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Förord.

Föreliggande material till en statistik öfver Uleåborgs
län har tillkommit under en år 1863 af mig på Regeringens

föranstaltande till orten företagen resa och derunder af en-
skilte personer vänskapsfullt meddelade upplysningar, samt

i synnerhet genom Guvernör•sembetets derstädes då och sed-
nare med utmärkt beredvillighet meddelade underrättelser, åf-
vensom andra öfver länet utkomna officiella handlingar; hvar-
utom Kejs. Senatens archiv förnämligast anlitats. För upp-
lysande af Vinets tillstånd under innevarande sekels förra
hälft har jag haft lyckan af Senatorn Hr. Geheimerådet K.
Cronstedt emottaga en af dess afl. svåger f. d. Landshöf-
dingen i länet Joh. Abr. Stjernschantz efterlemnad stati-
stisk samling för 1820 och början af 1830-talet, och af Hr.
Kapten R. Lagerborg dess aflidne fader Guvernören Rob.
Wilh. Lagerborgs efterlemnade embetsberättelser ifrån 1839
och långt inpå 1840-talet; måste dock beklaga att fruktan
att för mycket utvidga det äfven annars voluminösa arbetet
hindrat mig att begagna dessa samlingar i hela sin detalj.
Öfver städerna hafva borgmästarene benäget lemnat värderika
upplysningar.

Helsingfors d. 27 Maj 1867.

6. R.
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Gränser, beståndsdelar, omfång, indelning, historik.

Uleåborgs, Finlands nordligaste och till arealen vid-
sträcktaste län, innefattar norra delen af Österbotten, den i
öster om Torneå och Muonio elfvar belägna andelen af We-
sterbotten, hela Kemi samt en del af Torneå Lappmark. I
norr begränsas länet af Norska Finmarken, i nordost på en
liten sträcka likaledes af detta landskap, i öster af de ry-
ska guvernementerne Archangel och Olonets, i söder afKuo-
pio och Wasa län, samt i vester af Bottniska viken och Sve-
rige. Gränsen emot Norrige utgöres af den något i söder
om den egenteliga norska fjällryggen framstrykande höjd-
sträckning, som bildar vattenskilnad emellan Ishafvet och
Bottenviken, och är utstakad till följe af en emellan Sven-
ska och Danska regeringarne år 1751 i Strömstad afslutad trak-
tat *). Den begynner ytterst i nordvest om den finska an-
delen af Torneå Lappmark under 69° lat. och 38° long. (?)

på fjällen emellan tvenne berg, Koltha-Pahta och Paikasvaara,
vid Koltha-Pahta stenröse i granskapet af det stället der ån
Radje-Johka har sitt ursprung ifrån sjön Koltajaur, samt fort-
går först i flere krökningar med hufvudrigtning åt nordost,
och sedan åt sydost, söder och åter sydost längs med fjäll-
ryggen och en mängd fjälltoppar ibland hvilka Haldefjälld,

4) Aftryckt i »Utdrag af de emellan H. Kgl. M. o. Cronan Sverige å
ena och Utrikes magter å andra sidan sedan 1718 slutna Alliance Tractater
och Afhandl. Sthlm 1761, s. 308 ff.

1
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Korsevaara, Akkievaara, Possesvaara, Salvasvaddo (1750—
60 fot öfver hafvet) Muderoivi, Sattoivi, Muotasoivi och Pel-
dovaddo, (Peldovadda) vid 68° 31' lat. och 42° 25' long. grän-
sens högsta punkt. Der afviker gränssträckningen ifrån landt-
ryggen, stryker åt sydost längs med Schekskemjoki bäck,
samt Tenojoki eller Tana elf till Skolajock eller Skorajoki
roset, hvilket bildar Finlands yttersta punkt åt norr och upp-
ges endast vara 40 verst aflägset ifrån Ishafvet och 200 verst
från nordkap. Ifrån Skorajoki vänder sig gränssträckningen
mot Norrige åt sydost och stryker öfver ett hörn af Pulma-
jäyri (Pulmangijärvi) sjö, öfver Neutamajoki bäck till Kolmis-
oivi Madakjätsä ett tretoppigt berg *) och Mutkavaara i öster
om Enare träsk, samt Pasvigs elf; der gränsen emot Norrige
slutar. Den åt sydost strykande gränslinien åtskiljer finska
området ifrån det såkallade Fällaeds distriktet, en emellan
Norska Finnmarken och Ryska Lappmarken belägen land-
sträcka, som under århundraden fortfor att vara samfält emel-
lan Ryssland och Norrige, samt ännu 1823 beboddes af23 hus-
håll ryska Lappar och 13 norska hushåll, af hvilka hvardera
parten betalte skatt till sin öfverhet, men hvilket sednare helt
och hållet blifvit af Ryssland till Norrige öfverlåtet. Ar 1846
blef denna gräns under tillsyn af finska och norska kommis-
sarier å nyo uppgången och upphuggen. Länets östra gräns
mot Ryssland vidrör Guvernementerne Archangel och Olo-
nets. Mot förstnämnde guvernement uppgicks och utstakades
densamma åren 1827, 1829 och 1830 och stadfästades genom

Kejs. bref d. 29 Juli 1833. Den fortgår från Mutkavaara
och öfver Pasvigs elf med hufvudrigtning åt söder till Tal-
kunaoivi, s. o. Kovatunturi, s. s. o. Waatimenovivi, s. v. Sie-

') Angående gränsen mot Norrige är en år 1823 af d. v. Landsh. i
Uleåb. S. F. von Born afgifven berättelse aftryckt i Suomi f. år 1843.
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pitunturi, s. o. Paanajärvenpää, Paanajärvi sjös utlopp åt
öster, s. Sivalkovaara, s. v. Öfver Pistojoki till Närängävaara
höga landtås, hvarifrån gränsen med hufvudrigtning åt sö-
der tager ett mera oregelbundet och slingrande lopp och
derunder vidrör Sarvitaipal, Wuokinpää, Miinankivi och Simo-
nansuonraja, hvarest Archangelska guvernementet slutar och
det Olonetsska vidtager. Dess gräns uppgicks och bestäm-
des under sommaren 1839 och stadfästades 1841, samt vid-
rör Hoikanjoki, Raikutuslampi, Rajanvaara och träffar Kuo-
pio län vid Möntövaara r). Länets södra gräns mot Kuopio
är förut i detta läns statistik uppgifven. Åt Wasa län be-
gynner gränsen vid Kuopio läns gräns nära Koivujärvi sjö
och åtföljer den del af Maanselkä eller landtryggen som på
nyare kartor bär namn af Suomenselkä med hufvudrigtning
åt vester, och der hufvudåsen emellan Kalajanjärvi och Le-
stijärvi sjöar vänder åt söder, fortgår gränsen längs efter den
mindre höjdsträckning som löper åt nordvest och midtemot
Hevoskari skär slutar vid hafvet. I vester begränsas länet
af Bottenvikens nordöstra hörn och dess tvenne större bug-
ter Limingo eller Kembeleviken och Uleåbugten, samt högre
upp i norr af Torneå såkallade stadsvik, Torneå elfs vestra
nu uppgrundade utloppsgren, den såkallade Näran, samt Tor-
neå elfs strömfåra ända till Muonio elfs inflöde vid Äväri-
koski forss; sedan Muonio elf uppföre och till dess begyn-
nelse genom Köngämä och Letas Eno bäckars förening, upp-
för den förstnämnde, till dess utlopp ur Alanen Kilpisjaur,
uppför samma och Ylinen Kilpisjaur, långs åt Kuokimajohka
eller Radiajohka bäck till Koltajärvi träsk, der norska grän-
sen möter.

Inom denna begränsning utgöres länet af norra delen

*) Gränsebeslämningen mot Ryssland aftryckt i Suomi för 1843.
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af Österbotten med Kajana, de redan under svenska ti-
den till länet hörande andelar af Kemi Lappmark, Kuu-
samo och Kemi träsk, samt de genom Fredrikshamnska fre-
den af Sverige afträdda delar af Westerbottens län, innefat-
tande återstoden af Kemi Lappmark, nemligen Sodankylä och
Enare, östra delen af Torneå Lappmark eller Utsjoki, Enon-
tekis och Muonioniska, samt den i öster om Torneå och Muo-
nio belägna del af Wester- eller Norrbotten, utgörande an-
delar af Neder-Torneå och Pajala eller numera Turttola ka-
pell, Karl Gustafs eller Karuna och Öfver-Torneå socknar.

Gränsen emellan Österbotten och Westerbotten uppges
af Mathesius hafva utgjorts afKallikangas höjdsträckning och
bäcken Käkarna. Närmare utstakas den uti ett råbref af år
1686, der gränsens begynnelse uppges ff uti sjön på ett grund,
Östergrundet kalladt, och derifrån åt n. n. o. öfver Björk-
holmen och Leppäluoto sund uti det lilla å-mynnet som lö-
per af fasta landet in i nämnde sund och kallas på finska
Rajajoki eller på svenska Råbäcken. Men ifrån Rajajoki lö-
per råskilnaden igenom landet, så långt Käkarna och Råd-
salla byamål sträcka sig och sedan allt uppföre" till Mando-
järvi träsk och dess utlopp i Kemi elf 1).

Länet sträcker sig ifrån 63° 24' till 70° 6' nordl. lat.
således 6° 42' eller inemot 700 verst _= 100 geogr. mil
ifrån söder till norr, samt vid dess södra gräns 41° 21' —

48° 15' ostlig long. eller 6° 54' och longitud-graden här uppe
af 6y2 geogr. mil, omkring 45 geogr. mil eller 315 verst
ifrån vester till öster.

I detta omfång fördelas länet i 6 härader:
1) Salo härad, sträckande sig långs med kusten ifrån

4) Mathesius beskrifn. om Österb. öfvers. af TJcklén, i Suomi 1843
s. 121. — Sjögren, Anteckn. om Kemi Lappmark s. 286 ff.
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sydliga gränsen emot Wasa upp åt Uleå bugt, och innefat-
tande :

2) Haapajärvi härad, beläget i öster om det förra, i
norr och vester om hufvudlandtryggen Suomenselkä, innefattar:

Tunnland. Qv. verst. Ge. q. mil.
Kalajoki socken med

Alavieska och Rau-
tio kapeller 177045 765,011 15,875.

Ylivieska socken . .
. 106589 n 674,767 9 14,002.

Sievi eller Evijärvi soc-
ken 156160 w 460,570 9 9,558.

Pyhäjoki med Merijoki

och Oulais kapeller 270145 it 1167,296 9 24,223.
Salo socken med Salo

och Wihandi kapel-
ler 191281 9 826,524 9 17,152.

Siikajoki socken med

Revolax, Paavola och
Frantsila kapeller . 336922 9 1455,839 n 30,211.

Karlö socken 29593 9 127,871 9 2,653.
S:a 1267735 5457,878(80) t 113,674.

Tunnland. Qv. verst. Ge. q. mil.
Haapajärvi socken med

Reisjärvi och Pidis-
järvi kapeller .... 359824 1554,799 : 32,265.

Pyhäjärvi socken . . . 286153 9 1236,466 9 25,659.
Kärsämäki 126576 9 546,935 9 11,349.
Haapavesi (för. Haapa-

järvi kapell) 209102 n 903,529 9 18,751.
Piippola socken med

Pulkkila och Gestilä
kapeller 430574 9 1860,509 9 38,608.

S:a 1412229 9 6102,239 , 126,632.
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3) Uleå härad, beläget i norr om de bägge föregående
häraderne och sträckande sig ifrån hafvet inåt landet till
bergsryggen och Archangelska gränsen, innefattande

4) Kajana härad, omgifven i öster af Ryssland, i söder
af Kuopio län, i vester af Haapajärvi och i norr af Uleå hä-
rad, utgöres af

Tunnland. Qv. verst. Ge. q. mil.
Limingo socken med

Kemb ele, Tornäva,
Temmes och Lumijo-
ki kapeller 309142 1335,802 — 27,720.

Uleå socken med Uleå
Salo kapell 149807 9 647,31(57) , 13,433.

Muhos socken med Uta-
järvi kapell 676446 9 2922,922 „ 60,655.

Kimingi socken (förut
Neder Kimigi kapell)
med Haukipudas och
Öfver-Kimingikapeller 260484 9 1125,55(09) „ 23,357.

Ijå socken med Kuiva-
niemi kapell 515377 » 2226,943 „ 46,217.

Pudasjärvi socken med
Jokijärvi kapell .

.
. 2402042 9 10379,219 , 215,385.

Kuusamo socken .... 2074000 9 8961,75(05) „ 185,971.
S:a 6387298 „ 27599,504 w 572,738.

Tunnland. Qv. verst. Ge. q. mil.
Paldamo sockenmed Ka-

jana och Säresniemi
kapeller 763657 3299,76(06)1-=: 68,475.

Hyrynsalmi socken med
Puolango ochRistijär-
vi kapeller 973816

«. 4207,857 „ 87,320.
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5) Kemi härad, sträckande sig ifrån Bottenvikens yt-
tersta nordöstra hörn åt norr och nordost, omgifves af Uleå
härad i söder, Ryssland i öster, Lappmarken i norr och Sve-
rige i vester, och innefattar:

6) Lappmarkens härad omgifvet af Sverige, Norrige,
Ryssland och Kemi härad, innefattar:

Länets area utgör således, enligt Landtmäteri-öfversty-
relsens sednaste uppgifter, 31208892 tunneland, hvilket åter,
då 231,428 tunneland belöpa sig på en qvadratverst, utgör

Suomussalmi socken . .

Sotkamo och Kuhmonie-
1375402 5943,109 = 123,329.

mi socknar . .
. .

• - 1553058 »_
6710,761 „ 139,259.

S:a 4665933 n 20161,488 „ 418,383.

Tunnland. Qv. verst. Ge. q. mil.
Kemi socken med Simo

kapell och Tervola s:n 999576 4319,166 =: 89,530.
Neder-Torneå o. Karun-

gi (Karl Gufstafs) s:r 244542 9 1056,665
, 21,927.

Öfver-Torneå med Turt-
tola eller Pajala och
Kolari kapeller .... 1342046 9 5798,978 „ 120,347.

Rovaniemi socken. . . . 1783048 9 7704,547 „ 159,882.
Kemiträsk och Kuolajär-

vi socknar 3309411 ti 14299,959 „ 296,747.
S:a 7678623 „ 33179,317(315) , 688.533.

Tunnland. Qv. verst. Ge. q. mil.

Muonioniska socken. . . 408074 1763,287 -___: 36,591.
Enontekis kapell 1977000 9 8542,613 „ 177,273.
Sodankylä och Kittilä för-

samlingar 2955000 9 12768,550 „ 264,968.
Utsjoki socken med Ena-

re kapell 4457000 I. 19258,689 „ 399,652.
S.a 9797074 „ 42333,140(39) „ 878,484.
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134853,57 qv. verst och efter 11152,3 tunnelalid på milen:
2798,4265 geogr. qvadratmil.

Äldre beräkningar skilja sig ganska betydligt ifrån
denna. Den af Prof. Borenius med ledning af den Ekelund-
ska kartan funna arean utgjorde 3012 och af Öfverdirektö-
ren Statsrådet Gyldén uppgafs den i början på 1850-talet
till 3097,3 geogr. qvadratmil. De af samma hand benäget
meddelade, på ny beräkning grundade och ofvanföre sockne-
vis meddelade uppgifterne på arealen, skilja sig således ifrån
de äldre med 300 qvadrat mil. Skälet till denna skiljaktig-
het är att medelst, under sednaste år, verkställda astronomi-
ska bestämningar^ större noggrannhet vunnits. Ett ännu på-
litligare resultat hoppas man vinna sedan det nu under ut-
gifning varande stora kartverket hunnit fullbordas.

Vår afsigt kan icke vara att ingå uti en detaljerad fram-
ställning af dessa nordliga trakters forntid, vi åtnöja oss
med att endast vidröra hufvudmomenterne. Då historien
först begynner upplysa dem, uppgifvas Lappar, Karelare och
Kväner såsom ströfvande derstädes redan på 9:e seklet (?).

Den sistnämnda benämningen har äfven öfvergått på lan-
det, hvilket af den södra befolkningen benämndes Kainun-
maa, medan innevånarene kallades Kainulaiset. Med närmare
kännedom om landet flyttades dock denna benämning allt
högre åt norr, så att för närvarande trakten kring Kalix af
finnarne benämnes Kainu och Helsinge by i Öfver-Torneå
Kainunkylä. I namnet på Kajana har dock minnet deraf bi-
behållit sig. Påliteligare underrättelser om dessa trakter be-
gynna först med Kristendomens införande, utan att dock tiden
då sådant först inträffade med bestämdhet kan uppges. På
1270-talet befinnas ännu Lappar intill hafskusten genomtåga
det öfre landet, mot medlet på 1300-talet befinnas Karelare
bosatte i Kemi, Simo och Uleå, påminnande det första nam-
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net om Kem vid Hvita hafvet, hvars sydvestra kust af ålder
bar namn af Karelska stranden. År 1329 nämnas Salo och
Kemi såsom de enda kristna församlingar i norra Österbot-
ten; de torde icke tillkommit mycket långt förut; ifrån dem
skiljdes efter hand de öfriga, allt efter som befolkningen
tillväxte.

Ifrån
Salo
skiljdes:

Jja
i-

Pudasjärvi1639.

Ifrån
Kemi

skiljdes:
1856. Kiando

mi1856.[salmi
eller

mi1856. Kuhmonie-
Suomus-

Kuhmonie- 1.

1.

1. 1647.
mi1783.1647. Sotkamo

IHyrynsal-
Sotkamo Limingoomkr. 1490.Kalajoki 1525.'

.

—i

Kajana
trak-

Haapajärvi

ten
eller
Uleå

Uleå
1660 1838,

Ylivies-
träsk, sednare
l

ka 1861,
Evi-

Paldamo
kal-

Mubos
järvi 1862.ladt, 1560.1766-

Limingoomkr. 1490.Jjå

1477Kimingi1858.

Kuusamo1675.1.Sodankylä1747.Kittilä1854.
Kemi
träsk1776.1.Kuolajärvi1857.

Rovaniemi1785.
Pyhäjoki
före 1573.Kärsämäki1856,Pyhäjärvi1861.

Ter-vola1860. Karlö
före 1573.Enare

lades
1747

somka-

pell

under
Utsjoki

förut

till

Kautokeino
under

Hernösands
stift
höran-

dekyrkogäll, hvilket
nu

underlades
Åbostift. Siikajoki1690..iPiippola1845.
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Af de genom 1809 års fredstraktat af Sverige afträdda
samt medelst Kejs. Br. d. 14 Nov. 1809 Åbo stift och Uleå-
borgs län underlagde pastoratsandelar af Neder-Torneå, Karl
Gustafs eller Karungi, Öfver-Torneå och Enontekis, bilda-
dades tre pastorater:

aj Neder-Torneå, som tillökades med den i öster om
Torneå belägna andel af Karl Gustafs eller Karungi socken.
Enligt Kejs. reskript af d. 21 Nov. 1859 kommer Karungi
att åter skiljas till särskildt pastorat.

b) Öfver-Torneå pastorat, sammansatt af de ifrån Sve-
rige afträdda andelar af Pajala, Öfver-Torneå och Hjetaniemi
kyrkogäll, med Turtola och Kolari kapeller.

c) Muonioniska pastorat bildadt af en del af Pajala ka-
pell samt Enontekis lappmarks församling, till två kyrkogäll
Muonioniska och Enontekis.

Till Neder-Torneå befinnes Kristendomen hafva fram-
trängt i medlet på 1300-talet; i Eaumola by i Enontekis skall
år 1530 en kyrka funnits, dock skall förnämligast Karl IX
ombesörjt kyrkors uppbyggande i Torneå Lappmark.

I äldre tid utgjorde hela Österbotten ett gemensamt
höfdingedöme, styrdt af ståthållare dels på Korsholm, dels
på Uleå slott, dels också af gemensam ståthållare med We-
sterbotten. Den förste kände ståthållare uppges hafva varit
Erik Puke, hvilken i Eriks af Pommern och Engelbrechts
tider styrde landet. År 1570 namnes Pehr Bagge såsom för-
ste styresman på Uleå då anlagde borg. I 1634 års rege-
ringsform uppräknas landshöfdingen i Österbotten, såsom clen
adertonde „öfver allt Österbotten, residerandes i Uleåborg.*
Icke dess mindre finna vi under seklets lopp Österbotten
styrdt dels gemensamt med Westerbotten, dels särskildt an-
tingen från Wasa eller Uleåborg, någon gång äfven från Ny-
Karleby, tidtals äfven norra och södra Österbotten styras af
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skiljda höfdingar. Enligt Stjernman upphörde förbindelsen

med Westerbotten för alltid år 1674, då Uleåborg blef höf-
dinge-residens intill 1687, hvarefter landshöfdingen reside-
rade i Wasa. På denna tid var dock största delen af lan-
det afhändt ifrån Kronan och förlänadt åt privata personer.

Enligt 1651 års landsbok innehade:
Grefve Pehr Brahe, såsom friherreskap, i Kajana soc-

ken 85 \\ hemman;
Grefve Lennart Torstenson, uppå sin riksråds beställ-

ning, i förläning i Kemi 59 och i Ijå 41, in summa 100 hem-
man;

Riksrådet Matthias Soop, i samma egenskap i Limingo
70 hemman; hvilken possession följande år förökades till
116 och förvandlades till friherreskap samt sluteligen in-
nefattade 129 | hemman;

medan Henr. Wulfsköld (myntmästaren Henr. Wulfen-
sköld?) dersammastädes under Norrköpings besluts vilkor in-
nehade B^f hemman;

Grefve Johan Oxenstjerna i Salo 67 hemman;
Åke Hansson Ulfsparre i Ijå 4^, i Uleå 75 £, i Karlö

23^, i Limingo 37 £, summa 140 § hemman.
År 1652 befinnes Grefve Brahes friherreskap genom köp

förökadt medelst 96 \\ hemman i Salo;
Riksmarsken Åke Axelsson Natt och Dag belänad med

112 hemman, sednare ökade till 147 |, till evärdeligt frälse
under friherreskap i Ijå och Pudasjärvi;

Riksrådet Erik Gyllenstjerna med 66 \ hemman såsom
friherreskap i Uleå, hvilket 1661 befinnes utgöra 74 \\ och
1667: 79^| hemman;

medan bofrådet Sveder Diedrich Cleihe, under Norrkö-
pings besluts vilkor, i samma socken innehade 191 hem-
man.
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Arffursten Karl Gustafs guvernör Karl Bjelkenstjerna
innehade friherreskap af 76 J% hemman i Pyhäjoki, medan,
under Norrköpings riksdags besluts vilkor, derstädes i förlä-
ning innehades afRevisions-Sekreteraren Joh. Stjernhöök 7 \±

och af drottningens lifmedicus Dr. Joh. Munctelius (adlad
Lagercrona) 7 \ hemman.

Riksrådet Johan Schering Rosenhane innehade såsom
friherreskap i Kalajoki 129 \\ (Ikalaborg).

Följande år finna vi Öfversten och estländska landtrå-
rådet Berndt Taube innehafva Karlö såsom friherreskap, och
uppå Norrköpings besluts vilkor innehades
af Landshöfdingen Baron Klas Stjernsköld 102 § hemman i

Kemi, (1667 ökade till 124 ||);

af Landshöfdingen Thure Ribbing i Limingo 7£f, i Pyhä-
joki 1 \\

af Öfversten And. Munck i Limingo 6f, i Pyhäjoki, 1 hem-
man;

af Joh. Pett. Kirstenius? i Pyhäjoki 3 f;
af Joh. Burgdan? (Burghaus?) dersammastädes 3 hemman.

Mindre förläningar att förtiga. År 1653 voro i nuva-
rande Uleåborgs läns österbottniska andel icke mindre
än 959 \\ hemman evärdeligen såsom friherreskap bort-
förlänade, och enligt Norrköpings besluts vilkor 117 |

hemman, förutom förläningar på lifstid, behaglig tid,
på aflöning (beställning), prestestommar m. m. De kro-
nan behållna hemmanens antal utgjorde endast 74
År 1661 utgjorde de ärfteligen förlänade godsen 1019

hemman af inalles 1138
, ibland hvilka dock äfven åtskil-

liga såsom förläningar på lifstid, eller på behaglig tid eller
ock annorlunda voro disponerade. Nämnde år finna vi Grefve
P. Brahe innehafva såsom friherreskap, oberäknade de i Sa-
volax och Karelen belägne andelarne:
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Under årens lopp voro förläningarne allt i tilltagande^
år 1669 befinnes:

I Kajana 89 \ hemman.
I Salo . 125

S:a 214 J ,

Riksrådet Åke Axelsons arfvingar som fri-
herreskap i Ijå 140 l „

Riksrådet Erik Gyllenstjernas d:o som d:o
i Uleå v 74 • i

„

Landtrådet Berndt Taubes d:o d:o i Karlö 36 „

Riksrådet N. Soops d:o d:o i Limingo . . 125 \\ „

Riksrådet J. Schering Rosenhanes d:o Ika-
laborg i Kalajoki 145 /5 „

Grefve Joh. Axelsson Oxenstjernas arfvingar .

genom byte med Bjelkenstjernas arfvingar
i Pyhäjoki

_._. __83_|__ „

S:a 820 „

Under Norrköpings besluts vilkor:
Baron Klas Stjernskölds arfvingar innehafva

i Kemi 124ff „

Hofrådet Cleihe i Uleå 20 £ „

Landsh. Th. Ribbing i Limingo 6 jL, i Pä-
häjoki 3 9i „

Öfverste A. Munck d:o 6 £, d:o 1 \ . . . 8 | w

Myntmäst. H. Wulffensköld d:o .... 10 J f

Rev.-Sekret. Joh. Stjernhöök d:o ... 8 \\ „

Lifmedicus J. Lagercrona d:o 6 „

Joh. Pett. Kirstenius (?) d:o ..... 5 \ „

Kapten Pehr Andersson d:o 2 „

JohanBurgdan? (Burghaus?) d:o 3 ' „

19814
S.a 1019 u
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hvaremot några andra mindre donationer försvunnit, men de
ärfteligen bortdonerade hemmanen icke dess mindre utgjorde
1039 hemman.

Annorlunda hade förhållanderne gestaltat sig 1680, medan
reductionen pågick. Endast Pyhäjoki donation hade förökats
till 122 i^f hemman och fortfor att som „allodial possederas"
af Joh. Oxenstjernas arfvingar, äfvensom Salo jemte Kajana
ännu uppräknas som „salig Riksdrotsens donation." Af de
öfriga donationerne voro Kemi till större delen samt Ijå och
Uleå förpantade till kommissarien (vid amiralitetet?) v. Striet-
bäck (v. Streitbach), samt Karlö, Limingo till någon del och
Kalajoki till riksräntemästaren Jak. Sneckenberg. Det öfriga
var restitueradt till kronan. Denna restitution fortgick under
de följande åren och 1690 finna vi densamma verkställd.
Året förut hade den sista ärftliga donation, bestående af en-
dast tvenne hemman å Karlö, till kronan återgått; endast
mindre lifstidsdonationer återstodo, hvilka efter hand för-
svunne

Under denna tid indelades hela höfdingedömet i fyra
fögderier, af hvilka tvenne samt en del af det tredje innefat-
tade det nuvarande Uleåborgs läns Österbottniska andel, nem-
ligen Kajaneborgs, motsvarande det nuvarande Kajana hä-
rad, Österbottens norra fögderi, sträckande sig ifrån Kemi
till och med Salo socken, och Österbottens medle-fögderi,
omfattande Pyhäjoki och Kalajoki i deras dåvarande omfång,
jemte de nordliga socknarne af det nuvarande Wasa län.

Ijå baroni förökadt til 147 _]hemman.
Uleå 101 | n
Limingo
Oxenstjernas donation i Pyhäjoki

129 |

85 it
n

Kalajoki eller Ikalaborgs baroni . 149 Ä n

Lagercronas donation .... 7 n
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År 170Q uppräknas inom höfdingedömet 3 län, deraf Uleå-
borgs, bestående af 2 fögderier: Uleåborgs norra och södra,
Korsholms norra och södra, samt Kajaneborgs bestående af
ett fögderi.

Österbotten fortfor att styras af gemensam landshöf-
ding intill dess den 20 Juni 1775 af Kon. Gustaf IH för-
ordning om ny länefördelning i Finland utfärdades, samt Öster-
bottens norra del erhöll särskild styrelse i Uleåborg, och
dess sammansättning och indelning i 4 härader närmare
bestämdes, medelst Kongl. bref till Landshöfdingen i länet
af d. 11 Martii 1776. Af länets härader lågo tre vid ku-
sten: 1) Salo härad innefattande kustsocknarne jemte de-
ras kapeller inåt landet, ifrån och med Kalajoki invid Wasa
läns gräns till och med Siikajoki; 2) Uleå härad ifrån Li-
mingo till Ijå, jemte Muhos och Karlö; 3) Kemi härad: Kemi,
Kemiträsk, Pudasjärvi och Kuusamo, samt 4) Kajana län
eller härad. Genom den 1809 skedde förening af de We-
sterbottniska och Lappska andelarne tillkom ett s:e, det så-
kallade Torneå härad. Genom Kejserl. kungörelse af d. 25
Apr. 1838 skedde, i ändamål att befrämja en bättre ord-
ning i Finska Lappmarken, och hvarmedelst detsamma af-
skiljdes till särskildt fögderi eller härad, en ny administrativ
fördelning i länet, likväl så att häradernes antal bibehölls.
Enligt den skulle Lappska häradet innefatta de egentliga
Lappmarkska socknarne: Utsjoki, Enare,'Sodankylä, Kittilä
och Enontekis Lappmarker, jemte Muonioniska moderkyrko-
gäll; resten af det fordna Torneå härad förenas med Kemi,
samt utgöras af Öfver- och Neder-Torneå, Kemi, Rovaniemi
och Kemiträsk socknar, samt Kuolajärvi Lappmarks försam-
ling. De öfriga häraderne skulle undergå den förändring
att Uleå härad förökades med Pudasjärvi och Kuusamo, men
förlorade Karlö, hvilken socken öfvergick till Salo härad.
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1863 inträffade Salo härads klyfning i Salo och Haapajärvi
och länets fördelning i sex härader, af hvilka för närvarande
(1865) Salo härad innefattar 5, Haapajärvi 4, Uleå 8, Ka-
jana 6, Kemi 6 och Lappmarkens härad 5, in summa 34
länsmansdistrikter.

I lagskipningsväg räknades Österbotten af ålder till
Norrfinne Lagsaga, och underlydde, sedan Åbo hofrätts in-
stiftelse , dess jurisdiktion, intill dess Gustaf IH inrättade en
särskild hofrätt i Wasa för Österbotten samt Savolax och
Karelens län; då Österbotten äfven blef särskild lagsaga,
hvarunder lydde 4 domsagor, deraf 2 och en del af den 3:dje
hörande till Uleåborgs län: a) Kemi och Kajana domsaga,
innefattande häraderne af samma namn; b) Uleåborgs eller
Österbottens norra domsaga inbegripande Uleå och Salo hä-
rader med undantag af Kalajoki socken, hvilken sistnämnde
med Wasa läns norra socknar utgjorde särskild domsaga.
Westerbottniska och Lappska andelarnes förening föranledde
en ny domsagas tillkomst. Medelst kung. af d. 9 Apr. 1832

delades Österbotten i 2 lagsagor; då Uleå lagsaga skulle
komma att innefatta hela Uleåborgs län utom delar af Wasa
och Kuopio län, men den förra indelningen af 5 domsagor
inom länet bibehölls, nemligen Torneå, Kemi, Uleå, Salo
och Kajana. År 1847 förordnades om Torneå domsagas klyf-
ning och inrättande af en särskild, Lappmarkens domsaga,
äfven vidtogs någon reglering af de norra domsagorne. Ge-
nom Nådig kung. af d. 26 Aug. 1862 angående allmän reg-
lering af domsagorne i Finland, fördelades Uleå lagsaga, så
vidt den omfattar Uleåborgs län, i sju domsagor, då af, ifrån
Uleå och Salo domsagor, frånskilj da delar Piippola domsaga
inrättades; med den 1 Juli 1864 borde regleringen vara verk-
ställd.

I ecklesiastikt afseende underlydde Österbotten och Kemi
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Lappmark biskopen och domkapitlet i Åbo, i äldre tid bi-
trädd af en landtprost, hvilket embete vanligen bekläddes af
pastor i Kemi. Westerbotten och Torneå Lappmarker styr-
des i kyrkligt af seende ända till 1809 först från Upsala se-
dan ifrån Hernösand, med undantag af Utsjoki och Sodankylä,
hvilka, ehuru de underlydde Westerbottens höfdingedöme,
räknades till Åbo stift. Sedan till följe af Kejs. Manifest d.
6 Mars 1850 ett nytt biskopsstift för norra Finland blifvit
inrättadt och Stiftsstyrelsen med d. 1 Aug. 1851 trädt i verk-
samhet i Kuopio stad, underlyder hela länet numeraKuopio
stift och befinnes för närvarande (1865) indeladt i Brahe-
stads prosteri med 4, Kalajoki med 5, Uleåborgs med 6,
Kajana med 3, Kemi med 6 och Lappska med 3 pastora-
ter, in summa 6 prosterier med 28 pastorater.



Ttans naturliga beskaffenhet
Länets österbottniska och vesterbottniska andel, samt

största delen af Lappmarken utgöres af en ifrån norr, nordost,
öster och sydost åt Bottniska viken koncentrerad sluttande,
kitteldal, hvilken vid sin periferi, såsom i Kajana, Kuu-
samo och Muonioniska höjer sig till 7, 8 å 900 fots höjd, och
genomskäres af en mängd ifrån norr, nordost, öster och syd-
ost till hafvet flytande, genom mindre höjdsträckningar skilj da
floder och åar. Endast i yttersta norden, i Enare och Uts-
joki, och vid den östra gränsen i Kuolajärvi, Kuusamo och
Kajana sluttar landet dels åt Ishafvet, dels åt Hvita hafvet.
Kusten är icke betäckt af någon sammanhängande skärgård,
utan endast af spridda holmar, af hvilka Karlö störst. Ut-
med hafskusten tillväxer arean medelst tillandningar och
är marken derstädes, samt i synnerhet i länets södra del i
Salo och större delen af Uleå härad mera jemn. Högre åt
norr får kusten genom de många till en del mäktiga vatten-
dragen, dälderne och dem begränsande mindre höjdsträcknin-
garne en mera vågformig yta, ställvis afbruten af sandmoar
och kärr ända till Kemi. På andra sidan om denna elf vid-
tager en lång höjdsträckning, Kallinkangas, hvilken mot Tor-
neå till sluttar åt hafvet, samt bildar en kärrsänkning med
stenblock och enstaka klipphöjder. Inåt landet och ju längre
dess mera tillväxa höjderne eller ombytas genom vidsträckta
moar, kärr, myror och sjöar. Den länet omgifvande landtryggen
företer naturen ännu i sitt råa oodlade skick; klippor, grus-
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höjder omvexla med högmossor. I allmänhet är jordmonen
svag, sand och mojord, med klapper, mest rådande. Om de
skiljda socknarne hafva vi funnit följande anteckningar. I
Kalajoki sandmylla, på sina ställen lerjord; i Pyhäjoki sand-
och lermylla, i Salo § sandjord, £ stenbunden mark med
grusbotten och £ mylla med lerbotten. Inåt landet i Pidis-
järvi vidsträcktare ängsmark; i Haapajärvi socken genom Ka-
lajärvi sjös fällning ängsmarker beredda. I Pyhäjärvi vid
landtryggen stenblandad dock fruktbar mylla, på sina stäl-
len äfven stenfri lermylla (Jokikylä), tillfälle till ängsodling
genom sjöfällningar. 1 Haapajärvi kapell mest mylla på ler-
botten, äfven svartmylla på sandbotten, stundom stenig men
bördig. Inom Siikajoki moderkyrka sand, i kapellerne Re-
volax och Paavola sandblandad mylla; i Frantsila lera, i Piip-
pola socken lera, i Pulkkila kapell sandblandad mylla; i Li-
mingo moderkyrkogäll lera och lermylla, i kapellerne sand-
blandad; å Karlö sand och jäslera. I Uleå moderkyrkoför-
samling utgöres marken till större delen af ofruktbar sand-
jord, på sina ställen mer och mindre blandad med lera och
mull, äfven förekommer möss- och kärrjord; i kapellet, Uleå
Salo, uppges marken vara något bördigare; i Muhos socken
inom kyrkobyn lermylla mer och mindre blandad med jäs-
lera, mylla och sand, åt nordost icke ofruktbar sandmylla
på hård och stenbunden mark, dock besvärad af myror och
kärr, andra trakter förete dock ytterst mager och stadig
botten saknande sandjord. Jjå eger likaså en ytterst ma-
ger och stadig botten saknande sandjord, i synnerhet sock-
nens norra del; förmonligare mark bestående af mylla före-
kommer dock äfven; bättre åkerjord eger ock Kiimingi. 1
Pudasjärvi förekommer mest sandmylla, på några ställen ler-
blandad och temligen bördig; i Kajana mest lergrund och
bördig, genomskuren af landtåsar och vattendrag, samt be-
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täckt af mossar och kärr, der isen ofta icke ens under söm-

marn smälter. I Kemi råder sandjorden, vid elfven dock
icke saknande bördighet, till följd af flitig odling; annorlunda
dock inåt landet. Vid Torneå elf befinnes sanden blandad
med svartmylla och ganska fertil, i Neder-Torneå förekom-
mer ock ler- och stenblandad mylla, i Öfver-Torneå lerblan-
dad sandnrylla, mer eller mindre stenbunden; torr sandjord
eller mager lera nästan alldeles icke; i Kemiträsk ler- och
sandmylla, oftast stenblandad, i Rovaniemi rödaktig och mo-
blandad mylla, samt lera; i Kuusamo kärr-mark, bergshöj-
der och sandhedar. I Lappmarken utgöres jordmånen af
torra och sandiga moar och hedar, omvexlande med berg
och steniga höjder, sänka myror och kärr, med mellanlig-
gande större och mindre träsk och vattendrag. Den nord-
ligaste delen eller Utsjoki utgöres af mycket torr och steril
med renmossa beväxt jordmon, af runda och långsluttande
fjällkullar utan några betydliga branter, och ju högre åt norr,
dess tätare invid hvarandra belägna, samt endast skiljde ge-
nom smala kärraktiga dälder, inom hvilka äfvensom på nedre
hälften af sluttningarne låga och glesa björkbuskar fram-
spira. Der fjällarne äro brantare och bättre skydda de mel-
lanliggande dalarne mot klimatets hårdhet, såsom i Tana
elfs dalen, höjer sig björken till träd och bildar en gles och
låg skog, hvilken dock lägre ned blifvit förstörd och endast
bibehållit sig högre upp vid källorne och källfloderne. Vid
de större vattendragen förekommer jemväl ställvis tallskog,
hvaraf dock få träd uppnå den tjocklek, att de blifva tjen-
liga för byggnadsvirke, och inga blifva så tjocka att de kunna
användas för sågning. Mera åt söder i Enare sänka sig fjäl-
larne, förekomma ock mindre tätt till hvarandra; deremot
visa sig här torra skogsberg, också betäckes landet af en
myckenhet sjöar, hvaremot kärrens antal här är ringare.
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Den öfriga marken är torr och mager samt uppfyld af stora
jordstenar; endast tillandningarne vid elfvarnes stränder och
utlopp göra ett fördelaktigt undantag, isynnerhet Ivalojoki,
Kaamasjoki, Joenjoki och en del af Patsjoki, hvilka genom-
flyta leraktiga och gyttjefulla samt med lättruttnade vegeta-
bilier beväxta trakter och med sitt vatten befrämja växtlig-
heten. Å Heikkilä hemman i Kyrö by torde för närvarande
vara den nordligaste sädesodling i Finland. Ett Lappmar-
ken genomstrykande bälte, som hittills trotsat alla den mensk-
liga ansträngningens och flitens odlingsförsök utgör den höjd-
sträckning, förnämligast högmossa som skiljer Enare ifrån
det södra landet, och der en ödemark aftre dagsresors bredd
skiljer de norra och södra inbyggarene. Söder om detta
bälte i Sodankylä och Kittilä, förekommer väl äfven fjäll-
bildning, dock mera enstaka, hvaremot vattenrika och djupa,
samt ofta om sommaren för menniskor och djur otillgäng-
liga kärr och myror upptaga vidsträckta ytor, lemnande, der
de äro tillgängliga, rikt kreatursbete. Den emellan myrorne
herrskande jordmånen utgöres af sand, dels blandad med
gul skogsjord upp i landet, dels mera fin och ren vid de
större elfvarne; klappersten visar sig vid forssarne. Äfven
Enontekis Lappmark betäckes till större delen af myror och
kärr, emellan hvilka berg och fjäll med elfvar och träsk
omvexla.

Det allmänna omdömet, så vidt det kan lämpas på en

så vidsträckt yta som hela Uleåborgs län, blir således, att
marken utgöres af svag sand och mojord, klapper och sand-
mylla, på sina ställen äfven af lera och lermylla, samt en-
dast på några få punkter, ibland hvilka enstaka ställen i Salo
härad, Limingo, Öfver- och Neder-Torneå, samt Kuusamo
och Pudasjärvi nämnas, svartmylla, och således i allmänhet
är föga bördig. Icke dess mindre har äfven sandjorden med
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uthållighet odlad kunnat bringas till växtlighet, och sålunda
har, genom under århundraden nedlagda mödor, odlingen
framskridit, ödemarkerne blifvit tillbakaträngde allt längre
till det inre landet, Bottenhafvets kuster och de dit ledande
vattendragens stränder äfvensom enskilta trakter högre upp
beredde för jordbruk och varaktig om också ännu med na-

turhinder kämpande bergning.
Länets allmänna geologiska karaktär uppges sålunda,

att långs med strandvägen ifrån gränsen af Wasa till Pyhä-
joki fältspat, granit och sienit dels grusformigt, dels i flata
klipphöjder förekomma, dessutom i Kalajoki svart skiffer i
stora massor. Dessa höjder blifva vidare åt norr allt lägre
och under fortsättningen vidtager kärrbildning ända till Uleå
elf, hvilken jemväl i norr om elfven fortfar till Jukuri, när-
maste gästgifveri ifrån Uleåborg, hvarpå sandmoar och kärr
omväxla med låga kullriga klipphöjder hvilkas antal vid an-
nalkandet till Kemi elf tilltager. Vid elfvens stränder före-
kommer lerskiffer. I norr om Uleå förekommer för öfrigt
sienitgrus, hvarpå lerskiffer vidtager,bornbländsten med qvarts
och kalkspatådror samt insprängd svafvelkis till norr om Ijå
kyrka, hvarpå svart skifferberg af granitblandad gneis, gneis-
sienit, hornblände, qvartssienit och kornig granit följa intill
Torneå. På vägen ifrån Uleåborg åt Kuopio uppräknas gra-
nitsienit, gneissienit omkring Uleå träsk och granitgneis in-
till länets gräns. Herskande bergarter i Kuusamo äro sye-
nit och granit, den förre öfvervägande, äfven förekomma
skifferberg mest lerskiffer, men äfven talk, glimmer, chlorit-
skiffer och gneis *). I allmänhet gäller att länets geologiska
karaktär föga skiljer sig ifrån det öfriga landets.

Länets högst belägna trakter äro de norra och östra,

*) Engelhart och Holmberg.
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nemligen det Lappska, Kemi och Kajana härader. Den vid
den norska bergåsen begynnande fjällbildning fortsattes ge-
nom Enontekis, Utsjoki och Enare, glesare åt söder, här
och der förekommande i Kittilä och Sodankylä. Den höjd-
sträckning som under den allmänna benämningen af Maan-
selkä omgifver landet, har redan vid teckningen af gränsen
så vidt den omger landet blifvit omtalad. De höjdsträcknin-
gar som i skilj da riktningar genomkorsa länet utgöras af
ställvis smala, ställvis till högslätter sig utbredande, ofta af
berg, men ofta äfven af sand, grus och klapper bildade,
också af kärr och sjöar betäckta eller genomskurna och af-
brutna, på sina ställen skogbeväxta åsar. Den längsta och
ansenligaste är det redan omnämnda högbälte som genom-
skär Lappmarken. Det begynner vid Peldovaddo bergstopp
under 68| ° lat. och 411 ° long., stryker åt sydost, bildande
gräns emellan Enare och Enontekis, till inemot Peldovuoma-
tunturi, vänder sig sedan bildande högmossa åt öster, åt-
skiljer Ishafvets och Bottenvikens vattendrag, återtar längre
åt öster fjällbildning, samt uppnår Archangelska gränsen vid
Talkunaoivi och Nuortitunturi. Denna höjdsträcka, af äldre
geografer kallad Enare landtrygg bär på nyare kartor nam-
net Suolaselkä. Medan gränssträckningen jemte dess höjder
fortgår åt sydost, skiljer sig hufvudåsen den egenteliga Maan-
selkä vid Talkunaoivi derifrån och fortgår åt söder och syd-
ost genom Sombio andel af Sodankylä och genomKuolajärvi
till Kuusamo, dervid bildande Amatunturi, Roggivaara, Sal-
lavaara eller Sallatunturi, Wilmavaara, Kätkyvaara och Kirk-
kotunturi höjdpunkter. I norr om Kitkajärvi sjö svänger sig
landtryggen åt vester och skiljer genom en halfcirkelformig
båge i norr, vester och söder en del af Kuusamo vattendra-
gen ifrån det öfriga länets, fortlöper i söder om nämnde soc-
kens kyrka och uppnår åter länegränsen i söder om Pisto-
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joki vid livaara berg. Dessa trakter, innefattande Kuusamo,
tillhöra de mest kuperade i länet, med omvexlande höga
bergstoppar, samt mellanliggande stora och djupa kärr, och
har man derföre velat benämna dem nordens Sveits. Vid li-
vaara delar sig höjdsträckningen åter i tvenne grenar, och
medan den ena framstryker dels nära intill, dels långs med
gränsen, framgår den andra i dels sydvestlig, dels sydlig
riktning, under namn af Kainunselkä genom Suomussalmi
och Hyrynsalmi åt Paldamo och Uleå träsk, derunder bil-
dande höjderne Tuomivaara och Paljakkavaara, kringränder
träsket och träder i kommunikation med Kuopio läns gräns-
höjd; samt utsänder i öster om Paldamo en åt nordost lö-
pande bergshöjd om vid pass 900' höjd, Wuokkiselkä, till
ryska gränsen. Ibland enskilta höjdsträckningar inom länet,
som bilda vattenskilnaden emellan flodområden är den ifrån
Enontekis Lappmark och i öster om Muonioniska åt söder
framlöpande ås, som åtskiljer Kemi och Torneå elfvarnes
vattenområden, bland hvilka Jeristunturi är högst, och hvil-
ken åtminstone i söder bär namn afKallinkangas. — Kivalo
ås framstryker i vester om Kuusamo och bildar vattenskil-
nad emellan Kemi och Simo elfvar.

Märkeligare höjdpunkter, så vidt de blifvit uppmätta
äro:

Peldoivi i Utsjoki . . . 2200' öfver hafvet.
Jeristunturi i Muonioniska 2200'.
Ounastunturi i Enontekis 2124', andra uppgifter:

1931 pariserfot.
Leppävaara I,Boo'.

Wuokatti i Sotkamo enl. Djurberg och Tuneld 1200', enl.
Planman 840', enl. Gyldéns uppgift 1043',27.

Teiriharju i Hyrynsalmi enl. Woldstedt 1153', enl. Gyldénlo9s'.
Saukkovara d:o d:o 1129',5 d:o 1073'.
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Åtskilliga icke mätta bergstoppar såsom i Kuusamo
livaara, Närängävaara, Nuottivaara, måste dock uppnå be-
tydlig höjd, emedan midnattssolen om sommaren från deras
toppar synes, ehuru de ligga söder om polcirkeln. På livaara
skola ock stundom å skuggrika ställen snöfläckar hela som-
maren igenom blifva qvarliggande. I Hyrynsalmi nämnas ock
som märkeliga berg Korpivaara, Siikavaara, Lapio-, Kuoret-,
Rähky-, Pyssy- och Äylivaara; i Pudasjärvi Inattivaara, Py-
hitysvaara, Syötenvaara, i Kemi Wiisivaara, i Uleå, Mete-
linvaara. I Kalajoki namnes Luovetvuori, som tjenar in-
byggarene å orten såsom vederleksspåman, emedan de efter
snöns qvarblifvande eller bortgång på norra sidan om ber-
get, dömma om tiden för vårsåddens anställande; Huhmar-
mäki och Rautavuori äro märkeliga för sina hålor, under-
jordiska gångar och jättegrytor.

I historiskt och vetenskapligt afseende är anmärknings-
värdt Avasaksa berg, beläget å den landtudde, som bildas
af Torneå elf och Tengeliö deruti fallande bielf, beräknadt
att höja sig 747' öfver hafvet, och kändt för de besök, der
anställas af resande för beskådande af middnattssolen, äf-
vensom de gradmätningar, som der anställdes åren 1736 och
1737 af Maupertius, Celsius m. fl. samt 1801—03 af Svan-
berg, Palander m. fl. Nära intill ligger Huitaperi, der äf-

Kivesvaara i Paldamo 1024',5.
Rupukkavaara d:o 963',5.
Lehtovaara d:o 953'.
Naaarasmäki i Sotkamo ....840'.
Murtomäki invid gränsen af Kuopio 778'.
Rokuavaara på gränsen emellan Pal-

damo och Muhos 680',5.
Otanmäki i Paldamo 670',5.
Pöllövaara, 4 verst fr. Kaj ana . . 650',i7.
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ven middnattssolen är synlig och hvarest också observatio-
ner vid gradmätning blifvit anställde. Äfven är berget an-
märkningsvärdt för sina hålor.

Enligt å generallandtmäterikontoret anställd beräkning
utgöra bergen i den hitintills refvade delen af länet 139590
tunneland, svarande således emot 603,165 qvadratverst eller
12,513 geografiska qvadratmil. Deraf belöpa sig på

Antages den orefvade delen af de uppräknade hära-
derne, som sannolikt är, hafva enahanda naturlig beskaffen-
het, och således i samma förhållande upptagas af berg, så
skulle bergens area utgöra vid pass

Refvade
tunneland.

Tunne-
land berg. Qv. verst.

Ge. qv.
mil.

Salo härads . . 1265660: 28502 = 123,157 ___-_ 2,555.
Haapajärvi .

. 1298454: 29433 „ 127,1799 „ 2,639.
Uleå ....2634581: 12121 „ 52,374(5) „ 1,086.

(Med undantag
af det orefvade
Kuusamo).

Kemi .... 1427275: 24211 „ 104,6156
,

2,170.
(Kemiträsk och
Kuolajärvi un-
dantagne).

Kaj ana .
. . 2573133: 45220 „ 195,395 „ 4,054.

Muonioniska s:n af
Lappmarks härad 44114: 103 , 0,445 „ 0,009.

9243217: 139590 v 603,165(8) , 12,513(6).

Tunneland. Qv. Ge. qv. mil.
i Salo härad 28544 123,338 2,559.
i Haapajärvi . 32012 9 138,324 9 2,871.
i Uleå . . . 29375 9 126,929 9 2,634.
i Kemi . . . 130953 II 565,847 9 11,742.
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Med undantag af Muonioniska sakna vi för den öfriga
Lappmarken alla data att ens approximatift kunna "bestämma
bergens area.

Större slätter förekomma få i landet. Ibland sådana
uppräknas i guvernörens embetsberättelse för 1840: 1) Om-
gifningen af Kalajoki kyrka, som uppges utgöra en slätt af
vid pass 70—80 qvadratverst; 2) Pattijoki malm med kring-
liggande åkrar, ängar och skogbevaxta malmer i trakten af
Brahestad, 15 verst lång och 5—7 bred; 3) Limingolötan,
i närheten af Limingo kyrka, af 4—5 qvadratversters om-
fång; 4) Kembelenkangas, belägen 12 verst söderut ifrån
Uleåborg i Kembele by af Limingo socken, bestående af en
2 verst lång och \ verst bred sandås; 5) Vid Paldamo kyrka
af 6—7 qvadratversters omfång, till en del beväxt med gles
tallskog; 6) Vid Säresniemi kapellkyrka i vester om Uleå
träsk, af omkring 30 qvadratversters omfång, beväxt med
gles och späd tallskog.

Uti Hällströms bekanta afhandling om nattfrosterne i
Finland uppges i början af detta sekel mossornes area i det
dåvarande Uleåborgs län förhålla sig till länets hela vidd,
som 0,30 till 1; i guvernörsembetets berättelse för 1840 upp-
skattas jemväl kärrens och mossornas omfång i den icke
Lappska andelen af länet till en tredjedel af arean. Å ge-
nerallandtmäterikontoret, på grund af der befinteliga kartor,
anställda beräkningar, uppges å den refvade delen af länet
kärren och mossorne intaga följande omfång:

i Kajana .... 82037 354,481 7,3o6.
Muonioniska socken af

Lappmarken . . 953 9 4,118 9 0,085.
303874 9 1313,037(9) 9 27,247(8).

i Salo härad .

Tunneland. Qv. verst. Ge. qv. mil.
414059 ___-_ 1789,14 _= 37,12.

i Haapajärvi . 544311 „ 2361,53 n 48,80,
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Således borde kärren och mossorne innefatta:

Mossornes och kärrens fördelning på hela arean anta-
gen stå i samma förhållande, som å den refvade delen, blir
deras omfång:

I förenämnde 5 härader jemte Muonioniska borde så-
ledes kärren och mossorne innefatta en sammanräknad area
af 7923113 tid — 34235,714 qv. verst = 710,446 ge. qv. mil,
och då hela landsträckan omfattar 21819892 tid, skulle så-
ledes denna area förhålla sig till kärr- och mossländerne
som 100: 36,311.

Äfven med dessa osäkra uppgifter bör man kunna anse

det otvifvelaktigt, att mera än tredje delen af det ifrågava-
rande området upptages af kärr och mossa. Uti en tabell,
som åtföljde strömrensnings-direktionens d. 17 Okt. 1860 af-

i Uleå 978312 == 4229,29 _____ 87,72.
i Kemi .... 503442 „ 2175,37 „ 45,14.
i Kajana .... 932175 „ 4028,92 „ 83,58.
i Muonioniska socken 16174 „ 69,88 „ 1,45.

af Salo härads refvade yta 32,7i4(ö) procent.
„

Haapajärvi 41,919 „

„ Uleå härad, utom Kuusamo ....37,433 „

„ Kemi „ „ Kemiträsk och Kuo-
lajärvi 35,273 „

w Kajana härads refvade yta ....36,227 „

„ Muonioniska sockens 36,664

Tunneland. Qv. verst. Qv. mil.
å Salo härads hela yta 414718 1792,08 ____: 37,19.
„

Haapajärvi
„

592005 9 2560,21 „ 53,19.
w Uleå „ 2371826 9 10248,66 , 212,67.
9 Kemi 9 2708476(7) 9 11703,40 w 242,86.
„ Kajana 9 1686452 9 7279,oo „ 145,84.
t Muonioniska socken 149616 9 646,49 „ 13,41.
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gifna underdåniga berättelse till Kejsaren, uppges sumpmar-
kernes area öfver hela länet, Lappmarken inberäknad, till
icke mindre än 16025000 tunneland, hvilket således skulle
utgöra något mera än halfva arean. Om dessa uppgifter har
visserligen general-landtmäterikontoret med skäl anmärkt att
de icke kunna vara alldeles exakta, dels emedan de data,
på hvilka i de öster- och vesterbottniska andelarne beräk-
ningarne grunda sig, bero på äldre mätningar och kartor
och sedermera åtskilliga kärr och vattendränkta marker kun-
nat förvandlas till odlad och bördig jord, dels ock emedan,
i synnerhet i Lappmarken, noggrannare mätning och under-
sökning ännu icke hunnit verkställas. Att de dock, i syn-
nerhet i den icke-lappska andelen, icke böra anses vara all-
deles afvikande ifrån verkliga förhållandet, kan man taga
för afgjordt, emedan de sednare verkställda kärruttorknin-
garne och odlingarne proportionsvis böra vara af mindre om-
fång i förhållande till de vattendränkta markernes ofantliga
yta. För hela landet, men som dock svårligen torde kunna
gälla Uleåborgs lan, förmodar landtmäterikontoret att möj-
ligen 20 å 25 procent af kärren genom odling blifyit ut-
torkade.

För öfrigt sakna vi detaljerade uppgifter om kärr- och
mossodlingen i länet, och måste åtnöja oss att meddela det
lilla vi derom lyckats inhemta. Att sådana företag redan
på ett och annat ställe varit påtänkta under sistlidne sekel
ar säkert. Uti en år 1802 författad handskrifven beskrif-
ning om Kemi socken upplyser dåv. kontraktsprosten Matth.
Castrén att åren 1786 och 1787 på dåv. Landshöfdingen Ba-
ron Joh. Fr. Carpelans föranstaltande en del af Kemi kom-
pagni blifvit använd till uttorkande af Törmäjänkä mossa,
belägen i vester om Kemi elf och 1 mil från kyrkan af samma
namn. Han nämner ock att åtskilliga Kemiboer varit lycka
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lige nog att betydligen fria sina åkrar ifrån köldens skad-
liga verkan, som kring desamma borthuggit skogen och haft
vilja och förmögenhet att utdika de nära liggande kärren;
men att för öfrigt inom socken under 12 år, eller ifrån 1790
till 1801 blott 3 varit fria ifrån frostnätternes skadliga in-
verkan på den växande säden. På enahanda sätt har Iso-
Sosso i Muhos och Waivastensuo i Paldamo, sistnämnde om

900 tid uppodlingsmark, blifvit bearbetade. Om Hyrynsalmi
berättas år 1828 af dåv. pastor Joh. Wegelius att omkring 40
eller 50 år förut, personer ifrån sydligare orter varit ditkallade
för att göra försök med kärrodlingen, som dock icke haft
vidare framgång, tvärtom skall företaget „helt och hållet miss-

lyckats, så att alla vidare försök ifrån den tiden afstannat.
Väl hade dessa uppodlingar gifvit halm men ingen säd,
emedan tidiga frostnätter skadat den." Förf. tillägger: „Om
på orten skulle finnas folk med förmögenhet som ej räknade
såsnart ersättning för möda och kostnad, skulle det otvif-
velaktigt stå annorlunda till med uppodlingarne i landet,
men då bonden så mycket räknar på sitt jordförderfliga och
omåttliga svedjande och tjärubrännande, hvilka näringar sna-

rast kunna ersätta hans nedlagda möda och kostnad, så vill
han ej åtaga sig en uppodling, som ar kostsammare och
fordrar längre tid." Icke' dess mindre slutar han sitt be-
tänkande i ämnet dermed att han icke tviflade att under för-
ändrade förhållanden, „kärrbruket äfven der å orten med
fördel kunde bedrifvas." Det misslyckade försöket med kärr-
odlingen torde således böra tillskrifvas hellre bristande ut-
hållighet i företagets fullbordan och ofullständig kännedom
i förfarandet dervid, kanske ock otjenligt vald jordmon, än
omöjlighet i allmänhet att dermed lyckas, helst förf. der-
jemte intygar att sjöfällning med framgång blifvit försökt, då
„Hiisijärvi träsk i Ristijärvi kapell och Hietujärvi träsk inom
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Suomussalmi för längre tid sedan blifvit uttorkade och derige-
nom till bördigaste ängar förvandlade" *). Vid pass samma tid

förmäles ifrån Rovaniemi af Curamgerens derstädes Er. Krist.
Castrén att mossor och sänka kärr af ganska få blifvit uppar-
betade, men att seden dock icke var okänd. På 1820-talet om-
talas jemväl mossodling i Ijå. Med 1830-talet tyckes man be-
gynt fästa större uppmärksamhet åt densamma. Efter i början
på nämnde decennium inträffad missväxt begynte man, och
verkställde emellan åren 1832—1838 vidlyftigare kärrdiknin-
gar med allmänna medel, hvaraf följden uppgafs vara att åt-
skilliga landsorter mer och mer fredats för frosten och förmått
bringa sig upp till större välmåga. Öfverallt hade dock icke
samma fördel genast visat sig; troligen af orsak att man icke
fullföljt företaget. Sålunda hade Lapinjänkkä vidsträckta mossa
i Tervola kapell af Kemi socken åren 1833 och 1834 blif-
vit upptorkad, så att en tät löfskog derstädes uppväxt och
för boskapen godt bete blifvit beredt; men som diken icke
uuderhållits utan igengrott, var man nödsakad att 1849 å
densamma nedlägga nytt arbete, likaså 1852 och några föl-
jande år. Vid användandet af det år 1842 för de nordliga lä-
nen beviljade årsanslag af 1200 rub. till understöd af kärr-
och mossodlingar, och hvilket 1858 fördubblades, vidhölls
den princip att utdela det endast för att uttorka sådana
kärr och mossmarker, hvilka ligga omkring hemmanens bol-
åkrar och förty äro mest skadliga, och tilldelades det van-
ligen i tour häraderne emellan. I medlet på 1840-talet an-
vändes det till uppdikningar af mindre kärr i Salo och Py-
häjoki socknar, 1848 lemnades understöd åt 7 hemmansåboer
i Kemi och Lappmarks härader, 1849 åt 39 sådana i Ka-
jana och 1850 åt 34 i Salo härad, 1851 åt 35 i Uleå, 1852

*) Dessa och nastfoljande notiser i Stjernschantzska samlingarne.
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åt 8 i Kemi och 20 i Lappmarken, 1853: 43 i Kajana, 1854.
36 i Salo, 1855: 35 i Uleå, 1856: 35 i Uleå, 1857: 16 i
Kemi och 7 i Lappmarken, 1858: 32 i Kajana, 1859: QQ i
i Salo, 1860: 81 i Uleå. Ifrån Kuusamo skrifves 1863 att
sedan några år förut en herreman gifvit exemplet, vid pass
|:del af lägenhetsinnehafvare begynt med mossodling. Ibland
kärr och mossodlingsarbeten af större omfång under de sed-
nare åren omnämnas vidtagna åtgärder för: 1) uttorkning
af en mängd sammanhängande mossor i Pudasjärvi socken,
ibland dem Kylmänperäsuo, Turkisuo, Paavolansuo och Alao-
jakuvetsuo (?), upptagande en vidd af 3695 tunneland, hvar-
medelst äfven åtskilliga af dem innefattade och till större
delen grunda sjöar uppskattade, förutom 60 tunneland skogs-
holmar, till 2844 tunneland till större delen kunde uttöm-
mas; 2) utdikning af Kurkelanneva, Waivasenneva, Multa-
lanneva och Ruostetneva mossor i Piippola sockens Tavast-
kengä by, samt 3) af Ahmanneva i nämnde sockens Gestilä
by. Följande år namnes utdikning af Laminsuo i Muhos;
en mossa i Karsikoa by af Haapavesi, en mossa i Paaskaja
by af samma socken; Kangasniemi mossa i Pulkkila, Nii-
tynsuo i Muhos, Munakkasuo i Kuusamo, Karjusuo i SotI-

kamo, Housusuo i Puolango. Det kärr hvarvid största upp-
märksamhet varit fästad, är Pelso mossa, belägen emellan
Muhos, Paldamo, Piippola och Limingo socknar, och beräk-
nad till 59955 tunneland, till hvars utdikning år 1856: 70800
rub. af styrelsen blifvit anslagne, hvarpå arbetet nämnde år
begynts och sedermera fortgått. I allmänhet uppges moss-
odlingen ifrigast bedrifvas i öfre delen af Salo, det nybil-
dade Haapajärvi härad och i Törnävä kapell samt Muhos
och Ijå af Uleå härad.

FÖr uppgifvet ändamål att vidtaga kärrodlingar hade
bankolån af enskilda blifvit anlitade. För åren 1848—50
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uppgåfvos nästan uteslutande i Salo och Uleå härader 1688
tunneland, med tillhjelp af bankolån, vara under bearbet-
ning. I de öfriga häraderne är kärrodlingen föga idkad; i
Kemi ehuru för längre tid sedan försökt, har den sedermera
länge varit åsidosatt och först de sednare åren, också nu i
mindre omfång och med allmänt understöd, blifvit upptaget;
fördelaktigast har den visat sig i Tervola och Sirno, der kär-
rens jordmon visat större bördighet än på de flesta andra
ställen. I Lappmarken är den endast på enskilta punkter
försökt. En större mossa invid Kittilä kyrka har för flere
år sedan blifvit på Kronans bekostnad dikad, för att af-
lägsna froster, dock utan ringaste framgång l). I Kajana hä-
rad är kärrodlingen alldeles i sin början. Sjöfällning der å
orten har dock för längre tid sedan varit känd. Åtminstone
berättar Erik Castrén i sin 1752 utgifna beskrifning öfver
Cajaneborgs län att några år förut en sjö i Mieslax by i
Paldamo blifvit aftappad samt lemnat godt och ymnigt hö-
slag. Öfver sjöfällningarne vilja vi här nedanföre i samman-
hang med vattendragen redogöra.

') Giiv. Alflhans dagboksanteckningar 1864.



Vattendrag,
Af länets floder och sjöar hafva de i norra delen af

Lappmarken, Utsjoki och Enare och skiljda genom den i
söder derom framstrykande landtryggen sitt aflopp till is-
hafvet. Betydligast ibland dem är gränsfloden mot Norrige
Tanaelf, Tenojoki, som uppstår genom förening af den ifrån
Norrige kommande Karasjoki med den längs åt gränsen fram-
flytande och genom den ifrån Peldovaddo kommande 45 verst
långa Skekkemjoki eller Skekskemjoki förstärkta, 70 verst
långa Enarijoki, upptager Utsjoki å m. fl., och vid Finlands
nordligaste snut, der hvarest Skorajoki faller i den, afgår
till Norrige, der den efter 40 versters lopp utfaller i Tana-
fjord. Denna vattenstråt, som under 235 verst uppges ut-
göra gräns emellan Norrige och Finland, ehuru besvärad af
forsar, af hvilka dock endast Öfver- och Neder-Kyngäs äro
ofarbara, så att båtarne der dels måste framsläpas öfver land,
dels med lina dragas långs med stränderne, utgör norra Lapp-
markens förnämsta kommunikationsväg med Ishafvet, på be-
folkningens fiskeri- och handelsfärder. En annan kommu-
nikationsstråt med Ishafvet samt Wardöhus och Wadsö för
Lappmarkens norra inbyggare bildar Neitaan- eller Neuta-
majoki ur Ijärvi med flere träsk och med utlopp i Waran-
gerfjordens södra vik, Neudenfjärd; en tredje Patsjoki eller
Pasvigself, som afleder Lapplands största sjö Enareträsk,
150 verst lång, 80 v. bred, 11—23 famnar djup, hvilken
ifrån sydvest upptager Ivalajoki (Auveljok) ifrån Kursujärvi
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vid landtryggen samt ifrån Skekkemvaara höjd Waskojoki,
som faller i Padarjärvi och derifrån under namn af Jokien-
joki i Enare. Patsjoki utflyter genom Patsjoenniska vid Enare
östra strand och lemnar snart Finlands område, bildar gräns
emellan Ryssland och Norrige', samt utfaller nedan om Bo-
ris och Glebs kyrka, på norskt område i Pasvigsfjorden, sö-
der om Warangerfjord. Åt Ishafvet sträfva äfven tvenne i
Finska Lappmarken upprinnande källfloder Luttojoki och
Nuortijoki med några flere, hvilka förenade under namn af
Tulomajoki vid staden Kola i ryska Lappmarken utfalla.

Länets östra högland, Kuolajärvi och Kuusamo, afbördar
till en del sina vatten till Hvita hafvet och dess nordvestra
bugt, Kandalax viken. Ibland dessa nämnas Koutajoki ur
Wuorijärvi i Kuolajärvi socken till Koutajärvi på ryska si-
dan och derifrån vid Kouta i Kandalax viken; Kitkajoki ur
Posio och Kitkajärvi till Paanajärvi och derifrån öfver grän-
sen, samt ur Kuusamojärvi och dess tillflöde Pistojoki, hvil-
ken förenad med andra på ryska gebitet infallande floder
under namn af Kem vid den ryska kretsstaden af samma
namn utfaller. Dessa vattendrag hafva af ålder förmedlat
en om ock genom vattenfall och grund besvärad handelsför-
bindelse med Hvita hafvet och det Archangel.
Sjöfällningar i Kuusamo uppges hafva bedrifvits i större skala
af bildade bolag i början af innevarande århundrade, och
hafva sedan långsamt blifvit fortsatte. Träskens botten ut-
göres af jvellingstunn" 2, 3 a 4 alnar tjockt lager fin, för
höväxt tjenlig gyttja. Kitka och Posiojärvi hafva i sednare
tid varit föremål för fällningsarbete till vinnande af ängsmark.

År 1840 uppgafs af Guvernörsembetet iblandKuusamo
vattnen:
Kitkäjärvi vara 40 verst lång 10 verst bred 5 famnar djup.
Livo g 25 , , 3

, g 3' 9 9
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De sedermera anställda fällningarne torde minskat nå
gra sjöars area. Gyldén uppger 1863 arean

En ringa del af Kajana trakten samt södra delen af
länet sluttar emot Kuopio län och Saimens vattensystem.

Hela det öfriga landet afbördar sina rika vattenmassor,
medelst koncentriskt utflytande floder, i Bottenviken, kallas
derföre ock i gamla ryska tideböcker de tio floders land.

Det yttersta nordvestra vattendrag, som bildar Finlands
gräns mot Sverige, begynner vid Norska gränsen vid Kolta-
jauriträsk, med en bäck som bär namn af Kuokimajohka,
hvilken ock kallas Radjajohka, genomflyter i sydostlig rigt-
ning sjöarne Ylinen Kilpisjaur, der båtfärd begynner, och Ala-
nen Kilpisjaur, antager namnet Köngömä och fortlöper i fö-
renämnd rigtning till Enontekis kyrka, der den upptar bi-
floden Letaseno och antager namnet Muonio. Denna flyter
i sydostlig och sydlig direktion, tills den i söder om Kengis
på svenskt område belägna bruk utfaller i Torneå från nord-
ost kommande elf. Der denne vidrör Finland vänder den sig
åt söder och bildar gräns intill dess utlopp i hafvet, fyra verst
nedan om Torneå stad. Afståndet ifrån Enontekis kyrka till
Torneå uppges af Grape längs efter elfvarne till 42 \ sv. mil *).

Gyldén beräknar hela vattendragets längd till 450 verst 2)

*) Sv. Vet.-Akad. Handl. 1803 s. 201.
2j I Suomi f. 1863: Stiomenmaan joet ja järvet, hvilka uppgifter vi

i det följande förnämligast följa.

Kuusamo vara 20 verst lång 3 verst bred 3 famnar djup
Muo a 9 9^9 ff "*

ff n

Kiitimä 9 15 51" 9 9 ,J 9 II " 9 9

af Kitkajärvi till 420 qvadratverst.
„

Paanajärvi 9 100
„ Kuusamo „

125

„ Muo 9 150
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och flodområdet till 12000 qvadratverst (245 ge. qvadr.-mil).
Uti en år 1824, af dåv. kommissionslandtmätaren Matth. Hack-
zell, författad beskrifning öfver vattendraget uppräknas icke
mindre än 192 forssar, hvilka ifrån källan till mynningen
besvära detsamma. Ibland dem större och svårare emellan
Torneå stad och Öfver-Torneå kyrka Jylhä, Matkakoski och
Wuoenankoski. Emellan Öfver-Torneå till Muonios' samman-
flöde: Kattilakoski, Hirvakoski, Puroskoski, Jarhonen, Ala-
nen Lappia, Ääver- eller Ävärikoski, der Torneå och Muo-
nio mötas och landttransport begagnas. Inom Muonio elf
är betydligast Muonio forss, bildande 7 särskilta svåra fall,
en svensk mil lång. Emellan Muonio och Enontekis kyrkor
Wisantokoski, Noijan Pola, Kelokurkio, Ylinen Tapokoski,
Ollisakoski, Kuttasen Kurkio, Jatunikorva, Gunnarinkorva.
Ofvanom Enontekis kyrka inom Köngömä tilltar antalet af
stora forssar, ibland dem Pahta-koski, Kattilakoski, Lina
Kurkio, Kelotti Luspa, Wesipola, Rautu Kurkio, Pätikkäkoski
ofarbar, Naimakka Luspa, Ainavarpenlinkka, Lammaskoski
med 7 svåra fall, till en del ofarbar, Saarikoski, Peräkur-
kio, Kilpisluspa till största delen ofarbar. Oaktadt dessa
svårigheter har dock elfven af ålder blifvit begagnad till kom-
munikationsväg emellan det öfre landet och Torneå, i syn-
nerhet till nerforslande af tunga skogsprodukter med till-
hjelp af öfvade styrmän. Sedan åren 1838—1840 prelimi-
nära undersökningar skett och förslag blifvit uppgjorda, väck-
tes 1841 fråga om båtledfartens förbättrande medelst ström-
rensningar, ehuru de många andra företag, med hvilka ström-
rensningens tjenstemän och personal varit sysselsatte vållat
uppskof. Dock hade å Torneå biflod Tengeliö, hvilken norr
om Avakaksa faller i hufvudelfven, redan i början af 1820-
---talet, genom rensning af Portimokoski, Juopukoski, Luonio-
koski, Keskikorva och Kuurimokoski, lättare aflopp blifvit
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beredt, och sålunda skogsprodukters utförsel befrämjad. Vid
utloppet bildar Torneå elf en temligen vidsträckt skärgård.
Dess vanliga bredd omväxlar emellan 300—800 famnar, samt
djupleken, utom forssarne ifrån 6—12 fot. Vattnets hastig-
het uppges till 4 verst i timmen. Bottengrunden består dels
af sand, klapper och sten, dels af lera och gyttja. Strän-
derne äro till större delen låga och sumpiga, utom vid fors-
sarne , der de äro högre och på många ställen äfven omgifna
af berg och klippor. På låga ställen äro de nästan öfver-
allt gräsbärande och voro på högre samt sandiga trakter för
25 år sedan skogbeväxta, hvilket sednare förhållande dock
numera betydligen förändrats. Elfven flödar efter snösmält-
ningen vanligen i medlet af Maj, hvilket påstår omtrent 2
veckor. Under flodtiden är dess bredd 1000—1200 famnar
och djupleken ända till 18 fot, samt vattnets hastighet 6£
verst i timmen. Floden har vanligen inga andra påföljder
än att ängslador och hägnader på lågländta ställen någon
gång förstöras. Kommunikationen öfver elfven är allestädes,
der forssar icke finnas, ganska lätt med vanliga båtar och
afbrytes blott för några dagar under islossnings- och islägg-
ningstiderne l). Inga broar finnas anlagda öfver elfven; kom-
munikationen underhålles medelst pråmar. «• Sådana finnas från
Torneå stad, och å landsbyggden vid Påta. Öfver Tengeliö
finnes likaså pråm.

Kemi elf, enligt Gyldén 400 verst lång och flodområ-
det 44767 qv.-verst, (913,624 ge. qv. mil), ifrån länets östra
gräns Wuomapää och Talkunaoivi vid landtryggen, i syd-
vestlig och sydlig rigtning genom Kemiträsk 35 v. 1., 25 v.
br., 4—5 famnar djup, nedanom Kemi kyrka i tvenne grenar
i hafvet, bildande dervid en betydlig skärgård, förstärkt med

V Guv. emb. berält. 1844.
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en mängd vattenrika bifloder. Ibland svåra forssar nämnas
Taivalkoski som störst, förbi hvilken varutransporten måste
ske öfver land, samt vidare, som passeras med styrmän, Nar-
kaus och Osauskoski i Kemi socken; i Rovaniemi, Pirtti-
koski, Säpsä, Juotas, Wantaus, Purosenkorva, Eilinkokoski,
Niskokorva, Petäjäkoski; i Kemiträsk Neitikoski, Härjänkos-
ki, Kuukkonen, Seitakorva, Juukoski, Wyörymä, Piriö, Pirt-
tikoski. Ibland bifloder äro störst: Kuolajoki från Kuola-
järvi, Luirojoki, Kittinen med Jessiö ifrån Sodankylä, och
Ounasjoki ifrån Ounasjärvi i Enontekis, genom Kittilä, med
flere bifloder, och forssarne Molkonköngäs, Patokoski, Mar-
raskoski och Aapiskoski. Ounasjoki faller i Kemi elf vid Ro-
vaniemi kyrka. Kemi elfs bredd växlar emellan 100—650
famnar, djupleken ifrån 12—30 fot, med undantag af fors-
sarne, uti hvilka vatten ofta icke finnes till mer än 2 fots
djup. Vattnets hastighet 4 verst i timmen; vårfloden i med-
let af Maj, I—l£ månad, då vattnet stiger B—ls fot,
bredden vexlar emellan 170—1000 famnar, och vattnets ha-
stighet uppgår till 1\ verst i timmen. Någon gång inträffa
högre vårflöden. 1859 stod den 30 fot öfver lägsta vatten-
ståndet ofvanom Taivalkoski forss; nedanom 18—20 fot, och
i trakterne af Kemi kyrka endast 13—14. Inom Rovaniemi
och Tervola hade vårfloden förstört åbyggnader, samt vållat
annan betydlig skada. En del forssar och strida ställen till-
frysa aldrig. Bottengrunden består dels af lera, gyttja och
sand, dels af klapper och bullersten, samt släta bergshällar.
Stränderna till det mesta branta och bergiga, på bebodda
ställen odlade, på obebodda till en del bevuxna med ortens
vanliga trädslag. Allestädes äro stränderne, med få undan-
tag, så beskaffade att de, med å orten brukliga farkoster,
lämpa sig till öfverfartsställen. Färje-inrättningar finnas vid
Kemi kyrka å allmänna strandvägen, vid Rantahirmula i Kemi
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socken, vid Tossava och Kähkönen i Tervola, vid Ruottala
i Kemiträsk. Öfver Kemi elfs bifloder: Ounasjoki vid Ruo-
kanen och Koriutte i Rovaniemi, och vid Kittilä Alakylä by;
öfver Ounasjärvi, i Hetta by af Enontekis, samt öfver Jessiö
elf vid Emaus hemman i Sodankylä. Broar saknas. Redan
mot slutet på 1820-talet befinnes fråga vara väckt om detta
vattendrags upprensning; andra företag hafva dock vållat
uppskof; 1860 företogs saken åter isynnerhet med afseende
å lättare flötning af skogsprodukter. Arbetet begynte 1863
och var afsigten att upprensa Taivalkoski, Osaus- och Pe-
täjäkoski m. fl. För ändamålet hafva sagde år derjemte 26
särskilda bifloder och förgreningar af Kemi elf blifvit un-

dersökte.
Simojoki från källor invid landtåsen vid Kuusamo soc-

kens vestra gräns, genom Simojärvi i Pudasjärvi socken i syd-
vestlig rigtning efter 150 versters lopp med utfall nära Simo
kyrka. Färgeställe å allmänna strandvägen. Obetydlig, dock
starkt flödande om våren.

Kuivajoki eller Kuivaniemi elf, ibland de mindre, ifrån
Oijärvi träsk i Ijå socken, farbar för lastade farkoster en-
dast 1000 famnar ifrån dess utlopp och kan ofvanföre på
flere ställen öfvervadas. Bottnet stenigt, stränderne 3—4
famnar höga bestå af sandjord; hög vårflod. Öfverfart med
pråm å stora strandvägen.

lijoki, Ijå elf, ifrån Naamango och lijärvi sjöar vid
Kuusamo landtrygg, i sydvestlig och vestlig rigtning genom
flere sjöar, förbi Pudasjärvi kyrka, upptagande från norr Li-
vojoki och Sjuruajoki, 230 versters lopp med ett flodom-
råde af 8346 qvadratverst, med utfall vid Ijå kyrka genom
ett deltaland af flere små holmar, emellan hvilka segelleden
går till sjös. Stränderna äro mycket olika till höjd, och be-
stå nästan uteslutande af sand, omgifna till en del af barr
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och björkskog. Elfvens bredd är ifrån 50—250 famnar, djup-
leken ifrån 6—16 fot, utom i forssarne, som vanligast äro
mycket grunda. Vattnets hastighet uppges ifrån 3—5 verst
i timmen. Flodtiden, som ifrån medlet af Maj fortfar i 2
—4 veckor, vigtig för transport af skogsprodukter, emedan
flodfarten under den öfriga tiden försvåras genom våldsamma,
grunda och steniga forssar.

Enligt åren 1828 och 1829 af Fr. Hällström anställda
afvägningar, räknades forssarnes antal inom Ijå elf till 107
och uppgafs källsjön lijärvi vara belägen 810,67' öfver haf-
vet. Högst ibland forssarne, räknade ifrån mynningen uppåt,
befanns Raasakka 19,7i', Maalisma 22,22', Purkajankoski 50,05,
Pahkakoski 112,i0', Alakursi 21,70', Ylikursi 28,08', Weitti-
koski 23,35', Jurmokoski 31,92', Turvakka 22,45', Taivalkoski
22,15', Javetkurki 24,30*. Svårast ännu i våra dagar att pas-
sera anses vara de omnämnda Raasakka, Maalisma, Pah-
kakoski, samt vidare Ikko, 12,04', Lallinkoski 6,20', samtHuo-
vinen, hvilka passeras med tillhjelp af inlärda styrmän. Ena-
handa är förhållandet med Kyrönkoski och Saarikoski i
Sjurua bielf.

År 1859 begyntes med fällning af Alajokijärvi sjö i Pu-
dasjärvi medelst rensning af Hevoiskoski, Niskakoski och
Taljakoski forssar i Ijå elf. Undersökningar till ytterligare
rensning inom Ijå elf anställdes 1861 och 1862 i Livo bielf
för att åvägabringa stockflötning ifrån Livojärvi i Kuusamo
till dess förening med Ijå, på en sträcka af 12 mil, hvarvid
25 forssar afvägdes. Öfverfart med färja öfver elfven å stora
strandvägen samt vid Nynäs gästgifveri i Pudasjärvi och öfver
Siuruajoki vid Tannila hemman i Ijå.

Haukipudas eller Kiimingi elf, 140 verst lång, 2000
qv. versters flodområde, ifrån Salmijärvi i Puolango af Hy-
rynsalmi pastorat, genom Öfver- och Neder-Kiimingi vid Hau-
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kipudas kyrka i hafvet. Flodens djuplek ifrån 2—15 fot och
bredden ifrån 10—75 famnar; vattnets hastighet i medeltal
5 verst på timmen. Bottengrunden sten och sand, strän-
derne vid öfre elfven flacka, omgifna af mossar och kärr,
lägre ner bestående af sand och stenhölster, till en del be-
växta med barrskog. Emellan forssarne öfverallt farbarmed
vanliga båtar, under vårfloden på hela dess sträckning. Kran
mynningen 3 verst farbar för lastade båtar och jakter. Ibland
forssar störst och ofarbar Koiteli, mil ofvanom Kiimingi
kyrka. Färjeställen å allmänna strandvägen, vid Talonpoika
hemman i Jokikylä by och vid Ukkola i Neder-Kiimingi.

Uleå elf, Oulujoki, länets för den inre trafiken betyd-
ligaste vattendrag, som, 150—300 famnar bred, samt 6—lß
fot djup utom forssarne, med en hastighet af 4 verst, under
flodtiden 6 i timmen, i nordvestlig rigtning under ett lopp
af 95 verst afleder Uleå träsks vatten till utfallet vid Uleå-
borg, med en mängd mägtiga källfloder ifrån landtryggen
vid länets östra gräns. Hela flodområdet beräknas till 21195
qvadratverst. Ibland dess källådror äro mägtigast: a) Sot-
kamo vattenstråt, som upprinner invid landtryggen vid lä-
nets östra gräns, der guvernementerne Archangel och Olo-
nets stöta till och hvarest åtskilliga små sjöar och bäckar
såsom Korkanajärvi, Rauvanjärvi, Säynäjärvi, Säynäjokimed
flere upprinna och förena sig i Änetti träsk, ifrån hvil-
ket, ungefär 160 verst ifrån Uleå träsk under vårtiden tjäru-
transport idkas, och derifrån vattendraget nedflyter genom
Lendira och Ivandira till Lendua sjö 1). Till denna sjö in-
faller äfven ett annat vattendrag ifrån landtryggen, beskrif-
vet af Fr. Hällström, med anledning af år 1827 väckt fråga
om möjligheteten af en båtkommunikation emellan Uleå elfs

*) Sjögren har i sina Anteckningar om församl. i Kemi Lappmark
med sin vanliga noggrannhet beskrifvit dessa vattendrag.
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vattendrag och Hvita hafvet, och tillfölje deraf anställd un-
dersökning. Detta vattendrag begynner invid landtryggen i
Wiiksijärvi sjö, som utfaller genom Wiiksimo å. Sedan ut-
vidgar sig ån till mindre träsk och faller genom några små
grunda forssar uti Wesijärvi, som står i förening med Al-
lantenjärvi och genom Savanjoki och åtskilliga sjöar flyter
till nedannämnde Lenduajärvi. Beträffande kommunikationen
från detta håll med Ryssland upplyser Hällström att afstån-
det emellan de finska och ryska vattendragen utgör endast
\ svensk mil, att landtryggen ifrån Wiiksimo å på en sträcka
af 3000 alnar höjer sig 40 fot, och derpå sänker sig 20 fot,
på en sträcka af 1500 alnar, då Miinajärvi sjö på ryska si-
dan möter, samt att den mellanliggande landthöjden utgöres
dels af mossa, dels af sand och stenhölster, emellan hvilka
några obetydliga vattengölar bildat sig. På ryska sidan står
Miinajärvi i förbindelse med Kivijoki som utfaller i Kirmus-
järvi och i Nuoskijärvi, hvilken genom Kemijoki faller i Jy-
skijärvi på 11._f sv. mils afstånd ifrån finska gränsen; ifrån
Jyskijärvi begagnades å Kemfloden båtfärd på 12 mils färd
med full last och tillbörlig säkerhet till staden Kem. Äfven
ifrån Jyskijärvi uppåt till Miinajärvi har af ålder vattenkom-
munikation blifvit begagnad, hvarpå båtarne öfver landtryg-
gen blifvit släpade till Wiiksamo å, hvarifrån den egente-
liga farleden på finska sidan begynner. Denna sjökommu-
nikation besvärades dock å ryska sidan ifrån Jyskjärvi uppåt
af omkring 89 mer eller mindre svåra forssar, af hvilka en-
dast några få, i deras nuvarande skick, kunna med toma bå-
tar, de öfriga alldeles icke befaras. På finska sidan åter
utgörande intill Kajana 15^ sv. mil, skulle 43 forssar möta.
Kostnaden för dessa många forssars upprensning beräkna-
des af Hällström till 221000 Rub. B:co Ass.; hvilken summa
då ansågs vida öfverstiga Strömrensnings-direktionens till-
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gångar. En genomgräfning af landtryggen beräknades vara
än kostsammare, hellst nödigt kanalvatten saknades. Under
sådana förhållanden afstyrktes företaget samt förföll. Så
mycket vi känna har någon fråga om en förening af orterne
på hvardera sidan om landtryggen, vare sig på denna eller
någon annan punkt icke vidare blifvit väckt. Förr eller sed-
nare torde den dock uppstå, då tätare befolkning dertill
uppmanar och rikare tillgångar kunna anlitas. Ifrån Len-
duajärvi fortgår vattendraget genom Lammasjärvi, förbi Kuh-
moniemi kyrka, genom Ontojärvi, Kiimasjärvi, Pirttijärvi,
förbi Sotkamo kyrka, genom Nuasjärvi, Rehjä träsk och Ka-
jana elf, förbi Kaj ana stad, derifrån den fortlöper omkring
7 verst till Paltajärvi träsk, hvilket 3 verst längre bort, ge-
nom Leppiniemi sund förenar sig med Uleå träsk. Denna
farled, som från norr och söder, i synnerhet från landtryg-
gen mot Savolax och Karelen erhåller mindre förstärkningar,
har vunnit större trygghet för båtar genom de i Koivukoski
och Ämmä forssar invid Kajana stad på 1830 och 1840-talet
anlagda och d. 3 Sept. 1846 öppnade kanaler jemte slus-
sar; äfvensom åtskilliga i de öfre vattnen anställdaforsrens-
ningar, såsom af Kuurnakoski, Petäinkoski (Petäjänk?) Ou-
dakoski, Siikakoski m. fl. Af de till denna vattenstråt hö-
rande sjöar uppges Laakajärvi vara 20 v. 1. 5 v. br., Kii-
masjärvi 20 v. 1. 5 v. br., Ontojärvi 18 v. 1. 8 v. br., Len-
dua 15 v. 1. 10 v. br., samt alla s—lo famnar djupa, b)
Hyrynsalmi eller Kiehimä vattenstråt, från norr, der Maan-
selkä och Kainunselkä landtåsar åtskiljas, i sydlig rigtning
genom lijärvi, Saarijärvi, Kiantojärvi, år 1840 uppgifven vara
35 verst lång och 30 bred, förbi Suomussalmi kyrka, Hy-
rynjärvi, förbi Hyrynsalmi kyrka, Ristijärvi, förbi kyrkan af
samma namn, genom Kiehimänsuu i Paltajärvi och Uleå
träsk. Dess största biflod Wuokkijoki ifrån Wuokkijärvi och
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gränsåsen. Hyrynsalmi vattendrag har allt sedan 1835 varit
föremål för rensningar, hvarmedelst för en mängd forssar,
ibland dem Aitokoski, Leppikoski, likoski, Seitenoikia, Haa-
rakoski, Siiti, Pitkäkoski, Pystykoski, Kyynäspää, Kynäko-
ski, Patakoski m. fl. äfvensom Wuokkikoski i Wuokkijoki,
blifvit dels lättare vattenaflopp och farled beredd, dels ock
dragvägar vid sidorne anlagde. Vid Aito, Siiti, Seitenoikia
och Leppikoski begagnas dock ännu styrmän. Centralsjön
som upptar och förenar dessa jemte några mindre af det
Kajanska höglandets vattenmassor, Uleå träsk uppges om-

fatta 70 verst i längd, 50 i bredd, s—lo5—10 famnars djup samt
15,3 geogr. qv. mil i areal och vara beläget 390' öfver haf-
vet. Bottengrunden uppges bestå af sand, lera, dy och jern-
malm. Sjön delas genom Manamansalo stora 10 verst långa
och 5 v. breda ö i tvänne fjärdar, Ärjänselkä i öster och
Niskanselkä i vester, samt utfaller vid den sistnämndes nord-
östra hörn mellan Waala by och Paaso gästgifvaregård, nära
Myllyranta jernbruk, i Uleå elf, hvilken under sitt lopp, för-
utom åtskilliga mindre, bildar fyra^stora forssar: 1) öfverst
vid utfallet Niskakoski, 1 svensk mil lång, Ahmaskoski i
mil, Pyhäkoski 2 mil och Merikoski vid sitt utlopp i haf-
vet vid Uleåborg £ mil lång. Såsom ur ett af Prosten i
Paldamo K. Fr. Aejmelseus år 1803 till Porthan aflåtetbref
synes, var redan i början på seklet fråga väckt att rensa
Niskakoski; först några och 20 år sednare kom planen till
verkställighet. Allt sedan 1824 hafva dessa forssar, under
en lång följd af år utgjort föremål för strömrensningsarbe-
ten, i afsigt att betrygga de från det öfre landet till Uleå-
borg nerkommande tjarbåtarne, samt att lätta deras återfärd
medelst vid forssarnes stränder anbragta uppgångsrännor och
dragvägar. Ändamålet har så till vida vunnits, att nerfar*
ten numera öfverallt utan omlastning och större fara med
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tillhjelp af inlärda forsstyrmän kan verkställas och båtarne
äfven på svårare ställen uppföre kunna stakas eller med li-
nor dragas, med undantag dock af Pyhäkoski, der de på en
sträcka af £ mil emellan Laitila och Syväys gästgifverier med
hästkraft måste släpas öfver land. Ännu årligen föranleder
isgångens häftighet och genom densamma i farvattnet stör-
tade stenar, samt sidomurarnes vid strändernes rubbning nya
svårigheter och måste genom strömrensningsverkets vidtagna
åtgärder undanrödjas. Öfver Uleå elf leda fem färjor: vid
Paaso gästgifveri i Niska by, flodens utlopp ur träsket, vid
Laitila gästgifveri i Utajärvi, vid Nokkola torp och från Tuiru
i Uleå socken, samt från Uleåborgs stad, nedan om Meri-
koski för stora strandvägen. Senast har till kommunikatio-
nens stora lättnad beslut fattats, att ersätta den sistnämnde
medelst brobyggnad.

Siikajoki ifrån landthöjden vid Kuopio läns gräns ge-
nom Iso-Lamu sjö, i nordvestlig rigtning, förbi Piippola, Pulk-
kila, Frantsila, Paavola och Revolax kyrkor, vid Siikajoki
kyrka, efter 148 versters lopp, i hafvet. Flodområde 4169
qv. verst. Öfver elfven begagnas färjor i Paavola och Frant-
sila. Nästan årligen inträffa öfversvämningar; 1838 steg en så-
dan till 19—20 fot öfver det vanliga vattenståndet, hvarvid öf-
ver 20 boskapskreatur dränktes, och folket räddade sig på
bakugnar och byggnadstak. Till förekommande af dessa olyc-
kor äro strömrensningar vidtagna i Amunetkoski, Hyrynkos-
ki, Hytinkoski, Koskelankoski eller Autiokoski, Greuksen-
koski, Merisalonkoski, Maisenkoski, Waresneva.

Pyhäjoki, ifrån Pyhäjärvi sjö vid landtryggen, i hörnet
der Kuopio och Wasa mötas med Uleåborgs län, åt nord-
vest förbi Pyhäjärvi, Kärsämäki, Haapavesi och Oulais kyr-
kor, vid Pyhäjoki kyrka i hafvet; längd 155 verst, flodom-
råde 3497 qv. verst. Färjor öfver elfven begagnas vid Haa-
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pavesi kyrka, samt vid Lampi uti Kärsämäki. Inom detta vat-
tendrags öfre tillflöden har allmogen visat mycket nit med sjö-
uttappningar. Enligt Landshöfding Stjerncrantz's antecknin-
gar hade på 1820-talet i Pyhäjärvi dåvarande kapell Särkjärvi,
Witorin (?) Komujärvi, Selkäjärvi, Parkimojärvi dels blifvit
fällde, dels voro de under fällning; i Haapajärvi åter „träsk-
tappningar* påbörjade i Ainalijärvi, Ossmangi, Suojärvi och
Wattjujärvi. Sedan 1829 äro på Strömrensningsverkets föran-
staltande arbeten företagna till beredande af lättare affall för
vattnet, förekommande af öfversvämningar samt uttorkande af
kärr medelst rensningen i Märändö, Säynäkari och Lapinkoski
forssar. På 1860-talet har man arbetat på fällning af Meri-
järvi och Tähkäjärvi med Pyhäjoki i förening stående sjöar,
medelst uppgräfning af en kanal genom Walli- och Tähjän-
koski forssar i Tähjänjoki biflod, samt genom enahanda ka-
nalgräfning i Tyngilä, Kallio och Myllykankaankoski forssar
i hufvudelfven, hvarigenom öfverflödsvattnet skulle afledas
samt tillstötande vattensjuka mossar och kärr blifva od-
lingsbara. Källsjön Pyhäjärvi, ur hvilken Pyhäjoki upprin-
ner, uppges 1840 af guvernörsembetet vara 28 verst lång,
3^ bred, samt I—9 famnar djup, och till bottengrund hafva
sten, dy, lera, sand.

Kalajoki elf, ur tvenne källfloder, den större Isojoki
ur Reisjärvi sjö vid landtryggen på gränsen åt Wasa, genom
Kalajanjärvi, Haapajärvi, Pidisjärvi sjöar, förbi Reisjärvi,
Haapajärvi, Ylivieska och Alavieska-kyrkor; den mindre li-
kaså från landtryggen mot Wasa län, under namn af Wää-
räjoki ur Pitkäjärvi, förbi Sievi och Rautio kyrkor, förenade
vid Tynga by, der de antaga det gemensamma namnet Ka-
lajoki och vid kyrkan af samma namn utfalla i hafvet. Längd
115 verst, flodområde 3291 qv. verst. Inom detta vatten-
drag äro till förekommande af öfversvämningar och förbere-
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dande af kärrodling strömrensningar anställda i PylväkÖnoja
och Mertuanoja bäckar, i Padingikoski, Yppiökoski och Pa-
pinniemi forssar samt Wuotenkari ström; 1847—48 begyn-
tes med fällning af Alavieska sjö medelst kanal af 2 verst
till Kalajoki elf och afslutades 1858. 1860 beslöts att fälla
Kalaja sjö inom Reisjärvi kapell, och skulle arbetet inom
fem år fullbordas.

År 1863 uppgafs af General-landtmäterikontoret sjöar-
nes och flodernes area i den ditintills uppmätta och refvade
delen af länet utgöra 417761 tunneland = 1885,i0 qv. verst
eller 37,369 ge. qv. mil. Men af länets yta eller 31208892
tunneland voro nämnde tid endast 9243117 tunneland eller
29,616 procent refvade, hvaremot 70,384 proc. eller 21965775
tunneland voro orefvade och till ytans beskaffenhet okända.
Vore vattenmassan på den orefvade arean fördelad i samma
förhållande som på den refvade, så borde densamma på den
orefvade marken utgöra 992865 tid = 4290,16 qv. v. — 89,03
ge. qv. mil och på hela länet 1410626 tid _=_: 6095,3 qv. v.
_=-: 126,49 ge. qv. mil. Men som länets vattenrikaste trak-

ter, hela Lappmarken, Kuusamo, Kemiträsk och Kuolajärvi,
största delen af Rovaniemi samt Kajana härad ännu höra
till de orefvade, öfvertygas man lätt att den verkliga vatten-
massan måste vara betydligt större, än de hittills verkställda
refningarne gifva anvisning till.

I de skiljda haraderne och socknarne, så vidt de voro
refvade uppskattades vattendragen:

I Salo härad:
Tunne-
land.

Qv.
verst.

Ge. qv.
mil.

Kalajoki socken med kapel-)
ler helt och hållet refvade) till 1941 8,387 = 0,174.

Ylivieska socken fullt ref- i
vad j 9 576 9 2,488 „ 0,051.
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I Haapajärvi härad:

Uleå härad:

Tunne-
land.

Qvadrat-
verst.

Ge. qv.
mil.

Sievi eller Evijärvi
till 5306 22,927 0,476.(fullt refvad) . .

Pyhäjoki med kapel-
» 7918 ff 34,217 9 0,709.ler (fullt refvade) .

Salo socken med ka-

9 3733 ff 16,130 9 0,335.peller (deraf 2075
tid. orefvade) . .

Siikajoki socken med
9 4485 9 19,379 9 0,402.kapeller (fullt ref-

vade)
ff

182 ff 0,786 9 0,016.Karlö s:n (fullt refvad)
Summa 24141 104,3131 2,163

Haapajärvi s:n medka-

peller, (11650 orefv.) till 17504 75,634 1,569.

Pyhäjärvi s:n (63425
tid orefv.) . . .

9 32254 9 139,369
»

2,892.

Kärsämäki s:n (6500
tid orefv.) . . .

9 1049 9 4,533 »
0,094.

Baapavesi s:n (775 tid
orefv.) 9 7669 9 33,137 v 0,687.

Piippola s:n (31525 tid
9 9746 9 42,112 v 0,874.orefv.)

Summa 68222 294,7851 7 6,1161

Limingo s:n (allt refv.) I till 2437 10,530 0,218.
Uleå s:n (allt refv.) .}

9 5453 9 23,562 ff 0,489.
Muhos (134000 tid 1

orefv.) J 9 12392 ff 53,545 v 1,111.

Kimingi s:n (allt refv.)} II 9443 ff 40,803 9 0,846.
Ijå sm (235117 orefv.)} 9 13652 ff 58,990 9 1,224.
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Kaj ana härad:

Kemi härad:

Tunne-
land.

Qva drat-
verst.

Ge. qv.
mil.

Pudasjärvi (1309600)
tid orefv.) . . . j _• 78827

«> 340,611 «r 7,068.

Kuusamo (allt orefv. 1
2074000) .

.
. ./ » » v

Summa 122204 528,041(3) 9 10,956(7).

Paldamo socken(31200
tid orefv.) . . .

till 23508 101,578 2,108.

Hyrynsalmi socken
(229600 tid orefv.) 9 48044 ir 207,598 ff 4,308.

Suomussalmi socken
9 27285 nr 117,898 9 2,446.(986800 tid orefv.)

Sotkamo och Kuhrno-'

9 39780 9 171,889 9 3,567.niemi s:r (845200
tid orefv.) . .

.

Summa 138617 «r 598,963 9 12,929.

Kemi socken (707600
tid orefv.) . . . .

till 10814 46,727 0,969.

Neder-Torneå (allt ref-
ff 14623 9 63,186 9 1,311.vad-)

Öfver-Torneå(l 056737
9 8396 9 36,279 9 0,752.orefv.)

Rovaniemi (1177600
orefv.) .... 9 28471 9 123,023 9 2,552.

Kemiträsk o.Kuolajärvi
9 H 9(allt orefv. 3309411 tid

Summa 62304 » 269,215 v 5,585(6).
Muonioniska socken "|

af Lappska häradet >
„

(363960 orefv.) . J
2273 v 9,821 ff 0,203(4).

Summa 417761 n 1805143(4) ff 37,457(9).



Hafvet.
Bottniska viken, som utgör största delen af länets vestra

gräns, bildar en mest låg och grund med sten och stenref
uppfyld öppen kust, utan skärbildning, med endast tvenne
något i landet inträngande genom Oulunsalo halfö från hvar-
vandra skiljda öppna bugter, Uleåborgs och Kembele vi-
karne , hvarföre landsättningen äfven med mindre fartyg icke
sällan möter svårighet. Antalet af lempliga hamnar är ringa,
ibland hvilka de, invid hvilka sjöstädeme äro belägna, äfven
äro de mest begagnade. Den beqvämaste, säkraste och dju-
paste är hamnen vid Brahestad, belägen tätt invid staden
med 3 goda inlopp och lätt åtkomlig; isbelägges äfven sed-
nare och öppnar sig tidigare än de öfrige städernes. Uleå-
borgs hamn är fem verst ifrån staden belägen och icke be-
hörigen skyddad mot stormar, så att fartygen kunna löpa
fara att råka i drift, samt stadna på grund och sandbankar,
af hvilka den besväras. Inloppen äro två, begge dock ganska
svåra och endast med tillhjelp af lots begagneliga. Genom
uppmuddringar och kaibyggnader har handelskorpsen under
sednare år sökt åstadkomma större trygghet. Oaktadt de
mötande svårigheterne är handelsrörelsen i Uleåborgs hamn
en af de mest lifliga i vårt land. Torneå stads hamn, Räytä
eller Sällö ligger vid pass 8 verst ifrån staden, hvaremellan
landsättningen är svår i anseende dels till stark ström, dels
vattnets grundhet och mötande sandbankar. Dessutom är
hamnen öppen, osäker och grund, har tvenne inlopp, det
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ena från finska sidan, som endast af kustseglare begagnas,
det andra allmänt begagnade utmed vestra vallen och sven-
ska sidan nedanom holmen Malören. Å Sällö har nyss en

ångsåg blifvit uppförd. Andra hamnar, som hittills endast
begagnats af smärre fartyg, erbjuda Kemi och Ijå elfvars
utlopp. Vid förra stället befinnes dock en rymlig och djup
hamn vid Sauvonsaari till anläggning af en ny stad utsedde
holme. Ijå elfs utlopp tjenar till upplagsplats för de ifrån
det öfre vattendraget nerforslade skogsprodukterna Äfven
Kalajoki elfs mynning begagnas som hamn, är dock än
grundare. De öfriga flodmynningarne såsom af Pyhäjoki, Sii-
kajoki, Haukipudas, Kuivaniemi och Simo elfvar erbjuda äf-
ven landningsställen för mindre farkoster. Utom förenämnde
hamnar finnes icke ankarplatser annorstädes än omkring
Karlö, der äfven för sjöfartens betryggande Marjaniemi kän-
ningsbåk på vestra udden afKarlö-landet vid inloppsfarleden
till Uleåborg blifvit uppförd. Samma farled betecknas vi-
dare af Kannuksenniemi sjömärke på vestra sidan af Karlö,
Marjaniemi portpricksfartyg i nordvest ifrån känningsbåken,
samt Marjaniemi sjömärke i NO från baken, af Keskiniemi
känningsbåk på nordöstra udden af Karlö, samt Laitakari
känningsbåk på ett stenskär emellan Santonen holme och
fasta landet. Farleden från sjön till Nyby glasbruk i Ijå,
samt hamnarne vid Maksniemi och Ykskuusi i Simo ka-
pell betecknas genom Ijå-Ulkogrunni sjömärke. Till betryg-
gande af farvattnen emellan Uleåborg och Torneå hafva se-

dan 1850-talet sjömätningar derstädes blifvit anställde men
ej afslutade. Sjöfarten till Brahestad betecknas genom Kem-
bele känningsbåk, vid sydvestra, Iso Kraateli vid vestra el-
ler mellersta, samt Tasku känningsbåk vid norra inlopps-
farleden till nämnde stad.



Klimat.
Då polcirkeln genomskär landet, är naturligtvis polar-

klimatet rådande. Den isotermlinea som betecknar 0 gra-
ders medeltemperatur uppges inträda ifrån öster vid omkring
65 ° 30' latitud och stryka i söder om Kuusamo åt vest-
nord-vest till Turttola, och i söder om denna kapellkyrka
vid 66 ° skära Kemi elf, samt sedan åt nordvest, emellan
Öfver-Torneå och Alkkula skära Torneå elf, framlöpa åt sven-

ska Lappmarken, men återvända i norr om Muonioniska kyrka
68 ° lat., skära Munio elf och sedan i nordostlig rigtning
framlöpa ungefär långs åt Tana elf till trakten af Utsjoki
kyrka, nära 70 ° lat. De inom denna koniska linea belägna
och af den i sydvest, vester och nordvest begränsade orter,
nemligen delar af Kuusamo, samt Kemiträsk och Kuolajärvi,
Rovaniemi, Sodankylä och Kittilä, delar af Öfver-Torneå och
Muonioniska, samt Enare och södra delen af Utsjoki skulle
hafva en medeltemperatur under fryspunkten, hvaremot lan-
dets yttersta utsträckningar i norr, trakterne vid Utsjoki
kyrka, åtskilliga ställen vid Tenojoki och Enontekis, der
norra Oceanens sjöklimat och den ljumma hafsströmmen vid
Norriges kust mildrande torde inverka, samt socknarne i
norr om Bottenviken uppges förete en medeltemperatur öf-
ver fryspunkten x). Mångåriga observationer och på dem
grundade beräkningar tarfvas dock för att med full bestämd-
het uppge förhållandet. Några bidrag dertillvilja vi här lemna.

') Moberg, Vet. Soc. förbandi. 111, 27 f.
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Vid

anställd
beräkning
af
7

års

termometer-observationer
i

Muonioniska,
beläget

under
67
°

57'
9",8
nordlig
lat.
och
41°
19'

50",6
ostl.
long.
ifrån

Ferro,
anställde
af

Kyrkoherden
Liljeblad
ifrån 1849—1852

och

Prosten
Pfaler
ifrån 1856—1858,
hafva
vi

funnit
följande

resultat
uttryckt
i

Celsii
grader:

*)

Blott
4dagarsobservationer.

Medeltem-peratur. —18,81

1858 1857 1856 1852 1851 1850 1849 Ar.

—9,9 —22,5 -19,i —19,8 —13,8 —20— —26«,6 Januari.
—

13,86 —13,9 —11,5 —16,1 —15,3 —13,6 —14,8 —110,8 Februari.
—

11,78 -9,o -10,2 —

12,9 -7,8 —15,4 —14,2 —130,5 Mars.
—

3,01 -3,4 -2,8 —3,5 -5,4 -2,5 -1,1 -2,9 April.
+

3,64]
+

4,3
+

2,9
+

1,7
+

6,2
+

2,9
+

3,7
+

3,1 Maj.

+

10,37
+

11,6
+

8,7
+

9,6
+

12,7
+

11,1
+

9,8
+

9,! Juni.
+

14,28
+

17,2
+

12,9
+

12,3
+

14,9
+

14,4
+

14,4
+

13,9 Juli.
+

10,76
+

12,7
+

11,3
+

7,9
+

11,6
+

9,6
+

11,8
+

10,9 Augusti.
+

4,37 —0,9
1)

+

3,i
+

4,7
+

6,2
+

7,1
+

3,5
+

4,7 September.
—2,23 —1,8 -1,8 —3,2 —5,8

+

M
—

1,4 —3,5 Oktober.
—11,14

—

14,4 -6,4 —13,3
—

13,3
—

8,6 —10,1 —9,9 November.
—13,26 —10,9 —10,7 —20,4 —14,8 -9,4 —15,6 —15,7 December.
—

2,6 -1,5 -2,2 -4,5 —2,5 -1,4 —2,7 -3,5 S-FäCD
»
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4)

Endast
grundad
på
7

dagarsobservationer.
*)

I

anseende
till

observatorns
frånvaro
från

hemmet
saknas

anteckningar
för
hela

månaden;
uppgiften
är

medel,

talet
af
de
5

öfriga
årens

temperaturgrad
förMarsmånad. För

Sodankylä
kyrkoby

(67
o

24'
46"

lat.
och
44
<>

16'
15",3

ostl.
long.)

lemnade
6

års
af

Kronolänsman
Ekroos
å

Emaus
nybygge
anställda

observationer
följande

temperaturtabell:

Medeltem-peratur. 1863 1862 1861 1860 4858 1857 Ar

—

16,o —9,8 —23,2 —17,8 —15,3 —9,2
—

21,5 Januari.
—13,3 —7,5 —20,9 —13,5 -17,8 —11,0 —9,0 Februari.

8,7 -8,7«) -15,6 —5,6 —6,6 -7,8
-

7,8 Mars.
-1,2 —

1,2 —0,6 -2,5 —

0,6 -2,9 -1,9 April.
+

4,5

+12,5
+

3,9
+

4,8
+

3,9
+

4,5
+

6,3
+

3,9 Maj.

+

13,9
+

11,3
+

15,3
+

10,9
+

13,4
+

10,1 Juni.
+

15,5
+

12,1
+

5,5

+

9,9

+

12,7
+

13,8
+

9,2

+

18,6
+

14,3
+

13,3

+

16,1
+

12,7

+

17,4
+

13,2

+

14,4

Augusti.
Juli.

—

0,07

+

9,2
+

6,0
+

1,6*)
+

8,7
+

6,3
+

4,2 September.Oktober.+

0,i -0,7 +

0,9
—

0,8 -0,4 —0,8

7,9 —7,2 -4,1 —11,7
-

6,7
—

12,3 -5,8 November.
—12,7 —13,8 —13,2 -7,5 —18,5

—

11,9 —11,2 December.
—0,8

+

0,4 -2,8 —0,8 -1,8 +

0,1 —1,0 Medel-tempe-ratur.
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Borgmästar
Cedermans
i

Torneå
stad

(65
°

50'
54",9
lat.
och
41
°

49'
0"s)

anställda
obser-

vationer
lemna,
för
de
10
år
vi

varit
i

tillfälle
att

beräkna,
följande

resultat:

Medeltem-peratur. 1862 1861 1860 1859 1858 1857 1856 1855
i

1854 oAr.1852
[

—12,87—12,05
—17,8

—16,9 —14,9

11,0
—11,9

—13,5 —6,2—
5,9

—5,3
j —

8,8 —17,8—8,4
I

—

14,9

—13,5 —12,3

—17,9 —12,4—
12,6 Januari.Februari.—15,2

—12,0
—
1

—

12,i
-

4,4 —5,6
-

7,1 —6,3 -4,7
—_ —10,7 —8,8 —3,6

Ma—6,0 Mars.6,93 12.i 4,4 5,6 7,1 6,3 4,7 10,7 8,8 3,6 ars.6,0
—

1,61
+

1,97

-1,1
+4,6

—

1,4

+4
9

—1,3

+5,4
—

2,5
+

4,5

—

1,4

+6,0—2,7
+

4,4

—

0,9
+

3,5

-0,3
+5,2 —0,8

+

6,0

-3,7
+5,2

April.
Maj.

+

13,07
+

12,9
+

14,1
+

14,5
+

12,5
+

13,5
+

10,9
+

11,2
+

13,4
+

13,8
+

13,9 Juni.
'

+

16,98
I

+14,3
I

+

21,4
+

16,4
+

17,6
+

19,5
+

15,9
+

15,4
+

18,1
+

15,7

I

+15,5
I

Juli.
I

+

13,47
+

10,9
+

18,2
+

14,7
+

13,4
+

14,7
+

15,3
+

10,0
+

12,6 +14,9 +

13,0 Augusti.
+

8,4
+

7,o
+

7,6
+

9,2
+

9,2
+

5.8
+

6,9
+

6,9
+

5,0
+

9,2 September.7,62
+

2,7
+

2,8
+

5,9
+

0,5
+

3,1
+

2,6
+

1,3 —0,2
+

2,8 —3,8 Oktober.1,72

5,49 —0,3 -7,0 —2,9
-

3,1 -7,4 —2,3 —10,9 —5,0
—

5,1
—

10,9 November.
9,71

-

7,8 —4,8 —14,2 -7,8 —7,9 —5,4
—

16,o
—

14,2 —7,2 —11,8 December.
+

0,7 —0,i
+

1,8
+

1,2
+

2,0
+

2,4 +1,1 -1,7 —0,2
+

1,3 -0,5 Medel-tempe-ratur.
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Å

Malmgrenska
provincial-apotheket
i

Kajana
(64

°

13'
30'
lat.)

anställda
observationer

ut-

visade:1861 1860 1858 1857 Ar.

—12,52 —17,7
—

10,0 -6,4 —16,0 Januari.
Februari.9,90 —8,9 —14,8 —8,9 —7,0

—4,95 —2,i —5,8 —7,o -5,4 Mars.
—0,32 -1,1 +

1,6 -1,1 —0,7 April.
+

5,9
+

6,0
+

9,i
+

2,8 Maj.5,95!

14,32
+

15,2
+

16,2
+

14,6
+

11,3 Juni.

17,76
+

20,6
+

17,6
+

19,2
+

13,7 Juli.

+

16,2
+

14,6
+

14,7
+

12,2 Augusti.14,42
+

7,5
+

8,8
+

9,3
+

6,4 September.8,0

+

4,0
+

2,6
+

3,ä
+

2,6 Oktober.3,io
—

5,45 —7,4 —2,9 —8,2 -3,5 November.
—6,9 —14,8

-

6,3
-

4,8 December.8,07
+

1,9
+

2,i
+

1.7
+

2,7
+

1,2 Medel-tempe-ratur.



Uleåborgs
stad
är
den
ort
i

detta
landskap",
der

veterligen
de

äldsta

termometer-observationer

blifvit
anställde.

Enligt
uti

Svenska
Vetenskaps

Akademiens
handlingar
för
år

1789
af

dåv.

apothekaren

å

orten,
sluteligen

Akademie-apothekaren
i

Åbo
Joh.
Julin

meddelade
12
års

observationer
utgjorde

termometerns
medelhöj
d:
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Medeltem-peratur. 1787 1786 1785 1784 1783 1782 1781 1780 1779 1778 1777 1776 oAr.

-

14,8 —8,0 -16,i
—

ll.o
—

19,8 —16,i -13,4 -16,6 —18,9 --13,5 —14,7
—

13,3
—

15,6 Januari.
-12,7 —8,8 -9,8 —12,1 -12,6 -8,1 —15,9 —14,9 —16,0 -12,i -9,9 -18,0 —12,6 Februari.
-11,4 -4,3 —9,4 —11,6 —16.8 —11,8 —16,5 —11,5 -11,8 —6,0 —12,6 -12,8 —11,5 Mars.

—

0,7 —0,2 —3,2 —0,8 —10,3
—

2,2 -4,5 —10,1 —5,0 -2,5 -8,1
—

4,i April.
4,0

+

6,8
+

6,2
+

2,8
+

1,9
+

1,4
+

6,7 -1,2 +

0,9
+

3,9
+

3,0
+

8,2
+

3,6 Maj.
3,5

+

15,6
+

13,8
+

14,0
+

8,i
+

9,6
+

13,5
+

7,9
+

9,5
+

H.0
+

9,9
+

10,8
+

12,6 Juni.11,4

15,2
+

17,3
+

17,5
+

18,3 ■4-12,2 +

15,i
+

16,8
+

12,o
+

15,i
+

13,9 -1-14,9 +

13,5
+

16,8 Juli.
+

13,8
+

17,8
+

14,6
+

8,2
+

10,1
+

16,1
+

11,6
+

10,2
+

12,6
+

9,5
+

10,2
+

13,9 Augusti.12,4
+

7,2
+

10,2
+

5,7 -t-7,1
+

2,8
+

8,8
+

7,0
+

2,s
+

5,5
+

6,3
+

2,2
+

3,9 September.5,7
+

6,5
+

2,0
+

2,3
+

2,8 —0,8
+

M -2,9 -0,1 +

1,6 -6,9 -2,6 —

0,7 Oktober.0,2
—

7,2 -2,2 —4,2 —2,3 —10,3 -8,i -4,5 —10,8 -7,9 -12,1 —5,8 —7,4 November.7,2

—11,8 -12,4 —12,2 —9,6 —11,8 —11,3 —6,8 —16,9 —11,0 —15,2 —14,6 —10,5 —10,2 December.
+

2,2
+

l,o
+

0,5
—

1,9 —2,5 -0,1 —

3,o -3,4 —0,9 —2,5 -2,2 -0,9 Medel-tempe-ratur.1,1
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På
1850

och

1860-talet
å

Westerlundska
apotheket

dersammastädes
anställda
8

års

termo-

meter-observationer
lemnade

följande

medeltemperatur:

Medeltem-peratur.
—11,11
—10,26

—

—4,6

1863
—16,9

1862 1861
—15,0

1860
—8,9

1858
—5,7 —14,6

1857
—

12,4

1856
—10,8

1855

Januari.
Ar.

—

4,2 —14,5 —8,3 -11,8 -7,6 —6,4 —12,9 —16,8 Februari.
—3,2 —10,6 —1,3 —3,9 -5,1 -4,2 —11,0 -7,0 Mars.5,78

+

1,8
+

1,9
+

2,9
+

1,8 —0,6 -0,5 —0,8
+

1,8 April.1,02
1

+6,54! +

7,i
+

6,2
+

5,8
+

6,5
+

9,o
+

5,2
+

5,o
+

7,5 Mtg.

13,76
+

15,0
+

13,8
+

13,9
+

14,7
+

14,5
+

12,8
+

11,9
+

14,5 Juni.

17,87
+

15,0
+

15,2
+

20,4 +17,4 +

20,4
+

15,8
+

19,2
+

19,6 Juli.
;

14,11
+

12,8
+

12,4
+

16,2
+

15,4
+

18,6
+

15,9
+

11,0
+

13,6 Augusti.
+

12,0
+

8,5
+

8,5
+

9,6
+

9,8
+

6,9
+

7,7
+

7,6 September.8,82
+

4,4
+

3,7
+

5,2
+

2,6
+

6,8
+

3,4
+

1,9
+

0,8 Oktober.3,6

—3,71 —1,3 -1,7 -5,4 -1,3 -6,i -2,7 -9,7 —1,5 November.
-7,8 —7,9 -8,1 -11,9 -5,1 -4,2 —12,8 -9,0 December.7,97
+

3,9
+

0,8
+

3,1
+

2,5
+

3,8
+

2,2 -0,2 +

1,7 Medel-tempe-ratur.2,2
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På 1770 och 1780-talet visade sig således årets medel-
temperatur i Uleåborg stå under fryspunkten med något öf-
ver en grad, på 1850 och 1860-talet med något öfver två
grader öfver densamma. Huruvida detta förhållande, hvilket
skulle bevittna temperaturens förmildring under de förflutna
70 å 80 åren med omkring 3 grader är stabilt, eller om
detta fenomen blifvit föranledt af någon periodisk fluktua-
tion i temperaturen måste fortsatta observationer utreda.

Å Karlö utgjorde enligt 20 års, eller ifrån 1817—1836
anställda observationer medeltemperaturen

För länets ej mindre nordligaste trakter såsom Utsjoki
och Enontekis, äfvensom dess sydligaste delar saknas fortgå-
ende termometer-observationer. Man har dock beräknat att
marken är frusen i Kuusamo 227 dygn _-_-_: 1\ månad af året,
i Kemi 204 dygn ____: 6f, å Karlö 183 dygn =. 6^ månad
och i Kalajoki 181 dygn __= 6^ månad. Anteckningarne
om islossning och isläggning samt växt- och djurlifvet lemna
följande resultat: 2)

*) Observationerne anställde af Prosten E. J. Frosterus och medde-
lade af Hällström i Vet. Akad. Akter Tom 11, s. 119 ff.

2) Förnämligast enligt Prof. Mobergs klimatologiska daganteckningar
i Notiser ur Sällskpls pro Fauna et Flora Fenn. forhandl. H. 111, och sam-
me Förf.s „Klimatol. iakttagelser" uti bidrag till Finlands Nalurkannedom
af F. Vet. Soc_ H. VII.

för Januari — 11,2, Februari — 9,6, Mars — 5,6,
, April + 0,7, Maj +6,6, .Juni +13,6,
„

Juli +17,7, Augusti +15,1, September + 9,4,
„ Oktober+ 3,6, November — 2,9, December — 7,9,
således årets medeltemperatur + 2,4 1).

Islossning inträffade i medeltal.
I Kalajoki ~-

•

Isläggning.
_*_
xi"

, Pyhäjoki -J-- *
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Rågen:

Kornet:

i) Det inträffade dock att den första isläggningen åter bröts och
med ny isläggning fördröjdes intill sednare hälften af November.

Islossning. Islaggnmg.

Siikajoki 12-13
~~V

II Kemi elf 13—14
V

i5Tf'

It Torneå JUT' Ji i)x' '

II Muonio elf i Enontekis _?__.
V

'

22-23
X

II Kittinen i Sodankylä . JL5V*
II

Tana elf _1_
Vi*

?___
x *

I Kalajoki .

Axbildning.
14—15
~vl

Blomning.
_1
Vll'

Mognad.
12

VIII
'

„ Karlö 15-16
"vi vn"

16-17
VIII

„ Uleåborg vh"
„ Kuusamo 23—24

~VT~*
__L_______

VII

Sås. BihIdar ax. Mognar.

„
Kalajoki 19—20

V
1°vii"

å Karlö 19—20
V

_5_
VII*

I Limingo, Siikajoki, Puo-
lango ____..V*

.9-30
VIII

„ Uleåborg J25>

V
'

„
Neder-Torneå ....

„
Öfver-Torneå 1

„ Rovaniemi j

__1.
T'
Iiv '

1
IX

'

3—4
TY"'

„ Kuusamo ]

„ Sodankylä /
. . .

„
Kitttilä J

__iv'
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Potatis:

Björken:

RÖnn:

I Muomonisl.ka -_._- _..-

„ Enontekis 27—28 26
_vin*

Planleras. lomm.

I Limingo, Siikajoki, Puolango 28-29
t

v
28

Tn'
„ Kemi och Neder-Torneå .

.tf
5

gvi'
26
VH

'

„ Öfver-Torneå, Rovaniemi vi'
29

Tii"
,,

Kemiträsk 24—25 _
V~

-__?VH*

„ Muonioniska 2~3.
VI

'

„ Enare -30.
1 '

7
VIII'

„
Utsjoki 12-13 t

VI '

Löttspnckning. Lönallning
„ Limingo, Siikajoki, Puolango 28

tv'
28
IX '

„ Kemi, Neder-Torneå . . .

28—2:» _
v" '

26—27
IX

„ Öfver-Torneå, Rovaniemi . .

28
_T'

__L
Tx'

„ Kemiträsk 4
T.'

„ Enontekis 17—18
VI

?i~ix'
„ Enare 3

Ti'
24
IX*

„ Utsjoki i°.Ti'
18
Tx'

Löfsprickning. Blomning. Löffällning,
I Limingo, Puolango . — •

•

20—21
VI"'

23-24
Vx

., Neder-Torneå ... 28. .
23-24
"TI

2-3
TT'

„ Öfver-Torneå, Rovanie-
mi 1. .

vi
27
vi'

3
#X*

,, Enare i1. .
" vi

9
TTi'

,
Utsjoki It^L .

14
vTt"

17-18
~Tx
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Lärkan:

Svalan:

Göken:

Ankomst.
Limingo, Puolango . . 4

v'
Kemi, Neder-Torneå . 21—22

~Tv
Öfver-Torneå, Rovaniemi 6

T*
Kemiträsk ....

______T'
Muonioniska .... 14

v '

Ankomst. Affärd.
Puolango 21

V '
3
Tx'

Kemi, Neder-Torneå .

19—20
V

Öfver-Torneå, Rovaniemi 19
T

'

12-13
IX

Muonioniska .... 28
V *

Enontekis 24 _
T '

1—2
~DT'

Enare 19.
T

'
JM)
WlT'

Utsjoki V 1°.T* J7
VIII

*

Galär första
gången.

Upphör
gala.

Limingo, Siikajoki, Puolango 2_2.

Kemi, Neder-Torneå . .
. 26~27, .v

Öfver-Torneå, Rovaniemi .
. i4.

v
Sodankylä, Kittilä ...._??_.

Muonioniska 3. .

vi
28.
vfi

4

Enontekis 27_z 28. .v
Enare 29. .

v
Utsjoki _L ?__.

vn'
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Tranan:

Svanan:

Ankomst. Affär d.
Limingo, Puolango .

.
.

__!!_
iv'

16
Tx'

Neder-Torneå .... v'
Öfver-Torneå, Rovaniemi .

4—5
V

24
ix'

Sodankylä 3—4
T~*

Muonioniska 12-13
V

Ankomst. AftSg.

Limingo, Puolango . . 14—15
IV

6
x'

Kemi, Neder-Torneå 12
TT'

Öfver-Torneå, Rovaniemi 12
W

?__.
IX*

Enare IV*
Utsjoki _LT"



Anorganiska naturalster.
Ibland produkter ur mineralriket intar ur statistisk syn-

punkt, liksom öfverallt i landet, äfven i detta län, jernet för-
sta rummet. Såsom jernmalm förande berg omnämnas i Öf-
ver-Torneå Rovavaara, Juokainen, Yllästunteri, Jesse och
Siekuavaara, hvilka fordom varit insynta under Kengis i ve-
ster om Torneå elf belägna jernbruk. Malmen tyckes dock
varit dels för fattig och litet uthållande, dels befunnits inne-
hålla många fremmande ämnen, hvilkas undanskaffande torde
öfverstigit produktionsvärdet. På Karhujupukka jerntillgång,
samt sjö och myrmalmer, grundlades Karanäs masugn i Öf-
ver-Torneå, men egde icke bestånd. Den privilegierades 1795,
byggdes först 1804 men afstadnade redan 1807. Juokainen
eller Juokaisenmaa, utgörande en smal bergsås af 800 alnars
längd vid Nierajoki ofvanom Kolari i Muonio elf utfallande
å, skall redan mot slutet på 1600-talet varit som jernhaltigt
kändt; blef 1840 åter inmutadt, men öfvergafs redan 1843.
Jernförande uppgifvas äfven vara följande berg: Jupukka-
kallio i Öfver-Torneå, Palovaari i Kolari kapell, 35 verst
från Torneå stad, Kivalo-berget i Kemi, Kauhuavaara och
Kemihaara i Rovaniemi, Levitunturi och Kätketunturi i So-
dankylä, Pistovaara och livaara i Kuusamo, Kivesvaara, Kor-
pivaara, Siikavaara, Nuottivaara, Leipävaara m. fl. i Kajana
härad. Om dessa gäller dock i allmänhet samma omdöme
som om Öfver-Torneå bergen, och der försök till bearbet-
ning blifvit gjorda, hafva de befunnits föga lönande, så 1847
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i Kivivaara i Paltamo och 1857 i Kätketunturi i Sodankylä.
Jernmalmfält, omfattande fyra bergshöjder: Porkanen, Pah-
lavaara, Silmänpaistama och Kuoreslaki hafva 1865 blifvit
upptäckta i Kittilä, 4—5 mil i nordost ifrån kyrkan, men
ännu icke hunnit närmare undersökas. Bättre resultater har
deremot myr- och sjömalm lemnart, och det är i synnerhet
länets östra del, som innehåller en ofantelig mängd som jern-
haltiga kända sjöar. Rikast är enligt Holmbergs uppgifter
Kajana härad.

Det innehåller i Paltamo: Kangasjärvi, Kivesj. —, Laa-
kaj. —, Nuasj. —, Osmaj. —, Ottermaj. —, Paatinjärvi, Rau-
danvesi, Rutuj. —, Saarij. —, Turaj. — och Wiinijärvi. —

I Hyrynsalmi och Kianto: Akkojärvi, Alajärvi, Alundajärvi,
Auhoj. —, Hamppuj. —, Hiettaj. —, Hossaj. —, Iso Ait-
toj. —, Iso Salmij. —, Kalhamoj. —, Kiantoi. —, Kivarinj. —,

Koveroj. —, Kulmaj. —, Kuorij. —, Kylmäj. —, Naamanga-
järvi, Nissaselkä, Näljängä, Parvajärvi, Perungaj. —, Pesiäj.
—, Pieni Aittoj. —, Pieni Salmij. —, Pirttij. —, Pispaj. —, Pi-
stoj. —, Poikeusj. —, Purasj. —, Pärsämäj. —, Saarij. —,

Saukkoj. —, Suolij. —, Tormuaj. —, Wihaj. —, Wilpusj. —

Wuokkij. och Wuotijärvi. — I Sotkamo och Kuhmois: Aittoj.
—■, Alaj. —, Hakoj. —■, Hiirenjärvi, Hiito Kieki, Ivandira, Jät-
töä, Kelloj. —■, Kuiva, Kupsunen, Kurtaja, Kuusamo, Käk-
kij. —, Käränj. —, Lammasj. —, Lenduanjärvi, Lutia, Ma-
tala, Matalalotto, Murtojärvi, Mustaj. —, Mäntyj. —, Nuasj. —~

Outojärvi, Pesonen, Petäjäinen, Pirttijärvi, Pitkäjärvi, Reh-
jäjärvi, Saanij. —, Saunajärvi, Sintio, Syvälotto, Tulij. —,

Ukonj. —, Änettijärvi.
I länets södra del i Salo och Haapajärvi härader upp-

gifvas Haapajärvi, Iso-Lammasj. —, Kalajanj.—, Komuj.—,
Kuonoj. —, Kuusaj. —, Lähväjärvi, Pahakkala, Parkimo,
Pitkäj. —, Pyhäj. —, Rauvanj. —, Reisj. —, Wattjusjärvi.
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I Uleå härad, Muhos socken: Ahoj. —, Hamarij. —, Ho-
kojärvi, Jourkunta, Kolhamajärvi, Kivijärvi, Koitanen, Mart-
tinen, Pirttijärvi, Torvijärvi. — I Pudasjärvi: Ala Siikalampi,
Hirvasj. —, Inattij. —, Jongujärvi, Jongunsuvanto, Juurak-
kajärvi, Kangasj. —, Keskij. — Kivarij. —, Kosamoj. —, Ko-
stoj. —•, Korpij. —, Koutoj. —, Kynsij. —, Lampi, Mainua,
Näljangä, Ontamo, Putasjärvi, Puhosj. —, Rukosj., Sarajärvi,
Siikalampi, Suolijärvi, Suvikkolampi, Tuulijärvi, Yli Siika-
lampi. — I Kuusamo Suiningi, Suolijärvi o. s. v.

Myrmalm uppges äfven ymnigt förekomma i nämnde Sui-
ningi trakt, vid Miekkojojärvi och Palojoki.

I Kemi härad, Öfver-Torneå socken: Iso-Wiettonen, Kau-
najärvi, Miekkojärvi, Wäha Wiettonen. — I Rovaniemi soc-
ken: Ala Nampojärvi, Jyrhämäj. —■, Kallioj. —, Karvatti-
lampi, Kielij. —, Käyryj. —■, Missij. —, Olkoj. —•, Pirttij.—,
Uraj. —, Wenej. —•, Wikaj. —, Yli Nampojärvi, enligt Holm-
berg; Deutsch omnämner som jemhaltiga Sinattijärvi och
Raudanjoki trakten. Myrmalm uppges förekomma vid Nor-
vajoki, Karronautio, Kostoniemi m. m.

Om Lappmarken saknas noggrannare kännedom, dock
uppger Deutsch att vid Kaukas i Kittilä och Kellontekemä
skall outöslig tillgång gifvas på myrmalm J).

Jernberedning af myr- och sjömalm är en hos folket från
ålder känd handtering, om också endast bedrifven för husbehof.
I sin 1754 utgifna beskrifning öfver Cajaneborgs län lemnar E.
Castrén en teckning af tillgången härvid: „

Malmen, säger han,
upptages ifrån sjöbotten med en dylik hof, som brukas affiska-
re, och är bunden af tätt bundit nät. Jerntillverkningen sker
på detta sättet: Innan malmen förlägges i ugnen, lägges den

*) Oekonom. Anleckn. om norra delen af Uleåborgs län, i Hush,-
sällsk. handl. 111, s. 335.
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i en hög ofvan uppå en till detta behof af grof och lång
huggen torr ved gjord lafva, som sedan antändes och upp-
brännes tillika med en hop af samma ved, som är lagd om-
kring och ofvan uppå lafvan och malmen, på det den deri-
genom må ränsas af den mesta vidhängande ärgen, och så-
ledes beredas till bättre smältning i ugnen. Sedan strös jern-
ämnet ungefär till ett stop i sänder ofvan uppå glöden i hyt-
tan , som står i ständig låga. Hyttan är utan uppå en famn
i qvadrat kringbygd med timmer ungefär till 4 alnars höjd,
och med en liten lucka neder vid grunden. Denna byggnad
är innanföre kringmurad med gråsten, och emellan muren

och väggen fylld med sand, som bevarar väggarne för brand.
I anseende till dess innanrymme är ugnen ofvantill något
vidare; midt uppå allenast 3 qvarter i diameter och vid bot-
ten åter vidare, som består allenast af tätt ihopslagen mull,
hvarifrån smältningen lättare kan uttagas igenom förberörde
lucka, och jernet desto mindre får tillfälle att undanrinna.
Smältningen uti hyttan påstår ej längre än | dygn, hvarun-
der uti hyttan häfves ömsom kol och malm, under ständigt
blåsande med en något stor smedjebälg, som med sitt rör
bör vara ställd der hyttan är trångast. Hela tillverkningen
uppsmältes på nytt uti ässjan, på det all rost och ärg de-
sto nogare må derifrån afskiljas. Så framt med allt detta
rigtigt tillgår, och hyttan eljest blifver oskadd, samt intet
svårt regn öfverfaller, så blir afkastningen för \ dygn 3 å 4
h% och af malmen kan vara åtgången 30 å 40 L_t. Håller
således denna sjömalm jern till 10 procent. Detta jernet
berömmes allmänneligen af smederne, sedan det tillräckeli-
gen af slagg blifvit renadt, och stålet, som här tillverkas,
bruka de till ägg på yxor och knifvar långt heldre och fram-
för något svenskt, som de ej lärt sig att utblanda och upp-
bruka." Författaren omnämner Nälangä by der sjömalm,
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samt Rietijärvi och Murtomäki byar i Paldamo, dit Hyryn-
salmi då äfven hörde, der myrmalm sålunda bereddes till jern.

Sedan jernbruk i landet uppstått och lättheten att er-
hålla varan utifrån tilltagit, torde allmogens egen jernpro-
duktion mindre komma till användning, på många ställen
också alldeles hafva upphört, såsom förhållandet uppges vara
i Pyhäjärvi. Äldsta jernverksanläggning i länet säges varit
påtänkt år 1788, då åt fänriken F. M. Clementioff meddela-
des tillstånd att vid „Sinettiäjoki" elf i Rovaniemi socken
uppbygga en myrjerns blästerugn. Denna plan tyckes dock
alldrig kommit till verkställighet. Andra liknande företag
synes icke heller kommit till fullbordan. Först mot slutet
på 1830-talet och derefter vunno de mera framgång.

Till följe af Guvernörens i Uleåborg d. 29 Sept. 1838
beviljade tillstånd, anlades vid en gren af Uleå elfs öfversta
fall, Niska i Utajärvi kapell, af Landskamreren Assessor Berg-
bom Myllyranta blästerverk med en hammare och förenades
dermed tvenne hjelphyttor, Kiveskoski och Säresmäki, med
hvad derunder lydde i Muhos och Paldamo socknar. Sedan
inrättningen 1857 gått i andra händer ansöktes och privile-
gierades uppbyggandet af masugn, puddlings och vällugn,
en öppen räckarehärd, en mumlings och räckarehammare,
samt ett valsverk för 3 par stolar, äfvensom ett spik och
knippverk med tillsammans 4 hamrar. Efter att år 1859
ytterligare hafva ombytt egare och öfvergått till en i S:t Pe-
tersburg bildad association under benämning af Myllyranta
såg- och jernverksbolag i S:t Petersburg, ansöktes och förun-
nades tillstånd att förflytta härstädes till anläggning privile-
gierade masugn till Waresniemi eller Wanha Myllykoski fors
i Waresjoki å inom Paldamo socken. Den tillämnade flytt-
ningen, äfvensom en process, som uppstått emellan det sist
bildade bolaget och de fordna egarene, har dock under de
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senare åren vållat att verksamheten på stället åtminstone tills
vidare afstadnat, och flyttningstiden till Waresniemi blifvit
försutten. Af hjelpblästerverken var Kiveskoski beläget vid
strömfallet af samma namn i Waresjoki å af Paldamo soc-
ken, utgjordes af hytta med tvenne pipor, och det der smälta
harkjernet har lemnat godt stångjern; men är nu nedrifvet.
Säresniemi blästerhytta vid Säresjoki vattendrag af Säresniemi
kapell utgöres likaledes af tvenne pipor, men harkorne der-
ifrån skola gifvit kallbräckt jern. 1850 uppgafs tillverknin-
gen å Myllyranta uppgå till 68 Sk?£, å Säresniemi till 55 Skft.

För 1859 uppges om Myllyranta bruks verksamhet, att
dervid arbetat 2 smeder, en koldreng och 304 handtlangare,
samt tillverkats 119 Skfö 13 Lfö jern. A manufakturverket
derstädes förfärdigades båtspik 2000 stycken;

ek- och skeppsspik:

Furuspik:

Petäjäkoski blästerverk. anlagdt i stöd af resolution af
den 29 Sept. 1838 af vice Pastor Adolf Forbus, Koll.-asses-
sorn Joh. Krist. Wichman och Postmästaren Karl Gosman
å Jokela om y^-.dels, Kaukkari om |:dels och Korpila om

Ty.dels mantal krono- sedermera skatteköpta hemman i Laa-
kajärvi by af Sotkamo socken. Eges numera af Kommerse-
rådet P. Wahl & C:o, som tillhandlat sig verket för 20000
Rub. s:r. Utgöres af hytta med 2 pipor uppdragen af telg-
sten ifrån Kivikangas berg inom Jormas byamål i Sotkamo,

18 tums. 15 t:s. 13 t.s. 12 t:s. 9 t:s. 8 t:s.
357 st. 400 st. 10 St. 830 st. 2720 st. 2010 st.

7 tums.
6750 st.

6 t:s.
16940 st.

7 tums. 5 t:s. 4 t:s. 3 t:s.

5000 st. 12220 st. 29900 st. 28390 st., samt diverse
jernarbeten till vigt af 13 Skft 13 Lft 14 %. Produkternes
hela vigt uppgick till 41 Sk$ 11 Lft.
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en stångjernshammare med 2 härdar samt 1 knipphammare
och 1 härd, hvilka begagnas vid utsmidet af slädstänger och
bandjern. Malmen vinnes ur inmutade träsk; brännmaterialet
dels ur for verket utsynade skogar, dels byalagets gemen-
samma oskiftade marker. Afsättning i Kajana, Kuopio och
kringliggande trakt. Tillverkningen 1850 uppgafs utgöra 50
Sk® 8 L®; 1858 till 891 Sk® 2 L® 10 % harkjern samt 485
Sk® 2 L® stångjern; 1859 räknades 3 smeder, 2 koldrengar,
2 harkblåsare, 63 kolare, 6 handtlangare. Sjömalmtillgån-
gen utgjorde 2713 Sk®, tillverkningen af harkjern 884 Sk®
8 L® 10 8; af stångjern 579 Sk® 19 L® 10 ®; 1860 upp-
togs 3120 Sk® sjömalm och förbrukades lika mycket samt
tillverkades 850 Sk® 12 L® harkjern och 541 Sk® 10 L®
stångjern; 1861 upptogs sjomalm 4970 Sk® och förbrukades
3388 Sk®; tillverkningen af harkjern utgjorde 880 samt af
stång- och ämnesjern 571,85 Sk®. Arbetarnes antal utgjorde
58. År 1862 upptagen sjömalm 3825, förbrukad 3814 Sk®,
tillverkadt harkjern 953,70, stång- och ämnesjern 563,675
Sk®; arbetare 60. 1863 upptagen sjömalm 5468,75 förbrukad
4659,60, tillverkad harkjern 1164,9, stång- och ämnesjern
688,46 Sk®; arbetare 57. 1865 tillverkadt: 713 Sk® hark-
jern och 499,43 stångjern; 7 arbetare.

Timonen blästerverk anlades, till följe af Guvernörens
i Uleåborg utslag d. 16 Aug. 1841, vid Hirvaskoski ström-
fall å Inattijärvi bys i Pudasjärvi socken samfälliga mark af
Handlanderne And. Wilh. och Karl Ramberg; öfvergick 1859
till £:del till Bruksidkaren Aug. Ekman och till |:delar till
Handlanden i Uleåborg, Konsul L. Candelin. Verkstäder:
hytta med 2 pipor, 1 stångjernshammare och 2 härdar; malm-
täckt i inmutade träsk, bränmaterial dels af socknens oskiftade
skogsmarker, dels af bakar från en å stället befintelig såg-
qvarn. Tillverkningen 1850 beräknades till 246 Skfö 7 Lfö.
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1858 tillverkades harkjern 362 Skfö 19 Lfö, stångjern
198 Skfö 3,9 Lfö.

1859 åtgick sjömalm 2105 Sk® 10 L®, tillverkades
harkjern 473 Sk®, stångjern 307 Sk® 12 L® 8 S.

1860 upptogs och förbrukades 1783 Sk® sjö- och 60
Sk® myrmalm, tillverkades 417 Sk® 10 L® harkjern samt
272 Sk® 19 L® 12 ® stångjern.

1861 upptogs 3128,75, förbrukades 1865 Sk® sjömalm,
tillverkades harkjern 375, stång- och ämnesjern 224,7925 Sk®.

1862 upptagen och förbrukad sjömalm 1780 Skfö, till-
verkades harkjern 390,50, stång- och ämnesjern 213,7750 Skfö.

1863 upptagen och förbrukad sjömalm 1300 Lfö, till-
verkadt harkjern 307,75, stång- och ämnesjern 186,98 Skfö.

1864: Harkjern 335, stångjern 218,21 Skfö; 1865: Hark-
jern 350, stångjern 210,13; arbetare 5.

Arbetare uppgafs 1859: 5, 1860: 31, 1861: 38, 1862:
35 och 1863: 30. — Afsättning på stället och i Uleå-
borg.

Wesikoski blästerverk anlagdt till följe af Guvernörs
utslag af d. 2 Okt. 1840 vid Wesikoski fors i Pyhäjoki elf
å Koskela hemmans mark i Pyhäjärvi socken af Handlan-
derne Z. Durchman och Z. Lacke. Inköptes 1856 af Pos-
sessionaten Henr. Sjöberg. Malmtäkt i inmutade träsk. Myr-
malm, ehuru å många ställen nära verket anträffad, icke
begagnad. — Afsättning i Brahestad, Uleåborg, Gamla Kar-
leby, Wasa.

1850 med 1 pipa, 1 hammare och 2 härdar, tillverk-
ning 76 Skfö 10 Lfö.

1858: tillverkning harkjern 462 Skfö 8,18 Lfö, stång-
jern 308 Skfö 3 Lfö.

1859: åtgång 1106 Skfö 8 Lfö, tillverkning harkjern
538,4, stångjern 294 Skfö.
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1860 upptagen sjömalm 2336,25, förbrukad 1405 Skfö,
tillverkning: harkjern 642 Skfö 15 Lfö, stångjern 350 Skfö
10 Lfö.

1861 upptagen sjömalm 2318,75, förbrukad 1179, till-
verkadt harkjern 535,625, stång- och ämnesjern 283,72 Skfö.

1862 upptagen sjömalm 2265,63, förbrukad 990 Skfö,
tillverkadt harkjern 425, stång- och ämnesjern 261,5 Skfö.

1863 upptagen sjömalm 1985, förbrukad 1472, tillver-
kadt harkjern 643,4, stång- och ämnesjern 348 Sk®.

1864: Harkjern 742,5 Skfö, stångjern 377, knipp- och
bultjern 5,70, diverse tillverkning 41,65, spik 37,40 Skfö.

1865: Harkjern 520 Skfö, stångjern 263,1, spik 55 3,

diverse 2 Skfö; arbetare 14. — Arbetare åren 1859 och 1860:
6, 1861—63: 8.

Ämmä jernverk anlagdt vid Ämmä fors i Ämmäjoki elf
inom Kiando byamål och Suomussalmi socken, i enlighet med
Guvernörens tillstånd d. 3 Juni 1841 till Prosten Johan We-
gelius, att uppföra ett Mästerverk med upplagsplats af Kro-
nans odisponerade jord 8 tunneland. Sedan verket 1857 blif-
vit inköpt afKommerseråderne F. Granberg och F. J. Fran-
zén, samt Konsulerne Joh. Gust. Bergbom och M. E. Ring-
vall, ansöktes och beviljades privilegium till uppbyggande af
en masugn, ett puddlingsverk med puddlings och vällugn,
öppen härd, en mumlings och en räckhammare samt ett vals-
verk för 3 par stolar, äfvensom ett knipp- och spikverk för
3 hamrar, hvilka alla inom 3 år borde vara i fullt skick.
Malmtäkt ur inmutade träsk. Brännmaterial dels genom köp
af allmogen, dels från verket underslagna 6370 tunneland
skogsmark, hvilka från Hyrynsalmi och Suomussalmi sock-
nars odisponerade kronojord blifvit för brukets behof ut-
brutne. År 1863 öfvergick verket genom köp till Fabrikör
Dahlström i Jyväskylä.
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1850 med 1 pipa, 1 hammare och 2 härdar, tillverka-
des 241 Sk® 16 L®.

1859 åtgick 1490 Skfö sjömalm och tillverkades 322,0
Skfö harkjern samt 212 Skfö 5 Lfö stångjern.

1860 upptogs och förbrukades sjömalm 1532 Skfö, tillver-
kades harkjern 300 Skfö 12 Lfö, stångjern 200 Skfö 4 Lfö 3 fö.

1861 åtgången sjömalm 1348, tillv. harkjern 247,650,
stång- och ämnesjern 165,1; vid manufakturverket:

Furuspik:

och denna tillverknings vigt 22,6450 Skfö.
1862 upptogs och förbrukades 1968,75 Skfö sjömalm,

samt tillverkades å Mästerverket: harkjern 371,79, stång- och
ämnesjern 244,5975 Skfö;

å manufakturverket furuspik:

och manufakturtillverkningens vigt utgjorde 73,4750 Sk®.
1863: upptogs sjömalm 4661,25, förbrukades 4250,83 Sk®;

tackjernsblåsningens hela belopp i tackjern och gjutgods =

1041 Sk. Harkjern tillverkadt 89,95, stång- och ämnesjern
64,0075 Sk®.

Manufakturtillverkning, ek- eller skeppsspik:

Furuspik:

Båtspik å 1 tum: 59860 st. Tillverkningens vigt
36,0550 Sk®.

1864 tillverkades 58,75 Skfö spik; 1865: använda 7012
Skfö sjömalm; tillverkade: tackjern 2370 Skfö, stångjern 144,6,

ums. 6 t:S. 5 t:s. ;:s. 3 t:s.
575 st. 5 375 st. 56' st. 80000 st.

,ums. L:s. ,:S. .$. .:S. :s.
rr

;. 241

ums. ,:S.

ums. ;:S. ,:S. ,:s. ::s.
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spik 76,5 Skfö; arbetare 17. — Arbetare uppgåfvos 1859—
60: till 6, 1861 till 41, 1862 till 47, 1863 till 52.

Genom Guvernörens i Uleåborg utslag d. 13 Nov. 1854
erhöllo handlanden Adolf Laurell, Rådman Matts Sandström,
Byggmästar Joh. Edv. Strömberg och Bruksinspektören Ax.
Backman tillstånd att vid Kurimuskoski fors i Kiimingi elf
inom Särkijärvi byamål i Utajärvi kapell och Muhos socken
anlägga ett Mästerverk. Derjemte beviljades besittningsrätt
af Kronans andel i berörde strömfall, samt till densamma å
norra sidan tillstötande 2 tunne 2\ kappeland mark af Kro-
nans derstädes odisponerade öfverloppsjord, hvarutom nämnde
personer genom åren 1852 och 1853 med åboerne afslutade
kontrakter på 50 år tillarrenderat sig 2 hemmansandelar i
forsen och marken å södra sidan om densamma. 1858 pri-
vilegierades anläggningen af en masugn med 15 frihetsår och
1861 anläggningen af ett valsverk med 2 par stolar, jemte
2 puddlingsugnar, 1 vällugn, 1 mumlingshammare, 1 räck-
hammare för stångjern, 2 spikhamrar och 1 härd. Malm
upptages ur 15 inmutade sjöar och 3 myror. Kol, tillverkadt å
Kronans genom våldeld förstörda mark, uppköpes af allmo-
gen. Till verket behöflig kalk och limsten erhålles inom
Wäyrylä byamål i Puolango kapell.

I Kurimuskoski:
upptogs och förbrukades 1860: 7650 Sk® sjömalm, och be-

loppet af tillverkadt tackjern och gjutgods utgjorde
3500 Sk®.
1861 upptogs och förbrukades 7292 Sk® -sjö- och 138

Sk® myrmalm. Det tillverkade tackjernet och gjutgodset
uppgick till 3800 Sk®.

1862 upptogs och förbrukades 7140 Skfö sjömalm och
hela beloppet af tackjern och gjutgods uppgick till 3140
Skfö.
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1863 uppges å puddlings och valsverket tillverkadt stång-
jern till 600 Skfö, och smältsten till 940 Skfö. Arbetare voro
1860: 42, 1861: 44, 1863: 17.

1864: stångjern 1200 Skfö, smältsten 1914, smidestack-
jern och gjutgods 5900 Skfö. Använde 13440 Skfö sjömalin.

1865: Använde 8857 Sktt sjömalm, tillverkade 3543
Sk® tackjern och 2900 stångjern. Arbetare 48.

Spår på koppar har väl förekommit, dock icke någon-
städes så rikhaltigt, att det föranledt till stadig bearbetning.
I Öfver-Torneå socken förekommer 3 verst ifrån Lohivaara
berg en gneisås på hvars vestra sida körtlar af kopparkis
framstå, hvilka fordom föranledt sprängningar å stället. Ena-
handa kopparanledningar har man äfven funnit i samma soc-
ken i Mustavaara berg och i Paarovaara vid Tengeliö elf;
vid Kätkettunturi i Sodankylä, Jenisjero (V) vid Kittilä, Yli-
jääskö i Rovaniemi. I Inatti- eller Waskivaara, 4 mil från
Pudasjärvi kyrka, försöktes i början på 1700-talet med ett
kopparverk, men öfvergafs senare; 1760 upptogs arbetet åter
af ett bolag i Uleåborg, ibland hvars deltagare omnämnas
Kronofogden Joh. Bergbom och Målaren Toppelius, hvilka
nämnde år vid Korna fors uppförde en hytta för malmens
nedsmältning. Smältningen upphörde dock åter och arbetet
nedlades 1779 för malmens ringa halt. Grufvan tyckes egen-
teligen på ytan varit malmfyndig, men icke på djupet. Äf-
ven i Hahtomäki berg å Melalahti bys egor i Paltamo
socken förekommer en ödelemnad för kopparmalm bruten
grufva. Kopparanvisningar å Saunavaara berg, hvarest Kuu-
singi och Oulanganjoki sammanflyta i Kuusamo. Folksägen
vill ock i Kivalanotta vid Kemihaara i Rovaniemi, samt i
det närmast belägna Kaihuavaara, vid Raudanjoki ni. m.
hafva funnit silfver, utan att förhållandet dock blifvit när-
mare utredt. Silfveranledningar uppgifvas ock förekomma
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vid Pahtavaara i Enontekis, a Wiiriberget i Kemi och vid
Matzäby (?) i Kalajoki.

Folksägnen om tillvaro af guld i dessa trakter tycktes
bekräfta sig genom en år 1837 vid högra stranden af Kemi
elf och nära dess utlopp påfunnen islolerad talkhaltig kalk-
sten eller dolomit, innehållande gediget guld jemte svafvel-
kis, kopparkis och blyglans. Detta föranledde till närmare
forskningar, först af finska bergstjenstemän och år 1844,
uppå Finans-expeditionens derom gjorda förslag, af Öfver-
sten vid Ryska bergsingeniör-korpsen Dr. E. Hoffman. „Dessa
undersökningar, om hvilka vi förut vid ett annat tillfälle re-
dogjort *), sträckte sig uppföre Kemi elf, sextio verst of-
vanom Kemi kyrka, och i nordvest till Torneå elf samt den-
nes vattendrag uppföre till granitbergen i Turttola. Dervid
fann man bergarterne förete alldeles enahanda formation,
som vid guldvaskerierne i Ural, vid Slatoust och Katarinen-
burg, äfvensom i östra Siberien vid Birussa och Moroshna,
d. ä. de befunnos bestå af lerskiffer, gråvaska och kalk, ge-
nombrutna af grönsten, som håller svafvelkis; men oaktadt
gräfningar anställdes på 40 särskilta ställen, och vid vask-
ningen i de flesta fall den guldlagren vanligen ålföljande
svarta jernsanden, slig kallad, åsterstod, lyckades man dock
icke att finna guld. Det syntes således sannolikt att de fina
guldkornen om sådana funnos spridt sig öfver de i trakten
befinteliga vidsträckta kärren och trögt rinnande vattendra-
gen, så att de ingenstädes i större mängd samlat sig. Oak-
tadt bergformationernes likhet i Kemi och de Siberiska guld-
lagren, företer sig nemligen den skiljaktighet, att medan å
sistnämnde orter de ifrån bergen nedströmmande och gull-
korn medförande vattendragen samla sig i trånga dalbäddar,

*) Stat. teckning, af Finland 1853, I, s. 57.
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dit äfven guldet af det strida vattnet framföres och liksom
koncentreras, å förenämnde ort deremot de vid bergens fot
uppqvällande vattnen sprida sig öfver vidsträckta stagnerande
kärr eller större sjöar. Då likväl uppmärksamheten en gång
var väckt åt detta håll och jemväl de östra trakterne af
Uleåborgs län företedde enahanda formationer som de Ura-
liska, föranstaltades 1847 och följande året en geologisk ex-
pedition till de norr om Uleå elf belägna trakter under led-
ning af dåv. bergskonduktören Holmberg. Undersökningen
skulle begynna och fortgå långs med det vattendrag som
ifrån nordost utfaller i Uleå träsk, och genom Hyrynsalmi
och Suomussalmi leder upp till Kuusamo, samt, så framt
omständigheterna och de geologiska formationerna icke för-
anledde till afvikelser, fortsättas till landtryggen och Archan-
gelska gränsen, samt derefter till alla de inom Finland be-
lägna trakter, hvilka genom Kuusamo sockens vatten kom-
municera med Paanajärvi, hvarefter vägen borde tagas öf-
ver Kemiträsk, samt derifrån utmed vattendragen till Ro-
vaniemi och fortsättas till Kemi elfs utlopp. Tillfölje häraf
begynte arbeten om sommaren 1847 vid Kiehimäjokis utlopp
i Uleå träsk och fortsattes vattendragen uppåt utan att nå-
got spår till guld påträffades. Först sedan man flyttat
arbetet till östra sidan om den Kuusamo genomstrykande
landtryggen, upptäcktes vid bäcken Walijoki, som ifrån ve-

ster utfaller i Kuusamojärvi, de första spåren af guld, dock
endast några få korn, och utan att, ehuru arbetet på stället
en vecka fortsattes, något vidare påfanns. Efter det man
med arbetet framskridit närmare åt Paanajärvi, funnos åter
vid de uti Wuotungijärvi inflytande bäckar flera spår af gul-
lets närvaro. Följande år undersöktes omkring halfva area-
len eller den del af Kuusamo, som ligger öster om landt-
ryggen, med undantag af Kitkajärvi och dess tillflöden. Öf-
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verallt, med få undantag, funnos gull-alluvier aflagrade, ehuru
ingenstädes i så rika lager, att arbetet dera skulle lönat
sig. Om sommaren 1850 fortsattes ytterligare, under led-
ning af Bergskonduktören Toreld, med arbetet i Kitkajärvi
trakten afKuusamo socken, och undersöktes deryid 19 åar,
127 bäckar och 9 dalar eller under sommartiden vanligen
uttorkade bäckar, af hvilka alla åar, 110 bäckar och 8 da-
lar befunnos guldförande, ehuru också af lika ringa halt,
som de förut undersökta. Störst visade sig guldfyndigheten
vid Haakovaara berg, vid Akanpersenpuro, vid Joutunkoski
och Konttikoski, hvarest flere större korn utvaskades, än de
vanliga och dagliga fynden, som utgjorts af ett eller par
mikroskopiska korn. Också anmärktes, att ibland de i Hyy-
piopuro förekommande stenarne förefunnits guldhaltig dolo-
mit, blandad med grönsten och svafvelkis, fullkomligen lik
den deri Kemi gullstuffen upptäcktes." Härmed hafva dessa
undersökningar upphört, planen att fortsätta dem i vester
om Kuusamo landtrygg och utmed vattendragen till Kemi,
blef icke vidare fullföljd; resultaterne hade icke motsvarat
förhoppningarne. Möjligen kunde dock framtida undersök-
ningar utfalla gynsammare, helst på Levitunturi i det till
Kemi elfs vattenområde hörande Sodankylä en bergsforma-
tion innehåller dolomit „af mycket stor likhet med den å
Kemi elfs strand funna gullförande dolomiten" *) och i mot-
satt fall kunde man hafva full visshet att, oaktadt de gifna
anledningarne, någon rikare guldhalt i Finlands jord icke
förekommer.

Ibland andra nyttiga och begagnade mineralier före-
kommer kalk. Ymnigast finnes den å den höjdstreckning
som skiljer Kemi socken ifrån Neder-Torneå, dera Kaakama

') Holmberg, Materialier till Finlands geognosi, s. 193.
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bys utmark inom sistnämnde socken, 19 verst från Kemi
kyrka, det såkallade Kalkinmaa är beläget, och utgöres „af
en mängd små obetydligt från jordytan framstående kullar
och hymplar som fördela kalkfältet i 3 parallelstockar, af
hvilka den mellersta utmärker sig genom ljus, nästan hvit
marmor, under det marmorn i de tvenne andra har en mer
eller mindre grågul eller grå färg. Denna sednare art an-
ses af allmogen renast. Till kalkbränning användes i syn-
nerhet lösa stenblock, hvilka i massa förekomma, och upp-
ges vara renare än stenen i fast klyft. Dock förråda äfven
de vid kalkugnarne -qvarliggande stora hoparne af qvarts-
skärfvor ett mindre rent råämne." Ortens rikedom på kalk
borde kunna föranleda en inbringande handelsrörelse. Kalk
uppges vidare förekomma vid Roneoja och Kokkoniva i Öf-
ver-Torneå, vid Aakemusjoki i Kittilä, vid Luiro by emellan
Kemiträsk och Sodankylä, i Ijå, Muhos, vid Melalax i Pal-
damo, på en holme nära Paavola, Tervola och Heikkilä byar
i samma socken; på Wäyrylä bys egor i Hyrynsalmi. Kal-
linkangas bergsås i Kemi utgöres dels af tät qvartsit, dels
med qvartscement kammankittade större och mindre qvarts-
korn, som ge berget ett sandstenslikt utseende, hvilket, för
sin benägenhet att sönderfalla i tjockare och tunnare skif-
vor, lemnat tjenligt materiel till byggnader och blifvit an-
vändt till uppförande af kyrkor, broar m. m. Den sten som
ligger lös uppe i dagen är mera hård och icke öfverallt så
jemn, som den hvilken ligger inne i berget, och med till-
hjelp af jernstör lätteligen låter bryta sig. Väl måste en i
slutet på förra seklet af detta material uppförd kyrka i Kemi,
for i densamma uppkomna farliga remnor på 1820-talet ner-
rifvas; detta missöde tillskrifves dock icke byggnadsmate-
rialet, utan felaktig grundläggning. Dr. Castrén i sin be-
skrifning öfver socknen beklagar att detta ypperliga bygg-
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nadsmaterial å den aflägsna landsorten skulle ligga så föga
begagnadt.

Inom samma Kemi socken förekommer vid Taivalkoski
fors och elfvens stränder lerskiffer, som begagnas till eld-
städer i porten, rior, kokhus, badstugor; den tros dock äf-
ven vara begagnelig till tak, golf, räknetaflor m. m. *). Of-
van och nedanom forsen förekommer långs med stränderne
samma stenart, dock mjukare, så att den utan svårighet kan
behandlas med såg, hyfvel och yxa. Skifriga bergarter som
talk- och lerskiffer omnämnas för öfrigt på flere orter, så-
som i Uleå, Kuusamo, Sotkamo. Lerskiffern uppges på sina
ställen innehålla 20—30 procent jern. Svart skiffer förefin-
nes i Kalajoki och Ijå. Qvarnstenar vinnas å Kallingas i
Kemi, dock för sin hårdhet mindre goda, bättre i Lukkari-
vaara berg emellan Pudasjärvi och Puolango, vid Frantsila
kapellkyrka, å Haapavuori i Pulkkila, Piiskovaara i Kuusamo,
Ristivaara i Hyrynsalmi. Å samma ställen äfven brynsten.
Slipsten af god beskaffenhet vinnes i Savivaara till Wuokatti
hörande bergshöjd i Sotkamo, men är för hård till bryn-
sten. Den å orten värderade såkallade Kitka-slipsten vin-
nes vid Tohkolampi lilla träsk i Kuusamo. Ställsten, begag-
nelig till masugnar, finnes i Melajärvi och Kolari i Öfver-
Torneå. Tälgsten förekommer å flere ställen i Sotkamo inom
Wuokatti och dess sidogrenar; vid Wuokatti hårdare, grå
till färgen, vid Talvivaara och dess sidogren Kivikallio mju-
kare, till färgen ljus, begagnas till kokkärl, hällar m. m.
Tälgstensstocken uppges här intaga en längd af nära en verst
och kunde stenbrytning å stället i större skala möjligen för-
anleda en lönande industrigren. Vid Rekivaara är stenen
af grönaktigt grå färg, lätt behandlad med såg och yxa, och

*) Deutsch.
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har sedan urminnes tid blifvit begagnad till eldstäder. Å
Hyllävä skogsmark på begge sidor om Talvijoki å förekom-
mer äfven tälgsten. I Paldamo socken vinnes tälgsten vid
Melalahti. Äfven i Hyrynsalmi förekommer den, men begagnas
ej. Ljusgrå jernfast piplera uppges förekomma i Paldamo;
derstädes, äfvensom i Pyhäjärvi, äfven röd ochra. I samma
sockens Hiidenniemi by skall i en källa förekomma gul
ochra. Tillvaron af bränntorf i Limingo och några andra kust-
orter omtalas af några äldre geologer.



Organiska naturalster,

Växtriket, Skogen.

Landets höga polhöjd och arktiska klimat måste na-
turenligt hämmande inverka på vegetationen. Lappmarkens
fjällformationer alstra fjällväxter och den hvita renmossan
betäcker kullarne. Mot slutet på förra seklet antecknade
dock Kyrkoherden S. Castrén i Utsjoki 96 species örter och
växter, hvilkas vegetation han observerat; Prosten Fellman
uppger 386 fanerorganer såsom växande i finska Lappmar-
ken. Matth. Castrén uppräknar i Kemi 180 species, hvilkas
växtlighetsperioder han antecknat. Ju längre åt söder dess
mera närmar sig länets flora till arter och antal det öfriga
landets. Specialforskningar i ämnet sakna vi dock.

Landets vanliga trädslag, tallen, så väl den högväxta
och ståtliga furan, som den qvistiga och lågväxta gårtallen,
i statsekonomiskt afseende vigtigast och mest spridd, vidare
gran, en, björk, asp, al, rönn, hägg, vide och sälg före-
komma öfver hela länet, om ock upp i Lappmarken och ju
högre upp allt mera nödväxte och lidande af klimatets hård-
het *). Bortom Maanselkä landtås vid omkring 68^ ° lat.
förekommer ännu furu och sträcker sig i sydost om Enare
träsk och utför Patsjoki elfdal åt nordost och Ishafvet, men

blir der kortväxt och konisk, tjenlig dock till husbyggnad,

4) Vi följa här förnämligast Statsr. Gyldéns embetsberättehe om
kronoskogarne i Uleåborgs län, afgifven 1859.
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men ej till försågning eller skeppsvirke. Spår till grofre virke
förekommer dock, 1851 fälldes i Enare ett furuträd, som
innehöll 265 safringar och ifrån skäret till toppen mätte 53
fot. Sjögren uppger i söder och öster om Enare ännu an-
senliga granskogar. Detta trädslag visar sig dock redan ifrån
67° uppåt nödväxt, klent och spensligt, knappt tjenligt till
byggnader. Längre åt norr, i vester om Enare träsk, för-
svinner granen, men tallen fortfar någon tid; dess växtlig-
hets gräns uppges vara Petrikojaur, Tallsjön, vid gränsen
emellan Utsjoki och Enare, och begynner den högre upp
inom Utsjoki att vantrifvas och lemnar herraväldet åt björ-
ken, hvilken, om ock krympaktig och dvergartad, högst i norr

är det rådande trädslaget, ehuru äfven en och annan tall,
om också endast manshög, växer vid Utsjoki kyrka (70°) och
norr om densamma. Qvarliggande stubbar vittna dock att
tallen äfven här fordom uppnått större tjocklek och höjd.
Uti dälder och flodbäddar förekommer ock vide, al, hägg
och asp, äfvensom enen både i dälder och på fjällen skall
vara nog allmän. Norr om landtryggen förblir dock skogen
i allmänhet klen och för större behofver otjenlig. Också i
Enontekis uppges skogen vara nödväxt. I söder om landt-
ryggen tilltager den i omfång, täthet och trädmassa. Nedan
om 68 graden begynner tallen lemna tjenligt virke till hus-
byggnad, försågning och skeppsbyggen, men till gröfre ma-

steträd sällan norr om 66 °. Dess mognadstid utgör 300 år,
i de nordligare trakterne såsom Torneå och Kemi elfdalar; på
förmonligare växtplatser äfvensom i mellersta delen af länet
250 samt i länets södra delar 200 år. Till tjärved begagnelig
tall uppskjuter på 20 år, om fröträd till återväxt qvarlemnas.

I allmänhet äro länets norra, nordöstra och östra de-

lar skogrikare än de södra och vestra samt kustorterne. De
största skogar förekomma i Simo och Tervola kapeller af
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Kemi socken, Rovaniemi, Kemiträsk, Sodankylä, Kuolajärvi,
Kuusamo, Suomussalmi, Kuhmoniemi, samt öfre delarne af
Öfver-Torneå, Pudasjärvi, Hyrynsalmi och Sotkamo. Sko-
gens gemensamhet och det ringa värde densamma i denna
aflägsna landsort likasom öfverallt i vårt land haft, behofvet
att genom svedjande föröka spanmålsafkastningen ifrån den
ringa åkern, tjärbränning, stock och vedhygge utan plan och
beräkning, samt ofta förekommande skogseldar hafva förmin-
skat de ursprungligen rika skogstillgångarne och låtit på åt-
skilliga orter brist uppstå. Så klagas redan åren 1826 och
1827 ifrån Pyhäjoki att med den oskiftade skogen „beklage-
ligen så rasande fortares både af bönder och inhyseshjon,
såsom om alla kommit öfverens att alldeles utöda den, det
fortaste som möjligt blir;* ifrån Salo öfver brist på penninge-
förtjenst „sedan skogarne blifvit medtagne genom tjäru- och
pottasketillverkning*; ifrån Limingo att jordbrukaren „på 3
mils afstånd nödgas släpa den köpta gärdselen, hvarmed han
skall hägna sina ängar och åkrar;" ifrån Uleå att -hemsko-
gen blifvit uthuggen och förstörd"; ifrån Muhos att trakter
funnos „der skogen blifvit så medtagen, att bränsel af tall-
och grankäflingar afhemtas på |:dels vägs afstånd;" ifrån
Paldamo att „skogarne så mycket mera missvårdas, som in-
tet skogsskifte skett ens emellan byalagen, hvarföre byar,
som gränsa till hvarandra, täfla att genom katning och tjär-
bränning ödelägga skogarne" och att ..timmer lika litet sko-
nas som andra träd;" ifrån Hyrynsalmi att „ skogarne med
tjärubruk och ett idkeligt svedjande samt annan misshushåll-
ning i så mycken del blifvit minskade och utödde att på
dugligt timmer redan var brist* o. s. v. l).

För början på 1850-talet finna vi om skogens tillstånd
i de skilda socknarne följande anteckningar:

*) Berättelser ibland Sljerqschantzska samlingen.
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Salo härad:
Kalajoki: ved icke brist; byggnadsvirke endast till smärre

uthus; icke sved; tjära och pottaska till mindre qvantitet.
Pyhäjoki: något ved; icke sved; tjära in summa 1100

tunnor.
Salo: icke brist på ved, afsalu till Brahestad; brist på

timmer; icke sved; tjära 600 tunnor.
Siikajoki: ved på några ställen till öfverflöd, på andra

till husbehof; virke dels till husbehof, dels brist; icke sved;
tjära 150 t:r; något terpentin.

Karlö: ved till nödtorft; brist på virke; icke sved,

Haapajärvi härad:
Haapajärvi: på ved och mindre virke icke brist; bjel-

kar till Gamla Karleby och Brahestad.
Pyhäjärvi: ved och virke saknas ej; icke sved; tjära

något till husbehof; litet terpentin.
Piippola: ved till öfverflöd; timmer till husbehof; sved

icke. Skeppsvirke och masteträd* samt sågstock till afsalu.
Uleå härad:
Uleå: icke brist på ved, men väl på virke; någon ved-

försäljning till Uleåborg.
Limingo: ved nödtorftigt, brist på virke; icke sved.
Muhos: ved till behof; virke brist; icke sved.
Ijå: ingen brist på ved och virke; på sina ställen öf-

verflöd; sågstock; tjära 2000 tunnor; icke sved; något pott-
aska och terpentin.

Kimingi: ved dels öfverflöd, dels till nödtorft. Ved,
virke, stock afsättas; tjära 5000 tunnor.

Pudasjärvi: öfverflöd på ved och virke; sågstock och
skeppsvirke; tjära 10000 tunnor; sved tillfälligt och obetydligt.

Kuusamo: på bränved ingen brist; men väl å några
ställen på virke. Vid Paanajärvi sjö öfverflöd på virke, stock
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och ved; från Irnijärvi träsk 1000 stock till Taivalkoski i
Pudasjärvi. Tjära 200 tunnor; sved tillfälligt.

Kajana härad:
Paldamo: ved och virke till husbehof, föga till afsalu;

kolning till bruk; sved tillfälligt; tjära 7800 tunnor. — Sä-
resniemi kapell: ved till behof och deröfver, virke till nöd-
torft, kolförsäljning; tjära 3800—4000 t:r.

Sotkamo: ved och virke till husbehof, sågstock; tjära
3000 tunnor; kolförsäljning; sved *:del mot åkern.

Kuhmoniemi: ved till öfverflöd; virke till husbehof; tjära
3000 t:r; sved \ mot åkern.

Hyrynsalmi: ved och virke i öfverflöd, sågstock och bjel-
kar; tjära 11880—12000 tunnor; svedjandet brukas, dock i
aftagande.

Kemi härad:
Kemi: ved till nödtorft; virke brist,

Neder-Torneå: ved tillräckeligt, brist på virke, icke
sved.

Öfver-Torneå: öfverflöd samt till afsalu ved, virke, stock;
tjära af stubbar och rötter 500 tunnor.

Rovaniemi: ved och virke till husbehof, ehuru ofta på
längre afstånd; något tjära af rötter och stubbar.

Kemiträsk: på ved och virke icke brist; icke sved; tjära
af rötter och stubbar till husbehof.

Lappmarkens härad:
Muonioniska: ved och virke nödtorftigt; icke sved; 150

t:r tjära af stubbar och rötter.
Sodankylä: ved och virke ymnigt; icke sved. Från Kit-

tinens stränder tallskogen försvunnit; endast björk och gran
äro qvar.

Kittilä: öfverflöd på ved och virke; icke sved; tjära
130 t:r af rötter och stubbar.
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Enare: ved och virke tillräckligt, i nordliga fjälltrakter
endast björk; tjära till husbehof.

Enligt en å Forstöfverstyrelsen, med ledning af sedna-
ste undersökningar, till betecknande af skogstillgången färg-
lagd karta beiinnes:

Den ymnigaste skog i en del af Torneå elfdal, i trak-
ten af Torneå och Muonio elfvars förening, i norra delen af
Turttola, samt i Kolari kapell norr om 67 ° lat., derifrån
den åt öster utvidgar sig i söder och norr öfver Torneås bi-
floder, vattenskilnaden emellan Torneå och Kemi, Ounasjo-
kis nedre och Kemi elfs mellersta lopp, ifrån norr om 68 °

lat. till Rovaniemi kyrka i söder, der polcirkeln stryker fram,
samt längre åt öster, med allt större dimensioner åt söder,
upptar länets hela östra sida intill gränsen emot Ryssland
ifrån Nuortitunturi till Kuopio läns norra gräns. I denna ut-
sträckning upptar skogen den redan nämnda delen af Turt-
tola, Kolari, östra delarne af Muonio och Öfver-Torneå, stör-
sta delen af Kittilä och Sodankylä, norra och östra Rova-
niemi, Kemiträsk, Kuolajärvi, Kuusamo, norra och östra de-
larne af Pudasjärvi, samt af Kajana härad Suomussalmi,
Hyrynsalmi, Kuhmoniemi och delar af Sotkamo och Paldamo,
äfvensom östra delen af Haapajärri härad vid gränsen åt
Kuopio län. Denna jordmassa uppges innehålla „öfverflöd
på skog."

Den begränsas i norr, vester och sydvest af ett sma-
lare skogsbälte, betäckande nordligaste delarne af Sodan-
kylä och Kittilä ända upp till den landtås som genomskär
Lappmarken, vidare Muonioniska långs efter Torneå elf, en

del af Öfver-Torneå socken, större delen af sydvestra och
södra Rovaniemi, mellersta delen af Pudasjärvi och Ijå elfs
mellersta lopp, vestra trakterne af Kajana härad, eller en
del af Puolango, Paldamo samt de häradet genomskärande
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vattendragens stränder; vidare östra och södra delarne af
Haapajärvi härad, innefattande delar af Piippola, Kärsämäki,
Pyhäjärvi och Haapajärvi, samt sluteligen sydöstra delen af
Sievi vid Wasa läns gräns. Detta bälte uppges innehålla

öfverskott på brännved och smått virke, men tim-
mer endast till nödtorft."

Derpå vidtager ett skogsbälte som uppges innehålla
9öfverskott på brännved och smått virke men hafva knappt
om timmer." Detta sträcker sig i norr om Lappska landt-
ryggen till södra och sydöstra stranden af Enare träsk, samt
i nordvest öfver hela Enontekis; vidare öfver södra delen af
Öfver-Torneå, nordöstra af Neder-Torneå, södra afRovaniemi,
nordöstra af Kemi, norra och östra af Ijå med Kuivaniemi,
södra af Pudasjärvi, östra af Kimingi och Muhos, Säresniemi
kapell af Paldamo, nordvestra delen af Piippola, sydöstra
af Haapavesi, nordvestra af Haapajärvi, samt Ylivieska och
Sievi.

Närmare åt kusten aftager skogsförrådet ytterligare,
dock uppges skog förekomma , tillräckligt till brännved och
smått virke, men på timmer vara brist" vid kusten i Kala-
joki och Pyhäjoki, inåt landet i Wihandi, Paavola, Frant-
sila, Temmes och Utajärvi kapeller, Kimingi socken och vid
kusten af Haukipudas kapell, Ijå socken, mellersta delen af
Kemi, samt Neder-Torneå ifrån hafvet ända upp till Alk-
kula, samt sluteligen Lappmarken i norra delen af Enare och
hela Utsjoki.

Än fattigare på skog är kuststräckan emellan Kemi och
Simo elfvar, det i hafvet belägna Karlö, Uleå elfs nedre lopp
i Uleå och Muhos socknar, Törnävä och delar af Temmes
kapeller, Siikajoki med Revolax äfvensom Salo och Brahe-
stads trakten, hvilka uppges hafva „knappt om brännved och
smått virke samt brist på timmer. 1'
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„Total skogsbrist" uppges sluteligen förefinnas i Li-
mingo ifrån Uleå sockens gräns i norr, långs åt Kembele
viken till söder om Limingo kyrka.

Länets rikaste och för verldshandeln vigtigaste skogs-
tillgångar äro således belägna i de norra och östra ödemar-
kerne, der aflägsenheten samt bristande arbetsstyrka i de
folktoma trakterne försvåra åtkomsten. Deremot kan till-
gången lättas genom de landet i allmänhet och likaså ock
dessa aflägsna trakter genomskärande bäckar och åar, hvilka
leta sig fram till de åt hafvet strömmande floderne, derest
genom strömrensuingar ändamålsenliga flötningsvägar bere-
das. Det är för detta ändamål rensningar i Torneå elfs bi-
floder, i synnerhet Tengeliöjoki, Kemi elfs vattendrag äfven-
som i Ijå elf förnämligast dels blifvit företagne dels påtänkta.

Att bestämma omfånget af den skogväxande marken
möter svårighet, emedan af länets 31208892 tunneland ännu
21965775 tid, deribland hela Lappmarken och stora sträc-
kor af det öfriga länet, äro orefvade och till sin beskaffen-
het okända. Vi vilja dock försöka att med ledning af upp-
gifterne om den kända arean åtminstone approximatift söka
vinna något sannolikt resultat om den okändes beskaffenhet,
i det vi jemföra de refvade moarnes, svedjemarkernes och
skogväxande kärrens omfång med hela arean, och under för-
utsättning att den orefvade delen till sin beskaffenhet föga
afviker ifrån den refvade, sluta till skogsmarkens hela area.
Den skog som alstras på bergen hafva vi uteslutit ifrån be-
räkningen , såsom till qvantitet mindre betydlig. Den å moar,
svedje- och kärrländer uti den refvade delen af länet före-
kommande skogsmark beräknas af General-landtmäterikon-
toret år 1863 till 5406498 tunneland. Deraf:
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I Salo härad:
Kalajoki socken ....

Mo
tunne-
land.

39421

Svedje-
mark
tid.

45511

Kärr
tid. Summa.

6564 91496
Ylivieska „ .... 11685 31784 4725 48194
Sievi „

.... 50398 18600 497 69495
Pyhäjoki

„
....136424 9775 4628 150827

Salo
„

.... 55661 18533 13782 87976
Siikajoki „

.... 74023 85265 9177 168465
Karlö „ .... 1277 18164 1137 20578

Summa häradet 368889 227632 40510 637031

I Haapajärvi härad:
Haapajärvi socken . . . 128498
Pyhäjärvi „

... 67300
5905 9869 144272
8507 21329 97136

Kärsämäki
„

... 43368 700 2000 46068
Haapavesi „

... 86004 2224 4431 92659
Piippola „ ... 88736 48328 8191 145255

Summa häradet | 413906 65664 45820 525390

Uleå härad:
Uleå socken 67617
Limingo „

119006 76431
2671 70288
8704 204141

Muhos „
284181 25167 309348

Ijå , 126439 7695 134134
Kiimingi „ 128333 3406 131739
Pudasjärvi v 488623 37816 153636 680075

Summa häradet 11214199 114247 201279 1529725

Kajana härad:
Paldamo 336484 15113 70129 421726
Hyrynsalmi 273017 70589 159679 503285
Suomussalmi 198529 43437 49453 291419
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Sotkamo och Kuhmonie-1
mi 206595' 150000 183133 539728

Summa häradet 11014625 279139 462394 1756158

Kemi härad:

Den refvade och orefvade marken tillsammans borde
derföre innefatta skogsmark:

Haapajärvi härad:

Kemi socken . . 111978 5997 20704 138679
Neder-Torneå 9 ' ' 62176 24758 40976 127910
Öfver-Torneå 9 '

' 1220661 52065 174131
Rovaniemi 9

" ' 418091 70620 488711
Summa häradet 714311 30755 184385 929431

luonioniska socken af |
Lappmarks härad . . j

länets refvade jord in-

188 6261 28763

nefattade således . . . 3748244 717625 940629 5406498

Mo
tid.

Svedje-
mark
tid.

Kärr
tid.

Summa
tid.

I Salo härad:
[alajoki socken .... 39421 45511 6564 91496
nivieska „ .... 11685 31784 4725 48194
lievi „

.... 50398 186001
1

497 69495
»yhäjoki

,
.... 136424 9775 4628 150827

lalo (orefvade 2075 tid) 56271 18736 13933 88940
»iikajoki socken ....

[arlö
, ....

74023,

12771
85265 1
18164

9177 168265
1137 20578

Summa häradet 369499 227835 40661 637995

Haapajärvi socken(oref-
vade 11650 tid) .

. . 132797 6102, 10199| 149098|
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Uleå härad:

I Kuusamo jemväl till Uleå härad hörande socken hade
alldeles ingen refning föregått, hvarföre ofvanföre begag-
nade method till bestämmande af skogsmarkens area der-
städes icke kan användas. Approximatift uppskattas dock
i ofvanåberopade berättelse af år 1859 Kronans andel af
Kuusamo skogsmark innefatta 400000 tid af socknens kro-
nomark eller 1200000 tid; hvilket således på socknens hela
area eller 2074000 tid skulle utgöra 691333 tunneland.

Uleå härads hela skogsmark skulle således utgöra vid
pass 3225263 tunneland.

Pyhäjärvi s:n (orefvade
63425 tid) 86464

45716'

10929

737

27402

2108

124795

48561
Kärsämäki s:n (orefvade

6500 tid)
Haapavesi s:n (orefvade

775 tid) 86323

95746

2232

52145

44471

8838

93002

156729
Piippola s:n (orefvade

31525 tid) . . .
.

.
. .

Summa häradet 447046 72145 52994 572185

Uleå socken 67617 2671 70288
Limingo r 119006 76431 8704 204141
Muhos „

(orefvade
31383 385765134000 tid) 354382

Ijå s:n (orefvade 235117
tid)

Kiimingi s:n
232511
128333

14150 246661
3406 131739

337812 1495336
Pudasjärvi s:n (orefvade

831491309600 tid) 1074375
Summa 11976224| 159580, 398126 2533930
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Kajana härad:

Kemi härad:

De till häradet hörande socknarneKemiträsk och Kuo-
lajärvi äro alldeles orefvade. Som likväl den till 2800000
tid beräknade kronojorden halkylerats innehålla 900000 tid
skogsmark, borde af begge socknarnes hela area eller
3309400 tid, närmare tredje delen eller 1063737 tid ut-
göras af skogbärande mark.

Hela häradets skogsmark borde således omfatta 3924750
tunneland.

I Lappmarks härad:

Paldamo socken (oref-
vadt 31200 tid) ....350817 15756 731161 439689

Hyrynsalmi(oref. 229600
tid) 357246 92366| 208941 658553

Suomussalmi (orefvadt
986800 tid)

Sotkamo och Kubmonie-
702665 153739 175031 1031435

mi (orefv. 845200 tid) 453274 329103 401798 1184175
Summa häradet 11864002, 590964, 858886,3313852

Kemi s:n (orefv. 707600
tid) 383355 20530 70879 474764

Neder-Torneå 62176

574178

24758 40976

244905

127910
Öfver-Torneå (orefvadt

8190831056737 tid)
Rovaniemi (orefvade

1231280
i

207976 14392561177600 tid) I
Summa 2250989 45288 564736 2861013

Muonioniska s:n (orefv.
363960 tid) 206414 1739 57917 266070
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Hela det Öfriga häradet är ännu orefvadt. Antages
skogsmarken i det till Muonioniska gränsande Enontekis stå
i samma förhållande till hela arean som i förstnämnde soc-
ken, eller utgöra vid pass 65 procent deraf, så borde af
hela Enontekis eller dess 1977000 tunneland vid pass 1289000
utgöras af skogsmark. Anse vi de likaledes orefvade sock-
narne Sodankylä och Kittilä till sin jordmon öfverensstämma
med de tillgränsande Kemiträsk och Kuolajärvi, och således
innehålla skogsmark i samma förhållande som de, så borde
på 2955000 tunnelands area belöpa sig vid pass 949800 tid
skogsmark. Lappmarkens härad skulle således, då Utsjoki
och Enare såsom mindre skogalstrande, emedan endast i
södra delen och å holmarne i sjöame af sistnämnde land-
skap bättre skogar förekomma, lemnas ur kalkylen, inne-
fatta vid pass 2504070 eller 2504000 tunneland skogsmark.

Enligt denna beräkning borde således länets hela skogs-
mark, då Enare och Utsjoki afdragas, omfatta vid pass
14178115 eller i rund summa 14178000 tunneland, eller
närmast 53 procent af dess, efter nämnde afdrag, 26751892
tunneland utgörande area.

Vidden af skogsmark å kronojord uppges af Gyldén
i Salo och Haapajärvi härader till 233921 tid.

Om bestämmandet af skogsmarkens area möter svårig-
heter, så blifva dessa än större då fråga väckes att upp-
gifva den nuvarande skogstillgången. Endast kronans sko-
gar aro i detta afseende undersökta och om dem några ehuru
ännu otillräckeliga endast approximativa data tillgängliga;

i Uleå haärad 9 1182571 v
i Kajana a 9 1075000 9

i Kemi 9 9 2675227 9

i Lappmarkens 9 9 1600000 9
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om enskiltes skogar känna vi blott det allmänna omdömet
om deras vanvård, men sakna alla specialuppgifter. I sitt
nuvarande genom misshushållning förödda tillstånd hafva Fin-
lands skogar, utgörande 39722765 tunneland, beräknats kunna
årligen till afverkning lefverera 3300000 mogna om minst
180 år, samt 55600000 yngre trädstammar, dock öfver 30 år
gamla, afkastande i groft virke 165, och i mindre träd 795
millioner kub.-fot l) Enligt denna kalkyl borde Uleåborgs
läns 14178000 tunneland skogsmark årligen kunna till af-
verkning lemna 1177848 (1177800) mogna och 19844962
(19844900) yngre trädstammar. Deraf de förra beräknad
stocken till 50 kub.-fot skulle afkasta 58890000,

Antages den mogna stocken endast afkasta 40 kub.-fot, hvil-
ket vid länets polhöjd torde komma det verkliga förhållan-
det närmare, så blefve dess virkesmassa vid pass 47114000
och hela årsförrådet 330866000 kubikfot. Skogstillgång sak-
nas således icke. Svårigheten ligger endast i skogarnes
aflägsenhet från mera bebodda orter och kusten, samt de
hinder som möta virkets framforslande. Fördeladt på hä-
raderne borde således årsförrådet utgöra i runda tal:

Härmed hafva vi naturligtvis icke velat påstå, att sko-
gen skall vara jemt lika så fördelad som kalkylen antagit.

4) Soldan, om Tjärutillverkning, s. 37 f.

de sednare 283752000.
Summa 342642000 kub.-fot.

Mogna
slammar.

Yngre
stammar.

Summa
stammar.

I Salo härad 53000. 893000. 946000.
w Haapajärvi 0 47500. 786800. 834300.
9 Uleå „ 267900. 4514400. 4782300.
„ Kaj ana „ 275300. 4638400. 4913700.
9 Kemi 9 326000. 5493500. 5819500.
g Lappmarkens „ 208000. 3504800. 3712800.
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Tvärtom kunna orter förekomma der den betydligt under-
stiger de uppgifna summorne, hvaremot åter andra kunna
finnas der skogstillgången öfverstiger de genom kalkylen
antydda talen. Vi hafva endast velat på Uleåborgs län til-
lämpa, hvad som på uppgifna grunder under nuvarande för-
hållanden ansetts lemna det säkraste, om också blott ap-
proximativa resultat på skogstillgången. Således endast 1
moget träd på 12 tunneland, och 1 yngre afverkbart på 1
tunneland.

Att denna beräkning åtminstone icke är för högt till-
tagen, utan heldre för lågt, synes af de undersökningar som
i kronoskogen blifvit anställde. År 1859 uppges den årliga
stocktillgången af mogen furu i Kronans skogar utgöra x):

1 Kemi elfs flodområde, eller Kemidalen beräknad till
235986 tid, dit Kemiträsk, Sodankylä, Kittilä, samt delar
af Enontekis, Rovaniemi och Kuusamo höra, till 785000 el-
ler 1 stock på 3 tunneland.

Dernäst i Uleå flodområde, beräknad till 881700 tid och
innefattande största delen af Kajana härad, samt delar af
Kuusamo och Muhos till 529000 stock, — 1 stock på 1,6 tid;

i Ijå elfdal, utgörande delar af Ijå, Pudasjärvi, Kuu-
samo och Hyrynsalmi till 456000; — 1 stock på 1,7 tid;

i Torneå elfdals öfre del, innefattande Öfver-Torneå,
Muonio, samt delar af Rovaniemi och Enontekis, och be-
räknad innefatta 1332545 tid till 444000; = 1 stock på 3
tunneland;

i Simo elfdal 177000 tunneland, vidrörande delar afPu-
dasjärvi, Rovaniemi och Kemi, 166000; = 1 stock på 1,6 tid;

i Siikajoki elfdal, omfattande på 113351 tid Siikajoki
och Salo, samt delar af Piippola och Paldamo, 113000; ____:

1 stock på 1 tid;
*) Gyldén, a. st. s. 7 f.
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i Haukipudas elfdal, 185567 tid; innefattande delar af
Ijå, Pudasjärvi, Muhos och Hyrynsalmi, 110000; zz 1 stock
på 1,6 tid;

i Kalajoki elfdal, inom Kalajoki och Haapavesi 98000;
= 1 stock på tunnelandet;

i Pyhäjoki elfdal, inom Pyhäjärvi och Kärsämäki, 50000;
___-_ 1 stock på tunnelandet, samt

i Kuivaniemi elfdal inom Ijå 49000 tid = 29000 stock
eller 1 på 1,7 tid. In summa inom de elfdalar som slutta
åt Bottenviken 2781000 stycken mogen stock i årlig afkast-
ning, svarande efter 40 kubikfot på stammen mot 111240000
kubikfot trädvirke. Detta förråd inom Kronans skogar upp-
ges dock vara att påräkna endast i den händelse att de or-
dentligen vårdas. Hälften af denna trädmassa anses dock
genast utan afsaknad kunna afverkas. Inom kronans skogar,
som slutta åt Is- och Hvita hafvet, med uppgifven area af
620000 tid beräknas det årliga stockförrådet till 206000 stock
— 8240000 kub.-fot eller 1 stock på 3 tid, och de åt Sai-
mens vattendrag sluttande uppges kunna prestera 23000 stock
=r 920000 kub.-fot — 1 stock på 1,65 tid årligen.

Sednare undersökningar hafva på åtskilliga orter lem-
nat ännu bättre resultater. Inom Wieksi skogstrakt i Sotkamo
kunde öfver 30 stock på tunnlandet till sågvirke utstämplas
och lefvereras eller ifrån 450 tid närmare 14000 block, ut-
görande öfver 232000 kub.-fot; i Palkinkangas i Haukipudas
stämplades likaså 30 stock på tunnelandet eller 3000 på 100
tid; i Muljuvaara i Simo 24 på tid eller 6000 fr. 250; i Pa-
lovaara dersammastädes och Mustiovaara i Haukipudas 20
pa tunnelandet. I mindre tätt beväxta trakten vanns ifrån
4—lo och 15 stock på tunnelandet, innefattande blocket i
medeltal 29 kubikfot*).

4) Strömberg, Om Uleåborgs län ocl) frorslväsendet, s. S.
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Vid år 1865 verkställd skogsuppskattning, så vidt den
medhunnits, uppgafs

Inom Kemi inspektionsdistrikt:

Inom Ijå inspektionsdistrikt:

Inom Kaj ana inspektionsdistrikt

Om derföre också orter finnas der förhållandet är all-
deles motsatt, skogstillgången ringa, och bristen känbar, nå-
gon gång tryckande, bör dock, när länet i sin helhet betrak-
tas , skogen och dess alster ännu länge betraktas såsom desß
största rikedom, säkraste inkomstkälla och under missväxt
och nöd enda subsistensmedel. Antages också skogstillgån-

sn del af Torneå revier innehålla
Sagstock.
400150.

Sleepers.
16600.

£emi „ „ 292395. 4500.
Muonio g „ 420610. 27977.
)unasjoki n v 175990. 123453.
lovaniemi „ „ 803210. 58000.
iemiträsk 9 t 700130. 111030.
Sodankylä „ n 775800. 593300.

Summa 3568285. 934860.

Inom Simo revier på en yta af 275105
tunneland 585810. 1320590.

En del af Ijå revier 288215. 74225.
„ „ „ Haukipudasrevierpå26452

tunneland 14763. 20368.

n „ n Kuusamo revier omkring
69300 tunneland . . . . . . 138900. 34800.

Summa 1027688. 1449983.

Inom Paldamo revier, ungefärliga
arean 238152 tid 78080. 26770.

En del af Sotkamo revier (125000 tid) 32940. 15415.
Hyrynsalmi 206000. 66000.

Summa 317020. 108185.
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gen, fördelad på hela länet, motsvara den låga beräkning vi
ofvanföre anställt, och hvarunder den, enligt de upplysnin-
gar som vunnits, i ingen händelse kan gå, så utgör förrå-
det dock vida mera, än man hittills, oaktadt all slösaktighet
och vanvård, förmått afverka och förstöra. Den fara som

hotade landsortens bestånd, derest denna sköfling ohejdad
fick fortfara, och emedan fullbordandet af det pågående stor-
skiftet och deraf följande bättre vård af skogen än fordrade
en lång följd af år, framkallade insigten om nödvändigheten
att genast vidtaga åtgärder till dess noggrannare vård, hvilka
om de ock till en början störande ingrepo i den dittills rå-
dande skogshushållningen, likväl inneburo den enda möjlig-
het för framtida bättre ordning. Efter forststatens inrättande
indelades länets kronoskogar i fyra inspektionsdistrikter med
tillsammans 18 skogsrevierer, och den nya ordningen begynte
sin verksamhet, visserligen till landets och folkets framtida
gagn, dock icke utan olägenhet för den nuvarande genera-
tionen. Sågegarene klagade öfver inskränkning i stockhan-
deln och stegrade priser, tjärubrännarene, att de genom kro-
noskogens afskiljande ifrån allmänningen förlorat hälften af
den mark, som förut lemnat dem virke för yrket, medan
de i skogarne bosatte kolonisterne, år 1864 uppgifna till in-
emot 4200 personer, nödsakades underkasta sig de i lag stad-
gade påbud om skogens vård. Det är med reglering af dessa
stridiga intressen, samt med åtgärder hvarmedelst det all-
männa bästa lämpligast kunde förenas med enskildes välfärd
och bestånd, man för närvarande är sysselsatt.

Att medelst försäljning och export af bjelkar, plankor
Och bräder åt landet bereda någon vinst af dess ursprung-
ligen rika skogsförråd, tyckes, åtminstone sedan skogarne
vid kusten hunnit utödas, i anseende till den svårighet som
mötte varans längre transport ifrån det inre landet, varit
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mindre allmänt och icke i stort bedrifvet. I början på 1790-
--talet uppgafs brädexporten ifrån Uleåborg till 5—600 tolf-
ter; år 1808 förekomma för de nästföregångne åren samma
siffror; exporten hade således icke ökats. För Brahestad
uppgifves för början på 1790-talet något plankor och brä-
der; exporten måste således varit mindre än i Uleåborg, då
man icke ens ansåg värdt att uppgifva beloppet. Lika så
litet uppges exporten 1808 '). Då den tredje nu till länet
hörande sjöstaden Torneås förnämsta exportvaror för 1791
uppräknas, omnämnas icke ens plankor och bräder. Vir-
kets ringa pris å utskeppningsorterne uppmuntrade ock föga
till den mödosamma transporten utför vattendragen. Ännu
1814 och 1815 betaltes för en nerforslad timmerstock 8
—12 skilling och för en 4 famnars bjelke 24 till 32 sk.;
ett 11 famnars masteträd betaltes med 4 riksdaler.

I medlet af förra seklet fanns i länet endast 1 såg in-
vid Uleåborg; i slutet på förra och början af innevarande
endast fyra.

Under årens lopp har denna näringsgren tillväxt och
vunnit större utsträckning. I den äldsta mig tillgängliga be-
rättelse om länets tillstånd af år 1825 omnämnas 5 skatt-
lagda sågverk, af hvilka hvarje uppges årligen producera
1800, således in summa 9000 tolfter enkla bräder; år 1839
uppger Guvernören 8 skattlagda samt 3 husbehofssågar, hvil-
kas tillverkningar af plankor och bräder efter ortens gång-
bara pris uppskattades till 70000 Rub. Bco.

1840 års produktionsvärde af 9 skattlagda och 3 hus-
behofssågar uppgafs till 22000 Rub. s:r. Från annat håll
beräknas årets tillverkning till 8000 tolfter bräder; tolften
skulle således på stället värderats till 2 Rub. 75 kop. s:r.

4) Tuneld och Djuibera.
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Samma antal sågar producerade följande år endast till ett
värde af 16000 Rub. s:r „för bristande stocktillförsel." 1847
afverkade 13 sågverk till ett värde af 26000 Rubel.

1848 och följande år uppräknas följande sågverk:

Namn och be-
lägenhet.

— COoj. sr.
<n S>

5' __".

05 _-_

_«-

s-r
c.

S"
(__.

a
___.

s
03

__» >.

S. s
00 03

CD —

B
«

i-_ _-►
C_o o
"J O

CB P7"
C-Oao t»
c_> o

Skogslillgång.
__» C-
r5 »

03°

Hauru i Pyhä-
joki 1844 1846 4000 Skog från Pyhäjärvi

och Kärsämäki med
årlig tillgång af 4022

Pruukinkoski el-

träd.

lerRuukinkoski

stock ifrån Piippola,
i Paavolakapell
af Siikajoki . . 1846 1846 3000

Pulkkila och Frantsi-
la, med årlig tillgång

Hirvaskoskiiljå,

af 7391 — 7991 träd.

1854 flyttad till

enskilde och kronan
Ailio i samma
socken 1839 1840 2000

tillhörige skogstrakter
och öfverloppsjordar
i Ijå, inalles 74884
tunnel, med årlig till-
gång af 3672 träd.
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Kyngäs i Pu-
dasjärvi .

. . . 1803 1803 3500 Kronan tillhöriga
skogstrakter inomPu-
dasjärvi socken,långs

Timonen i Pu-
med Livo elf.

1841 1841
skogar i Pudasjärvioch > och 5000

dasjärvi .... 1845 1846 till en area af 132153
tunneland, med årlig

Taivalkoski i
tillgång af 7991 stock.

Pudasjärvi .
.

.
skogar i Pudasjärvi1839 1840 3000

Ämmä invid
och Kuusamo.

Kajana stad. .
enskilta hemmansega-1844 1845 5000
re och kronan tillhö-
riga skogstrakter in-
om Hyrynsalmi, Pal-
damo och Sotkamo,
innehållande tillsam-
mans 131144 tunne-
land mark, med årlig
tillgång af 10215 träd

Kalliokoski i af flere stocklängder.

Kemi 1841 1842 4000 Kronans och enskil-
tas skogar i Kemi på
ömse sidor om Simo
elf, tillsammans 68589
tunneland mark, med
årlig tillgång af 3511
träd.
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Louvetjoki i
Tervola kapell 1846 1846 5850 Oskiftade allmän-

ningsskogar inom Ke-
mi af 75621 tunnld
16 kappld, samt årlig
tillgång af 2750 stock-
träd, och i Rovanie-
mi af 123751 tunnld
16 kappld med årlig
tillgång af 3596 träd.

Hakoköngäs i
Rovaniemi . . . 1839 1841 4000 Kronans och enskil-

tas skogar i Rovanie-
mi, om tillsammans
144225 tid mark och
årlig tillgång af 5334
träd.

Sinettäjoki iRo-
vaniemi ....1782 1786 2500 Kronan tillhöriga sko-

gar i Rovaniemi upp
med Ounasjoki elf in-
åt Sodankylä, med år-
lig tillgång af 3000
träd.

Meldaus i Ro-
vaniemi . . . . 1846 1848 4000 skogar inom Rovanie-

mi, utgörande en vidd
af 157825 tunnld 15
kappld, med årlig till-
gång af 996294 träd;
äfvensom skogstill-
gångar i Sodankylä. |
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Således 13 sågar med tillsammans 28 ramar och år-
ligt försågningsprivilegium af 47850 stock, svarande emot
vid pass 40000 furustammar. Då de till försågning använda
stockar öfverhufvud uppskattas innehålla 40 kubikfot träd-
virke , så skulle sålunda årligen tillverkats 1600000 kubikfot,
förnämligast hemtade ifrån länets nordöstra del.

Dessa sågar uppgifvas hafva tillverkat:

Kristineström
(Pirttikoski) i
Öfver-Torneå .

i
1760 1841 2000 kringliggande skatte-

hemmans och odispo-
nerade kronoallmän-
ningars skogar.

Tolfter Tolfter
plankor. bräder.

1848. Hauru . . . 200. 150.
Ruukinkoski . 416*. 666f.
Hirvaskoski . 107. 258.
Kyngäs . . 670. 144.
Timonen . . 680. 520.
Taivalkoski . 295. 490.
Ämmä . . . 830. 1660.
Kalliokoski . 250. 400.
Louvetjoki 200. 400.
Hakoköngäs . 320. 200.
Sinettä . . 350. 220.
Meldaus ,

. 280. 200.
Kristineström 0. 0.

4598§. 5308|.
1849. Hauru . . . 500. 666f.

Ruukinkoski . 416|. 666f.
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Tolfter
plankor.

Tolfter
bräder.

Hirvaskoski . 91. 327.
Kyngäs . . 530. 105.
Timonen . '. 600. 550.
Taivalkoski . 250. 500.
Ämmä . . . 830. 166Ö.
Kalliokoski . 250. 400.
Louvetjoki 200. 400.
Hakoköngäs . 400. 320.
Sinettä . . 307. 190.
Meldaus . . 300. 220.
Kristineström 120. 300.

4794f. 6305|.
1850. Hauru .

. 500. 666f.
Ruukinkoski 416». 666».
Hirvaskoski 40. 20.
Kyngäs . , 580. 130.
Timonen .

, 589. 660.
Taivalkoski 269. 509.
Ämmä . .

, 830. 1660.
Kalliokoski 250. 400.
Louvetjoki 200. 400.
Hakoköngäs 300. 200.
Sinettä 333. 200.
Meldaus 200. 180.
Kristineström 350, 420.

4857§. 6112».
1851. Hauru . . 450. 150.

Ruukinkoski 416. 666.
Hirvaskoski 80. 90.
Kyngäs . 458. 140.
Timonen . 540. 630.



107

Taivalkoski .

Tolfter
plankor.

200.
Tolfter
bräder.

260.
Ämmä .

.
, 200. 800.

Kalliokoski 200. 250.
Louvetjoki 200. 200.
Hakoköngäs . 0. 0.
Sinettä . . 250. 300.
Meldaus . , 700. 550.
Kristineström 350. 364.

4044. 4400.
1852. Hauru . .

. 0. 0.
Ruukinkoski . 416. 666.
Hirvaskoski . 80. 90.
Kyngäs .

. 230. 50.
Timonen . . 751. 505.
Taivalkoski . 270. 300.
Ämmä . .

. 200. 800.
Kalliokoski . 100. 100.
Louvetjoki 180. 200.
Hakoköngäs . 0. 0.
Sinettä . . 250. 300.
Meldaus .

. 700. 550.
Kristineström 320. 200.

3497. 3761.
1853. Hauru . .

. 860. 300.
Ruukinkoski . 416. 666.
Hirvaskoski . 270. 70.
Kyngäs . . 650. 120.
Timonen . . 1081. 675.
Taivalkoski . 250. 500,

Ämmä .
.

. 200. 800,

Kalliokoski . 600. 600,
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Louvetjoki
Tolfter

plankor.
300.

Tolfter
bräder.
300.

Hakoköngäs 300. 200.
Sinettä 333. 270.
Meldaus . 700. 550.
Kristineström 350. 200.

6310. 5251.
1854. Hauru . . . 136. 80.

Ruukinkoski .
. 416. 666.

Hirvaskoski under flyttning till Ailio
Kyngäs .

.
. 570. 260.

Timonen .
. . 903. 485.

Taivalkoski . . 250. 500.
Ämmä .... 200. 800.
Kalliokoski . . 120. 200.
Louvetjoki . . 60. 100.
Hakoköngäs .

. 290. 140.
Sinettä . . . 333. 270.
Meldaus .

.
. 700. 554.

Kristineström . 400. 350.
4378. 4405.

1855. Hauru .
.

. 465. 634.
Ruukinkoski . 416. 666.
Ailio . .

. 270. 70.
Kyngäs . . 510. 90.
Timonen .

. 872. 484.
Taivalkoski . 250. 500.
Ämmä .

.
. 200. 800.

Kalliokoski . 250. 250.
Louvetjoki 100. 200.
Hakoköngäs . 400. 500.
Sinettä . . 333. 270.
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Att dessa uppgifter likväl icke vore alldeles öfverens-
stämmande med verkliga förhållandet kunde man tro af en
större qvantitet exporterade bräder och plankor, än försåg-
ningen uppger. Så t. ex. uppgafs försågningen
år 1851 till 8444 tolfter, exporten till 14330 tolfter plankor

och bräder.

Detta låter dock förklara sig sålunda att äfven hand-
sågad vara blifvit exporterad.

Under loppet af de följande åren uppges Kristineströms
sågningsprivilegium förökadt till 4000 stock, och antingen
gamla sågar åter iståndsatte eller nya tillkomna, ibland dem,
tillfölje af 1857 års författning om begagnande af ångkraft
vid sågverks bedrifvande, några ångsågar yid sådana elfvars
mynning der stocktillförseln är rikligast.

Ibland vattensågar namnes: Sahansaari, invid Uleåborgs
stad, gammal inrättning redan ifrån förra seklet, som dock
länge varit i förfall, åter uppbyggd efter engelskt mönster och
satt i gång om hösten 1859, samt privilegieradtför 10000 stock.

Koitele i Neder-Kimingi af Ijå, numera Kimingi mo-
derförsamling, gammal inrättning, afbrunnen 1848, åter istånd-
satt 1859 och privilegierad för 2000 stock.

Kurimus i Muhos, ny, byggd 1858, privilegierad lör
3000 stock.

Ångsåg vid Ijå elfsmynning å Gestilä hemmans mark,
anlagd 1859, privilegierad för 16000 stock.

Laitakari ångsåg vid Kemi elfs utlopp.
Räyttä ångsåg vid Torneå stads hamn.

Meldaus 700. 554.
Kristineström 160. 80.

4926. 5098.

9 9 9 9 9

1853 9 11561 9 9 9 12798 9
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Då genom 1861 års författning de bestämningar som
inskränkt sågningsbeloppet till ett visst antal stock för alla
sågar upphört, är icke heller för de två sistnämnde något
särskildt sågningsqvantum uppgifvet. 1859 räknar Gyldén sa-
lusågarnes antal till 22, deras sågningsprivilegium till 119750,
och årskonsumtionen af stock till 100000 furustammar eller
4 millioner kub.-fot. I allmänhet äro uppgifterne om stock-
åtgången genom försågning högst stridiga. Medan den i
Oulun Wiikko Sanomia för 1862 uppgifves till 30 å 40000
under de föregångne åren, uppskattas den af en annan
till 105 å 120000, och ännu af en tredje till 150000 stam-
mar. Äfven denna högst uppgifna konsumtion skulle dock
endast medtaga 6 milloner kub.-fot af länets lägst beräk-
nade årsförråd på mogen stock eller 47 millioner kub.-fot.
Uti oss lemnad förteckning på sågar för 1861 uppräknas
följande:

I Haapajärvi: 2 husbehofssågar.
„

Pyhäjärvi: Hauru.
„ Siikajoki (Paavola) Pruukinkoski.
„

Uleå—Uleåborgs (Sahansaari).
„ Ijå (Kimingi) Koitele.
„ „

Hirvikoski.
n „ ångsåg (Gestilä).
„ Pudasjärvi: Kyngäs.
n „ Hirvaskoski.
„ „ Taivalkoski.
n Paldamo: Ämmä.
n p Myllyranta.
„

Hyrynsalmi: 2 husbehofssågar.
n Sotkamo: 1 husbehofssåg.
„

Kemi: Saari (Louvetjoki).
„ „ Kalliokoski.
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1 Kemi: ångsåg (Laitakari).
„

Rovaniemi: Sinetti.
„ „

Meltaus.

„ „
Hakoköngäs.

„ Öfver-Torneå: Pirttikoski (Kristineström); in summa
23 sågar, hvartill ännu kommer Räyttä ångsåg, hvilken upp-
ges årligen försåga 3010 tolfter plankor. I 1862 års em-
betsberättelse omnämner Guvernören 20 sågar (i verksamhet
varande ?) och deras tillverkningsvärde till öfver 100000 Ru-
bel. 1863 omnämnas samma antal sågar med tillägg att af
8 sågar i Uleå härad inom året blifvit tillverkade 13943
tolfter plankor och 9156 tolfter bräder, värde 329940 Mark
66 penni, och af 7 sågar i Kemi härad 6597 tolfter plan-
kor och 4579 tolfter bräder, hvilka, enligt Kronofogdens
uppgift, på stället skall blifvit betalte planktolften med 12—
16 och brädtolften med 4—B Mark. Antaga vi medeltalet,
eller 14 Mark för plankorne och 6 Mark för bräderne såsom
normalpris, så skulle plankornes värde utgöra 92358 och
brädernes 27474, in summa häradets sågtillverkning å stäl-
let 119832 Mark, och 15 af länets 20 sågar tillverkat vara
för 449772 Mark 66 penni.
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Det antal sågstock, som Staten kan påräkna att år-
ligen ifrån sina skogar afyttra till sågarne i länet beräk-
nades l):

Baserad på stock ifrån enskild skog:

*) Af Gav. Alfthan meddeladt.

Sågar. Minimum. Maximum. Medellal.

Torneå ångsåg 40000 50000 45000
!jå , i 20000 25000 i 22500
Uleåborgå vattensåg . . 20000 20000 20000
Saaris 8000 12000 10000
Hakokyngäs 8000 12000 10000
Meldaus 12000 18000 15000
Simo 10000 15000 12500
Ailio 8000 12000 10000
Kyngäs 10000 15000 12500
Hirvaskoski 10000 20000 15000
Maunu 10000 20000 15000
Koitele I 12000 20000 16000
Kajana 8000 12000 10000
Kristineström 20000 30000 25000
Laitakaari ångsåg .... 30000 40000 35000
Sinetti vattensåg .... 8000 12000 10000
Taivalkoski 8000 12000 10000
Kurimus 8000 12000 10000

Summa 250000 357000 303500

Bruukinkoski 8000 12000 10000
Hauru 8000 12000 10000
Puuperä i Pudasjärvi, sednast tillkommen, konsumtion

okänd.
Summa åtgående stock 266000 381000 323500
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Efter under åren 1862 och 1863 i länet verkställde ar-
beten beräknades kostnaden för fällning, släpning och ku-
bering af virke uti kronoskogarne som följande tabell utvisar:

Skeppsbyggeri är en gammal näringsgren i Österbot-
ten. Under Amerikanska frihetskriget, då handelskonjunk-

Revier.
Antal

sågblock.

Fällning, släp-
ning till flöt-

_.„..:. rv.f hart vatten-Kubikfot. dragochk(1 .

bering; penni
för l kub.-fot.

Anmärk-
ningar,

Kronoarbete.
släpning.

1. Rovaniemi . . 5688 5,20 i- å 4 verst119816,8
2. Kemi 5139 108269,4 6,52 5 ä6 „

3. Torneå .
.

.
. 1239 21356 6,56 11 ä3 „

4. Ounasjoki .
. 250 ■ 3879,3 5,16 \ö &> O ff

5. Sodankylä .
. 4219 76703,1 4 2

6. D.o 1309 23684 4,80 \2 a 2 2 ir

IEnskildt arbete:
7. Sodankylä . . 15197 254854 5,21 Aftrumma-

Summa 33038 608562,8 eller 18,4 de af 13099
kub.-fot på stammar.

Kronoarbete

1 sågstock

stammar I
3,72 18. Kuusamo . .

. 15800 373565 !
9. Haukipudas . 2551 57137 5,16 I

10. Simo 1500 29061,9 .6 12 å 6 verst
111. d:o I 1571 30499,5 . 7,io [ släpning
12. d:o j 1947 32066,3 7,40 till närma-
13. d:o ! 426

i 7320,6 6,40 I ste flötled.
14. d:o 985 16000 9,60 ' f mils af-

Summa 24780545650,81
5,61

stånd från
medelpris vattendrag.!
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turerne voro synnerligen gynnsamma, utvecklade den sig fö-
reträdesvis; omkring 1782 egde Uleåborg 20—30 stora skepp
om vid pass 4500 läster. År 1794 uppges dock åter endast
11 å 12. Vid samma tid hade Brahestad 14 skepp om 1055^
läster. År 1805 egde Uleåborg 23 skepp, och både år 1804
nybyggt 7; samma tid hade Brahestad 9, hvaraf 5—6 gingo
på utrikes orter. För de följande åren sakna vi uppgifter.
År 1839 uppger Guvernören att i länet årligen omkring 8
—10 nya handelsfartyg byggdes samt 5—6 försåldes, och hela
handelsflottan beräknades 1840 till 71 fartyg om 7936 lä-
ster, jemte en ångskonert af 35 hästars kraft. Emellan 1845
t—47 hade för städernes handelsflotter 20 nya fartyg blifvit
byggde om 2849 läster.

För de följande åren hafva vi mera detaljerade uppgif-
ter om skeppsbyggeriet:

Stadsfarlyg. an dtmannafartyg.

Uleåborg. Brahestad. To;•neå. ,.oIja. K :mi. Kal ijoki.

An- Läste- An- | Läste- An- Läste- An- Läste- ' An- Läste- An- Lä-
tal, tal. tal. tal. tal. tal tal. tal. tal. tal. tal. sietal.i

1848 5 766 4 4341 6 1621 2 37
1849 2 115 1 214 4 113 i 1

1850 1 178 2 361 . 3 83 1 40
1851 2 4331 4 I 712 1 32 2 50 2 90 1 6
1852 6 470 1 i 234 , I 1 4 1241 1 45
1853 3 ] €40 I 2 [ 479 j 1 112 1 r°TT__
1854 nybyggnaderne för- 2 76 1 30

stördes af Engels-
männen dels å varf-
ven dels ihamnarne.

1855 2 40 8 j 151
6 640» 4 983 ,

! 7 206
i

1 60—

1856 1 15311 5 Ill6* 1 35
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Å ett år 1811 privilegieradt å Uleåborgs stadsmark på
Kokko-Siku och Wasikkasaari bolmar' anlagdt, Kommerse-
rådet Ferd. Granberg samt aflidne Kommerserådet och Handl.
Kl. Niskas rättsinnehafvare tillhöriga skepp svarf, byggdes

År 1861 var varfvet försedt med 2 bäddar, 2 kaserner,
smedja, arbetareboningar, basugn och kokhus, samt bygg-
des ett skepp värdt 30000 Rubel.

Å Warjakka år 1854 för Kommerserådet Fr. Joh. Fran-
zén privilegierade skeppsvarf, inom Uleåsalo kapell, arbe-
tades

År 1861 funnos å stället tvenne skeppsbäddar, en smedja
af tegel, 2 kaserner, 3 magasiner, 2 basugnar med öfver-
byggda rännor, ett kokhus äfvensom boningsrum för varfs-
föreståndare, byggmästare och arbetare, och var der under
nämnde årjmder byggnad ett skepp värdt 25000 Rubel.

1857 9 2230 8 1535 1 71 3 38 11 507
1858 7 1744i 3 533 1 25
1859 5 1204 3 828 4 901
1860 ? ? 4 1039 2 60
1862 3 ? 3 ? ? ?

1863 5 1580 7 1600

1856 fartyg af 184 arbetare för ett värde af 20000 Rubel.
1857

9 , 64 9 9 9 9 8000 ,

1858 9 , 122
, „ g g 15500

„

1859 9 .
47 9 9 9 9 3000 „

46500

856 41 artbetare för 2000 1Rul )6.

.857 9 131 n 9 50000 v
858 9 63 9 9 60073 9

859 9 43 9 9 4500 9
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Å Patenniemi skeppsvarf, beläget inom Ijå sockensKello
by, priv. 1857 för ett bolag, kalladt ff Uleåborgs stora skepps-
varfs och rederibolag" byggdes fartyg:

År 1860 begyntes och 1861 fortsattes med byggnad af
en örlogskorvett för Ryska kronans räkning. Sistnämnde år

funnos å varfvet uppförda: en större och en mindre skepps-
bädd, en magasinsbyggnad i 4 afdelningar, en kasern i 3
våningar, för båtbyggare, segelsömmare och takelmakare, en
större kasern för upplag af bättre virke, en smedja af sten
med 5 härdar, tvenne öfverbyggda basrännor, en bassin för
för fartygen, samt nödiga boningsrum för byggmästare, qvar-
tersmän och arbetare.

År 1863 uppgafs Uleåborgs handelsflotta till 40 stora
handelsfartyg om 77611, Brahestads till 39 om 7526 och
Torneå stads till 1 brigg, 1 skonert och 1 slup om 238 lä-

ster, eller in summa stads fartyg till 82 om 155251 läster,
utgörande fjerdedelen af hela finska handelsflottans lästetal,
medan 52 landtmannafartyg om vid pass 1290 läster bedrefvo
kustfarten. För bestämmandet af den skogsqvantitet, som
årligen åtgått till skeppsbyggnaderne, äfvensom under en

lång följd af år till denna industrigren blifvit använd, sakna
vi speciella data. Dock har hela landets årsbehof af skepps-
virke blifvit beräknadt till 1200000 kubikfot och som fjerde
delen deraf belöper sig på Uleåborgs län, borde dess behof
utgöra 300000 kubikfot eller, efter 40 kubikfot på stocken,
7500 stock. Detta virke uppgifves vara hemtadt förnämli-
gast ifrån Pyhäjärvi, Kärsämäki och Piippola, äfvensom ifrån
Ijå, Pudasjärvi och Torneå öfverbygd, men också, i synner-
het massivare vara utom länet ifrån Idensalmi och Piela-

858 af 100 arl etare or ,ub)e

859 9 41 9 9 4500 9

S:a 29500
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vesix). Värdet af i Uleåborg föryttradt skeppsvirke uppges
ifrån Pulkkila, Piippola och Idensalmi till 10000 och ifrån
Ijå elfs mynning, jemte utskeppningsbjelk till 10 å 20000
Rubel s:r årligen 2).

Tjärtillverkningen ar en gammal näringsgren öfver hela
Österbotten, och redan för mera än ett sekel sedan, såsom
skogsödande, af den tidens statsekonomer, åtminstone i de
dimensioner den tagit, med ogillande ansedd. År 1747 upp-
skattar Mennander tjärtillverkningen i hela Österbotten till
80000 tunnor och skogsåtgången till icke mindre än 5120000
stammar, hvaraf han förutspår skogens totala förstöring. Af
den uppgifna tjärqvantiteten ansågs fjerdedelen eller 20000
t:r och 1280000 stammar skogskonsumtion böra beräknas på
den del af landskapet, som omfattas af nuvarande Uleåborgs
län, och förnämligast vunnit afsättning i dess begge dåva-
rande sjöstäder Brahestad och Uleåborg, medan den öfriga
tillverkningen afsattes i det nuvarande Wasa läns fem sjö-
städer. I norra Österbotten uppges tjärbränningen redan
hafva tillbakaträngts till 6 å 7 mil ifrån kusten, der den mest
bedrefs i de inre delarne af kustsocknarne, Kalajoki, Pyhä-
joki, Siikajoki, Uleå och Ijå; på sina ställen hade den dock
äfven framträngt djupare in, 12—15 mil i landet, t. ex. Pal-
damo. Om tjärbrännandet derstädes förmäler E. Castrén, i
sin under Kalms presidium 1754 utgifna beskrifning öfver
Cajaneborgs län: „I dessa förflutna åren, då tjäran väl lö-
nat mödan, hafva skogarne (i nedre trakten af socknen) blif-
vit så alldeles uthuggne, att invånarene derstädes inom kort
lära vara nödsakade, att ej allenast öfvergifva tjärubrännan-
det, utan ock sakna nödig skog till timmer och bränsle,
derest icke tjärubrännandet i tid inskränkes och dertill alle-

*) Strömborg, Uleåborgs län och först/väsendet, s. 6.
ä) Kommerserådet J. V. Snellman.
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nast nyttjas rötter och till annat behof mindre dugliga träd;
då likväl nu för tiden den gröfsta furuskogen utan åtskilnad
kåtas till tjäruved". Högre upp åt öster, till öfre delen af
socknen hade dock tjärubränningen ännu icke hunnit, och
om Sotkamo säges att derstädes sällan tjära tillverkas, i an-
seende till transportens svårighet, hvilken hindrades genom
Ämmä och Koivukoski forssar vid Kajana. Omkring 40 år
sednare, på 1790-talet exporterades ifrån länets begge sjö-
städer öfver 40000 tunnor, och ett hälft sekel derefter 1840
uppges af Guvernörsembetet tjärfabrikationen till 80000 tun-
nor. För en rad af följande år hafva vi uppgifter, väl ej
öfver totalproduktionen, men öfver exporten af tjära, hvar-
efter man åtminstone approximatift bör kunna sluta till pro-
duktionen. Enligt Guvernörsembetets berättelser exportera-
des ur länets tre sjöstäder:

således under 13 år den årliga medelexporten 65760 tun-
nor. Räkna vi härtill den årliga husbehofskonsumtionen och
antaga, lågt nog, 1 tunna på hvarje af länets 11600 hem-
mansrökar eller 11600 tunnors åtgång, samt det tjäruqvan-
tum som åtgår vid skepps- och båtbyggnad äfvensom farty-
gens reseprovision, så kan väl ett årsbehof af 90000 tunnor
icke vara för högt tilltaget. Det har beräknats att 50 stam-
mar af 3—B tums diameter skulle åtgå till en tunna tjära *).

Tjärindustrin i länet skulle således erfordra af den yngre

*) Soldan, Om Finlands (järnindustri, s. 21. — Strömborg, s. 8.

848: 80007 t:r. 1853: 66890 't:r. 1858: 58815.
849: 64068 9 1854: 52879 9 1859: 700921.
850: 648821 9 1855: 78195 9 1860: 638111.

S:a 854487 t:r.
851: 66313 n 1856: 49656 9

852: 51759 9 1857: 875181 9
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skogen 450000 stammar, hvarje stam beräknad till 2,52 kub.-
fot, svarande emot en fast trädmassa af 11340000 kub.-fot.
Väl produceras icke all tjära af vexande stammar, en ringa
del äfven af rötter, men då man betänker att utom den till
tjära brända veden, trädvirke äfven åtgår till tunnors för-
färdigande , så torde dessas trädmassa fullt uppväga hvad ge-
nom rötters begagnande besparats. Den mesta tjära tillver-
kas för närvarande i Kajana härad, Paldamo, Sotkamo, Kuh-
moniemi och Hyrynsalmi, samt af Uleå härad i Pudasjärvi
och Kuusamo, å hvilka trakter tjärubränning hitintills ut-
gjort befolkningens hufvudnäring. Såsom binäring förekom-
mer den i Haapajärvi, Kärsämäki och Piippola af Haapa-
järvi härad; i Frantsila kapell af Salo härad, i Muhos af
Uleå härad, invid Torneå och Muonio, samt Ounas och Kemi
elfvars stränder inom Kemi och Lappmarks härader. Ifrån
Haapajärvi härad torde den producerade tjäran afsättas för-
nämligast i Brahestad; — emellan 1856 och 62 endast 5270
tunnor i medeltal årligen —, den med åren minskade expor-
ten vittnar om denna näringsgrens aftagande i dessa numera
förnämligast för jordbruk och kärrodling äflande trakter.
Ifrån Piippola och Pulkkila, samt Frantsila af Siikajoki soc-
ken afsättes tjära, åtminstone till en del, äfven i Uleåborg;
i allmänhet dock ett mindre betydligt qvantum. För Uleå
och Ijå elfvars flodområden, omfattande det förra Kajana
härad och Muhos, det sednare Ijå, Pudasjärvi och vestra
Kuusamo, har Uleåborg länge varit afsättningsort. Till det
såkallade tjärhofvet i Uleåborg inkom förnämligast ut med

Uleå elf 1840 . . 37447 t:r.
ifrån Ijå .... 9515 „

46962 ,

1845: utmed Uleå elf 39984 ,

ifrån Ijå .
. k i 10179 ,
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I de nordligare orterne är produktionen proportions-
vis ringa. Kran Torneå, der Torneå-dalens tjärtillverkning
afsättes, exporterades i medeltal emellan 1856 och 1860 år-
ligen 2770 tunnor. Den beredes i Öfver-Torneå och Muo-
nioniska. Väl torde en del af den finska tjäran afsättas i
gränsestaden Haaparanda; det är dock upplyst att Torneå-
dalens hela produktion å Svenska och Finska sidan tillsam-
mans icke öfverskrider 5000 tunnor 2). För år 1863 uppger
Kronofogden å orten tjäruförsäljningen i Muonioniska och
Enontekis till 1350 tunnor; ifrån Kittilä vid Ounasjoki, Kemi
elfs biflod till 2000.

Tjära tillverkas i Torneå-dalen och Kittilä af stubbar,
rötter och vindfällen; likaså i Kemi, Rovaniemi, Kemiträsk,
der den i sednare år förehafts i mindre mon, men också
med mindre framgång, emedan rätta tillverkningsmethoden
varit okänd. I det öfriga länet tillverkas tjära medelst den
skogförödande katningsmethoden. Väl hafva försök blifvit
gjorda, t. ex. å Manamansalo i Uleå träsk, att för ändamå-

*) Kom.-råd. Snellmans meddelande.
») Soldan, s. 5.

850: utmed Uleå 39952 1t:r.
ifrån Ijå 9651 9

49603 9

855: utmed Uleå 43329 II

ifrån Ijå; krigsår, obetydl.
43329 9

860: utmed Uleå 43799 9

ifrån Ijå 12441 II

56240 9

862: utmed Uleå 53652 II

ifrån Ijå 11800 It

65452
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let använda rötter, men misslyckats för bristande kännedom
om förfaringssättet. Äfven i Ijå har på sednare år tjärbe-
redning af stubbar begynt; katningsmethoden fortfor dock
att vara den rådande. Ide mest tjärubrännande orter Ka-
jana härad och Pudasjärvi iakttogs dock den ordning, att
blekning och fällning till tjära skedde traktvis på alla der
växande träd, af 2—5 tums diameter, och å samma ställe
förnyades efter 20—30 års förlopp, som fordrats till sko-
gens återväxt till samma storlek, medan andra trakter fre-
dades för tjärbränning. Men i samma mon som befolknin-
gen och tjärbruket tillväxt, har man öfverskridit denna be-
gränsning och utvidgat blekningen till skogar, som förut icke
anlitats, hvarvid äfven stockskog icke alltid skonats, och då
storskiftet begynte och pågick uppkom här, som annorstä-
des, en täflan att begagna skogarne så länge de än voro
gemensamma, till enskild vinning, hvarigenom oaktadt be-
stående författningar och lagbud en större förstöring un-
der de sednare åren öfvergått dem, än förut torde varit
fallet 2). Afsättningen ifrån Kemi-dalen sker också mest i
Torneå. Kran produktionsorten vid Torneå och Ounas elf-
vars stränder nedflötas varan medelst af sjelfva tjärtunnorne
bildade flottor om 80—100 stycken. Till resan fram och
tillbaka ifrån Lohiniva nybygge iKittilä uppges åtgå 2| vecka.
Nedanför Ijå elf sker transporten sålunda att tunnorne ra-
das å stockflottor, hvilka derjemte till föryttring exporteras,
och ifrån elfmynningen af kustfarare forslas till Uleåborg.
Nerforslingen utanför elfven måste verkställas under vårflods-
tiden, emedan den annars hindras genom det grunda vatt-
net i floden. Långs med Uleå elfs vattendrag, och allt ifrån
länets östra gränser verkställes transporten till Uleåborg uppå

i) Guv:s berättelse f. 1848—50.
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enkom för detta ändamål af mycket tunnt virke byggda långa
och smala några och tjugu tunnor bärande båtar, nog böj-
liga att med tillhjelp af skicklige styrmän slingra sig ige-
nom så väl de öfre vattendragens som Uleå elfs våldsamma
forsar. I de södra trakterne verkställes transporten mest
landväg om vintern.

Till följe af de under de sednast förflutna åren, till
förekommande af skogens sköfling, vidtagna författningar och
sedan kronoskogen blifvit afskiljd ifrån allmänningarne, kom-
mer tjäruindustrin att, om icke alldeles upphöra, åtminstone
inskränkas till ganska ringa dimensioner, hvilket å de lands-
orter, der den i en lång följd af år lemnat så godt som den
enda penningeförtjenst, och under de tätt på hvarandra föl-
jande missväxterne de enda medlen för lifvets bergning, fram-
kallat icke ringa bekymmer och stor missbelåtenhet. Enligt
Guvernörens uppgift tillverkade Kajana härad och Pudasjärvi
socken under de föregångne åren tjära till ett värde af 250
—400000 Rub. och utbetalte Uleåborg ensamt år 1862 för
tjära 400000 silfver Rubel, hvilka medel förnämligast kommo
dessa länets mest blottställda trakter till godo. Väl var tjäru-
priset nämnde år ovanligt högt, men om inkomsten som lan-
det uppbär för sin tjära under vanliga år också endast upp-
går till halfva summan, utgör den, fördelad på Kajana hä-
rads och Pudasjärvi sockens 15 å 1600 hemmansrökar, dock
sina 120 å 130 silfver Rubel på hvar, med hvilka i nödens
tid en och annan rågtunna och mjölmatta kan köpas och
lifvet bergås. Under 1862 års missväxt erfor man, att, me-
dan södra delen af länet, der jordbruket numera är så godt
som den enda näringsgren, var svårt ansatt, Kajanaboerne
dock hade lösen för sin tjära att använda för brödfödan.
Härmed hafva vi dock alldeles icke velat yrka, att tjärindu-
strin med all sin skogsförödelse ostördt bör få fortfara, vi
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hafva endast velat påpeka nödvändigheten att vid reformen
gå varsamt tillväga, dels genom användande, jemte rötter och

skator, af endast sådan skog, som till annat ändamål är
otjenlig, dels ock genom bättre mera vinstgifvande metho-
der, genom beredning äfven af andra med tjärtillverknings-
processen förenliga och beslägtade skogsprodukter.

Genom nåd. bref af d. 9 Aug. 1865 har också blifvit
förordnadt, att å lägenheter af krononatur inom Kajana hä-
rad och Pudasjärvi socken, hvilka undergått behörigen fast-
ställdt storskifte och skattläggning, samt erhållit genom ut-
pålning bestämda gränser, tillsvidare må, i stället för det nu
tiU visst tunneland upptagna belopp tjära, som efter beräk-
ning af rotemantalet derstädes tillverkas, till sådant ända-
mål, efter af vederbörande landtmätare, på grund af Guver-
nörens förordnande, en gång för alla skeende utsyning och
bestämmande, i årligt omlopp användas stående skog å en
femtiondedel af den lägenheten tillhörande skogsmark, med
vilkor likväl att omkring 40 friska och raka stammar för-
delade på tunnelandet, qvarlemnas till fröträd; dock att der
femtioårig skog icke finnes, katning till tjära får vidtaga och
fortgå å de till växtligheten äldsta bestånden.

Med anledning af underdånig ansökning beviljades äf-
ven Suomussalmiboerne d. 8 Febr. 1866 tillstånd att under
vissa vilkor å Kronans inom socknen befinteliga öfverlopps-
jordar få verkställa katning till tjärbruk samt idka svedje-
bruk å dertill tjenliga marker.

Den af Ständerne föreslagne och af styrelsen sednast
tillsatta komité att taga närmare kännedom om våra skogs-
förhållanden, har för ändamål att föreslå de utvägar genom
hvilka det allmännas behof af skogsbesparing kunde förenas
med den enskildes behof af skogens tillgodogörande.

En annan näringsgren, som under århundraden bidra-
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git att föröda skogarne i vårt land, svedjandet har i Uleå-
borgs län till allt inskränktare gränser blifvit tillbakaträngd
och har de sednare tiderne idkats endast i 3 socknar nem-
ligen i Sotkamo, Hyrynsalmi och Kuhmoniemi afKajana samt
Kuusamo och Pudasjärvi af Uleå härad. Sedan genom för-
ordning af d. 9 Sept. 1851 svedjandet genom nya lagbud
blifvit inskränkt, har detsamma, enligt Guvernörens berät-
telse af år 1861, icke heller idkats, utom i hemlighet på
ett och annat ställe i de aflägsna ödemarkerne i nyssnämnde
landsorter. Från Sotkamo skrifver pastor derstädes Prosten
Ståhlberg år 1863, att svedjandet derstädes numera är gan^

ska obetydligt, och ifrån Hyrynsalmi samma år Prosten Sax-
bäck: „svedjebruk har idkats af somliga, der tillfälle till tjen-
lig mark funnits, men måste nu upphöra.' Uti af domhaf-
vanden å orten, Häradshöfding Cajanus meddelade af annan
hand författade underrättelser heter det om Kuusamo: „Sved-
jebruket har fordom varit allmänt, men i ständigt aftagande;
detta icke af allmogens böjelse, utan af de band som nå-
diga författningar utsatt, hvadan detsamma numera alldeles
upphört.' I Pudasjoki förmäles svedjandet vara i aftagande,
dock för en del af socknen ännu oumbärligt. Till följd af
dessa enstämmiga utsagor måste man således anse svedjan-
det numera inskränkt till ganska ringa dimensioner. Af forst-
männen uppges skogskonsumtionen genom sved inom länet
utgöra 5 millioner kub.-fot 2).

Den till byggnader åtgående virkesmassa å ett hem-
man har blifvit beräknadt till 20000 kubikfot 2). I sådan
händelse skulle länets 11600 hemman fordra 232000000 ku-
bikfot virke och som byggnaderne i medeltal hvart 40:e år
tarfva ombyggnad, skulle årsbehofvet å landet utgöra 5800000

*) Strömberg, s. 7.
*) Soldan, s. 41. — Strömborg, s. 2 och 6.
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kub.-fot. Antagas torpbyggnaderne konsumera hälften och
backstugusittares m. fl. boningar fjerdedelen af hemmanens
behof, så skulle till 6000 torp åtgå 1850000, och till bygg-
nader för 11600 backstugubjon m. m. 1400000 kub.-fot, in
summa således åtgå 8850000 kub.-fot. Anses den vid bygg-
naderne använda stocken i medeltal innehålla 30 kubikfot
på stammen, skulle således årligen erfordras 295000 stam-
mar. Tillägga vi byggnaderna i städerne, hvilkas befolkning
utgör vid pass TV.del af landets och anse behofvet af stock
der proportionsvis lika stort med hemmanens, så skulle stock-
behofvet ytterligare ökas med 386666 kub.-fot eller 12889
stammar. Hela stockbehofvet skulle således utgöra 9236666
kub.-fot eller 307888 stammar, af 30 kub.-fot hvarje.

Åtgången af trädvirke för husbyggnad, stängsel och
slöjd tillsammantagen har blifvit uppgifven till 27f *) mil-
lioner eller vid pass 27285700 kub.-fot; för de två sistnämde
posterne skulle således, efter af drag af ofvanupptagna bygg-
nadsbehof, återstå 18435700 kub.-fot. Härtill kommer hus-
behofsbränsel samt vedåtgången vid industriella företag be-
räknade till 79000000 kub.-fot, in summa således vid pass
97500000 kub.-fot yngre och klenare till en del löfskog.

Enligt dessa uppgifter skulle således länets årliga skogs-
konsumtion utgöra:

4) Strömborg, s. 7.

Sågningsvirke (högst) .... 6 mill1. kul ?ot.
Skeppsbyggnad h 300000 9

Tjära 11 . 340000 II

Byggnadsvirke 9 . 237000 tt

Stängsel och slöjd 18 . 436700 tt

Bränsel till husbehof och fabriker 97 9 500000 II

Sved 5 n
147 813000
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således endast något öfver tredje delen af årets lägst tagna
skogsförråd. Väl bidraga äfven ofta nog förekommande far-
eldar till skogens minskande. Under heta och torra somrar
kunna de blifva mycket vidsträckta. Så beräknades att skogs-
eldar härjat 1852: 365000, 1855: 77000, 1858: 51000 tun-
neland. Den egenteliga skogsförlusten finnes icke uppgifven.
Det bör dock ihågkommas att fareldarne vanligen endast
förstöra den späda skogen.

Kronans skogar i länet fördelas för närvarande i föl-

jande inspektionsdistrikter och revierer:
I. Kemi inspektions- eller öfverforstmästare-distrikt in-

nefattande :

Beräknad
area i

tunneland.
Bestående af

1. Muonio revier 2009190 Muonioniska och vestra
Enontekis.

2. Torneå 9 1088569 Öfver-Torneå och Kolari.

3. Ounasjoki 9 2581000 Kittilä och östra delen af
Enontekis.

4. Sodankylä 9 2141084 Sodankylä.

5. Kemiträsk 9 2883000 Kemiträsk, Kuolajärvi och
nordvestra Kuusamo.

6. Rovaniemi 9 1101000 NordöstraRovaniemi, vestra
Kemiträsk och sydvestra

7. Kemi 9 551600

Sodankylä.

Tervolakapell och sydvestra
Summa | 12355443 delen af Rovaniemi.
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11. Ijå öfverforstmätare- eller inspektionsdistrikt inne-
fattande :

IH. Kajana öfverforstmätare- eller inspektionsdistrikt
innefattande:

IV. Uleå öfverforstmästare- eller inspektionsdistrikt in-
nefattande :

Area tid. Bestående af

1. Simo 9 805000 Simo och Kuivaniemi ka-
peller samtnordvestraPu-

2. Ijå 9 732000
dasjärvi.

Ijå och mellersta delen af

2043634
Pudasjärvi.

3. Kuusamo 9 Kuusamo och sydöstraPu-

4. Haukipudas 9 430300
dasjärvi.

Haukipudas, Puolango och
Summa 4010934 södra Pudasjärvi.

Area tid. Bestående af

1. Paldamo revier.
2. Sotkamo „

3. Hyrynsalmi „

Summa

212300 Paldamo socken.
800000 Sotkamo „

1097000 Hyrynsalmi och sydligaste
2109300 delen af Kuusamo.

Area tid. Bestående af

1. Muhos revier 197162 Utajärvi kapell och vestra

2. Siikajoki 9 324955
Säresniemi.

Siikajoki och Piippola sock-

3. Pyhäjoki 9 85865
nar.

Pyhäjoki och Kärsämäki

197219
socknar.

4. Kalajoki 9 Kalajoki och Haapajärvi
Summa I 805201 socknar.
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Härvid bör dock anmärkas att då genom senare mät-
ningar länets area på de äldre kartorne befunnits för högt
tilltagen, äfven dessa uppgifter på kronoskogens area tyckas
vara för höga. Enligt närmare beräkning uppgafs 1865 kro-
noskogen uti Ijå öfverforstmästare-distrikt till 2830550,754
tunneland, samt oskiftad samfällighet, hvaraf en del kommer
att Kronan tillfalla, till 410425 tid. Deraf belopp sig på

Deremot i Kemi öfverforstmästare-distrikt än högre än
förut:

Kronojord
tid.

Oskift, sam-
fäll. tid.

Simo revier 839850. 39700.
Ijå „ 1187801,791. 141925.
Kuusamo n 507046,633. 228800.
Haukipudas n 295852,33.

1) Kemi revier
Tid.

608509.
2) Torneå 9 1140348.
3) Muonio 9 2348480.
4) Ounasjoki 9 2142600.
5) Rovaniemi 9 1805000.
6) Kemiträsk 9 3659600.
7) Sodankylä 9 3120510.

Summa 14825082.



Gräsväxt. Äng.
Länet alstrar de i Finland vanliga grässlagen hårdvall,

sälting, tåtel, fräken, starr, mosshö, säf. Växtligheten ut-
vecklar sig för klimatets hårdhet sent på våren och hämmas
tidigt om hösten. Omkring Uleåborg kan boskapen sällan
före Juni månads ingång släppas på bete, oöh måste i Sep-
tember åter intagas. De långa sommardagarne påskynda dock
vegetationens hastiga utveckling. Mycken skiljaktighet, så
väl socknar som byar emellan, företer sig i afseende å gräs-
växten. Vid hafskusten, stränderne af elfvar, bäckar och
sjöar, samt inom dem belägna holmar, der om våren öfver-
svämningar inträffa och den af vattnet medförda gyttjan gö-
der marken, är gräsväxten ymnigast; hvaremot de från vat-
tendragen aflägsnare högre belägna markerne äro föga gräs-
växande. Ringa är äfven gräsväxten å en del kärr och mos-
sar, hvilka dock som ängar måste begagnas och uppgifvas
till omfång utgöra en tredjedel af ängarne. Medan en del
af dem årligen kan bergås och lemnar försvarlig afkastning,
tål en annan del sådant icke oftare än hvart annat eller tredje
år, då de gifva litet, och, såsom spridda vidt omkring ofta
aflägset från boningarne, högst mödosamt samladt och der-
till ganska dåligt foder. Ängarnes skötsel inskränker sig
ock vanligen endast till buskars bortrödjande och tufvors
jemnande, hvilka arbeten dock förrättas öfver höfvan „spar-
samt" ; dikning kominer sällan ifråga; mossängarne äro ock
dels alldeles icke, dels högst bristfälligt inhägnade. Den



130

erfarenhet att öfversvämning befordrar växtlighet har dock
i de gräsfattigare trakterne i så måtto framkallat en egen-
domlig nog allmänt antagen method för ängsskötsel, att man
medelst fördämningar leder vattnet öfver mossarne och så-
lunda bereder frodigare gräsväxt. Denna sed skall leda sitt
ursprung ifrån Kuusamo och derifrån spridt sig vidt omkring,
t. ex. till Ijå, Pudasjärvi, Hyrynsalmi, Rovaniemi, Kuola-
järvi m. fl. orter.

Hvad de skiljda orterne beträffar, så förekomma gräs-
rika ställen redan vid Utsjoki vattendrag, i synnerhet der
träsken blifvit uppgrundade och elfvarne flöda öfver, och
ehuru jordmonen i Enare i allmänhet är ganska steril, före-
finnes der likväl vid de största elfvarnes utlopp någorlunda
gräsväxt. Tillfälle att genom odling och med måttlig kost-
nad bereda betydliga jordsträckor till gräsväxt förekommer
vid Waskojoki, öster om Tana elfs öfversta lopp, vid Suo-
lisjärvi träsk samt Wattioja och Karvaoja invid vägen ifrån
Kittilä till Enare i denna sockens sydvestra del. Också hafva
här fiskarelapparne begynt rödja äng och idka boskapssköt-
sel. Vid Padarsjö i vester om Enare har likaså ängsodling
med framgång blifvit bedrifven. Deremot uppges socknens
östra och norra delar utgöras af stenhölster, der ett höstrå
är mera sällsynt och der det anses icke stå i mensklig för-
måga att befrämja boskapsskötsel l). I Sodankylä och Kit-
tilä finnes jemväl långs med breddarne af myrorne och elf-
varnes stränder god grästillgång och erbjuder sig en obeskrif-
lig myckenhet ypperliga „ängsmarker till uppodling genom upp-
dämning, öfversilning och kyttande;" hvilka methoder dock
alla här äro obegagnade. Ängsholmarne i Torneå elf och
dess stränder, Kemi elfs stränder vid Rovaniemi kyrka, in-

<) Kronof. Plantihg.
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loppet till Kemiträsk, flere ställen i Pudasjärvi befordra stark
höväxt, stundom till manshöjd, samt 180—240 L® på tunne-
landet, hvaremot andra trakter i Pudasjärvi äfvensom Kuu-
samo med sitt höga läge (900 fot öfver hafvet) och vid-
sträckta mossor är gräsfattigt och på samma jordvidd en-
dast alstrar 30 L®. Om Kuusamo skrifves 1863: „Endast
en ringa del består af åstränder, som bergås årligen; något
mera tillandningsängar, hvilka efter markens hårdhet bergås
dels årligen, dels hvart annat år, och gifva medelmåttig af-
kastning, men största delen af ängar består af dels flacka
af naturen gräsbärande mossor, spridda åt alla väderstreck
från hemmanet på flere mils afstånd, och dels af genom öf-
versiining och dämning till höväxt bringade mossor, kärr och
andra marker, de der lemna ringa afkastning och bergås en-
dast hvartannat år. — Höafkastningen motsvarar ej behof-
vet." Inom Kajana härad visar sig den ymnigaste hö väx-
ten i det af skogsbäckar vattnade Sotkamo. Vid kusten fin-
nas de vidsträcktaste ängsfält i det genom tillandningar ef-
ter hand på hafvet inkräktande Limingo. Till undsättnings-
arbete med anledning af 1862 års missväxt användes ett
statsanslag af 5000 Rub. till utdikning afLimingo äng, hvaraf
förväntades betydlig förökning i höäringen. I Siikajoki mo-
derförsamling uppges till en del samma växtlighet förekomma
som i Torneådalen, likaså i Mangila by af Frantsila kapell.
I länets södra härader Salo och Haapajärvi har man mest
beflitat sig om ängsmarkens förökande medelst sjöfällning,
kärrodling och rödjning. Sjöfällning för detta ändamål har
äfven på andra orter blifvit använd, om också mindre all-
mänt. År 1826 skrifves ifrån Hyrynsalmi om Hiisijärvi i
Ristijärvi kapell och Hjetujärvi i Suomussalmi, hvilka „för
längre tid sedan blifvit uttorkade och till bördiga ängar för-
vandlade." Likaså omnämnes fällning af mindre träsk till
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höbol i Kuusamo, Kemiträsk och Kittilä under sednare år.
Åboen å Trasti hemman i nämnde socken har under en rad
af år på egen hand arbetat på fällning af Kuivasalmi sjö
och fortsätter än ifrigt dermed, på sednare år understödd af
ett mindre statsanslag. Å Niilakkavaara hemman är på egen
hand en med båt farbar kanal om 2 versters längd gräfd ge-
nom en äng, för att uttorka densamma. Egenteliga kärrod-
lingar äro vidtagne i Salo och Haapajärvi härader, i Limingo,
Uleå, Muhos och Ijå socknar af Uleå härad, samt Wenet-
heitto by i Paldamo med framgång och vinst. I sednaste
tid hafva de med ifver blifvit påbegynta i Kuusamo. Kärr-
odling begyntes af der stationerade forstmästare å Randa-
niemi hemman om sommaren 1860, hvarefter allmogen den
ena efter den andra företagit sig enahanda arbete och en-
ligt trovärdig mans uppgift hade intill Augusti månad 1863
ungefärligen en sjette del af lägenhetsinnehafvare begynt med
mossodlingar. Denna ifver framkallades sannolikt genom den
svårighet som för framtiden möter det förut idkade skogs-
bruket, men innebär en glädjande företeelse, vittnande om
dervarande allmoges omtänksamhet och drift. I den öfriga
delen af länet äro kärrodlingar ännu mindre vanliga, på åtskil-
liga ställen knappt begynta, och der de företagits har det van-
ligen skett undermissväxtår, såsom undsättningsarbete för nöd-
ställda på statens bekostnad, styrelsens föranstaltande och un-
der dess tillsyn; icke heller alltid med åsyftad verkan. Så be-
rättas 1864 ifrån Kittilä: ..Mossodlingar okända; en större
mossa invid kyrkan har för flere år sedan blifvit på Kronans
bekostnad dikad, för att aflägsna froster; å den har i flere
år årad försökts odling, dock utan ringaste framgång." Van-
liga ängsrödjningar förekomma dock ända högt upp åt nor-
den, och idkas äfven af fiskarelapparne i Enare ').

4) Gmernören Alflhans reseanteckningar.
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Artificiell ängsodling är ganska litet idkad och står allt
ännu på ståndpunkten af försök heldre än verkelig industri.
Länets hushållningssällskap har dock i flere tiotal år hållit
särskilda sorter höfrö till salu och 1860 anskaffades sådant
på Kronans bekostnad och utdelades kostnadsfritt. I Kala-
joki, Siikajoki, Limingo, Uleå och Kemi socknar hafva en-
skilte begynt att så höfrö; ännu hafva dock några märkeli-
gare resultater icke vunnits. Företrädesvis hafva jordegare
af herremannaklassen fästat uppmärksamhet dervid. Odling
af timothei omnämnes i Hyrynsalmi redan på 1820-talet med
den framgång att 6—7 lass vanns på tunnelandet. Vid Tor-
neå elf har i sednare år artificiell odling af alopecurus och
timothei med framgång blifvit försökt af handlande i Tor-
neå, hvilka der lagt sig till egendomar. Äfven vid Muonio
elf, 2 mil norr om Kolari, således norr om 67:de latituds-
graden, har försöket lyckats.

Af länets 9243117 tunneland refvad jord uppgåfvos år
1863 af äng och ängsmark:

I Salo härad:

Haapajärvi härad:

..alajoki sod [en, allt relvadt 272Ö4 1.

riivieska ,
» ii n n 15115 a

iievi a u 9 H 16191 u

»yhäjoki 9 a » II 38300 II

ialo ,9 refvadt 189206 tid . H 22901 II

iiikajoki ,II allt refvadt II 48869 II

Larlö ,9 9 ti 9 5559 II

imm;

laapajarvi socl :en, u i . a

'yhäjärvi n v 222728 a a 24051 a

-ärsämäki 120076 6402
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I Uleå härad:

I Kajana härad:

I Kemi härad:

I Lappmarkens härad:

Antages ängsmarken å den orefvade delen af socknarne
vara fördelad i samma förhållande som å den refvade, så
blefve summan af ängsmark som följer:

Haapavesi socken, refvadt 208327 .
=: 20068 tid.

Piippola
„ „ 399049 .

„ 62190 ,

Summa 155533 „

Uleå isocken, allt refvadt „ 10845 9

Limingo 9 46542 9

Muhos refvadt 542446 tid . „ 32603 II

Ijå „ 280260 „
. „ 18778 II

Kimingi allt refvadt „ 17696 II

Pudasjärvii „ refvadt 1092442 „
.

, 42516 9_
Summa 168980 9

Paldamo socken, » 732457 n .

„ 58733 9

Hyrynsalmi „ a 744216 ii .

„ 37970 9

Suomussalmi „ a 388602 9 . „ 14954 9

Sotkamo och 1
Kuhmoniemi j " II 707858 9 .

„ 29764 H

Summa 141421 9

Kemi isocken, „ 291976 9 9 18361 9

Neder-Torneå „ allt refvadt . .
. • 9 25525 9

Öfver-Torneå refvadt 285309 II 9 14576 9

Rovaniemi „ 605448 II II 23646 9

Summa 82108 9

Muonioniska socken, 44114 9 2759 9

Summa ängsmark å refvad jord 725000 9
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Af socknen Deraf
ängsmark

refvadt tid. orefvadt tid. tid.

I Salo härad:
Kalajoki socken . . 177045 0 27264
Ylivieska „

. . 106589 0 15115
Sievi ,,

. a, 156160 0 16191
Pyhäjoki „ .

. 270145 0 38300
Salo „ .

. 189206 2075 23152
Siikajoki „ . . 336922 0 48869
Karlö „

. . 29593 0 5559
1265660 2075 174450

I Haapajärvi härad:

1267735
I

Haapajärvi socken 348174 11650 44254
Pyhäjärvi „ 222728 63425 30899
Kärsämäki „ 120076 6500 6748
Haapavesi „ 208327 775 20142
Piippola „ 399049 31525 67108

1298354 113875 169146
1412229

Uleå härad:
Uleå socken
Limingo „

Muhos „

.t i

149807 | 0
309142 0
542446 I 134000

10845
46542
40656

Ijå 280260 235117 34531
Kimingi „ 260484 0 17696
Pudasjärvi „ 1092442 1309600 93483

2634581 1678717 243753
4313298
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Då, som förut antydt är, i Kuusamo alldeles ingen
refning skett, och således all anvisning saknas att med
kännedom om en del leda sig till bestämmande af det he-
las omfång, äfvensom förhållandet i de angränsande sock-
narne dels också är okändt, dels företer ett annat skap-
lynne, befara vi, att ett försök att, om äfven blott ap-
proximativt, bestämma ängsarean derstädes, skulle leda
oss för långt ifrån verkligheten, och nödgas derföre lemna
frågan obesvarad.

Kajana härad:

Kemi härad:

För Enontekis, Kittilä, Sodankylä, Enare och Utsjoki
kan ängsmarken icke bestämmas.

Jaldamo socken . .

rlyrynsalmi „
. . 744216 229600 49684

Suomussalmi „
. . 388602 986800 52927

Sotkamo och Kuhmonie-
707858 845200 65302mi s.r

2573133 | 2092800 229147
4665933

Kemi socken . 291976
244542
285309
605448

707600
0

1056737
1177600

62858
Neder-Torneå , 25525
Öfver-Torneå „ 68563
Rovaniemi „ 69637

1427275 | 2941937 226583
4369212

Vidden af ängsmarken uti hithörande Kemiträsk och
Kuolajärvi kunna vi af ofvanuppgifna skäl icke bestämma.
I Lappmarkens härad:

Muonioniska socken . . 44114 363960 25521
408074
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Af 16436481 tunneland af länets area, innefattande Salo,
Haapajärvi och Kajana härader i sin helhet, Uleå härad med
undantag af Kuusamo, och Kemi härad med undantag af
Kemiträsk och Kuolajärvi, samt af Lappmarkens härad Muo-
nioniska, beräknades således 1068600 tid eller 6,5 procent
utgöras af ängsmark. För de återstående 14772411 tunne-
land af länets omfång måste vi lemna frågan obesvarad. För-
delad på häraderne företer sig dock den till äng tjenliga
markens area högst olika. Medan de södra häraderne och
i synnerhet de vid kusten belägna socknarne befinnas rikare
på ängsmark, så att t. ex. Karlö socken innefattar öfver 18,
Kalajoki öfver 15, Ylivieska, Pyhäjoki och Siikajoki 14, Salo
12 och Sievi 10 samt hela häradet 14 procent af dess vidd;
i Haapajärvi härad Piippola socken, ehuru beläget aflägset
från hafvet, 15, Haapajärvi 12, Pyhäjärvi 10, Haapavesi 9
och Kärsämäki 5, samt hela häradet 10 proc, räknas deremot
i Uleå, ehuru det gräsproducerande Limingo med 15 proc.
deri innefattas, på hela häradet endast 7 proc. ängsmark,
emedan på Uleå socken endast komma 7, på Muhos, Ijå och
Kimingi 6 och på Pudasjärvi mellan 3—4. I Kajana härad
räknas på Paldamo socken 8, Hyrynsalmi 5, Sotkamo med
Kuhmoniemi 4 och Suomussalmi emellan 3—4, samt för hela
häradet 5 procent. I den refvade delen afKemi härad upp-
skattas ängsjordens hela vidd till 6 procent, och innefattar
Neder-Torneå 10, Kemi 6, Öfver-Torneå 5 och Rovaniemi
3—4. Muonioniska, i Lappmarkens härad, 6 procent.

Härmed hafva vi endast kunnat bestämma omfånget af
den till äng tjenliga marken i de uppräknade socknarne; huru
mycket deraf verkeligen som äng begagnas,kan af brist på data
icke bestämmas. Då likväl klagan föres öfver ofta förekom-
mande foderbrist, är det att förmoda att så stor del som
möjligt af den gräsväxande marken anlitats. Också är det
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kändt att vinnande af vidsträcktare höbol utgjort ett synner-
ligt föremål för folkets omtanke. Det bör derföre tagas för
gifvet att ängarne varit i ständig tillväxt. År 1840 uppgafs
ängsvidden af Guvernörsembetet till 571131 tunneland, år
1852 af Gyldén till 694000; tillväxten skulle således på 12
år utgjort närmare 122900 tunnland. Med skäl kunna vi be-
räkna åtminstone enahanda tillväxt under den sedermera för-
flutna tiden och derföre uppge ängens vidd för närvarande
till vid pass 817000 tunnland.

Hvad den årliga höafkastningen beträffar, så uppges
den i de Böckerska samlingarne för åren 1824, 1825 och
1827 i medeltal öfver hela länet till 209140 pärmar eller,
efter 48 L® på parmen, till 10038720 Lispund. Deraf pro-
ducerade Salo härad i dess dåvarande omfång, omfattande
jemväl det nuvarande Haapajärvi härad:

76893 pärmar = 3690864 L®.

Uleå härad i dess dåvarande sockneindelning afkastade
49634 pärmar = 2382432 Lispund; deraf

Fördelad på socknarne i deras dåvarande omfång, af-
kastade Kalajoki ....22372 pärmar ____: 1073856 IM.

Pyhäjoki ....22027 „ „ 1057296 „

Siikaioki 1.t... , > . . 13944 „ , 669312 „och Piippola J 999

Salo 9899 „ , 475152 „

Haapajärvi .
.

. 6705 „ „ 321840 „

Karlö 1946 „ „ 93408 „

76893 3690864

Uleå socken 2107 pärmar rz__ 101136 LW.
Limingo 9 11773 , w 565104 ,

Muhos 9 5497 , „ 263856 g

Ijå 9 11444 , „ 549312 „
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Kajana härads dåvarande tre socknar afkastade 15544
pärmar ____: 746112 L®; deraf

Lappska och Kemi härader tillsammans 67069 pärmar
= 3219312 L®; deraf afkastade

Då år 1840 materialier för militär-statistiken samla-
des uppgaf Guvernörsembetet „ängsäringen* i årligt medel-
tal till 10653738 L®. Deraf beräknades på

Ängsäringen uppskattades således på vid pass 15 år
vara förökad för hela länet med 615018 L® eller 6,1 procent.

Pudasjärvi socken 6bö6 pärmar _____: 329088 IM.
Kuusamo „ 11957 „ „ 573936 „

49634 2382432 99

Paldamo socken . . 5054 pärmar ____: 242592 \M.
Sotkamo a • • 4439 . . 213072 ,

Hyrynsalmi 9 •

_. 6051 „ „ 290448 ,

15544
"

746112 „746112 a

Neder-Torneå socken .
. 27469 pärmar = 1318512 LU.

Öfver-Torneå och Muonio-
niska 22271 1069008 „

Enontekis, Utsjoki, Enare,
Sodankylä och Kittilä . 8793 422064 „

Kemiträsk 3405 „ . 163440 „

Rovaniemi 2700 „ „ 129600 „

Kemi 2431 „ „ 116688 „

67069 3219312 ,

dåv. Salo härad 5089230 IM.
Uleå „ 2800000 „

Kaj ana „ 755758 g

Kemi „ 1632000 „

Lapplands „ 376750 g

10653738

ärad i. ,9 99 9
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deremot underskattas 1840 höproduktion ifrån Lappmarkens
och Kemi härader mot hvad den uppgafs 15 år förut med
icke mindre än 1210562 L® eller 62 procent.

Då, som ofvanföre uppgifvet är, ängsvidden på samma
tid beräknades till 571131 tunneland, befinnes äringen på
hvarje högst ringa eller endast emellan 18 och 19 L®.

För de följande åren saknas specialuppgifter. I Gu-
vernörsembetets berättelser ifrån 1840 till 1860 förekomma
visserligen allmänna uppgifter för hvarje år då höväxten va-
rit knapp, eller medelmåttig eller också deröfver, men all-
drig uppgift om afkastningens belopp. Svårigheten att er-
hålla uppgifterne någorlunda pålitliga torde förklara denna
försummelse. Först de sednaste åren göra härifrån ett un-
dantag. För år 1862 finna vi antecknadt att höafkastningen
varit under medelmåttan, samt foderbrist i Kemi och Lapp-
marken, hvaraf ladugårdens minskning blifvit en följd. Der-
jemte uppges att i de skiljda häraderne bergats i Salo och

Oacktadt årets knappa höväxt visade sig dock en förök-
ning utöfver medelväxten några och 20 år förut

or Uleå härad med 417568 L$ eller 17,5 procent,
9 Kaj ana „ „ 9646 „ „ 1,2 „

Haapajärvi: 282650 lass å 30 Lft __= 8479500 h%.
Uleå 136110 „ „ „ „ g 4083300 ,

Kajana 48166 „ „ , , , 1444980 .

Kemi 55300 . „ , g g 1659000 „

Lappmarkens 14592 . , . , . 437760 .

Summa länet: 536818 9 9 9 9 g 16104540 9

i hela länet .
. . af mera än 5450000 IM = 51 proc.

i Salo och Haapajärvi „ „ „ 3390000 „ „ 66,6 n

i Uleå , . , 1280000 . , 45,7 9

i Kajana .... , 689000 , , 91 9
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År 1863 då höäringen i allmänhet ännu knappare ut-
föll, och missväxt drabbade de södra häraderne samt en del
af Lappmarken, i synnerhet Muonioniska, uppges afkastnin-
gen i hela länet till 524806 lass a 30 L® = 15744180L®, deraf

Enligt detta års afkastning skulle således höäringen i
Kemi och Lappmarkens härader hafva tillväxt med öfver
1330000 L® eller 66,3 procent mot hvad den varit några och
20 år förut.

Jemfördt med förhållandet i medlet på 1820-talet, eller
för närmare 40 år öfverskjuter

1862 års höafkastning den af 1825:
i Salo och Haapajärvi härader med 4788636 L® _=; 129,7 proc.

1863 års höafkastning den af 1825:

För de södra häraderne sakna vi uppgift på hötillgån-
gen i de skiljda socknarne, för Kemi och Lappmarken uppge
Kronofogdarne för år 1863:

I Kemi härad:

i Kemi . .
.

. jemnt 37000 IM 1,6 proc.
i Lappmarken af mera än 61000 „ 9 16,2 „

i Salo härad till 84440 lass ____: 2533200 IM.
i Haapajärvi „ „ 112229 „ „ 3366870 „

i Uleå „ „ 148098 „ „ 4442940 „

i Kajana „ „ 68635 „ „ 2059050 „

i Kemi 90590 „ „ 2717700 „

i Lappmarkens „ „ 20814 „ „ 624420 „

i Uleå ....härad med 2060508 L& — 86,4 proc.
i Kajana ... „ „ 1312938

„ „ 175,9 „

i Kemi och Lapp-
markens . . . härader „ 122808 „ „ ö,8 „

1862 för hela länet ....6065820 „ „ 60,4 ,

ifver-Torneå socken 12685 lass = 380550 IM.
eder-Torneå 25900 „ „ 777000 „
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I Lappmarkens härad:

Utgör, såsom vi som sannolikt antagit, den nuvarande
ängsarean 817000 tunneland, så skulle af 1862 års afkastning
endast 19—20 L® i medeltal belöpa sig på tunnelandet; ett
ytterst klent resultat. Ihågkommas bör dock att vi tala om
ett missväxtår, uppgifterne för 1840 visa dock, som vi nyss
sett, än ringare äring, ehuru utgörande medeltal i vanliga
år. Höafkastningen på tunnelandet beräknas åtminstone i
Pudasjärvi till 8 såtor och satan till 6 L®, således 48 L® på
tunnelandet, hvilket, ängsarean år 1862 beräknad till 817000
tid, i medelväxt borde afkasta 39216000 L®.

emi socken 21000 lass =

Rovaniemi 12000 » 9 360000 9

_emiträsk 12000 II 9 360000 9

.uolajärvi
_,

7005
90590

9 9

9 II

210150
2717700

II

9

.odankyla socJ _en lass —

__ittilä 9 8020 9 9 240600 9

Muonioniska 9 2214 9 9 66420 9

Cnontekis 9 1822 9 II 54660 II

i_nare 9 550 9 9 16500 9

Jtsjoki 9 250 II 9 7500 9

20814 624420



Åkerbruk.
Å den refvade delen af länet uppgafs af General-landt-

mäterikontoret år 1863 åker- och åkerjord utgöra:
I Salo härad:

I Haapajärvi härad

I Ulea härad:

Kalajoki socken . . . allt refvadt 4903 tid.
Ylivieska 9 ... d:o a 4742 ,

Sievi 9 ... d:o a 3089 „

Pyhäjoki 9 ... d:o 9 5270 „

Salo II . refvadt 189206 tid
II 2464 „

Siikajoki II . .
. allt refvadt 9 3832 „

Karlö 9 ... d:o II 1130 „

25430

laapajärvi soclken reffvadde 348174 tild _= 9406 tid.
'yhäjärvi 9 9 222723 9 II 2909 „

_ärsämäki 9 9 120076 9 II 700 „

[aapavesi 9 9 208327 9 9 1882 „

'iippola 9 9 399049 9 9 3946 „

18843 9

Ulea isockken .
. . allt refvadt = 4654 tid.

Limingo 9 ... d:o 9 5023 „

Muhos 9 refvade 542446 tid ■ 4673 „

[ja 9 „ 280260 „ 9 2272 „

Kimingi 9 . . . allt refvadt „
2l\)6 n

Pudasjärvii 9 refvade 1092442 tid 9 2745 g

21620 „
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I Kajana härad:

I Kemi härad:

Lappmarkens härad:

Åkerjorden å den orefvade delen af socknarne antagen
vara fördelad i samma förhållande som å den refvade, blir
summan af åkerjord som följer:

'aldamo socken . . refvade 732457 tid = 5969 tid
lyrynsalmi „

.
.

. 744216 g ,, 3543 „

luomussalmi „
.

. n 388602 „ 9 1369 ,

lotkamo o.Kuhmoniemi s:r „ 707858 „ , 8342 ,

19223 „

Kemi socJ :en . refvade 291976 tid =__: 3442 tid.
Neder-Torneå 9 . . . allt refvadt • 1945 „

Öfver-Torneå 9 refvade 285309 tid „ 1543 „

Rovaniemi 9 „ 605448 „ , 2065 „

8995 „

.uonioms :a soc. :en r&. vai

70

Deraf socknen Deraf åker
ch åkerjord

refvade tid. orefvade tid. tunnland.

I Salo härad:
Kalajoki socken . . . . 177045 0 4903
Ylivieska „

. .
. . 106589 0 4742

Sievi
„

. . . . 156160 0 3089
Pyhäjoki „ 270145 0 5270
Salo „

. . . . 189206 2075 2491
Siikajoki ff . . . . 336922 0 3832
Karlö „

. .
. . 29593 0 1130

1265660 | 2075 25457
1267735
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I Haapajärvi härad:

Uleå härad:

För hithörande Kuusamo socken, der refning icke ens
hunnit påbörjas, måste vi lemna åker-arean obestämd.

Kajana härad: I | I

Kemi härad:

Haapajärvi socken 348174 11650 9720
Pyhäjärvi

„
222728 63425 3737

Kärsämäki „ ...I 120076 6500 i 737
Haapavesi „ 208327 775 1889
Piippola „

* * * i 399049 31525 4257
1298354 113875 20340

1412229

Uleå socken 149807 0 4654
Limingo „ 309142 0 5023
Muhos , 542446 134000 5827
[jå 280260 235117 I

0 '
4178
2293Kiimingi g

Pudasjärvi „

260484
1092442 1309600 6035
2634581 | 1678717 28010

4313298

Paldamo socken . .

.' 732457 31200 6223
Hyrynsalmi „ ... 744216 229600 4636
Suomussalmi „ ... 388G02 986800 4845
Sotkamo och Kuhmonie-

845200 18302mi s:r 707858
2573133 | 2092800 34006

4665933

iemi socken 291976 707600 1178
244542 0 194
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Lappmarkens öfriga socknar orefvade och åkerjordens
vidd okänd.

Å 16436481 tunneland af länets area skulle således be-
löpa sig på åker och åkerjord endast 137525 tid eller 0,836
procent af ofvannämnde jordmassa. I de särskilta häraderne
och socknarne företer sig dock betydlig skiljaktighet.

Öfver-Torneå socken
Rovaniemi „

285309
605448

1056737
1177600

7258
6081

1427275 ' 2941937 27067

4369212
Hithörande Kemiträsk och Kuolajärvi alldeles orefvade.

Lappmarkens härad: j I i
Muonioniska socken. .

.' 44114 363960 I 2645

408074

Proc. af arean.
Salo härad innehåller åker och åkerjord ____: 2,008.

deraf Ylivieska socken « » » « 4,391.
9 Karlö g „ „ g H 3,818.
a Kalajoki H „ „ K v 2,769.
tt Sievi g 9999 l.978-
it Pyhäjoki

„ 9999 1>950-
_» Salo , 9999 1>302-
9 Siikajoki

„ 9999 l»107-
Haapajärvi härad inneh. H n 99 l?44n-

9 Haapajärvi socken
„ „ n n 2,702.

It Pyhäjärvi „ n „ , „ 1,305.
9 Piippola

„ 9999 0,988.
9 Haapavesi „ 9999 0,903.
H Kärsämäki „ « 9 9 9 0,582.

Uleå härad innehåller H „ nu 0;649.
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För den öfriga delen af länets area eller 14772411 tun-
neland kan tills vidare den till åker tjenliga jordens vidd icke
bestämmas, och höra hit Kuusamo socken af Uleå, Kemi-
träsk och Kuolajärvi af Kemi, samt Enontekis, Kittilä, So-
dankylä, Enare och Utsjoki af Lappmarkens härad.

Den till åker tjenliga jorden begagnas på olika orter
mycket olika. De mest sädesodling idkande delar af länet
äro de södra. Med alfvar och omsorg bedrifves jordbruket
i Salo härad, i synnerhet Ylivieska, Kalajoki och Siikajoki
socknar, hvaremot i Salo och Pyhäjoki fisket ännu täflar med
jordbruket. Å Karlö idkas mera fiske, än jordbruk, vinnes

Proc. afarean.
deraf Uleå Socken åker och åkerjord -___: 3,046.

9 Limingo
„ „ n „ n 1,646.

9 Kimingi „ 9999 0,884.
II Muhos „ 9999 0,861.
9 Ijå , 9 9 9 9 0,8io.
9 Pudasjärvi „ 9999 0,251.

Kajana härad innehåller n K „ tt 0,728.
9 Sotkamo och Kuhmonie-

mi socknar „ „ » „ 1,107.
9 Paldamo socken „ „ „ „ 0,814.
9 Hyrynsalmi

„ 9999 0,481.
9 Suomussalmi „ 9999 0,352.

Kemi härad innehåller „ „ 99 0,619.
9 Kemi socken „ „ „ n 1,178.
9 Neder-Torneå

„ „ „ „ „ 0,795.
9 Öfver-Torneå „ 9999 0,540.
9 Rovaniemi „ 9999 0,34i.

Lappmarkens härad:
9 Muonioniska socken „ n w K 0,648.
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dock under goda år säd utofver eget behof. I Haapajärvi hä-
rad uppges jordbruket längst framskridit i Haapajärvi, Pyhä-
järvi och Kärsämäki. I Limingo, Uleå, Muhos och Kimingi af
Uleå härad och Wenetheitto by i Paldamo användes likaså
mycken omtanke på jordbruket, och anses detsamma derstä-
des stå i jemnbredd med större delen af det öfriga Finlands.
I Uleå härads öfriga socknar såsom i Ijå sockens nedre del,
der allmogen mera egnat sig åt fiske och sjöfart, äfvensom
det inre landet, öfre Ijå, Pudasjärvi och Kuusamo, der tjär-
och svedjebruk, samt afsättning af skogsprodukter varit rå-
dande näringsgren, har åkerskötseln mera vanvårdats. Ena-
handa har förhållandet varit i Kajana härad, ty ehuru åkern
årligen utvidgats, förnämligast i delar af Paldamo och Sot-
kamo, anses dock här, såsom öfverallt i de mindre åker-
brukande socknarne af länet, åkerns tegläggning och dikens
renhållning såsom både för mycket mödosamt och gagnlöst,
äfvensom gödslingen och häfden i öfrigt mycket vårdsslösas,
så att växten blir klen och lätt skadas af både torka och
frost. För att skydda sig mot den sistnämnde har man fö-
reträdesvis valt sina åkrar på högländta ställen. I Kemi
samt Neder- och Öfver-Torneå socknar af Kemi härad göra
fiske- och handelslynne intrång på en alfvarligare omsorg
om jordbruket, men i Rovaniemi och Kemiträsk gör det-
samma raskare framsteg, om också dess sednare uppkomst
å dessa trakter ännu låter dem stå efter de gamla kultur-
orterne. Än mera är detta fallet i det aflägsna Kuolajärvi.
Nedre delen af Lappmarkens härad, Muonioniska, Kittilä
och Sodankylä förkofra jemväl synbarligen sitt jordbruk,
ehuru utan annan skötsel och beredning, än den plöjning
och harfning, hvilka vid såningstiden verkställas. Sodankylä
var under förra seklets tidigare hälft ännu af Lappar be-
bodt. Finska kolonister hafva efterhand undanträngt dem,
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och ifrån att hafva idkat boskaps- och renskötsel samt vildrens
jagt hafva inbyggarene blifvit åkerbrukare, ehuru boskapssköt-
seln framgent utgör hufvudyrket. Enahanda är fallet i det i
sednare tid ifrån Sodankylä åtskiljda Kittilä, å hvars södra hälft
sädesodlingen slagit djupa rötter och på ett vanligt hemman
6—lo tunnor kunna sås. I norra delen af Kittilä, närmare
landtryggen, står det deremot ännu ganska klent till med
jordbruket. Nybyggare utgöra halfva socken och lemna hopp
om odlingens om också långsamma fortskridande. Sådant
sker dock icke utan mödosamt ofta fåfängt nedlagt arbete.
Så har ej långt ifrån norra landtryggen der Jalkajoki faller
i Kittinen å Pokka nybygge kornskörden i fyra år å rad
förstörts af frosten, men man har icke tröttnat att fortsätta
och sluteligen skall väl skördens dag gry. I dessa aflägsna
trakter kan ännu den tid uppges då det första kornet såd-
des och de vunna resultaterne öfverses. Niilovaara hemman,
för 80 år sedan först upptaget af nuvarande egarens farfar,
sår nu 12 och skörder 50—70 t:r korn, och af 1 kappe råg
någongång 1 tunna, samt åtnjuter nu det anseende att be-
nämnas ortens kornbod *). Men visst har der arbete blifvit
nedlagdt. Den Lappmarken genomskärande landtrygg bil-
dar en på sina ställen tre dagsresor bred obebodd öken, der
försök till odling knappt blifvit gjorda och ingen mennisko-
boning förefinnes. I norr om densamma i Enare förekom-
mer jordkultur blott sporadiskt och torde svårligen någon-
sin kunna bli allmän. Vid stränderne af elfvarne, hvilka då de
genomströmma leraktiga och gyttjefulla träsk i synnerhet un-
der vårfloden medföra en bördig gyttja, som lägrat sig öfver
den lågländtare marken, och efterhand betäckt den under-
liggande sterila sanden med ett lager fruktbar jord, till

i) Guv, Alfthans reseanteckningar,
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tjocklek af * eller \, på sina ställen till och med 3 alnar,
har jordbruket blifvit hemmastadt. Till Ivalajoki elfs strän-
der och nära dess utlopp i Enareträsk, hafva år 1758 ur-
sprungligen ifrån Lillkyro härstammande, sednast i Kittilä bo-
satte åkerbrukare inflyttat och byggt Kyro by, samt begynt
och med framgång fortsatt kornodling under 68° 46' lati-
tud. Å Heikkilä hemman i nämnde by har i mannaminne
ingen nattfrost skadat grödan. Försök att vid Kamasjoki i
vester om Enareträsk idka jordbruk, hvarom tidigare för-
fattare nämnt, tyckes icke haft framgång. I Enontekis äf-
las man något med åkerbruk och uppges detsamma sträcka
sig i södra delen af kapellet till Palovesi (Palojärvi 68° 45');
det är dock i det hela obetydligt, och hafva de sednaste miss-
växtåren ibland de finska nybyggarne bragt nöden till sin
höjd. I Utsjoki är sädesodling okänd.

Ibland sädesslagen trifves kornet bäst under denna höga
polhöjd, såsom varande minst ömtåligt för frost och hasti-
gare mognande än vårt lands allmännaste sädesslag rågen.
Kornet sträcker sig högst åt norr, der jordbruk förekommer
till Enontekis och Enare; dernäst odlas råg, sträcker sig
dock icke lika högt, alldeles icke till sistnämnde landsorter,
i Muonioniska först de sednaste åren obetydligt begynt, i
Sodankylä och Kittilä också till ringare qvantitet, emedan
den oftare der misslyckas. I hela Lappmarkens härad såd-
des 1863 endast 40 tunnor, utgörande endast eller
icke fullt 3 procent mot kornsådden. Öfver hela länet var
kornodlingen öfvervägande öfver rågens, och utgjorde den
sednare nämnde år endast 40 procent emot den förra. Sed-
nare har hafreodligen blifvit vanlig men till betydligt mindre
qvantitet, endast till 5 procent mot kornets och endast i Salo,
Haapajärvi och Uleå härader samt obetydligt i Kemi härad.
I länets sydligare delar har ock under de sednare åren ocl-
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ling af sommarhvete begynt, dock så obetydligt, att det icke
ens ingått i beräkningen på afkastningen. Af andra mat-
nyttiga växter tilltager potatisodlingen år från år och har
genom länets hushållningssällskap blifvit spridd ända till
Utsjoki. Rofkulturen, fordom bedrifven å svedjeländer, har
med dem aftagit dock icke upphört, utan fortfar att odlas
vanligen till husbehof samt förekommer ända upp i Lapp-
land. Kryddgårdsväxter odlas endast i städerne och å herr-
gårdar; ibland sådana växter än salat, lök och morötter un-
der 69° 11^' lat. å Enare länsmansgård. Linet kultiveres i
mindre mon endast i länets södra härader, i Kajana och
södra delar af Uleå härad; högre upp såsom i Öfver-Torneå
obetydligt. Jordens otjenlighet och klimatets hårdhet hindra
odlingens spridande. Hampa förekommer allmännare äfven
i de nordligare trakterne, utan att dock produktionen fyller
länets stora behof; hvarföre såväl hampa som lin ifrån de
södra länen införas. Likaså äro humlegårdar sällsynta, hvar-
emot tobaken af allmogen planteres till eget behof. Bristen
på fruktträd, hvilkas odling det hårda klimatet här ännu
mera än i det södra landet hindrar, ersattes till någon del
genom rikedom på bär. Ända in i Lappska häradet växer
en myckenhet hjortron; i ödemarkerne norr om Lappska
landtryggen omtalas „ypperliga* hjortronfält; åkerbär, hvilka
bäst trifvas kring Torneå, sträcka sig ända till Utsjoki, lida
dock icke sällan af frost. Äfven andra vilda bärslag, såsom
lingon och blåbär förekomma ända till landets nordligaste
trakter. Äfven vinbär växa i Utsjoki, mogna dock sällan.

Der jordbruket hunnit längre visar sig också förbätt-
ring i afdikning och gödsling; i sednaste tider har äfven håg
för bättre redskap yppats, men väsentliga framsteg härutin-
nan äro ännu icke gjorda. Gaffelplogen och pinnharfven
ärQ ännu de vanligast förekommande redskapen, et|; fram-
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steg är harfven med jerntenar, der den å stenfri mark är
användbar. Enskilta exempel förekomma dock i Kalajoki,
Siikajoki, Limingo, Uleå och Kemi socknar, att man lagt
sig till förbättrade jordbruksredskap, t. ex. Skottska plogar.
Allmännaste odlingssättet är treskifte, utom i Kajana härad,
der fyrskifte begagnas sålunda att två skiften årligen äro i
växt, besådde med råg och korn och två i trade. I Muhos
har åtminstone för en tid sedan samma bruk iakttagits. I
Neder-Torneå och Kuolajärvi herrskar samma sed. I Öfver-
Torneå besås hela den inskränkta åkervidden, trades sällan;
enahanda är förhållandet i Lappska häradet. Likväl har man
äfven här tagit ett stort steg framåt, då i början på 1840-
--talet plogen öfverallt utträngde spaden, hvilken förut vanligen
begagnades till åkerns vändande och bearbetande. Sådant
var förut äfven förhållandet i Kemi, der numera icke blott
plogen allmänt begagnas utan äfven treskifte är brukligt l).

I allmänhet har jordbruket numera så framskridit att
spanmålsäringen i de begge södra och de flesta delar af Uleå
härad med medelmåttig god årsväxt fyller inbyggarenes be-
hof af brödföda, samt att i mera gynnsamma år några trakter
hafva att föryttra någon ringare del af afkastningen. I kust-
socknarne af Kemi härad i Neder-Torneå och Kemi förslå
i vanliga år de egna förråderne ,i det närmaste och knap-
past." I Rovaniemi uppges utan inskränkning vid vanlig
växt behofvet kunna tillfredsställas. Annorlunda är förhål-
landet i Kajana och Lappmarkens samt de öfre delarne af
Kemi härad. I Sotkamo är afkastningen i vanliga år otill-
räckelig för behofvet, i Hyrynsalmi alltid. I Öfver-Torneå
är äfven under de bästa år spanmålsafkastningen otillräck-
lig och missväxter inträffa hvart 3:e eller 4:e år. I Kuolajärvi

i) Guv:s berätt. 1842.
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skall afkastningen i vanliga år „nära nog* motsvara behofvet,
likväl sålunda att af flere ibland allmogen alltid, äfven då
förråd finnes, såsom surrogat stampadt halm och bark blan-
das i brödet. I Lappmarken är spanmålsodlingen för myc-
ket inskränkt, än att deraf årets bergning ännu på länge
skulle kunna påräknas.

För att förekomma spanmålsbristen har i Sotkamo och
Hyrynsalmi samt de ifrån dem afskiljda socknarne Kuhmo-
niemi och Suomussalmi äfvensom i Kuusamo och öfre delen
af Pudasjärvi ända till sednare år svedjebruk varit brukligt.
Till följe af författningarne till förekommande af skogsför-
störing har denna näringsgren måst upphöra eller bedrifves
endast obetydligt i hemlighet, då åverkaren ofta hemsökes
af lagens straff. Följden blir derföre att svedjandet inom
kort kommer att höra till en förgången ståndpunkt af jord-
kulturen. I 1862 års berättelse säger Guvernören härom:
Denna åtgärd är egnad att åstadkomma en fullkomlig om-
hvälfning i folkets hushållning, emedan den tvingar allmogen
att vinlägga sig om jordbruk och ladugårdsskötsel. Denna
öfvergång kan likvist icke hastigt försiggå, åtgärden är äf-
ven med missnöje emottagen, emedan den föranleder mo-
mental förlust för folket. Icke dess mindre anses det för
Hyrynsalmi, en del af Pudasjärvi samt Kuusamo ännu för
oumbärligt. Från sistnämnde ort skrifves: ff då i betraktande
tages att i socknen finnes med gran och björk beväxta öde-
marker, hvilka hvarken nu eller i en framtid på lång tid,
äro nyttiga hvarken för kronan eller enskilde, utan tvärt-
emot skadliga derigenom att de underhålla köld, så synes
att tillstånd till slika markers svedjande skulle medföra dub-
bel nytta, men ingen skada." Något anstånd med författ-
ningarnes stränga efterlefnad kan derföre vara billigt intill
dess de med ifver begynta kärrodlingarne hunnit bära frukt.
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Som vi ofanföre anfört hafva också några leuterationer i för-
fattningames efterlefnad blifvit beviljade. För öfrigt är det en-

dast en ganska ringa del af länet, der svedjandet hitintills va-
rit idkadt. På åtskilliga orter, der det ännu i mannaminne
bedrefs, såsom i Paldamo och Muhos, har det alldeles upp-
hört, men på de flesta andra orter långt förut, om det ens nå-
gonsin varit brukligt, då det uppges nu vara alldeles okändt.

Åkervidden uppges af Djurberg år 1808 till 38320 tid
År 1810 uppskattades uti presterskapets qvinqvenniitabeller
åkerns ungefärliga area eller den såkallade „öppna jorden*
i det till omfång förökade länet:

Och å landsbyggden:

I Uleåborgs prosteri, innefattande:

Å städernes mark.
I Brahestad till 150 tunneland.
„

Uleåborg „ 950 ,

„ Kajana „
144

„

„ Torneå „
28 .

Summa 1272

I Brahestads prosteri, innefattande:
Kalajoki socken till 5688 tid.
Pyhäjoki „ g 4868

,

Salo
„ „ 720 „

Siikajoki , „ 2297 „

Karlö „ „ 350 „

Summa 13923
*

Limingo socJ :en till i.

Uleå 9 9 1386 9

Muhos ,9 9 4040 n
[jå 9 9 1117 9

Pudasjärvi ,9 9 1500 9

iumm; 11242
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I Kajana prosteri, innefattande:

I Kemi prosteri, innefattande:

Af denna area besåddes årligen:

Liom Kemi prosteri:

'aldamo sod [en till 2900 i
lotkamo 9 9 4000 9

lyrynsalmi 9' 9 1600 9

Summa 8500 9

Kemi socken till 1576 tid.
Rovaniemi n n 700 g

Kemiträsk
„ „ 520 „

Kuusamo „ „ 600 „

Sodankylä
„ w 200 ,

Utsjoki g „
0 9

Enare „ „
2

,

Neder-Torneå
„ „

890 g

Karl Gustafs „ „
200 „

Öfver-Torneå n f 690 „

Muonioniska
, ,

60 „

Enontekis „ „
15 ,

Summa 5453
Summa summarum 40390 9

I Brahestad \: delar.

„
Uleåborg 8 9

„ Kajana l 9

„ Torneå 9
10" 9

„ Brahestads prosteri 3 9

utom iPiippola hvarest årligen besåddes 3
4 9

„
Uleåborgs prosteri t

3 9

utom i Muhos 1
2 9

„ Kajana prosteri 1
2 9

emi soc :en
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I statistiskt afseende måste man beklaga att dessa upp-
lysningar öfver landets ekonomiska ställning blifvit ifrån de
sednare tabellerna uteslutna. Månne deras meddelande hade
tagit den för högre ändamål dyrbara tiden alltför mycket i
anspråk?

För år 1825 förmäles att uti ett så vidsträckt land,
der många socknar finnas, som alldrig blifvit ordentligen af-
fattade, refvade och mätta, det vore omöjligt att med visshet
komma till kännedom om åkervidden, men att den efter san-
nolik beräkning borde uppgå till 45000 geometriska tid *).

Enligt uppgifter för åren 1824, 1825 och 1827 såddes
i medeltal:

*) Landsl_. Stjcrnsclianl2's samlingar.

I Rovaniemi socken 1

„ Enare kapell j |:delar.

„ Kuusamo „ ...

2
3 9

„
Neder-Torneå „ ...

_9
10 9

„ Sodankylä ]
„ Karl Gustafs I . . Q1

o > hela åkern.
„ Neder-Tornea I
„ Muonioniska J

Råg
tunnor.

Korn
tunnor.

I Lappska häradet med undantag af
Muonioniska 1£. 1861.

„ Muonioniska af Lappska och Öfver-
Torneå af Kemi härad 5^. 1105|.

„ Kemi härad: Neder-Torneå socken 26f. 1824f.
Kemi „ 141*. 12224.
Kemiträsk „ 25. 396».
Rovaniemi „

101. 775.
Sådden i Lappska och Kemi härader

in summa 300|. 5511.



157

Hafra såddes ännu obetydligt, endast i de södra hära-
derne.

Antages i medeltal rågen afkasta 8 och kornet 6 gån-
ger utsädet, blefve årsskörden 70464 tunnor råg och 115535
tunnor korn, summa 185999 tunnor spanmål; hvilka förde-
lade på länets dåvarande befolkning skulle gifva 1,636 tunna
på personen.

Beräkna vi åkervidden efter denna utsädesqvantitet och
dervid antaga att f:delar af åkern årligen besås, äfvensom
att gemenligen en half tunna råg sås på ett geometriskt tun-
neland och en hel tunna korn på lika stor area, medan en
tredjedel af åkern ligger i trade, så hade ofvannämnde

Råg
tunnor.

Korn
tunnor.

I Kajana härad: Paldamo socken 249. 628|.
Sotkamo „

4071. 1074.
Hyrynsalmi „ 310S- 976.

Summa utsäde i Kajana härad 967. 26782.
I Uleå härad: Uleå socken .

. . 2482. 502f.
Limingo

„
...1390. 28882.

Muhos „ ... 400*. 799§.
Ijå . • • 199. 767^.
Pudasjärvi „ ... 230. 577.
Kuusamo „

... 195. 661.
Summa utsäde i Uleå härad 2663*,. 6196»p

I Salo härad: Kalajoki socken . . . 1419 2394.
Haapajärvi n . . . 425 646.»,.
Pyhäjoki

„
. . . 1221*. 2103.

Salo g .
.

. 456^. 932*.
Siikajoki och Piippola s:r 1210.^. 2316*.
Karlö socken

Summa utsäde i Salo härad
144*. 3282.

48771. 87211.
Summa länets utsäde 8808». 23107A.
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Denna summa tål dock reduktion emedan i Kajana samt
Pudasjärvi och Kuusamo socknar af Uleå härad hälften af
den besådda jorden då ännu torde utgjorts af sved, icke
åker. Man torde dock icke afvika alldeles mycket ifrån san-
ningen om man approximatift antar, att den dåvarande åker-
vidden belupit sig till vid pass 50000 tunneland; hvilket icke
mycket afviker ifrån ofvananförde uppgift.

Uti af Guvernörsembetet aflemnad berättelse till Ryska
generalstaben, innehållande material för en militärstatistik,
uppges femton år sednare eller omkring 1840:

8808 tunnor råg bordt upptaga 17616 tunneland.
23107 , korn 9 23107
trädet .... . .

. 20351
„

Summa åker 61084 9

Utsädet tunnor. I Skörden tunnor.

Råg. Korn. Råg. Korn.

I Salo
o

„
Uleå

g Kajana
„ Kemi
„

Lappska

härad till . .

» 9 '
•

9 9 ' '

9 9 ' '

ff ff * *

4937
3698
1205
493

50

8955
7136
2954
5693

500

44433
33282
10845
4930

500

53730
42816
17724
34158
3000

Summa | 10383 | 25238 | 93990 | 151428
245418!245418.

Jemforas uppgifterne for utsädets belclopp i medlet påopp i medlet på
1820-talet och år 1840, skulle detsamma 1hafva ökats:hafva ökats:

Råge med Kornet med
tunnor procent. tunnor I procent.

I hela länet
g Salo härad
* Uleå „

g Kajana „

„
Kemi och Lapplands
härader (

1575
60

1035
238

242

17,881
1,230

38,865
24,612

2130 9,217
2,683

15,152
10,265

234
939
275

80,398 682 12,375
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1840 års spanmålsafkastning, fördelad på länets dåva-
rande befolkning, skulle ge 1,862 tunna på person.

Beräknas åkerns vidd med ledning af det uppgifna ut-
sädet sålunda att för Lappmarken och Kemi härad trädet
uteslutes, samt för Kajana härad, då ännu, en tredjedel af
utsädet beräknas på sved, så borde nämnde tid åkerjorden
hafva utgjort

Deremot uppgifves åkerns area i Guvernörens officiella
berättelse för samma tid:

Åkervidden för tiden torde således utan misstag kunna
uppskattas till emellan 60—70000 tunneland.

Enligt finansexpeditionens redogörelse for 1846års skörd
vanns:

*) Härifrån borde dock svedjesåddens area för Pudasjärvi och Kuu-
samo afdragas, hvilket af brist på specialuppgifter för dessa socknar icke
kan ske.

i Lappmarkens härad vid pass =___ 600 tunneland.
g Kemi g » » » 6680

„

» Kajana , » » »
5360 g

TTIpo 21950 *) „

» oalo „ > g g 28240
Summa 62830 v

i Salo härad _-_-_ 31640 tunneland,

g Uleå g g 18108
„

g Kajana , g 8082
» Kemi „ „ 11938

„

„ Lappmarkens „ „
200

„

Summa 69968

i Salo härad
ttjlg.

6—7 kornet.
Korn.

6 kornet.
„ Uleå «> 8-9 , 5-6 ,

„ Kaj ana «r 8 6
g Kemi v 12 6
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År 1847:

Ifrån 1848 års början hafva vi årliga detaljuppgifter
öfver spanmålsafkastningen att tillgå. Under triennium från
1848—1850 utgjorde densamma:

Råg. Korn.
i Salo härad 6—7 kornet. 4—5 kornet.
9 Uleå „ 7 „ 4-5

,

„ Kajana „ 8-12 „ 5

„
Kemi „ 7—8 „ 3—4 „

För Lappmarken saknades uppgifter.

1848. 1849. 1850.

53
s-o o

p

_E
C-
-?
a- di

o
_3

Cfl

a

33 o
-_

_- F
Släderne under-

830 1387 61
lagd jord:

Uleåborg . . . .

Brahestad . . .

703
87

145,

_V__

1358 95
355 50

225 7
82 —

731
83

150
6

1505
391
311

90

106
33

4
77 457 10

Kajana 294 402 6

Torneå 10 105 I

Summa | 943 2020| 152 970 2297 143] 1211 2351, 78

Salo härad: | | |

Kalajoki socken 18420 18560 405 16905 18090
Haapajärvi „ 1615 5550 130 2020 5550

330
120

18530 18600 450
4041 6660 145

13065 23978 300
5200 11400 240

Pyhäjoki „ 10509 18990 450 10406 19290
Salo „ 5700 10400 350 5200 10600
Siikajoki , 9300 18600 930 13020 14880
Piippola „ 4500 6800 80 5200 7800
Karlö „ 220 440 50 670 1348

335
240
920

90
40

14880 18600 1200
6300 8900 180

240 1328 100
Summa 50264 79340 2395 53421 77558 2075 62256, 89466 2165

Uleå härad:
Uleå socken 3645 4125 459
Limingo , 10940 21015 3480
Muhos „ 3517 4533| 400
Ijå

„
2910| 5944, 20

3695 5175 466 3860 5522 544
11300 24750 3300 17218 25206 3672
2683 6233 600 3117 7366 430
4215 7995 40| 5732 9433| 50



161

1848. 1849. 1850.

53
__>o

<K)
O

a

50 S-l
o
a

£_■ 50
cp

SS
o
a F

Pudasjärvi s:n 1600,
501.j

2000 — 3200'
3200 - 1800,

6000, —

6200| -
3300 6800 —

Kuusamo 2750| 6000 -

Summa 23112 40817 4359 27893, 56353,4406 35977, 60327,4696

Kajana härad: I I | I
3180 4740 — 4600 7700! —

:.900 5000 — 5000 6100 —

1300 3930 — 2726 6480 — I

5200 9100 —

6000 7200 —

5380 7343 —

Paldamo s:n
Sotkamo „

Hyrynsalmi
„

Summa 8380 13670 - 12326 20280 14780[ 23643 —

Kemi härad:
Kemi s:n

Neder-Torneå „

1000
400

13500 100 1000 13500
7000 25 400 6500
5300 — 55 6600
3240 165 800 3000
2600 — 500 3150

100
30

i I
I

800 1 14000 100
450 6500 30

50 6200 —

900 3150 30
520 3250| —

Öfver-Torneå „ 40
Rovaniemi „ 260 30
Kemiträsk 200

Summa 1900 31640, 290 2755 32750 160 2720 33100 160

Lappmarkens
härad:

400 - 1250 —

250 —

Muonioniska s:n 1000
Enontekis kapell
Kittilä s:n 2

20 —

240 —

327 —

20 —

15
150

1150 21 1240 —

1680 —Sodankylä 26 135 1392 176
Enare kapell 801 90 —

Summa | 28 1007 -I 150 3872 197 4510
Summa hela I I

länet 84627 1684947196197515 193110 6784117141 213397 7549
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*) Vi utesluta bråken och upptaga närmaste tunnelalet.

Medelafka ilning för åren 1848—1850.
Afkastnin-
gen förde-

lad på
1850 års
befolk-

ning,
tunna på
person.

Råg Hafra SummaKorn
sädestill-

tunnor. tunnor. Lr. gång t:r.
Å städernesjord:
Uleåborg 751») 1417 87 2255 0,379
Brahestad 82 401 31 514 0,228
Kajana 196 313 6 515 0,996
Torneå 8 92 1 101 0,167

Summa 1037 2223 125 3385 0,364

Salo härad:
17952 18417 36764 2,993Kalajoki socken 395

Haapajärvi „ 2559 5920 132 8611 1,004
Pyhäjoki „

11327 20753 362 32442 2,015
Salo g 5367 10800 277 16444 3,080
Siikajoki „ 12400 17360 1017 30777 4,301
Piippola g 5333 7833 117 13283 2,699
Karlö g 377 1039 63 1479 1,040

Summa 55315 82122 2363 139800 2,489

Uleå härad:
3733 4941 9164 3,768Uleå socken 490

Limingo „ 13153 23657 3484 40294 4,818
Muhos g 3439 6044 477 9960 1,967
Ijå

„ 4286 7791 37 12114 1,423
Pudasjärvi n 2700 4933 7633 1,527
Kuusamo

„
1683 5133 6816 1,466

Summa | 28994 | 52499 4488 85981 2,528
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Det allmänna omdömet om dessa tre år uppger: att
skörden år 1848 varit litet under medelmåttan i kustorterne
af Salo och Uleå härader, samt allt klenare ju längre upp i
landet och norrut, så att uti Lappmarkens härad samt Ke-
miträsk, Kuusamo och en del af Pudasjärvi socknar total
missväxt inträffat: att 1849 skörden utfallit medelmåttig och
år 1850 mera ymnig. Medelafkastningen för dessa tre år
kan derföre anses för den normala under vanliga år. Denna

Kajana härad:
Paldamo socken 4327 7180 11507

11067
8453

1,865
1,328
1,016

Sotkamo „ 4967 6100
Hyrynsalmi w 2535 5918

Summa 11829 19198 31027 1,359

Kemi härad:
933 13667 14700 2.794Kemi socken 100

Neder-Torneå „ 417 6667 28 7112 1,402
Öfver-Torneå „ 48 6033 6081 1,611
Rovaniemi # 653 3130 75 3858 1,448
Kemiträsk w 407 3000 3407 1,045

Summa 2458 32497 203 35158 1,755

Lappmarkens
härad:

Muonioniska s:n 917 917 1,306
Enontekis kapell 140 140 0,319
Kittilä socken 13 877 890 0,724
Sodankylä w 112 1133 1245 0,767
Enare kapell 63 I 63 0,098
Utjoki socken ingen _ anm: Isodling

Summa 125 | 3130 3255 0,694
Summa hela länet 99758 | 191669 | 71791 298606 2,031
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afkastning jemförd med afkastningen 10 år förut visar en
förökning:

Deremot företer sig en minskning på afkastningen i de
begge nordliga häraderne

for Kemi härad af: 3930 tunnor eller 10 procent.
„ Lappmarkens „ ,

245
„ „ 7 „

Under de följande åren hemsöktes länet i allmänhet af
klen årsväxt; 1851, 1852 och 1853 uppges den varit under
medelmåttan, utom i Lappmarkens härad år 1852 der den
undantagsvis var mycket god. Åren 1854 och 1855 var väx-
ten af råg förmånlig, men klen af korn och hafra. Efterföl-
jande tabell lemnar specialuppgifteme:

Jör hela länet .
. al ': 53188 tunnor elller 21,672 procent.

v Salo härad . *
, 41637 » „ 42,416

n Uleå „ irr 9883 9 ff 12,987
9 Kaj ana „ 9, 2458 9 ff 8,603 „
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Summa

Uleå

socken
Limingo
„

Muhos
„

IjåPudasjärvi
„

Kuusamo Uleå
härad:

Summa

Kalajoki
socken

Haapajärvi
„

Pyhäjoki
„

SaloSiikajoki
„

Piippola
,

Karlö
„

Salo
härad:

Summa

UleåborgRrahestadKajanaTorneå Släderne
underlydandejord:

29900 3000126004400630021001500 49207 18630404110816350070005000220 994 68354257

52000 5000247006000750030005800 70740 187006660186405500140006800440 1694 100330630580
t*,p 851.

2800 4502100250 1995 50014535020060015050 177 1214511 SE__

31100 3200112004200650032002800 56250 188004082118284000115205800220 1042 61666360 58

47000 4700164005800850051006500 68770 187006690155405700144007300440 2855 130631235285
o3 852.

2580 ~~
I 4801800300 1925 50016521020060020050 190 1195021 5"CD

35200 2800157006600750014001200 51510 1870045009140356090006000610 1178 85058270 53

60800 510027000100009t0033006300 77478 1870083802060059001500075001348 1966 128031129283
_*jos 853.

5150 5004200450 2410 50027035023078024040 149 105368
srO-

50500 3400225009800840028003600 67033 187508933154404200128006300610 1225 80778340 5_

40800 4500150008400760018003500 83623 18700135752300060001500060001348 1923 109043529999
o3 854.

3800 4003000400 2930 500390420250105028040 158 79736
_cc_

51600 35002250010200800029003500 56199 189007973122753850850044602-11 1070 675106289 se

38300 3900157008000560017003400 62038 186508710152505750930030501328 1705 1070278]27978 1855.os

42301 - '- 4303800280 2490 600350380240600220100 119 555410 B9)
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Summa
hela
länet

Lappmarkens
härad:

Muonioniska
socken

....
—

Enontekis
kapell

—

Kittilä
socken

20

Sodankylä
„

110

Enare
kapell— Summa

|

4275

Kemi

socken
.

.

.

Neder-Torneå
„

.

.

.

Öfver-Torneå
„..
.

Rovaniemi
„

...

Kemiträsk
„

...

Kemi
härad:

Summa

Paldamo
socken
.

.

.

.

Sotkamo
„

.

.

.

.

Hyrynsalmi
„

.

.

.

.

Kajana
härad:Summa

99663 130 20110 2225500400500650 15157 512763003730 50

289905 185148 2520 1050150100030020 39501 1500013000700020002501 18693 670354506540 1851.o3

5094 310
|

109 109 B13

109483 231 51180 5020 24056002401000775
|

15840 548062804080 _s

302699 188395 4082 10701491542130021 45250 1523515000950030002515 21238 1852.615076287460 o3

4821 8 118 __ 118 ni

106244 225 55170 4976 2425800314750687 13155 445062052500 9fl

332838 218757 7689 140126830002900120 57354 15500178751288125002598 19470 545067207300 853.p

7837 21 107 107 B_-9921

140101 227 47180 5531 234010403511250550 15585 476568104010 seCKJ

345721 198600 4587 1300219204093890 48732 17550163501061719002315 18935 587559807080 854.o

7020 —2490—1300
4

280—1400
—

674
4 128|15922 128 S09

131225 290 49241 6144 529266004030 33t*.

314799 176589 10951261028117515 54757 19300180701140030002987 16350 855.3439 554045006310 o3

6985 17 129 8 121i

B_-0917
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Salo härad:

Uleå härad:

Kajana härad:

Medelafta: itning för iren 1 151—1855.
Afkastnin-
gen förde-

i lad på
1855 års
befolk-
ning,

tunna på
person.

Råg SummaKorn Hafra
sädestill-

Kran städerne un- tunnor. tunnor. t:r. gång t:r.

derlydande jord:
Uleåborg 726 1150 96 1972 0,314
Brahestad 72 328 51 451 0,185
Kajana 303 305 11 619 1,101
Torneå 85 85 0,127

Summa 1101 1868 158 3127 0,314

Kalajoki socken 18756 18690 520 37966 2,875
Haapajärvi 9 5906 8803 264 14973 1,524
Pyhäjoki 9 11920 18606 342 30868 1,713
Salo 9 3822 5770 224 9816 1,585
Siikajoki 9 9764 13540 716 24020 2,969
Piippola 9 5512 6130 218 11860 1,944
Karlö n 380 981 56 1417 0,958

Summa 56060 72520 | 23401 130920 2,078

Uleå socken 3180 4640 456 8276 2,853
Limingo 9 16900 19760 2980 39640 4,061
Muhos 9 7240 7640 336 15216 2,503
Ijå 9 7340 7660 15000 1,508
Pudasjärvi 9 2480 2980 5460 0,868
Kuusamo 9 2520 5100 7620 1,472

Summa 39660 47780 | 3772 91212 2,279

aldamo socken 5025 5943 116 11084 1,401
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I Kemi härad:

Lappmarkens
härad:

Dessa i allmänhet genom mindre förmånlig årsväxt be-
tecknade fem år lemna dock en tillväxt af medelafkastnin-
gen för hela länet, äfvensom de nordligare häraderne i syn-
nerhet Kemi och Lappmarkens, hvaremot i Salo härad, i dess
dåvarande omfång, minskning visar sig, och som öfverallt
folkökningen stigit i större progression än afkastningon, till-
gången för fyllande af spanmålsbehofvet öfverallt minskats:

Sotkamo
Hyrynsalmi

socken
9

6439
3670

6055
6938

12494
10608

1,119
0,992

Summa 15134 18938 116 34186 1,148

Kemi s:n 3,025
Neder-Torneå 9 848 16059 16907 3,008
Öfver-Torneå
Rovaniemi
Kemiträsk

9

9

9

317
980
667 |

10279
2480
2573

10 10606 2,537
2 3462

3240
1,050
0,874

Summa 5189 47908) 121 53109 2,304

Muonioniska s:n 1183 11831
182 J 1,034Enontekis kapell 182

Kittilä socken 44 1722 1766 1
1498 |

0,982Sodankylä w 176 1322
Enare kapell
Utsjoki socken ingen

I 53
spanmål ;odlin

531 0,049

Summa | 220 4462 4682 0,818
Summa länet | 117364 | 193474 | 64981 317236 1,850

Tunnor. Proc.
För hela länet ....utgjorde förökningen 18630 ____: 6,205.

„
Uleå härad . .

„ „
5231 g 6,084.

„ Kåjan_t , •
•

, , 3159 , 10,181.
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Äfven under de följande åren fortforo de ogynsamma
växtlighetsförhållanden; år 1856 var ibland de strängare miss-
växter som i mannaminne inträffat, år 1857 äfven mera då-
lig skörd och i Uleå härad missväxt, 1858 medelmåttig, 1859
något derunder, och år 1860 medelmåttig, i några trakter
god. Hela spanmålsafkastningen uppges till det belopp föl-
jande tabell utvisar:

Tunnor. Proc.
för Kemi härad utgjorde förökningen 17951 _=_: 51,058.

„ Lappmarkens „ „ w 1427 „ 43,840.
Summa 27768

hvaremot minskningen utgjorde
i Salo härad 8880 9 6,352.
å städernes jord 258 9 7,621.

Summa 9138
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Uleå

socken
,

.

.

.

.

Limingo
„

.

.

.

.

,

Muhos
„

Ijå

„

Pudasjärvi
„

Kuusamo
„

Uleå
härad:

Summa

Kalajoki
socken

Haapajärvi
„

Kärsämäki
„

Pyhäjoki
„

SaloSiikajoki
„

Piippola
„

Karlö
Salo
härad:

Uleåborg

.

.

.

RrahestadKajanaTorneå Städernes
jord:Summa Summa

19185 1975875042003150650460 |34790
i

10400348019805100200069204000910 912.i 675109128] 53990o.

31268 23751850036005083970740 46920
i

141004000288081003600945030001790 1526 107030610050
o3 1856.

2460
i

1602100180
|

20 1840 180200300lOOj60 600400 5524 B9979

24365 213511750560032506101020 39494i 928053002200600020001080027141200 901i 500163238 990

42248 4625180008000858317401300 66440
i

124001170042301140036001625045102350 1600 3 857.72755128636

2020 210150028030 1818 1803003845 775480 110 652223 B993

45968 21351840014400570326002730 50959
i

1175038804530102503000900070491500 1102 600226276 SD990

52382 462520250110001000734003100 64716i 1880046564510110005600975080002400 1408
i

O3 858.77533226734

2607 21020003503512 2020 1802403006080 800360 35619 B9999

60

41933 2380175009000665329503450 55245]
i

14220425039251170032501110050001800 1105 625178302 se

50940 4000227508800909037002600 72090]
i 19040560063001050072501300080002400 1790] 107039926457

psop 859.
3290 42525003203510 2480

i

3002506806080 825285 130 764212 B9999

39173 4241186035500564919003280 55510
i

12050537541501200035001155050851800 1040] 578173289
53

52158 3505219149500858941004550 94610]
i 241001035093901100090001965087202400 1712] pso3 860.95144025566

5280 38043375004716
i

3790 30030068018080 8501400 211 1414921 B9999
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Summa
hela
länet

Lappmarkens
härad:

Muonioniska
socken

.

.

.
.

Enontekis
„

.

.

.

.

Kittilä
„

Sodankylä
„

...

.

Enare
och
Utsjoki
s:r
.

.

. Summa

Kemi

socken
.

.

.

Neder-Torneå
„

.

.

.

Öfver-Torneå
„

.

.

.

Rovavaniemi
„

.

.

.

Kemiträsk
och

Kuolajärvi
s:r

Kemi
härad:

Summa

Paldamo
socken

Sotkamo
„

Hyrynsalmi Kajana
härad:Summa

179325
64012

110912
22 4,18 1443 30048026281320 7660 216035002000 990

516556198 21187 900082752752601100 9200] 270028003700 i-Sc3 1856.811
4401 22 B99p

22

244957 74744|l66l95
4018

64

4567 9601901780157760

1054 640]

39465 750016500900039002565
150240250 9280

11875
258045002200
270050004175

seQ90

1857.psop

70 5020 B0999

324805
121722]
19831

268 67184| 17 8425 258032533030002190 15000 470060004300 33990O.

198311 5229 10901981952192465 53876] 209001360012000560011776 20700 620080006500 1858.PSo

4772 6025
CD85

328545 12l00l|201479
6065

178 —

864—
80

40

1179
138

1157

—

50

6900)
49909]

290016003601200840
2160017500770020001109

15640
23420

474050005900
6320700010100

5B9907*

1859.3330]
—

op

165 15015 -9*

123300 162395 22 9183 300010809035001513 17815 474070006075 539907*
579377980 245189 14072582514250055 59900 21800142001190075004500 30075 7475800014600 1860.6734 p

9491 210 20010 B9999
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Medelafkastningen under femårsperioden 1856—1860 vi-
sar följande tabell:

Salo härad:

Uleå härad:

Råg Kom

tunnor.

Hafra

br.

Summa

sädestil.-
gång

tunnor.

Afkastnin-
gen förde-

lad på
1860 års
befolk-
ning,

tunnor på
person.

tunnor.

Städerne under-
lydande jord:

1587
603
495

48

0,226
0,237
0,879
0,069

Uleåborg 595 918 74
Brahestad 170 405 28
Kajana 246 234 15
Iorneå 48

Summa 1011 1605 117 2733 0,252

[alajoki socken 11540 17688 770 29998 2,116
laapajärvi 9 4457 7261 585 12303 1,209
[ärsämäki 9 3357 5462 8819 1,431
'yhäjoki 9 9010 10400 192 19602 1,583
ialo 9 2750 5810 234 8794 1,399
liikajoki 9 9874 13620 452 23946 2,849
'iippola 9 4770 6446 88 11304 1,898
[arlö 9 1442 2268 69 3779 2,411

Summa 47200 68955 | 23901 118545 1,821

Uleå socken 2573 3826 211 6676 2,245
Limingo 9 15000 20283 2487 37770 3,728
Muhos 9 7740 8180 326 16246 2,609
[jå 9 4881 8270 33 13184 1,276
Pudasjärvi » 1742 2782 8 4532 0,682
Kuusamo 9 2188 2458 4646 0,875

Summa 34124 45799 | 3131 83054 2,192
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Kaj ana härad:

Kemi härad:

Lappmarkens
härad:

Det företer sig således en minskning i afkastningen, ut-
görande mot förhållandet fem år förut för hela länet 26142
tunnor zzz 8,240 procent, deraf

Paldamo :socken 3784 5079 8863 1,089
Sotkamo 9 52001 6160 11360 0,985
Hyrynsalmi 9 4095 7815 11910 1,071

Summa J 13079 19054, 32133 , 1,076

Kemi s:n 1786 16160 17946 2,506
Neder-Torneå „

Öfver-Torneå „

745
258

14015 92 14852 2,450
8670 18 8946 1,978

Rovaniemi # 1556 3812 5368 1,475
Kemiträsk o. Kuo-

2210 3182 0,845lajärvi socknar 972
Summa | 5317 44867 1101 50294 1,975

Muonioniska s:n 8 854 862 1,032
Enontekis kapell 146 146 0,245
Kittilä socken 56 1596 1652 1,042
Sodankylä , 158 1471 1629 0,851
Enare och Utsjo-

46 46 0,050ki socknar . .
.

Summa 222 4113 | 4335 | 0,701
Summa länet 100953 184393 57481 291094 1,618

"Ör städernes jord. . _ 394 tunnor -____ !12,593 procen
g Salo härad . 12375 » f 9,462 „

g Uleå g . 8158 » _• 8,932 g

¥ Kajana g .

_ 2053 9 9 6,005 #
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Redan 1850 års medelafkastning öfverstiger den för
1860 med 7512 tunnor, minskningen på 10 år utgör således
2,515 procent. Denna minskning gäller uteslutande de södra
häraderne och stadsjorden, utgörande för

Deremot företer sig en ganska betydlig förökning för
de norra häraderne:

Det allmänna omdömet om det sistförflutna eller inne-
varande sekels sjette årtionde måste således bli, att det va-
rit en missväxtens och bristens tid för länet. Sorgligt nog
har den nu framskridna hälften af det sjunde årtiondet föga
nog ymnigare tillgångar att erbjuda. År 1861 utgjorde:

då rågafkastningen i medeltal gaf något öfver 6:e, kornet

för Kemi härad 2815 tunnor -___: 5,åoo procent.
H Lappmarkens 9 347 „ , 7,4ii

stadsjorden .... 652 tunnor == 19,261 procent.
dåvarande Salo härad . 21255 „ „ 15,203 „

Uleå „ 2927 , . 3,404 ,

1 Kajana Larad tunnor ____- 3,564 procentt.
„ Kemi H 15136 » 9 43,051 „

„ Lappmarkens 1080 33,179 -

Utsäde Afkastningen. Span-
nemål

På
person

l:a.
Råg
t:r.

Korn
br.

Hafra
br.

Råg Korn Hafra
t:r. t:r. br.

o
A städernes jord:

Uleåborg
Brahestad
Kajana _

Torneå

122
17-»
35

170
40
65
10

H
6

490
140
299

850
278
261

51

41
42

0,190
0,178
1,006

0,078
Häraderne:

9715
6811
2310
1248

30

18486
11454
6500

13175
15231

830
975

54915
43963
15930
11165

562

77439
55294
28290
57464

4176

3500
4400

Salo , . . . .

Uleå
Kajana
Kemi
Lappmarkens

2,066
2,447
1,406

2,696
0.79S

45 220

Summa |l9688i 51423i| 1861J||l27464 224103) 8203 | 1,972

359770
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s:e och hafran något Öfver 4:e kornet, samt uppskattades
dels såsom medelmåttig, dels under medelmåttan.

Då årsbehofvet på en person uppskattas till 2,5 tunna
spanmål, skulle länets spanmålsbehof på årets befolkning el-
ler 182497 personer utgöra 456243 tunnor, eller 96473 mera
än afkastningen för året, hvilket behof genom andra mat-
nyttiga växter, lån ifrån krono och socknemagasinerne samt
någon tillförsel utifrån fylldes. 1861 års utsäde beräknadt
till medelafkastning eller rågen 7 samt kornet och hafran 5
faldigt, skulle lemna en spanmålstillgång af 404244,6 tunnor
eller på person 2,215 tunna.

Beräkna vi, med ledning af utsädet, åkervidden, anta-
gande treskiftet för det allmännast rådande, samt såddens
täthet vara densamma, som ofvanföre uppgifvits; att i Kemi
och Lappmarken trade föga förekommer, men att svedjandet
i Kajana härad äfvensom i Pudasjärvi och Kuusamo tillfölje
af utkomna författningar nedgått till allt ringare dimensio-
ner, vi antaga en åttondedel af den besådda marken, så skulle
den till sädeskultur begagnade åkern ifrågavarande tid böra
utgöra:

hvarifrån likväl äfven borde afdragas den i Kuusamo och
Pudasjärvi besådda svedjearea, hvilken vi dock af brist på

Uleåborgs stadsjord omkring 630 tunneland.
Brahestads , 9 120 „

Kajana „ 9 202
Torneå „ 9 10 „

Salo härad . 9 58119
Uleå „ 9 39076
Kajaua

„ 9 14595
Kemi „ 9 14468
Lappmarkens „ 9 1583

128803
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data icke ens approximatift vaga bestämma. Antaga vi åker-
arean vid medlet af 1820-talet varit 50000 och 1840 vid pass
65000 tunneland, och densamma således på 15 år hafva till-
växt med 15000 tunneland, så borde om samma tillväxt fort-
farit under de sednast förflutna 25 åren åkervidden numera
böra göra vid pass 140800 tunneland. — Då 1861 års ut-
säde upptog 92652 tunneland, och till de tre södra hära-
derna 38326 tunneland trade tillägges, borde länets åkerarea
utgöra 130978 tunneland, med afdrag dock af svedjemarken
i Kajana och Uleå härader.

År 1862 inträffade åter ett svårt missväxtår, då sådden
utgjorde:

Å städernes jord:

hvaraf om medelvaxt inträffat 412453 tunnor utgörande 2.225
tunna på person kunnat vinnas. Deremot skördades endast:

Å städernes iord:

I Uleåborg .
. .

Råg br.

157.
Korn br.

156.
Hafra br.

„ Brahestad . . 13. 51. 2\.
„ Kajana ... 35. 65.

„ Torneå ... H-
I häraderne:

Salo härad 10117. 18645. 1027.
Uleå , 6293. 11552. 1038.
Kaj ana , 2314. 6593.
Kemi g 1340. 13280. 40.
Lappmarkens , 37^. 1597.

Summa 20306.1. 51948£. 2113;

Ileåborg
Råg t:r.

507.
Korn br.

636.
Hafra br.

26.
irahestad 80. 356. 14.
.ajana . 63. 90.
brneå . 46.
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Å landet:

således af råg 2£, korn 2, och hafra 2^ gångor utsädet.
Nattfroster i början på Augusti och som förnyades och fort-
foro inpå September, frammanade allmän brist. Endast i
några få kustsocknar, såsom Neder-Torneå, Kemi, Uleå, Li-
mingo och Siikajoki blef missväxten icke total.

Afkastningen fördelad på befolkningen gaf på person:

Salo .... härad
Råg br.
18420.

Korn br.
39940.

Hafra br.
3180.

Uleå . . . 9 15036. 22497. 1888.
Kajana . .

. 9 6851. 13954.
Kemi . . .

I. 1790. 30430. 55.
Lappmarkens

. I. 158*. 2811.
Summa 42905 £. 110760. 5163.

158828|;

I Uleåborg ....1169 t:r. 7464 inv. 0,156 tunna.

„
Brahestad . .

. 450 9 2552 , 0,176
„

g Kajana .... 153 9 565 „ 0,271 „

„ Torneå .... 46 9 688 g 0,066 „

Salo och Haapajär-1
vi .

. . härad J 61540 9 66882 g 0,920 „

Uleå ... 39421 9 43043 „ 0,915 „

Kajan a . . „ 20805 9 32180 , 0,646 „

Kemi . .
„ 32275 9 25762 „ 1,252 „

Lappmarkens „ 2969^ 9 6163 „ 0,481
158828^ „

185299 - 0,857 9

Bristen utgjorde således
för Uleåborg 17491 tunnor.

„
Brahestad 5930 9

„ Kajana 1259,5 9

„ Torneå 1674 9

„
Salo och Haapajärvi härad 105665 9

„ Uleå „ 68186,5 9
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1863 utgjorde utsädet:
Å städernes mark:

Af detta utsäde hade, om medelmåttig växt inträffat,
bordt kunna vinnas 410806 tunnor eller på person 2,214 t:a,
hvaremot endast skördades:

Å städernes jord:

Å landet:

för Kajana härad 59645 tunnor.
„ Kemi 32130 a

„
Lappmarkens ...

„ 12438 a

Summa brist 304419 9

Råg br. Korn br. Hafra br.
I Uleåborg . . 150. 204. 7.
„ Brahestad 17. 50. 5.
„ Kajana . , 30. 70.

„ Torneå . . 16.

Å landet:
„ Salo . . . härad 5924. 12030. 1010.

„ Haapajärvi a 4480. 6175. 450.
„ Uleå . . . a 6472. 11525. 1046.

„ Kajana a 2277. 6685.

„ Kemi . . a 1288. 12539. 46.

„
Lappmarkens 9 40. 1354.

Summa 20678. 50648. 2564.

Råg br. Korn t:r. Hafra br.
Uleåborg . 603. 1620. 43.

II Brahestad . 120. 412. 38.

9 Kajana 344. 309.

9 Torneå . . 81.

Salo . . härad 16222. 39570. 3940.
Haapajärvi n 8280. 10575. 1155.
Uleå .

. 9 25440. 37525, 3209.
Kajana II 13257. 21045.
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lemnade sålunda 50 procents bättre skörd, än det föregångne
år, likväl på långt när icke tillräckelig för behofvet; medel-
afkastningen för råg utgjorde endast 3£ kornet; för korn och
hafra 3:e.

Årets afkastning fördelad på befolkningen lemnade på
1 person:

Bristen för året utgjorde således:
I städerne:

t Kemi . . härad' 3616. 46905. 271.
„

Lappmarkens 9 528. 5616.
Summa 68410. 163658. 8656.

240724 t.r;

I Uleåborg . . 2266 t:r. 7557 inv. 0,299 t: a.
g Brahestad. . 570 g 2592 „ 0,219 g

„ Kajana. . . 653 „ 564 , 1,157 „

„ Torneå. . . 81 „ 680 „ 0,119 „

„ Salo . . . härad 59732 , 38982 „ 1,532 „

„ Haapajärvi u 20010 „ 27246 „ 0,734 „

„ Uleå .
. . 9 66174 „ 42844 „ 1,544 „

„ Kajana .
. . 9 34302 „ 32338 „ 1,060 „

„ Kemi . . . 9 50792 „ 26074 „ 1,947 „

„ Lappmarkens 9 6144 , 6176 „ 0,994 „

Summa 240724 9 185053 9 1,300 9

I Uleåborg .
. 16625,5 t:r.

På hvarje
person.

. 2,201 t:a.
„ Brahestad . . 5910 „

. 2,281 „

„ Kajana . . . 757 , . 1,343 „

„ Torneå . . . 1619 „ . 1,381 ,

Å landsbyggden:
„ Salo härad 37723 „ . 0,968 „

„ Haapajärvi „ 48105 „ . 1,766 „

„ Uleå g 40936 g . 0,956 ,
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Korntalet för året utgjorde

Såsom synes är det i de mera odlade sydliga hära-
derne Haapajärvi, Salo och Uleå der korntalet till följe af
ogynsamma klimatiska förhållanden varit ringast, hvartill or-
saken bör sökas i de med ifver och nit bra allmänt påbe-
gynta men ännu oafslutade sjöfållningarne och kärrodlingarne,
såsom under detta öfvergångsstadium mest frostömma. Se-
dan under fortsatt odling markerne hunnit behörigen uttor-
kas, bör man hoppas att efterhand förbättra klimatet och i
likhet med hvad i de södra delarne af vårt land inträffat,
göra frostskadorna sällsyntare.

Att sluta efter utsädets qvantum har den med säd be-
sådda marken bordt utgöra:

„ Kajana härad 46543 t:r . 1,440 t:a.
w Kemi 14393 9 . 0,553 „

„ Lappmarkens „ 9296 II . 1,506 „

Summa brist 221908,5 9 i hela länet närmast 1,200 9

Af råg. Af korn. Af hafra.
Å Uleåborgs . stadsmark 4:e. 7—8:e. 6:e.

„ Brahestads . 7:e. 8—9. 7—8.
„ Kajana „ 11—12. 4—5.
„ Torneå n ~-~ 5:e.
I Salo .

. härad 2—3. 3.e. 3—4.

„
Haapajärvi 1—2. 1—2. 2—3.

„ Uleå . . 3-4. 3:e. 3:e.
„ Kajana . . 5-6. 3:e.
„ Kemi . . 2-3. 3—4. 5—6.
„ Lappmarkens 13:e. 4:e.

Å Uleåborgs . stadsmark 511 tunneland.
„ Brahestads a 89
„

Kajana . . 9 130
, Tomeå . . t 16
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I medelväxt beräknad rågen till 7:e, samt kornet och haf-
ran till s:e kornet, hade afkastningen år 1863 bordt utgöra:

Af råg 144746, afkorn 253240, af hafra 12820, summa
410806 tunnor, hvilka fördelade på länets 185053 innevånare,
skulle lemnat 2,219 tunna på person. Det till fyllande af span-
målsbehofvet nödiga qvantum af 0,281 tunna på person hade
dels genom andra matnyttiga växter, dels fiske och boskaps-
skötsel dels ock med, genom skogsindustrier, förvärfvade till-
gångar bordt kunna anskaffas. De omtalade årens afkast-
ning understeg dock till d,en grad behofvet att återigen till
bristens aflägsnande utomordentliga åtgärder blefvo behöfliga.

Medelafkastningen för dessa tre år utgjorde nemligen:

I Salo .
. . härad 24888 tunneland.

9 Haapajärvi 9 15565 n

II Uleå . . . 9 25515 9

9 Kajana . . . 9 11239 9

II Kemi .
. . 9 15161 9

9 Lappmarkens. 9 1434 9

Summa 94548 i

Råg
tunnor.

Korn
tunnor.

Hafra
tunnor.

Summa
spanmål
tunnor.

Å städernes mark:
Uleåborg
Brahestad
Kajana
Torneå

A landsbyggden:
Salo härad
Haapajärvi .... „

Uleå „

Kajana „

Kemi „

Lappmarkens . .

„

i

533
113
235

32612
28146
12013
5524
416

1035
349
220
59

55841
38405
21096
44933
4201

37
31

3925

1605
493
455

59

92378

3166 69717

182
33109
50639
4617

Summa 79592 166139 7341 253072



182

hvaremot afkastningen af hafra ökats med 1593 „ och den
effektiva minskningen gjorde ....38022 „

Denna minskning uppkom sålunda att:
för Uleåborgs stad afkastningen minskades

men ökades på kornet med 117 „ således en förökning
af 18 tunnor;

för Brahestad minskades

men ökades på hafra med 3 „ således minskning af
110 tunnor;

för Kajana minskades
på råg med 11 t:r,
„ korn „ 14 „

,; hafra , 15 „ summa minskning 40
tunnor;

för Torneå ökades på korn med 11 tunnor.
Således för städerne en minskning af 121 tunnor.

I häraderne:

Jemförd med medelafkastningen under sistlidne årtion-
des sednare hälft företer denna summa en ytterligare minsk-
ning af rågen med 21361 t:r

och kornet „ 18254 „

Summa 39615 g

på råg med 62 t:r,
„ hafra 9 37 „

Summa 99 9

på råg med bl t:r,
„ korn 9 56 „

Summa 113

Salo och Haapajärvi minskning:
råg 14588 tunnor,
korn 13114 „

Summa 27702
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förökning :

Uleå minskning:

förökning:

Kajana minskning:

förökning:

Kemi förökning:

Lappmarkens förökning:

Af andra matnyttiga växter är det endast om pote-
terne som speciellare uppgifter och äfven dessa endast för
de senare åren förefinnas. Poteterne voro dock redan i bör-
jan på seklet nog allmänt kända, om ock med odlingen lång-
samt fortskred, dels emedan man var okunnig om plante-
ringssättet, dels saknade källare och gropar att förvara dem
för frost. Efter hand har odlingen blifvit allmännare. År
1844 lät länets hushållningssällskap, understödt af ett pen-
ningeanslag af regeringen, utdela skrifter innehållande an-

hafra 1535
effektif minskning 26167 t:r.

råg 5978 tunnor,
korn 7394 ,

Summa 13372 9

hafra 35
effektif minskning 13337 t:r,

minskning 39625 a

;unnor.

orn 9 lorol.knmg 6 t:r.

af råg 207 tunnor,
„ korn 66 „

„ hafra 72 g förökning 345 t:r.

af? råg 194 tunnor,
9 korn 88 9 882 t:r,

förökning 1603 v

effektif minskning inom hela länet 38022 v
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visningar
till

potatisodling,
samt
afsände
instruktörer
till

Kajana
och

Lappmarken,'
hvarigenom
växten

och
dess

odling
numera

blifvit
spridd
till
de

nordligaste
trakter.

Guvernörens
berättelser
för
de

sed-

nare
åren
upplysa
att

poteter:

Lappmarkens
.

„

Kemi

„

Kajana

„

Uleå

„

Haapajärvi
.

.

härad

Salo
och
I

häraderne:
Torneå Kajana Brahestad Uleåborg •i.».01/C.Uljl-H.O

IUIUiSumma
23215i 415 3443 4375 4604 9380 158.} 185 375 280 tunnor. Såddes
156825 2340 30500 30070 31853 54520 822 1100 3000 2620 tunnor. Skördades 1861.

6—
7:e

5—
6:e

8—
9:e

6—
7:e

6—
7:e

5—
6:e 5:e 6:e 8:e 9:e

i

korntal. Afkastade
22933J ÖOOJ 3500 3835 5040 9090 163 186 289 330 tunnor. Såddes

672481 1470| 9215 11434 20619 19700 860 mindre
änutsädet 2300 1650 tunnor. Skördades 1862.

c.
3:e 2—

3:e
2—
3:e 3:e 4:e 2:a 5:e O 8:e 5:e

i

korntal. Afkastade
21941 453 3206 4072 5032 3170 4992 135 186 375 320 tunnor. Såddes
86434 2276 14930 18173 23125 5590 15060 1000 2000 3000 1280 tunnor. Skördades 1863.

3—
4:e 5:e 4—

5:e
4—
5:e

4—
5:e

1—
2:a 3:e 7:e 10—

ILe 8:e 4:e
i

korntal. Afkastade
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hvarigenom spanmålstillgången förökes:

Potatesafkastningen efter medelväxt eller 8:e kornet,
hade kunnat utgöra

Hade äfven spanmålen gifvit medelväxt, skulle afkast-
ningen kunnat blifva

hvaraf således synes att vid spamnålens och poteternes me-
delväxt afkastningen bör kunna blifva tillräckelig för folkets
bergning. Det beror således uppå att genom fortsatt idoghet
aflägsna de oblida klimatiska förhållanderne. År 1865 hem-
söktes länet dock åter af missväxt. Af ett utsäde utgörande

Potatesafkastningen fördelad på befolkningen lemnar
för år 1861 på person 0,859 tunna.

, „ 1862 „ „ 0,363 „

g g 1863 „ „ 0,467
Då en tunna potates anses innehålla lika stor qvanti-

tet födoämne som en half tunna råg, motsvarar
1861 års potatesafkastning 78412,5 tunnor råg.
1862 „ „ 33624,25
1863 „ „ 43217

_r 1861 för länet till 438182,5 t:r och på person till 2,401 t:a
_f- 1862 „ „ „ 192452,75 „ „ „ „ „ 1,039 „

9, 1863 „ tt , 283941 „ „ . „ „ 1,534 ,

och bristen minskas
V, 1861 för länet till 18060 „ „ „ „ „ 0,099 „

V, 1862 „ „ g 270794,75 „ , „ l,46i „

, 1863 „ „ „ 178691,5 „ „ „ „ „
0,966

„

1861: 185724 tunnor, svarande mot 92862 tunnor råg.
1862: 183468 , „ „

91734
1863: 175528 „ „ „ 87764

1861 ____ 497106,5 tunnor spanmål eller på person 2,723 tunna.
1862

„ 504187 „ 9999 2,720 „

1863 g 498570 „ „ „ 2,694 „
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Skördades tunnor

Således af rågen allenast andra och af kornet nära
fjerde kornet, hvarjemte hafran gifvit 3£ och poteterne 4|
gångor utsädet.

På afkastningen af öfriga matväxter saknas uppgifter;
kändt är ock att odlingen af dem i allmänhet är obetydlig.
Endast rofvor fortfara ännu att å en del orter i det inre lan-
det till större ymnighet odlas. Men som rofvans födande
förmåga beräknas endast utgöra en fjerdedel af rågens, skulle
en mycket betydligare rofodling, än den nu brukliga, erfor-
dras, för att vid inträffande spanmålsbrist kunna fylla be-
hofvet.

Enligt Kejserl. Kung. af d. 3 Okt. 1821 angående Kro-
nans allmänna samt lånemagasinsinrättning anslogs till fond
för den förra eller allmänna magasinsinrättningen i Uleå-
borgs län 4000 tunnor råg och 6000 tunnor korn, och för

I Salo . . . härad
Råg.

5825.

Tunnor
Korn.

11355.
Hafra.
1040.

Poteter.
4850.

„
Haapajärvi . 9 5040. 8400. 1930. 4450.

„ Uleå .
. . 9 5898. 11566. 984. 5540.

„ Kaj ana . . 9 2255. 6377. 3605.
„ Kemi . . . 9 1270. 12130. 20. 3320.
„

Lappmarkens 9 30. 1406. 528.
Summa 20318. 51234. 3974. 22293.

„ Salo . . . härad
Råg.

11870.
Korn.

52900.
Hafra.
3270.

Poteter.
22990.

„
Haapajärvi . 9 3660. 35260. 7140. 15000.

„ Uleå . . . 9 17689. 41257. 2651. 28295.
„ Kaj ana . . 9 2685. 13989. 13003.

„ Kemi . . . 9 1005. 46345. 85. 21045.
„ Lappmarkens 9 166. 4017. 2243.

Summa 42075. 193768. 13146. 102576.
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den sednare eller lånemagasinsinrättningen 8000 tunnor råg.
Dessa förråder utgjorde vid 1840 års utgång 6589 tunnor
råg och mjöl samt 5821 tunnor korn, hvarutom kontanta be-
hållningen besteg sig i allmänna magasinsfonden till 13410
Rub. 30 kop. och i allmänna lånefonden till 11465 Rub. 85
kop. Vid 1845 års utgång egde kronomagasinerne 10850
t:r råg och 17848 t:r korn, samt i landtränteriet nedsatta
penningar för allmänna magasins- och lånefonderne. Med
anläggande af socknelånemagasiner, hvarom redan 1810 blif-
vit stadgadt, hade dock i Uleåborgs län dragit ut på tiden
i anseende till i detta nordliga luftstreck ofta inträffade miss-
växter och derafförorsakad oförmåga att sammanskjuta span-
mål till magasinerne; hvarföre kronans förråder vid inträf-
fande behof genast måste anlitas. Först då mot sednare
hälften af 1840-talet några spanmålsrikare år inträffat fann
man förråderne räcka till att i synnerhet i de södra och mel-
lersta delarne af länet ingå föreningar till bildande af sockne-
lånemagasiner, hvilka efterhand också sträckte sig till de
nordligare socknarne.

Vid utgången af år 1850 voro i länet 17 socknemaga-
siner organiserade, innehållande nedannämnde spanmålsför-
råder:

tunnor

Råg I
kappar. I

Korn

tunnor kappar.
I Salo härad:

I Haapajärvi . . socken 177 26 173 17
g Kalajoki ...

„ 278 26 280 4
„ Pyhäjoki nedre distrikt 283 21 281 13
„ „ olra g 113 28 114
g Salo socken 126 4 123 15
„ Siikajoki ...

„ 184 6 175 22
, Piippola ... , 101 18 105 29



188

I Uleå härad:

Socknemagasinernes tillgångar utgjorde år 1855:

I Limingo . . . socken 250 10 253 6

„ Muhos .... „
152 14 153 2

9 Uleå
„

142 10 135 10

»Ijå , 115 20 121 28
I Kajana härad:

74 22i 72 23£„ Hyrynsalmi. . socken
„ Paldamo ... „ 79 29| 79 29|
„ Sotkamo nedra distrikt 84 84

n öfra „ 59 59
I Kemi härad:

98 41*4 294 4
„ Kemi socken
„ Neder-Torneå n 224 20

Summa 2322 29i 2728 13

1! ig K »rn

tunnor kappar. tunnor kappar.

I Salo härad:
I Haapajärvi . . socken 247 261 229 181
„

Kalajoki ...

„
404 13| 404 191

„ Pyhäjoki nedradistrikt 414 18| 411 1

9 öfra „ 159 i
4 161 25

„
Salo socken 172 1

4
165 3

„ Siikajoki ...
„

248 27 216 5
„

Piippola ... „
137 22 135 24

I Uleå härad:
371 346 2H„ Limingo ....socken 3.

4

„ Muhos ....
„ 208 2 217 14

9 Uleå „ 241 1 209 28»

«_ !jå „
177 16i 185 11
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I Kajana härad:

1856 års svåra missväxt, och hvilket ännu menligt in-
verkade på följande året, icke blott uttömde förråderne utan
gjorde ock utomordentliga åtgärder till nödens afhjelpande
nödvändiga. Som erfarenheten derjemte under den landet
öfvergångna missväxt ådagalagt, att socknemagasinerne för-
felat det med dem afsedda ändamål, att endast då vara en
tillflykt då verkelig nöd inträffade, emedan lättheten att undfå
lån föranledt till misshushållning med egna tillgångar och
lättsinnig skuldsättning, hvarföre vid inträffande allmännare
brist magasinerne befunnos toma, utfärdades d. 23 Maj 1857
Nådig kungörelse angående inrättande af tvenne särskilda ma-
gasinsinrättningar, en för utsäde och en för undsättning; af
hvilka dö förra borde vara sammanbragda inom 1860 års ut-
gång, derest icke synnerliga hinder inträffade. Till följe
deraf uppgafs nämnde tid utsädesmagasinerne så vidt de hun-
nit iståndsättas i Uleåborgs län innehålla 2981 t:r 24f k:r
råg och 4092 t:r 12 k:r korn, samt undsättningarnagasinerne
3071 t:r 211 k:r råg och 3321 t:r 15| k:r korn; men hela
fepanmålstillgången i de 1860 till ett antal af 22 förökade
socknemagasinerne utgjorde:

I Hyrynsalmi. . socken 200 4 198 20
„ Paldamo ...

„
102 3.

4 102 71

„ Sotkamo nedra distrikt 115 111

9 9 öfra v 240 221 240 °2
I Kemi härad:

119 365
„ Kemi socken 28 171if4
g Neder-Torneå „ 346 22

Summa | 3559 14* 4048 I 3*
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Vid nämnde års utgång utgjorde behållningen i Kro-
nans magasiner 22877 t:r råg, 18363 t.r korn och 7218 mat-

Råg Korn

tunnor kappar. tunnor kappar.
I Salo härad:

I Haapajärvi . . socken 291 6 264 19

„ Kalajoki ...
„ 607 10 606 H

„
Pyhäjoki nedra distrikt 828 71'4 1025 19

9 9 öfra 544 18 550 27|
„ Salo socken 298 28| 338 29|
„

Siikajoki ... „ 617 13| 580 9

„ Piippola ... g 193 291 182 23i
I Uleå härad:

558 514„ limingo . . . socken 231 121
„ Muhos .... „ 551 20 560 231
n Uleå g 186 271 155 16

„ Kimingi. ... „ 182 231 162 21

»Ijå 9 233 21* 245 13

n Pudasjärvi . .

„
170 280

I Kajana härad:
270 10 269 7

„ Hyrynsalmi. . socken
„ Suomussalmi .

„ 253 20 266 3

„
Paldamo ... „

274 21* 286 Hl
g Sotkamo ... „

154 147
„ Kuhmoniemi .

„
400 16 400 9

I Kemi härad:
151 20 430 12n Kemi socken

„
Neder-Torneå „ 394 2|

I Lappmarkens härad:
192 22„ Sodankylä . . socken

„
Kittilä .... „

128 101
Summa 6764 16* 7982 4i*4
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tor rågmjöl, och allmänna magasins samt lånefondens å landt-
ränteriet deponerade tillgångar 7291 Rub. 38 kop.

Vid 1861 års slut uppgafs behållningen i kronomaga-
sinerne till 17934| t:r råg, 1453 t:r korn, 27721 mattor mjöl,
i socknemagasinerne -till 5523 t:r råg oeh 7688 t:r korn, och
1862 års behållning:

i kronomagasinerne 170 mattor mjöl, 4682 t:r i k:e
råg, 16250 t:r 10f k:r korn och 23 t:r llf k:r hafra;

i socknemagasinerne 1085 t:r 121 k:r råg och 2588 t:r

171 k:r korn.
Vid detta års svåra missväxt voro dock de vanliga för-

råderne alldeles otillräckliga och snart förbrukade, hvarföre
utomordentliga undsättningsåtgärder måste vidtagas, genom
hvilka 140000 tunnor spanmål till brödföda och utsäde sam-
manbragtes, samt mossuttorkning, vägabyggnad, tjärubrän-
ning m. m. uppmuntrades, påkostades och understöddes. Ym-
nigheten af skogsprodukter i länets östra och norra delar, i
förening med det då rådande höga tjärupriset af 8 Rub. för
tunnan, gjorde att innevånarene i Kemi och Kajana härader
samt i Pudasjärvi utan synnerlig känning öfverstodo miss-
växtåret. I Utsjoki och Enare lemnade en ymnigare fisk-
fångst undsättning. Svårast voro de företrädesvis jordbrukande
häraderne Salo, Haapajärvi och en del af Uleå af missväx-
ter hemsökte. År 1863 blefvo också nya understöd behöf-
liga, hvilka dels af regeringen påkostades, dels genom gåf-
vor inom och utom landet sammanbragtes. Under hösten
1862 och intill 1863 års slut inflöto i gåfvor:

Finskt mynt Mattor

Mark penni. mJöl-
Råg Korn Hafra |
t;r. t:r. t:r. I

Salt
t:r.

Ifrån Finland .
.

. .

„
Ryssland. . . .

227582
172647
55913

9
13
37

15

100
748

282

312

544

161 265

„ Sverige
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Dessa rikeliga gåfvor voro icke endast tillräckeliga för
afhjelpande af stundens behof, utan lemnade ock en behåll-
ning af 254799 Mark 94 penni, af hvilka en särskild nöd-
hjelpsfond för framtida missväxtår bildades. Beklagligtvis
hafva dock dessa medel vid 1865 inträffade missväxt likväl
blifvit åtminstone till en del otillgängliga, emedan de varit
inom kommunerne utlånade och i behofvets tid icke kunnat
utfås. Om våren 1866 uppgafs dock af Guvernören 100000
Mark såsom för ändamålet disponibla. Denna gång drab-
bades Kajana härad hårdast af missväxten emedan priserne
på tjäran betydligen fallit och derföre icke lemnade lika run-
delig undsättning som de föregångne åren. Likaså hörde
Piippola socken till de svårast ansatte. r Hösten 1865 aflopp
emellertid, så länge förråderne räckte till temmeligen lyck-
ligt, och från styrelsens sida erfordrades icke andra und-
sättningsåtgärder än utlåningen af 2004 t:r utsädesråg. För
betryggande af befolkningens utkomst till Öppnandet af 1866
års seglation, importerades af länets handlande ända till
40000 t:r spanmål och mjöl, hvärförutan behållningen uti kro-
nomagasinerna vid årets slut utgjorde 4743 tunnor 17 kap-
par råg, 6179 tunnor 15 kappar korn, 6 tunnor 24 kap-
par hafra och 10 mattor mjöl, samt uti socknemagasinerna
2218 tunnor råg och 3150 tunnor korn. Missväxtens olyck-
liga följder började i högre grad visa sig först efter nyåret,
då verksamma åtgärder måste ofördröjligen vidtagas, ej min-
dre mot den hotande hungersnöden än ock for hämmande
af de med anledning deraf uppkomne epidemierne" *). Öf-

i) Guv:s berättelse f. 1865.

Ifrån Tyskland .
. .

„
England. . . .

2952J
1329i
200|

72
92

„ Danmark . . .

460625[ 83 I 115 | 1030 | 856 | 161 | 265
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ver de speciella utvägarne för undsättning sakna vi dock upp-
gifter.

De tillfölje af förordningen af d. 7 Sept. 1856 i länet in-
rättade jordbruksskolor, den ena å Jokisaari kronohemman i
Pidisjärvi kapell af Haapajärvi socken och den andra Koivikko
skola å Walkonen hemman i Laitasaari by af Muhos socken
hafva ännu föga förmått inverka, emedan den förra till följe
deraf att till dess grundläggning större summa åtgått, än be-
räknad varit, och deraf uppkommen brist, tills vidare åter blif-
vit tillsluten och den sednare än besökts af ett mindre antal
elever, år 1862 af 4 manliga och 6 qvinliga och 1863 af 12
manliga och 5 qvinliga, 1864: 15 manliga och 4 qvinliga, 1865:
10 manliga och 4 qvinliga. Guvernören förmäler att de upp-
tagna elevernes ringa kunskapsgrad försvårar den theoretiska
undervisningen, hvaremot den praktiska visat sig mera till-
fredsställande. Ett större inflytande har det år 1828 under ord-
förandeskap af dåvarande landshöfdingen å orten Abr. Stjern-
schantz instiftade länehushållningssällskapet utvecklat, så vidt
dess inskränkta tillgångar medgifvit, och hvars ändamål upp-
gafs vara „att omfatta hvarje gren inom ekonomins område, som
för Uleåborgs län kan medföra nytta och förkofran och sålunda
medverka till enskildt och allmänt gagn, samt att genom efter-
dömen, råd och upplysningar, dels genom kringspridande af
uti ifrågavarande ämnen nyttiga afhandlingar, modeller och red-
skap , dels också genom förskott af medel, belöningar och ut-
märkelser* befrämja landtbruket. Såväl förmedelst en genom
ledamotsafgifter bildad fond, som med afregeringen beviljade
medel har detta samfund låtit sprida skrifter med anvisning till
potateskulturen, åt det fattigare folket gratis utdelat utsädespo-
teter, utsändt instruktörer för potatesodling och kärrbruk, in-
förskrifvit och folket tillhandahållit frön af hvarjehanda gräs-
slag, ändamålsenliga hushållsredskap, och sålunda i förhål-
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lande till sina ringa tillgångar förvärfvat sig väsenteliga förtjen-
ster om länet. Under sednaste år har sällskapet låtit uppma-
ningar utgå att bilda sektioner för årliga lokalmöten till disku-
terande öfver föremål i landthushållningen, och förena dem
med expositioner af jordbruksalster. Dessa uppmaningar hafva
ock med synnerlig tillfredsställelse blifvit omfattade och så be-
skaffade underafdelningar af hushållningssällskapet bildat sig i
Paldamo, Limingo, Pudasdasjärvi, Muhos, Salo m. fl. Under
marknadstiden i Uleåborg om hösten 1864 öppnades en expo-
sition af jordbruks och slöjdalster och hölls ett jordbruksmöte.
Enahanda exposition för trakten af Torneå öppnades derstädes
af ett särskildt, så kalladt nordfinskt jordbrukssällskap, och
vid begge expositionerne utdelades premier ur anslag, som af
allmänna Kejs. Finska hushållningssällskapet blifvit beviljade.
De nyaste underrättelser om jordbrukets tillstånd i länet hafva
-ri erhållit ur Guvernörsembetets d. 13 Nov. 1866 afgifna berät-
telse för år 1865, deri det förmäles: „Sjelfva tillämpningen
af nyare idéer på jordbruket visar sig till en början endast
i form af enstaka försök: så har exempelvis åkerdikningen
särdeles förkofrat sig i Kalajoki socken och begynt derifrån
sprida sig äfven till andra orter; här och hvar har man också
begynt beså de flerstädes särdeles vidsträckta åkerfälten med
gräsfrö och dermed är också första grunden till införandet
af Skottska plogar laggd. Uti Kajana härad och Pudasjärvi
socken, hvilka landsorter stå efter andra i jordbruk, har se-
dan kronoskogarnes frånskiljande och storskiftets forskri-
dande, befolkningens håg alltmera vändt sig till åkerbruket,
ehuru konsten att gräfva diken derstädes först börjar blifva
känd. Kärr- och mossodlingar hvilka en tid hastigt utbredde
sig öfver länets tre vestra härader, hafva till följe af sednaste
missväxter något afstadnat; man kan dock hoppas, att denna
nyttiga näringsgren med tiden åter upplifvas."



Fauna.
Ibland vilda djur förekomma i skogstrakterne de i det

öfriga Finland vanliga, såsom björn, varg, filfras, räf, 10,
hermelin, mård, utter, hare, ekorre, samt derjemte ehuru
numera mycket i aftagande vilda renar. Ännu för 30 år se-
dan omtalades bäfvern såsom någon gång förekommande i
ödemarkerne, numera påträffas den ytterst sällan. I äldre
tider uppgafs vargen vara sällsyntare i Lappmarken, emedan
den hade svårt att färdas i de djupa snömassorne, numera
har densamma dock derstädes förökat sig till stora skockar,
hvilka hota att alldeles göra slut på renhjordarne. Möjligen
har den ifrån södern framskridande odlingen förmått dessa
vilddjur att draga sig längre åt norr. I Kemi och Torneå
uppges de vara sällsynta. Äfven björnen uppges i sednaste
tid i Lappmarken förökat sig till den myckenhet, att den
hotar Lappens existens; hvarföre jagten efter vilddjuren med
mera drift och omtanke borde bedrifvas än nu förhållandet
är. I allmänhet gäller att rofdjuren i de södra och kust-
trakterne blifvit mera sällsynta och numera dragit sig till de
inre och norra. Jagten på dem uppgifves derföre i Ijå, Kemi,
Neder-Torneå vara ringa och år från år i aftagande; i Öf-
ver-Torneå talas om 2—4 björnar som årligen skjutas. Näst
björnen är filfrasen föremål förjagt. Allmännare tyckes jag-
ten idkas i Rovaniemi, Kemiträsk, Kuolajärvi samt i Lapp-
markens härad äfven på varg, räf, mård, utter. Dock kla-
gas öfver att de begge sistnämnde djurslagen hålla på att
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dö ut. Bra allmänt skjutas harar och ekorrar äfven i många
kusttrakter. Anmärkningsvärdt är att å Karlö inga ekorrar
skola förekomma; de torde der blifvit utrotade. Björnhuden
betalas vanligen med 48—72 Mark, skinn af varg med B—l2,
på några orter 15, räf med 12—16, 20, filfras med 16, ut-
ter med 20, mård med 12 Mark. Harskinn betalas med 40
och ekorrskinn med 16—32 penni.

Så vidt till Guvernörens kunskap kommit hade ifrån
och med 1848 till och med 1860 i länet blifvit nergjorde
613 björnar de flesta i Kemi och Lappmarkens samt Pudas-
järvi och Kuusamo socknar af Uleå härad; i Salo ganska
få, endast 2 på 13 år och i Kajana jemväl ett inskränkt an-
tal, 25 på samma tid. Filfrasar uppges till 752, vargar till
endast 233, säkert mycket under verkliga förhållandet. För
åren 1848—1850 uppgafs de fångade räfvarnes antal till 1688.
För de öfriga åren saknas uppgift. Värdet af de veterligen
skjutna djurens skinn skulle således utgöra omkring 50000
Mark eller 12—13000 Rubel.

Under de följande åren ifrån 1861 till och med 1864
uppges 144 fällda björnar, 306 räfvar, 103 filfrasar samt ett
mindre antal vargar, uttrar, lodjur.

Den vinst rofdjursjagten lemnar ersätter för ingen del
den skada de göra. Under 13 år ifrån 1848—1860 hafva
af dem blifvit dödade:

330 hästar, 1085 nöt, 3474 får och 9300 renar, hvari-
genom landet en förlust blifvit tillskyndad, som lindrigt upp-
skattad bör värderas till 40 å 50000 Rubel.

1863 uppges af rofdjur dödade
hästar till 40, nöt till 111 och får till 309 förutom en

mängd renar, och deremot fällde
34 björnar, 2 vargar, 21 filfrasar, 9 uttrar, 176 räf-

var;
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1864 dödades hästar 20, nöt 40, får 247, förutom re-
nar till ouppgifvet antal, och deremot fällde

björnar 56, vargar 5, lodjur 2, filfrasar 33, uttrar 7
och räfvar 130.

År 1865 uppräknas 35 björnar, 11 björnungar, 11 var-
gar, 21 filfrasar, 84 räfvar, 7 uttrar, såsom fällde.

Vigtigast uppges i Lappmarken och dess granskap vara
jagten på vilda renar, likväl år ifrån år alltmera i aftagande.
För ett fjerdedels sekel sedan voro Sodankyläboerne företrä-
desvis vildrens jägare; jagtens aftagande har gjort dem till
jordbrukare. Såsom sällsynthet omnämnes att 1864 tre bäf-
rar blifvit skjutne.

För kustallmogen utgör skjälskyttet en icke oväsente-
lig näringsgren, uppgående årligen till 3—400 skjälar. I
synnerhet för Karlöboerne har detsamma länge utgjort en
ganska besvärlig och äfventyrlig födokrok. Om tillgången
dervid förmäles uti en på 1820-talet författad beskrifning öf-
ver Karlö: „Så snart vårblidan infaller begifva sig skälskyt-
tarne, vanligen i slutet af April eller i början af Maj men
sist i medlet deraf, ut och föras jemte sina båtar med hä-
star till öppna sjön, hvarest de sedan hålla sig på större
isstycken och med dem vanka af och an, medförande sina
båtar, till dess isen bortsmälter, hvarefter de ungefärligen
midsommartiden hemkomma och kunna då hafva med sig,
om fångsten varit mycket lycklig, omkring 100 stycken större
och mindre skjälar på båten, men ibland ej mera än 20 å

30. Efter hemkomsten flås skjälen, hvarefterköttet väl skjöldt
och rengjordt uti flere vatten, saltas, rökes samt ätes af dem
med mycken begärlighet. Specket dels saltas, dels lägges
sönderskuret i bitar uti tunnor att småningom smälta till
trän och hudarne utspännas och utspikas på väggar, uti drag-
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fulla uthus att torka." I sednare tid klagas öfver skjälskyt-
tets aftagande.

Af skogsfogel fångas tjäder, orre, hjerppe och snöripa.
Tjädern uppges åtminstone i Torneåtrakten vara mindre än
den vanliga. Vissa år förekommer fogel i stor myckenhet,
i de mera bebodda trakterne dock sällan till afsalu, såsom
i Kemi ock Torneå, mera i de mindre odlade socknarne så-
som i Kajanatrakten, Rovaniemi, Kemiträsk, Kuolajärvi, i
synnerhet i Kuusamo, hvarifrån afsättning sker i Uleåborg
och Ryssland till betydliga qvantiteter. Under vintern 1865
—66 utgjorde den mängd snöripor som infunnit sig i Enon-
tekis och den öfriga Lappmarken en rikelig hjelp och bi-
drog att rädda befolkningen från svält i synnerhet å först-
nämnde ort. Af sjöfogel vinnes gäss, änder och svanor.

En af de vigtigaste näringsgrenar utgör fisket såväl i
hafvet, som sjöar och floder. De flesta i landet förekom-
mande fiskslag fångas äfven här, såsom lax, sik, braxen,
id, gös, forell, gedda, aborre, harr, lake, mört, seip eller
siklöija, vanligen muikka kallad samt löija. Mest lönande
är laxfisket förnämligast i Kemi, dernäst i Torneå, Uleå,
Ijå och Simo, något äfven i öfriga elfvar; öfverallt likväl i
aftagande. För åren 1848 till 1850 uppgafs laxfångsten till
8930 tunnor, deraf mest eller 7440 för Kemi, 1440 för Uleå
och endast 50 tunnor för Salo härad, således vid pass 2977
tunnor årligen, hvaraf 2480 för Kemi härad, 480 för Uleå och
16| för Salo. Ifrån 1851 till 1855 beräknades hela laxfångsten
till vid pass 5260, årligen således till endast 1052 tunnor.
Under femårsperioden 1856—1860 uppges årliga laxfisket

i Salo härad till 19 tunnor.
„ Uleå 9 9 540 „

„ Kemi 9 9 500
Summa 1059
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Årliga laxfångsten i Uleå elf, hvilken delats emellan
Uleå och Muhos socknar samt Uleåborgs gemensamma lax-
fiskebolag uppges l):

Afdraget för patuvirke, arbetslöner, fiskbragder och fiskare-
löner beräknades till omkring 10 procent.

*) Af Hr Kontraktsprosten Fogelholm benäget meddeladt.

År.

Försåld färsk
lax \ärd:

Silfver
Rub. kop.

Insaltad lax
till delning :

LS. I ff.

89 2223 Pris 57 å 71 kop. för L%>.1844 2178
1845 2675 1255 10
1846 2985 30 2046 i
1847 3678 15 3278 I
1848 2915 55 190
1849 3255 548
1850 4712 31 All lax utsåld.
1851 5793 90 837 !

I
1852 8742 D:o. Pris 1Rub. för IM.
1853 3794 40 380
1854 3301 50 2139
1855 4839 72 1674
1856 5840 40 930
1857 5079 66 D:o d:o.
1858 7049 40 941
1859 3978 54 D:o d:o.
1860 8755 95 651
1861 10192 80 95
1862 8923 35 All lax utsåld; pris 1

Rub. 60 kop. pr IM.
1863 8854 53 D:o d:o.
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För 1864 uppges laxfångsten: för 1865:

Utom inom landet, afsättes laxen i Sverige och Ryssland.
För fiskodlingen blef under loppet af år 1864 en lax-

kläckningsanstalt anlagd vid mynningen af Uleå elf. — Lax-
fisket i Kemi elf räcker ifrån mynningen ända upp till Ro-
vaniemi kyrka, och i Torneå elf till Muonioniska, ehuru i
aftagande ju högre upp. Ide till Ishafvet utfallande elfvar
Tana och Utsjoki är laxfisket sommarn om nog förmonligt och
Fiskarelapparnes förnämsta födokrok. — Sikfångsten i syn-
nerhet inom Kemi härad uppskattas till 2—300 t:r årligen.
1865 fångades i länet 565 tunnor sik, värde 28250 Mark.

Strömmingsfisket i hafvet och dess skärgårdar varierar
i Salo härad emellan 4—600, i Uleå emellan 180 och 435
och i Kemi emellan 250 och 400 tunnor årligen. Såsom
fiskalägen der strömmingsfiske ifrån ålder blifvit idkadt om-
nämnas Kallankari, beläget utanför Kalajoki och Lochteå
socknar, der Pyhäjoki och Kalajoki jemte Lochteåboarne bru-
kat fiska. Jemte det Karlöboerne idkat fiske vid egna strän-
der, har strömmingsfångst af dem ifrån ålder bedrifvits vid
Malören, en 6 mil utanför Torneå stad och tolf mil ifrån
Karlön uti öppna hafvet inom svenskt område belägen kal
holme, dit Karlöboerne begåfvo sig i början af Juli och hem-
koramo i -.lutet af Augusti. Väl uppges uti en för fyratio
år sedan författad beskrifning öfver ön, att Karlöboernes rätt

i Torneå elf till . . . . 496 t:r. 630 t:r salt lax.

v Kemi „ „
. . . . 945 „ 1190 „ . „

w Ija „ „ 430 „ 300 „ . ,

» Uleå „ ,
. . .

. 381 „ 350 tt „ „

1/ elfvarne söder om Uleå. 13 „ Il H II

Summa 2265 „ 2470 „ „ a

1864 efter 120 Mark för tunnan, värde 271800 Mark.
1685 „ 100 „ (/ g g 247000 „
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att der idka fiske sedan 1810 års gränsereglering upphört;
icke dess mindre berättades ännu 1863 i Torneå, att de med
denna näringsgren fortforo.

Af upplands-allmogen idkas i insjöarne och högre upp
i elfvarne ett mera eller mindre lönande fiske, vanligast för
eget behof, på vissa orter äfven till afsalu. I södra delen
af länet såsom i Kalajoki, Haapajärvi, Pyhäjoki och Kärsä-
mäki är fisket i elfvarne obetydligt, men större i Pyhäjärvi,
Haapajärvi och Reisjärvi sjöar. I det vattenrika Kuusamo
förekommer en stor och fet sik nästan i alla träsk, som icke
blott fångas till husbehof, utan om vintern under isen med
nät till afsalu. Årligen säljas 4—500 L® för ett pris af 1
—1 Rub. 50 kop. åt ryska uppköpare. Träsklax eller tai-
men förekommer der jemväl i Kitka, Kuusamo, Muojärvi och
Paanajärvi sjöar. Öfver större delen af länet är muikkan bra
allmän och tjenar icke blott till husbehof, utan jemväl och
i synnerhet muikrom till afsalu. I Uleå träsk bedrifves stark
muikfångst. I Lappmarkens härad utgör fisket en ibland de
förnämsta näringskällor. Uti Muonioniska, Enontekis, So-
dankylä och Kittilä äro de inom kommun belägna fiskevat-
ten gemensamma för alla dess inbyggare, men i Enare och
Utsjoki hafva elfvar och träsk blifvit fördelade hushållen emel-
jan. I Sombiotrakten af Sodankylä bedrifves ett rikt insjö-
fiske, i Utsjoki och Tana elfvar lönande laxfiske. Dessa
fisken motsvara dock ej behofvet. Det förnämsta fisket, i
synnerhet torskfångst, idkas derföre af Lappmarkens inbyg-
gare sedan äldre tider uti ishafvets vikar vid Norska kusten,
i synnerhet Warangerfjord, oftast vid Wadsö, oaktadt de
derstädes icke hafva fiskerirätt för egen räkning, utan såsom
arrende nödgas afstå största delen af fångsten åt Norr-
männen. Det är vanligen endast en tredjedel af fångsten
som tillfaller finska inbyggare. De som idka detta fiske be-
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gifva sig hemifrån i Martii och återkomma i Juli, någon gång
med 50 å 60 speciedalers behållning, men ofta äfven med
ringa fördel. Norrmännen hafva i sednare tid också före-
tagit sig att, förutom de nog svåra vilkoren med båtsreda-
ren, debitera alla finska infödingar som idka fiske på deras
kust, om ock på ringa anpart och endast några veckor, för
kommunala utskylder med 2 å 3 speciedaler för person. Å
ena sidan nödvändigheten för Lappmarkens inbyggare, att
medelst fiske i ishafvet bereda sig bergning, och å den an-
dra de svårigheter hvilka derstädes möta dem som frem-
mande statsundersåter, hafva redan i äldre tid men i syn-
nerhet under sednare missväxtår föranledt åtskilliga såväl
Lappar som Finnar, att med hustru och barn alldeles öfver-
flytta på norskt område och derstädes för alltid förblifva.
De årliga fiskarefärderne uppges menligt inverka på sedlig-
heten och i synnerhet befordra dryckenskap.

Enligt hvad kronofogden för Lappmarken inberättar
finnes uti de af finnarne besökta fiskelägen en såkallad han-
del, hvarest äfven starka drycker utminuteras. Under syss-
lolöshet, då hafvet är oroligt ofta under flere veckor och
fiskandet derigenom hindras, ärkortspel och fylleri fiskarenes
enda sysselsättning. Dessutom har man i Wadsö anvisat
dem en skiljd trakt till bonings- och vistelseställe, hvarest
de sig sjelfve öfverlemnade och utan ringaste tillsyn vänja sig
vid ett utsväfvande lefnadssätt, och derifrån hemföra sina
vanarter. Dessa olägenheter gör det önskvärdt att åt finska
inbyggare en egen särskild kuststräcka för idkande af sjelf-
ständigt fiske kunde vinnas och har för detta ändamål blif-
vit föreslagen en del af rysk-lappska kusten invid Jakobs
elfs mynning samt i öster derom en bugt, Stolboaviken kal-
lad, den såkallade fiskare-halfön och vidare till Falkfjorden;
hvarom nedanföre utförligare kommer att ordas.
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I åtskilliga vattendrag, såsom i Luttojoki, Neutama-
joki af Enare socken, Kaihuajoki i Rovaniemi, i Listomojoki,
Saukoja och Tumsa i Kemiträsk, i Asku och Maskusjoki
samt vid Pousu i Kuusamo äfvensom på åtskilliga ställen i
Hyrynsalmi och i länets södra del i Kalajoki samt många
andra skogsbäckar förekomma perlmusslor, hvilka på sina
ställen fiskas. Detta fiske idkas antingen sålunda att fiska-
ren vadar naken i vattnet under de små forssarne der snäc-
korne uppehålla sig, eller ock nyttjas en stocklafva med hål
i ändan, hvarigenom fiskaren, liggande på lafvan, ser i bot-
ten. Lafvan framskjutes efter behof och snäckorna uppta-
gas med en fyrgrenig gaffel. Enligt hvad Dr. Dentsch in-
tygar, betaltes i hans tid för mindre perlor B—l6 skillingar,
för sådana som voro af en ärts storlek 2 Riksd. bko. Då
likväl hundrade musslor kunna upptagas och öppnas innan
någon perla finnes, denna också ofta är liten, omogen och
utan allt värde, så anses detta fiske vanligen vara föga lö-
nande.

Af husdjur förekomma de i landet vanliga, jemterenen.
Hästen är i södra den af länet den enda dragare emedan
dragoxar allt mera kommit ur bruk; i norr begagnas på
sina ställen dragoxar och ersätter renen någongång hästens
ställe, samt är i norra Lappmarken den enda dragaren. Hä-
starne dels uppfödas hemma, dels uppköpas förnämligast
ifrån Savolax; omkring f-.delar uppges vara hemväxta. För
år 1807 uppgaf Djurberg i det då till omfång mindre länet
hästarne till 14320. Under 1808 års krig och genom den
kreaturspest som sedermera härjade i Österbotten, blef de-
ras antal minskadt, hvarföre de enligt 1810 års folkmängds-
tabell uppgafs:

Å landsbygden:
i Brahestads prosteri till 5042.
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samt i städerne:

Sjutton år sednare uppskattades hästarnes antal enligt
uppgift i de Böckerska samlingarne till endast 11150. Då
på samma tid befolkningen utgjorde 118788 personer, så be-
lopp sig 1 häst på 10 å 11 personer. Vid pass 13 år sed-
nare eller omkring 1840 uppgafs hästarnes antal till 14476,
eller 1 häst på 9 personer. Fördelade på häraderne räknades

Tio år sednare eller 1850 uppgafs hästarnes antal:

i Uleåborgs prosteri till 2468.
a Kaj ana „ „ 1930.
„ Kemi „ „ 2498.

i Brahestad. 86.
„ Uleåborg . 150.
„ Kajana 34.
„ Torneå 40.

Summa 12248 på en befolk-
ning af 95284 eller 1 häst på 7—8 personer.

i Salo . . . 5790 hästar.
„ Uleå . .

. 4017 ,

„ Kaj ana . . 1978 „

„ Kemi . . . 2041 „

H Lappmarkens 650 „

I städerne: II I Salo härad: I I Uleå härad: [Kajana härad:
Uleåborg 218 Haapajärvi 1225 Limingo ..1250Paldamo 800
Brahestad 80 Kalajoki.. 1860Muhos.... 720 Sotkamo 1100
Kajana.. 54 Pyhäjoki.. 2098 Uleå 338 Hyrynsal-
Torneå .. 36 Salo 6501Ijå 970 mi 1000

Siikajoki.. 1050Pudasjärvi 670

[Piippola .. 5901Kuusamo . 610
Karlö .... 174

388| 7647 4558 2900.
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hvilka fördelade på landets befolkning eller 157010 perso-
ner skulle gifva 1 häst på 8 personer.

1860 räknades hästar:

1 Kemi härad: ||I Lappmarkens härad :|
i

Kemi 790|Muonioniska ... 70
Rovaniemi . . 500| Enontekis .... 17
Kemiträsk . . 350 Kittilä 145
Neder-Torneå 640 Sodankylä .... 262
Öfver-Torneå 600lEnare 15

2880 Utsjoki .0
509 _= 18882 hästar,

I städerne: | I Salo härad: I I Uleå härad:
Uleåborg 168:Haapajärvi. . 1175Limingo. . 1318
Brahestad 78 .Kalajoki . . . 1863 Muhos. . . 740
Kajana. . 62 [Pyhäjoki . . . 1450 Uleå. ... 383
Torneå .

. 52 Kärsämäki . . 930 Ijå 1086
Salo 650Pudasjärvi . 816
Siikajoki . . . 860 Kuusamo . 658
Piippola . . . 819
Karlö 200

Summa 360| 7947,, 5001 = 13308.
I Kaj ana i I Kemi härad: ii I Lappmarkens

härad:
Kemi 950

härad:
Paldamo 775 [Muonioniska 62
Sotkamo 1060[Rovaniemi . . 290 Enontekis .

. 18
Hyrynsal-

Kemiträsk . . 300 Kittilä . . . 193mi .. . 839
Kuolajärvi . . 286 Sodankylä. . 315
Neder-Torneå 1025 Enare ....15
Öfver-Torneå 540 Utsjoki ... 1

Summa 2674 339l| 604 = 6669.
Summa 19977,
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eller 1 häst på B—9 personer. Emellan 1827 och 1860, 33
år eller ett tredjedels sekel hade hästarnes antal således till-
växt med 79 procent. Hästarne fördelade på länets 8222
hemman skulle lemna 2,4 på ett hemman, samt 10,78 på
hvarje af länets 1851,447 mantal.

Hästarne fördelade på häraderne ger

Till följe af nådig Kungörelse af d. 28 Okt. 1840 äro
af medel anslagne till hästafvelns förädling under en rad af
år premier utdelade för bättre vårdade föl, och enligtKung.
af 1845 kronohingstar i åtskilliga delar af länet underhållne,
utan att dock ännu någon allmännare förbättring af häst-
rasen förmärkts.

på hem- på man-
manet. talet.

I Salo . .
. härad 2,878. .

. . . 10,424.
„ Uleå . . . 9 2,431. . . . . 8,387.
„

Kajana . . 9 1,903. . .
. . 16,738.

g Kemi . . . 9 2,297. .
. . . 11,993.

„
Lappmarkens 9 1,156. Till ganska ringa del ännu i

mantal satt.

År 1864 befinnes hästarnes antal uppgifvet: År 1865:
i Uleåborgs ....stad till 138. .

9 150.
„ Brahestad .... „ „ 66. . 67.
„ Kajana „ „ 51. . . 49.

„ Torneå
„ „

51. .

9 46.
, Salo härad „ 4170. . , 3917.

„
Haapajärvi ...

„ „ 4120. .

„ 4560.
„

Uleå „ „
5510. . „ 5319.

„ Kajana „ „ 2773. .

„
2955.

„ Kemi
» _■ 3575. .

„ 3720.
„ Lappmarkens ... „ „ 652. .

„ 686.
Summa 21106. Summa 21469.
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Boskapsskötseln utgör näst åkerbruket länets vigtiga-
ste näringsgren, nötkreaturen allmogens betydligaste egen-
dom. I allmänhet hålles ladugården större än höbolet skulle
tillåta, hvarföre till dess uppfodring utom den vanliga födan
af hö och råghalm, begagnas renmossa, hästspillning, korn-
halm, agnar, löf, lafvar, tallbark och qvistar, öfver hvilka äm-
nen kokning vintern om dagligen sker. En bättre method
iakttages dock i landets norra del, der ljusa med eldstad och
murgryta försedda fähus förekomma. I Torneådalen, der äf-
ven det rika sommarbetet fördelaktigt inverkar, och de bördiga
ängarne lemna ymnigt vinterförråd, äfvensom i en del afLapp-
markens härad, i Rovaniemi, Kemiträsk och Kuusamo, der
klimatet försvårar åkerbruket, drifves boskapsskötseln med
mera omsorg. Ehuru inga bättre utländska racer införts,
har allmogen derstädes genom mindre afseende å kreatu-
rens mängd, än å deras ymnigare uppfodring och uppmärk-
samma skötsel lyckats uppdrifva mjölkafkastningen, så att
å dessa orter, hvarje ko beräknas gifva 4—5 L® smör
årligen. I öfriga socknar af Kemi härad närmar sig af-
kastningen till ofvanuppgifna resultater. Men i de andra
socknarne af Uleå, äfvensom i Salo och Haapajärvi härader,
blir, oaktadt mycken uppmärksamhet åt denna hushållsgren
egnas, då kreaturen under vintern födas knappt och betes-
markerna under sommaren äro sämre, vinsten af boskaps-
skötseln vida mindre. Uti Kajana härad är detta än mera
fallet, i synnerhet emedan kreaturen under vintern ytterst
svagt uppfordras. I samma förhållande af mera eller min-
dre omsorgsfull boskapsskötsel, vårdar sig också allmogen
mera eller mindre om bättre smör och bereder sig derige-
nom större eller mindre penningeinkomst. Ingenstädes för-
står man sig på att bereda denna vara såsom ske borde för
att kunna täfla med utlänningens. De af länets hushåll-
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ningssällskap i ämnet utgifna och spridda undervisningsskrif-
ter hafva åtminstone icke ännu inverkat till någon märkbar
förbättring af smörproduktionen.

Icke dess mindre har, oaktadt den rådande bristen tvun-
git att minska kreaturens antal, den allt mera tilltagande ef-
terfrågan efter smör, förmodeligen ock behofvet af penninge-
förtjenst, förmått allmogen att egna större uppmärksamhet
på mjölkhushållningen och föröka smörproduktionen, som
vunnit afsättning i landets städer äfvensom i Ryssland och
utrikes orter. Smörproduktionen utöfver befolkningens eget
behof beräknades aproximativt

för hvilken vara, till följe af det under år 1865 gällande
priset af ända till 12 Mark för lispundet, länets inkomst be-
räknas till 851820 Mark.

Nötkreaturens antal uppgafs 1807 till 47850 således 3
nöt mot 1 häst.

År 1810 räknades nöt:
Å landet:

1863 till 61850 L#.
1864 , 64530 ,

1865 i Salo . . . härad till 7000 IM.
„ Haapajärvi .

9 9 12000 „

„ Uleå . . . 9 9 6800 „

„ Kaj ana . .

9 9 3000 „

„ Kemi . . . 9 II 32725 „

„ Lappmarkens 9 II 7460 „

Summa 70985

i Brahestads prosteri 14809.
„ Uleå. ... g 9274.
g Kaj ana . .

„ 8445.
„ Kemi ...

„ 16191.
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I städerne:

på närmare 2 personer.
År 1827 räknades 55103, eller närmare 5 kor på 1 häst.

År 1850 räknades:

I Brahestad 160.
v Uleåborg 197.
r. Kajana 130.
9 Torneå 65.

Summa 49271 = 4 nöt pa 1 häst, eller 1 nöt

År 1840 för Salo . .
. härad 23766 nöt.

„ Uleå ... „ 15718 „

„ Kajana .
.

„ 6595 „

„ Kemi ... „ 10130 „

„ Lappska .

„ 2090 „

Summa 58299 9 eller 3 på 1 häst.

Oxar och
tjurar. Kor. Ungnöt.

Summa
nötkrea-

tur.
I städerne:

Uleåborg 4 459 55 518
Brahestad 1 232 13 246
Kajana 6 147 20 173
Torneå 4 150 25 179

Summa 15 988 113 1116

I Salo härad:
400 3782 1000 5182Haapajärvi

Kalajoki 106 5940 2112 8158
Pyhäjoki 623 10029 2320 12972
Salo 260 3600 400 4260
Siikajoki 450 4500 1300 6250
Piippola 300 2800 600 3700
Karlö 20 650 160 830

Summa 2159 31301 7892 41352



210

Uleå härad:

Kajana härad:

Kemi härad:

Lappmarkens härad:

Limingo 120 5300 920 6340
Muhos 209 2947 982 4138
Uleå 85 1643 268 1996
Ijå 158 4361 945 5464
Pudasjärvi 150 2590 490 3230
Kuusamo 172 2708 810 3690

Summa I 894 I 19549 I 4415 24858

Paldamo
Sotkamo

260
410

3200
4400

710
980

1300

4170
5790
5495Hyrynsalmi 195 4000

Summa 865 11600 2990 15455

Kemi 200 3300 800 4300
Rovaniemi
Kemiträsk
Neder-Torneå
Öfver-Torneå

30
60
60
50

1400
1000

600
300

2030
1380

2560 435
700

3055
32002450

Summa 4001 10710 2835 13945

Muonioniska 34 452 80 566
Enontekis 16 244 55 315
Kittilä 54 798 193 1045
Sodankylä 90 1140 385 1615
Enare 12 130 30 172
Utsjoki . 48 136 55 239

Summa 254 2900 | 798 | 3952
Summa summarum | 4587 | 77048 | 19043 | 100678
eller något öfver 5 kor på 1 häst.
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1860 räknades nötkreatur:

I städerne:

I Salo härad:

I Uleå härad:

I Kaj ana härad:

Oxar och
tjurar. Kor. Ungnöt. Summa

nöt.

Uleåborg
Brahestad

7

3
1

472
270
155
130

8
15
13

6

487
285

Kajana 171
Torneå 137

Summa 11 1027 42 1080

laapajärvi 200 4425 450 5075
kalajoki 78 6092 1765 7935
'yhäjoki 220 7400 1750 9370
Lärsämäki 360 3010 1450 4820
alo 120 2610

3740
3536
1025

270
360
300
125

3000
iiikajoki 170 4270
'iippola 200 4036
[arlö 50 1200

Summa 1398 31838 6470 3970

Limingo 147 1894 1315 3356
Muhos 160 3000 750 3910
Uleå 287 5710 404 6401
Ijå 180 4200 650 5030
Pudasjärvi 296 3210 812 4318
Kuusamo 195 2266 619 3080

Summa 1265 20280 4550 26095

aldamo 290 2428 875 359;

otkamo 390 3650 600 464
[yrynsalmi 204 3910 535 464

Summa 884 9988 2010 1288
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I Kemi härad:

I Lappmarkens härad:

På trettiotre år eller sedan 1827 hade nötkreaturens
antal således tillväxt med 46331 eller 84 procent; och nö-
ten förhöllo sig till befolkningen som 1 till 1,76.

Fördelade på hemman och mantal inom de särskildta
häraderne belöpte sig nötkreaturen

Kemi , .
.

. 155 4000 860 5015
Rovaniemi 25 1000 300 1325
Kemiträsk
Kuolajärvi
Neder-Torneå
Öfver-Torneå

40
51
70
85

1400
681

400
180

1840
912

3875 390 4335
3000 580 3665

Summa ' 426 13956 | 2710 17092

Muonioniska 14 413 107 534
Enontekis 26 302 78 406
Kittilä 70 967 329 1366
Sodankylä 134 1385 371 1890
Enare 16 163 10 189
Utsjoki 54 128 12 194

Summa j 314 | 3358 | 907 | 4579
Summa summarum 4298 | 80447 | 16689 101434

sller likasom 10 år förut 5 nöt på 1 häst.

på hem- på man-
manet. talet.

I Salo .... härad 14,384. 52,082.
„ Uleå .... „

12,685. 43,767.
„ Kajana . . .

„ 9,168. 63,638.
„ Kemi .

.
.

„ 11,579. 60,471.
„ Lappmarkens .

„ 8,755. Till ringa del i man-
tal satt.
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1864 uppges följande på de flesta orter förökade antal nöt

Således minskning på ett år 4894 stycken.
Får hållas till större delen endast till eget behof, eme-

dan den af inhemsk race vunna grofva ullen har mindre af-
nämare, än det af nötkreaturen vunna smöret, dock hafva
uppsocknarne något ull och vallmar till afsalu. Också hafva
under åren de såkallade tyska och spanska fårracerne något
tilltagit i antal. Den årliga afkastningen beräknades till 4
a 5 marker på fåret och fårens antal år 1810 till 45574,
1827 till 64439. År 1860 räknades 89072 får. Deras antal

I Uleåborgs stad 521.
9 Brahe „ 282.
g Kajana „ 182.
g Torneå „ 112.
„ Salo . .

. härad 23920.
„ Haapajärvi .

9 16980.
„

Uleå . .
. 9 28576.

;; Kaj ana . .

9 13269.
„ Kemi . . . II 16652.
„

Lappmarkens 9 4283.
104777.

1865: „
Uleåborg 561.

„ Brahestad 312.

„
Kajana . . 175.

„ Torneå . . 96.
„ Salo . . härad 22346.

„
Haapajärvi 9 16621.

„ Uleå . . 9 25575.
„ Kajana. . 9 13165.
„

Kemi . . 9 16391.
„ Lappmarkens 9 4639.

99883.
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hade således på 33 år tillväxt med 24633 eller 38 procent,
och förhöllo sig fårens antal till befolkningen sistnämnde år
som 1 till 2,0n. Fyra år sednare uppges fårens antal betyd-
ligt högre eller till 102957, hvilka fördelade på årets be-
folkning eller 187701 personer, skulle utgöra 1 får på 1,82
personer. Den större differensen på fårens antal 1860 och
1864 låter dock för ettdera året förmoda en större miss-
räkning.

1865 räknades får:

Andra mindre husdjur såsom svinkreatur och getter un-
derhållas endast i mindre qvantitet, af de förra år 1860 3453,
deraf i städerne . . 68.
i Salo .

. . härad 1960.
, Uleå ...

, 619.
„

Kajana . .

„
785.

„
Kemi ... „ 21.

„ Lappmarkens alldeles inga. 1864 räknades 4088; år 1865:
3989.

Getter hålles obetydligt, uppgafs till endast 71 stycken,
deraf mest i Haapajärvi och Neder-Torneå. I Lappmarken
alldeles icke.

Uleåborg .
. 17.

Brahestad . . 50.
Kajana . . .

. 200.
Torneå . . . 44.
Salo ....härad . 22230.
Haapajärvi. .

*
. 20221.

Uleå .... 9 . 25850.
Kaj ana . . . 9 . 10180.
Kemi . . . 9 . 12613.
Lappmarkens .

9 . 6087.
97492.
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Det nordligaste husdjur utgör fortfarande renen icke
blott hos de nomadiserande eller Fjäll-lapparne, hvilkas enda
subsistensmedel den ifrån ålder utgjort, utan jemväl hos
Fiskare-lappar och jordbrukande Finnar, År 1822 uppgaf
Fellman de tama renarnes antal i Utsjoki till 10000 och 1834
räknades i de Böckerska samlingarne renarne i Utsjoki till
12—15000, i Enare till 3500, i Sodankylä till 300, i Kit-
tilä till 300, i Kuolajärvi till 1200, i Kuusamo till 80 o. s. v.
Det egenteliga nomadlifvet, nästan uteslutande inskränkt till
Utsjoki, är dock numera i aftagande och Fjäll-lappfamiljer,
ibland hvilka de rikaste kunna ega 1500 renar, och hvilka
idkeligen tåga omkring med sina hjordar samt i Djurbergs
tid utgjorde 32 familjer, räknas numera endast till 14 å 15.
Kronofogden i Lappmarken berättar derföre 1864: Rensköt-
seln, grundvalen för det egenteliga Lappska folkets bestånd
bedrifves såsom sådan endast i Utsjoki och Enare, men nu-

tiden lutar den starkt åt sin undergång. Deremot tyckes
renafveln hos Fiskarelappar och nybyggare vara i tilltagande,
ehuru klagan förts öfver den skada rofdjuren gjort på ren-
hjordarne. Renar underhållas i norra och östra delen af Uleå,
norra af Kajana samt i alla socknar af Kemi och Lappmar-
kens härader. 1860 uppgifvas:

I Uleå härad:

I Kajana härad:

I Kemi härad

9 Ijå • • socken 430 renar.

„
Pudasjärvi 9 2050 „

„ Kuusamo 9 4022 „

S:a 6502

„ Hyrynsalmi socken 60
S:a 60 v

Kemi soc ;en
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I Lappmarkens härad

Uppgifternes olikhet emellan åren 1860 och 1864 fram-
kallar samma anmärkning som ofvanföre blifvit gjord om få-
ren. Det sednare årets uppgift torde dock komma sannin-
gen närmare, emedan följande årets räkning med densamma
närmare öfverensstämmer.

1865 räknades nemligen

I Rovaniemi socken 800 renar.

„ Kemiträsk 9 350 „

„
Kuolajärvi 9 2121

.

„ Neder-Torneå 9 33 „

„
Öfver-Torneå 9 1000

„

S:a 5804

„ Muonioniska . socken 619 9

„ Enontekis 9 2585 9

„ Kittilä .
. . 9 748 9

g Sodankylä 9 2221 9

„
Enare .

.
. 9 2000 9

g Utsjoki . . 9 4000 H

12173
Summa summarum 24537 9

1864 uppges renarnes antal förökadt
i Uleå ....härad till 8542.

9 Kajana .... n „
200.

g Kemi ....

, „ 10525.
„ Lappmarkens .

.

„ „
18357.

Summa 37624.

i Uleå ....härad 7400 renar.
„ Kajana .

. . 9 178 „

„
Kemi . . .

9 13717 „

„ Lappmarkens . 9 15979 „

Summa 35274 9



Hemslöjd, handtverkerier, fabriker.
De förnämsta af folkets binäringar såsom jagt och fiske,

jernhandtering, tjärubränning, sågrörelse och skeppsbygge-
rier hafva ofvanföre på behöriga ställen blifvit omtalade.
Till binäring bör vidare räknas hemslöjden, förfärdigande
af trädkärl af alla slag, kör-, jordbruks- och hushålls- samt
fiskeriredskap nästan allmänt öfver länet till husbehof; af
båtar förfärdigas årligen i Pudasjärvi en mängd, som med
vårfloden nerforslas till Ijå och der försäljas, mest till stä-
dernes handlande. Tervolaboerne äro händige att förfärdiga
fisksaltningskärl, hvilka försäljas vidt omkring. Såsom en i
sednare tid tillkommen lätt afsättelig hemslöjdsprodukt om-
nämnes fabrikationen af takpertor, hvilken allt mera sprider
sig. I skiljda trakter idkas slip- och qvarnstenshuggning, på
sina ställen, såsom i Kemiträsk: telgstensarbeten. Korgflät-
ning af rötter, mattflätning af säf och halm bedrifves nog
allmänt, mest till husbehof och afyttring i närmaste städer
och landsbyggd. Väfskedar i Kalajoki och Salo. Jernsmi-
det är ibland allmogen nog spridd, på sina ställen äfven af
bössor och pistoler.

Gelbgjuteriarbeten, såsom af klockor, bjellror, ljussta-
kar m. m. förfärdigas af några personer i synnerhet i Salo
härad, såsom i Kalajoki och Siikajoki, men äfven i Kajana
härad; ifrån förstnämnde orter äfven något till afsalu utom
länet, ej blott inom eget land utan jemväl i S:t Petersburg.
I mindre mån tillverkas äfven väggur. Spånads-, väfnads-
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och stickningsarbeten af ull, hampa och lin idkas öfverallt
till husbehof, och på sina ställen, såsom i Kalajoki, Pyhä-
joki och Siikajoki socknar af Salo härad äfven till afsalu;
äfvensom i Uleåborg och Brahestad af utländskt bomulls-
garn; väfnader tillverkas utöfver dessa städers eget behof.
I Lappmarken och några andra af länets norra trakter för-
rättas limkokning af renhorn och förfärdigas lappskor, mud-
dar och handskar af renskinn, alltsammans mest till hus-
behof, men också i större eller mindre mån till försäljning,
förnämligast inom länet. Sålunda tillverkar allmogen sjelf
sina flesta behof, utan att dervid dock utveckla någon ut-
märktare skicklighet. Deras antal som uteslutande egnat
sig åt viss handaslöjd eller egenteliga handtverkares antal
är deremot ringa. År 1805 räknades inom Uleåborgs läns
dåvarande omfång tillsammans 146 handtverkare eller 1 på
631 af befolkningen; deraf 117 på de tre städerne eller 1
på 41 stadsinvånare och endast 29 på landsbyggden, eller
1 på 3012 personer. Fyrtio år sednare eller 1845 utgjorde
i det till omfång förökade länet antalet af handtverkare å
landet 170, eller 1 handtverkare ibland 795 personer, och i
länets fyra städer 358 eller 1 ibland 23 å 24 invånare. År
1860 utgjorde handtverkare å landsbyggden i hela länet en-
dast 341, eller endast 1 af 493 ibland landsbefolkningen.
Af dem voro färgare 6, garfvare 3, glasmästare 8, hofsla-
gare 1, kruk- och kakelmakare 5, murare 18, målare 4, sa-
delmakare 5, skomakare 53, skräddare 132, smeder 57, snic-
kare 48, svarfvare 1. Uti länets fyra städer funnos på samma
tid 182 handtverkareverkstäder, nemligen af bagare 14, bleck-
slagare 1, bokbindare 1, färgare 20, garfvare 17, gelbgju-
tare 2, glasmästare 2, guld- och silfverarbetare 8, hattma-
kare 3, hofslagare 1, instrumentmakare 1, kakelugns- och
krukmakare 1, kopparslagare 5, körsnärer 1, murare 3, må-
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lare 7, repslagare 3, sadelmakare 11, skomakare 18, skräd-
dare 17, smeder 8, snickare 16, sockerbagare 2, svarf-
vare 6, sämsk- och handskmakare 2, urmakare 3, vagnma-
kare 2, och stadshandtverkare af alla slag utgjorde 476,
hvilka fördelade på städernes invånare eller 10809, gör 1
handtverkare på 22—23 invånare. I hela länet funnos så-
ledes 817 handtverkare, hvilka fördelade på dåvarande 179096
invånare gör 1 handtverkare på 219 personer. Handtver-
keriernes produktionsvärde är okändt.

Andra fabriks- och manufakturinrättningar än de redan
ofvanföre omtalade, äro få till antal samt af ringare om-
fång och betydelse. I början på seklet omtalas några beck-
bruk och färgerier, en tobaksfabrik och ett glasbruk, hvilka
begge sistnämnde dock icke voro i gång. Glasbruket an-
lagdt 1783 å ett frälsenybygge Nyby i Ijå socken hade år-
ligen lefvererat vara för 20 a 30000 Riksd.; men genom öf-
versvämning och eldsvåda råkat i förfall och 1805 blifvit ned-
lagdt. I början på 1840-talet omnämnas 2:ne beckbruk i
Uleåborg och ett enahanda i Brahestad, hvilka årligen till-
verkade omkring 4000 tunnor beck, ofvannämnde åter istånd-
satte glasbruk, tillverkande årligen omtrent 400 kistor fen-
sterglas jemte mindre glasarbeten; samt 2:ne klädesfabriker
af mindre betydenhet. I Manufaktur-direktionens första i
tryck utkomna berättelse om industrins tillstånd i landet för
åren 1842 och 1843, omnämnas i Uleåborgs län Nyby glas-
bruk med 16 arbetare producerande vara för 7200 Rub. silf-
ver, samt en medelst skiljda privilegier af 1817, 1841 och
1843 tillkommen, af Handlanden Fr. Lithovius anlagd tobaks-
fabrik i Uleåborg med 8 arbetare och 1450 Rub. produk-
tionsvärde. 1850 uppger samma Direktionsberättelse Nyby
glasbruk med 34 arbetare och 9000 Rubels produktionsvärde
och Uleåborgs tobaksfabrik med 9 arbetare och 1000 Rub:s
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produktionsvärde. I guvernörsembetets berättelse för samma
år uppräknas utöfver dessa fabriker en åkdonsfabrik i Uleå-
borg, privilegierad 1847 med 6 arbetare och 1750Rubel årligt
produktionsvärde äfvensom en tobaksfabrik i Brahestad, hvil-
ken med 6 arbetare sedan dess 1848 erhållna privilegium
producerat vara för 562 Rubel. Under följande årtionde upp-
gafs nedannämnde förhållande med hallrätt underlydande fa-
briker i länet:

Enligt Magistratens i Uleåborg årsberättelse förfärdi-
gades å bruket 1861 med 8 mästare och 12 handtlangare
457 kistor fensterglas, 8025 stycken bouteljer, 1096 st. fla-
skor, 512 muggar, 65 dussin dricks- och 60 d:o spetsglas
samt 195 st. bunkar allt af grönt glas, för ett sammanräk-
nadt värde af 5025 Rub. s:r, och afsattes afverkningen dels
inom landet, dels också i Ryssland och Sverige. Tillhörde Råd-
mannen Abr. Fellman. 1865: 16000 Mark tillverkningsvärde.

Tobaksfabriken i Uleåborg:

JNyby glasbruk:
: 1851 arbetare 34, produktionsvärde 9000 Rub.

tt 1852 g 38 g 8000
„

tt 1853 g 46 „ 8000 „

9 1854 „ 21 „ 5000 „

9 1855
„

18
„

2600
„

9 1856
„

12 „
5700

„

9 1857 „ 18
„

6100
„

9 1858
„

18 „ 6500 „

9 1859 „ 18
„

6500 „

9 1860 „
20

„
4500

„

S:a 61900 „

År 1851 arbetare 8, produktionsvärde 1000 Rub.
„

1852
,

20 3000 „

9 1853 „ 20 3000
„
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År 1861 sysselsattes å bruket 15 arbetare, och för-
brukades dels utländska, dels ryska tobaksblad och stjelk,
samt tillverkades 15000 ® kardustobak, 150000 st. cigarrer
och 450 ® tuggtobak, för ett tillverkningsvärde af 4500 Rubel.

Åkdonsfabrik derstädes:

År 1861 uppgafs arbetsvärdet till 1000 Rubel. Ägdes
af Sadelmakaren Elias Åström.

En tillfölje af nådig resolution af d. 23 Jan. 1861 af
Vagnmakaregesällen K. F. Berlin i Uleåborg anlagd åkdons-
och möbelfabrik tillverkade samma år med 2 arbetare vara
för 726 Rubel.

Om en, till följe af åren 1853 och 1857 utfärdade pri-
vilegier, af Handlanden H. E. Höckert m. fl. i Uleåborg in-

_r 1854 arbetare 22, produktionsvärde 3486 Rub.
tt, 1855 „

22 3060 „

tt, 1856 „ 38 4540 „

9, 1857 „ 40 5258 „

tt, 1858
„

45 10390 „

tt- 1859 „ 43 10835 „

II, 1860
„

40 8975 „

S:a 53544

År 1851 arbetare 11, produktionsvärde 4500 Rub.
9 1852 „

11
„

4000
,

„ 1853 „ 11 „ 1200 „

„
1854

„ 13 „ 1000 „

9 1855 „ 13
„

900 ,

„ 1856 „ 12 „ 3900 „

„ 1857
,

12
, 4000 f

„

1858
„

12 f 4080 ,

_

1859 f 2 „ 1405 f

r 1860
„

3 f 1507
,

S:a 26492 .
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rättad fajansfabrik finnes antecknadt, att den producerat
vara:

men att den tillfölje af en inrättningen sedermera öfvergån-
gen brand afstadnat.

En 1861 till följe af d. 23 Jan. samma år utfärdade
privilegier, af Snickaregesällen H. Zellberg dersammastädes
inrättad fabrik för möbler och andra snickarearbeten lefve-
rerade vara med 3 arbetare för 600 Rubel.

Vid ett, jemlikt tillstånds resolution d. 25 Jan. 1840,
af Jo. Leon. Helander i Uleåborg anlagdt brons- och mes-
singsgjuteri, som sysselsatte 2 arbetare, förfärdigades brons-
och messingskronor och ljusstakar, landtmäteri-instrumenter,
galvaniserade arbeten, och arbeten för skeppsbyggnader, år
1861 med en arbetsförtjenst af 565 Rubel.

En af förre Tulluppsyningsman A. J. Granqvist derstä-
des anlagd fabrik för tillverkning af tändstickor uppges

Ett af samma Granqvist, till följe af år 1850 erhållet
privilegium, inrättadt ölbryggeri uppges

„ 1861 förfärdigat 3200 kannor i värde ...576 ff

Ett annat af ett bolag år 1857 inrättadt ölbryggeri i
Uleåborg hade

år 1858 med 6 arbetare brygt öl för 5000 Rubel.

År 1856 med 3 arbetare för 300 Rubel.

„ 1857
,

3
„ „

300
„

„
1858

„
3

„ „
400

,

1858 med 5 arbetare förfärdigat vara för 450 Rubel.
1859

„ b , „ „ „
62b g

1860 „ 4
, „ „ „ 550 „

1861
„

? g „ „ „ 630 „

år 1858 med 2 arbetare hafva producerat vara för 1100Rub.

„
1859

„
1

„ „ „ „ „
600

„

9 1860
„

1 „ , „ „ „ 400 „
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samt år 1861 med användande af 527 tunnor korn och
11558 fö humla brygt 165000 buteljer öl, värde 8250 Ru-
bel silfver.

Å ett Källarmästar C. W. Westerlund tillhörigt porter-
och ättiksbryggeri i Uleåborg producerades vara år 1858 för
200 och 1859 likaså för 200 Rub. För 1860 var produk-
tionsvärdet ouppgifvet och 1861 var inrättningen icke i verk-
samhet.

Tobaksfabriken i Brahestad privilegierad år 1848, pro-
ducerade

En, 1851 privilegierad, i Brahestad inrättad fabrik för
metall- och bronsarbeten producerade

år 1859 med 6 arbetare brygt öl för 6500 Rubel.
9 1860 ,

6 g „ „ , 7250 ,

år 1851 med 6 arbetare vara för 570 Rub. — kop.
ff 1852

„
" i. ff ff 1460 ,

-

,

9 1853 „ 4
* » ff 755 , 90

„

9 1854
„

" i. » ff 1576 „
- r

9 1855
,

" i» ff ff 463 ,
-

,

9 1856 „
Q
°

ff ff ff 627 .
-

„

9 1857 „ ff ff ff 1515
„

-

,

9 1858
„

" ff ff ff 1005 ,
-

,

9 1859 „ 7' ff » c 1055
„

-

„

9 1860 , " ff 9 9 940 ,
-

.

. 1861 „
9Ä ff ff ff 1055

,
-

,

Summa 11021 90

1853 med 3 arbetare vara för 961 Rubel.
1854 „ 3 , , 404 .

1855 „ 2
„ w w 197

„

1856 „ 1
, , . 214 u

1857
„

1
, , , 151 „

Summa 1932 v
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Upphörde i anledning af fabrikantens bortflyttning utom
länet.

En i Torneå stad år 1850 inrättad fabrik, för bered-
ning af pelterier och klippingsskinn, nedlades åter 1855 ef-
ter anläggarens inträffade död, sedan den med 3 arbetare
in summa producerat vara för 2434 Rub. 59 kop.

Å ett ölbryggeri i Pirkkiö by af Neder-Torneå socken
producerades

År 1863 producerades derstädes 11000 bouteljer öl för
770 Rub. s:r, hvilka åtgingo i Torneå stad och Neder-Tor-
neå socken.

Ett 1857 i Brahestad anlagdt ölbryggeri producerade
år 1858 med 3 arbetare vara för 1000 Rub. — kop.
„

1859
„

3
„ „ „ 1000

„
-

„

9 1860 „ 3
, „ 9 1499 g 76 ,

och år 1861 omkring 5000 kannor öl.

1858 af 2 arbetare vara för 510 Rub. s:r.
1859 „ 2 „ „ „ 600 „ „

1860 „ 2 „ „ „
640

„ „



Kameralindelning och beskattning.
Uleåborgs län som, enligt hvad förut nämndt är, efter

Fredrikshamnska freden erhöll sitt nuvarande omfång, inne-
fattade 1810:

1) i Salo härad:

2) i Uleå härad:

3) i Kajana härad:

4) i Kemi härad:

Mantal:
Skalle. Krono. Summa.

Kalajoki . socken 135,5104. 42,5937. 178,1041.
Pyhäjoki . n 138,9062. 76,9583. 9 £ 15,8646.
Salo . . a 50,4583. 19,8542. 9 70,3125.
Siikajoki . u 129,2083. 64,4896. H 193,6979.

Summa 454,0832(3). 203,8958. 657,9790.

Frälse.
Limingo socken 170,8645(6). 32,4271. —

9 203,2917.
Uleå .

- 50,3958. 13,9583. —

9 64,3541.
Muhos. 58,25 48,8125. —

9 107.0625.
Ijå . .

» 83,4062(3). 36,6771. 1,5. 9 121,5833.
Karlö . n 16,2917. 9,3333. — 25,6250.

Summa 379,2083(4). 141,2083. 1,5. „ 521,9166.

'aldamo . socl :en 42,5417. 8,6458. ff 31,1875,
[yrynsalmi w 22,6458. 32,5833. ff 55,2291,
otkamo . 9 26,2088. 43,5. 0,5. „ 70,2083,

Summa 91,3958. 84,7291. 0,5. 176,6249

iemiträsk socl _en 6,5208. 3,3125. 9 9,8333
ovaniemi »■ 21,5938. 15,7396. 9 37,3334.
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Torneå härad:

Rökarnes antal utgjorde:

*) Hemmans och andra rökar särskiljas icke.
*) Dehållne alla,

Kemi. . . socken
Krono.
66,2708.

Mantal:
Skatle. Frälse.

16,75. —

Summa.
83,0208.

Pudasjärvi . 9 14,0625. 24,6667. 9 38,7292.
Summa* 108,4479. 60,4688. ff 168,9167.

Öfver-Torneå socken 36,6875. 8,4583. ff 43,1458.
Karl Gustafs v 9,375. 3,2083. ff 12,5833.
Neder-Torneå 9 61,4688. 8,5521. ff 70,0209.

Summa 107,5313. 18,2187. 125,7500.
S:a länets mantal 1140,6665. 508,5207. 2. 1651,1872.

Behållne. I Afkortade *). Summa.Salo härad:
Kalajoki socken 1021

896
339
713

91
118

18
70

1112
1014
357
783

Pyhäjoki
„

Salo n
Siikajoki „

Summa 2969 297 3266

Uleå härad: Hemmans. Icke jord-
egande2).

Summa.

Limingo socken 527 68 595
Uleå

„
140 16 156

Muhos „ 327 20 347
Ijå 9 425 35 460
Karlö „ 91 4 95

Summa 1510 143 1653 2)

Kaj ana härad: Behållne. Afkortade <). Summa.

Paldamo socken
Sotkamo „

321
595
402

21
68
50

342
663
452Hyrynsalmi ... „

Summa | 1318 139 1457
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Mantalskrifne

i) Hemmans och andra rökar särskiljas icke,
*) Behållne alla.

Behållne. Afkortade % Summa.
Kemi härad:

Kemiträsk ....socken
Rovaniemi .... n

112
116
330
227

24
44
29
59

136
160
359
286

Kemi g

Pudasjärvi .... „

Summa j 785 156 941

Hemmans.
Icke hem-
mans-bruk-

egande.
Summa.

Torneå härad:
Öfver-Torneå . . socken 299 6 305
Karl Gustafs .

. w
Neder-Torneå . . ,

751
298

10 851
66 364

Summa | 6721 82 7541 »)

Summa uppges ,behållne rökar

I 74791
afkortade

529
I
I 80711

Uteslu tne från b
skyldig-H

etalnings-
st:
i

Betalande.
g"?

o '""

?. « __r>SÖ -J. <

5-r ct>
® M ZL-_ _3 t-O
• Pi__.

r? ci,
P5 ■

l
[ för min-

derårig- summa

Summa
mantals-
skrifne.uteslutne.

het.

Salo härad:
Kalajoki . socken 5122 520 2818 3338 8460
Pyhäjoki . „ 4302 722 2864 3586 7888
Salo. ... „

1461 244 866 1110 2571
Siikajoki . ff 3190 369 1638 2007 5197

Summa 14075 1855 8186 10041 24116
Uleå härad:

3311Limingo . socken 2184 207 920 1127
Uleå ...

„ 678 102 329 431 1109
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Kajana härad:

Kemi härad:

Torneå härad:

<) 1 mantalsförteckningen 10624, emedan 14 adeliga personer icke
blifvit inberäknade.

') Mantalslängden har 60418, emedan 34 adeliga personer i för-
teckningen icke ingått.

Muhos . . socken
Ijå ...

.

„

1333
1982

168
228

731
1147

899 2232
1375 3357

Karlö ...

„ 443 19 167 186 £29
Summa $620 ' 724 3294 4018 10638 1)

Paldamo . socken 1608 323 920 1243 2851
Sotkamo .

„ 2973 1 367 1778 2145 5118
Hyrynsalmi „

2126 454 1350 1804 3930
Summa j 6707 11144 4048 5192 11899

Kemiträsk socken 6191 32 166 198 817
Rovaniemi „

Kemi ... „

Pudasjärvi n

704
1570
1520

59
104
136

187
411
552

246
515
688

950
2085
2208

Summa 4413 331 1316 1647 6060

Öfver-Torneå . s:n 872 150 712 862 1734
Karl Gustafs .

, I
Neder-Torneå „ \

272 '

1175;
22
68

180.
594 I

202
662

474
1837

Summa 2319 240 1486 1726 4045
Summa landet 3413414294 18330 22624 56758

Uleåborg
Brahestad
Kajana

1397
532
145

103
24
52

561
283

99

664
307
151

2061
839
296

Torneå 335 | 27 136 163 498
Summa städerne 2409j 206 1079 1285 [ 3694

S:a summarum i 36543 i 4500 19409 23909 604^2 2)
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Som 1810 äfvensom åtskilliga följande års uppbörds-
relationer öfver Kronans räntor och medel för Uleåborgs län
uti Kejserl. Senatens archiv saknas, äro vi icke i tillfälle att
dem meddela. Men enligt landtränteriets kapitalräkning för
1810 utgjorde Kronans intrader för länet som följer:

Silf\er

Ordinarie ränta
Rub. kop.

19083: 69.
Kronotionde 2931: 441-
Arrendemedel 6914: 95|.
Mantalspenningär 7503: 12.
Lagmäns- och häradshöfdingeränta . 2041: 871-
Båtsmanspenningar 622: 80.
Knektelösenspenningar i Kajana lån . 2277: 15.
Handtverkares gärningsören . . . 15: 36.
Krono sakören 805; 24.
Vites- och ensaksböter 887: 17.
Fraktpenningar 404: 641-
Kronans gevinst 47981: 16|.
Slottsbyggnadshjelp 1591: 351.
Sterbhus-inventarii procent .... 142: 47|.
Bränvinsbränningsarrende .... 14168: 54-J.
Medicinalfond 105: 94|.
Karte-sigillate-medel 1484: 18.
Karte-sigillate-rekognition .... 6: 24.
Skatterättsmedel 17: 18£.
Kontroll-stämpelmedel 25: 5.
Postmedel 194: 461-
Tullmedel 6191: 95£.
Anmärkningsmedel 1139: 82.
Konvoi-medel 1959: b\.
Lappskole-medel 757: 44.
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År 1815 uppräknas mantal:

deribland 7661 behållne och 496 åfkortade.

Barnhusmedel . .
. ,

Rub. kop.
178: 253.

Forlön 355: 284.
Allmänna magasinsmedel 1517: öl*.
Kronobesparing . . . 7942: 73^
Påföringspost . . . 66: 30.

Summa 129313: 30 [}2

Skatte. Krono. Frälse. Summa.
I Salo . härad 455,6042. 203,0417. 658,6459.
„

Uleå , • 380,1667. 140,375. 1,5. ir 522,0417.
„

Kaj ana 9 91,3958. 86,3125. 0,5. 9 178,2023.
„ Kemi 9 109,875. 59,25. 9 169,125.
„ Torneå 9 107,5313. 19,7812. 9 127,3125.

Summa 1144,5730. 508,7604. 2. „ 1655,3334.
Rökar. Behållne. Afkortade.

I Salo . . . härad . , . 3024. .
.

. 235.
Hemmans. Icke hemmans.

„ Uleå ... „ . , . 1516. . . . 221.
Behållne. Afkortade.

g Kajana ... „ . . 1188. . . . 166.

„ Kemi ...
„

. 812. ... 95.
Hemmans. Icke hemmans.

„ Torneå ... „
• 727. .

. . 173.
Summa 8157,
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Samma år vid mantalskrifning antecknade personer:

Inkomsten af statsmedlen beräknades för året enligt
landskontorets kapitalräkning till 91654 Rub. 41^ och mili-
tiemedlen till 20223 Rub. 95T

r
2 kop.; således summa intra-

der till 111878 Rub. 37|| kop. Deraf utgjorde

Ifrån letalningss!
befriade:

I

.yldighet

o. tro?
Betalande. 3 £■ T

3 S-S?
£- c. 5r
£5 ? A-

minder- summa
Summa

personer.
årige. befriade.

Salo härad . . . . 14844 2352 7558 9910 24754
Uleå 7310 1023 3362 4385 11695
Kajana
Kemi

6189 1007
4051 179
3070 305 1

2933
1360
1586

3940
1539

10129
5590

Torneå 1891 4961
S:a landsbygden 35464|4866| 16799 21665 57129

Uleåborg
Brahestad
Kajana
Torneå

1761 178
635 49
154 51
428 45

640
283
111
171

818
332

2579
967

162 316
216 644

Summa städerne 2978 323 1205 1528 4506
Summa summarum 38442 | 51.89 18004 23193 61635

Ordinarie ränta 19150 Rub. 57 kop.
Kronotionde 2558 ,

91
_•

Laxarrende 4483
„ 341 »

Mantalspenningar 8060 „ 82
»

Lagmans- och häradshöfdingeränta 2078 , 321 »

Slottsbyggnadshjelp 1682
„ 601 ff

Kronosakören 1057
„ 351 »

Bränvinsbränningsarrende .
. . 13945 „ 37» o

Kronans gevinst 21019 „ 62| a
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Enligt 1820 års jordebok fördelades länet som följer;
1) Salo härad:

2) Uleå härad:

3) Kajana härad:

4) Kemi härad:

5) Torne^ härad:

Karte-sigillate-medel 2571 Rub. 61 kop.
Tullmedel .... 6150 „

—

„
o. s. V-

Mantal:
Skatte. Krono. Frälse. Summa.

Kalajoki . . . s:n 135,6771. 43,8438. — 179,5209.
Pyhäjoki .

.
.

„ 140,5312. 75,9583, •—

9 216,4895.
Salo „ 50,7917. 19,5208. 9 70,3125.
Siikajoki...» 130,3646. 63,4167. —

9 193,7813.
Summa 457,3646. 202,7396. —

H 660,1042.

Limingo . . . s:n 170,8645. 32,4271. 9 203,2917.
Ule_v „ 51,1875. 13,1667. 9 64,3542,
Muhos . . . .

„ 58,5417. 48,8958. 9 107,4875,
Ijå „ 83,6563. 36,6771. 1.5. 9 121,8333.
Karlö . . . . „ 16,2917. 9,3333. 9 25,6250.

Summa 380,5417. 140,5000. 1,5. ff 522,5417.

Paldamo . . . s:n 42,6667. 8,8125. 51,4792.
Sotkamo . . .

„ 26,3333. 47,1458. 0,5. a 73,9791.
Hyrynsalmi .

„ 22,6458. 32,5833. 9 55,2291.
Summa 91,6458. 88,5416. 0,5. 180,6874(&)»

_emitrask. . s:n 7,0416. 2,875. ff 9,9166.
.ovaniemi. .

„ 22,7917. 14,5416. 9 37,3333.
_emi . . . .

„ 68,625. 14,5208. 9 83,1458.
udasjärvi . „ 14,2708(9). 24,7083. 9 38,9792.

Summa 112,7291 56,64571 169,3750.

Öfver-Torneå s.n 36,6875. 8,3021. 44,989fo
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Rökarne 18201

Mantalskrifne:

Karl Gustafs &:n 9,375. 3,8541(2). 13,2291(2).
Neder-Toaneå „ 61,5312(3). 9,4271. 9 70,9583.

Summa 107,5937(8). 21,5833(4). 129,1770(1),
S:a summarum 1149,8749. 510,0104. 2. v 1661,3852-

Behållne. Afkortade. Summa.

Salo härad 35801 1581 3739
Uleå „ 1843 1843
Kajana „ 1351 149 1500
Kemi „ 978 67 1045
Torneå „ 972 972

Summa rökar ( 87241 , 3741 9099

Från betalningsskyldighet ,
befriade:

Betalande.
5?

_3"-
CD ,___.
"

j* i minder- summa
I ' 3. arige. befriade.

3 3.
?

Summa
personer.

Salo ....härad 17457 2959 9922 12881 30338
Uleå ....

Kajana. . . 9

8959
7075

1016
| 964

4141
4167

5157
5131

14116
12206

Kemi. . . .

Torneå . . .

-

ff

4784
3361

397
490

1545 ,

1812 I
1942
2302

6726
5663

Summa landet 41636 5826 | 21587 I 27413 69049

Uleåborg,
Brabestad

1961
806

291
61

837
354

1128 i
415

3089
1221

Kajana
Torneå ......

215
349 |

42
50 [

104
150

146
200 1

361
549

Summa städerne 3331 | 444 1445 1889 5220
Summa länet 44967 6270 23032 29302 74269
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Landskontorets kapitalräkning beräknar intraderne till
116914 Rub. 47f| kop.; deraf

o. s. v.
År 1825 funnos enligt Landsboken:

Samma tid räknades hemman:

Spanmålsinkomst under diverse titlar . 18888 Rub. 52^1 kop.
Upphandlad spanmål . 3322 „ 661 ,

Ordinarie ränta . 19185 „ 29J1 ,

Kronotionde . 2519 „ 28
Arrendemedel . 2762 „ IM «

Mantalspenningar
. 9479 „ 34

Lagmans- och häradshöfdingeränta . 2361
„ 551 „

Slottsbyggnadshjelp . 1963 „ 27
Kronosakören . 1041 , 101 -

Bränvinsbränningsarrende ..... 12249 „ 27i „

Kronans gevinst . 16797 „ 97| ,

Karte-sigillate-medel
. 3146 , 941 „

TuUmedel . 11160 „
—

,

Mantal:
Skatte. Krono. Frälse. Summa.

I Salo . . . härad 460,1042. 201,2708. — 661,375.
„ Uleå ...

„ 383,75. 137,4167. 1,5. 9 522,6667.
„ Kajana .

. „ 91,6458. 94,1042. 0,5. II 186,25.
„ Kemi ... „ 113,7847. 55,6736. —

9 169,4583,
g Torneå . .

„ 107,3437. 24,9479. —

9 132,2916.
Summa 1156,6284. 513,4132. 2. 9 1672,0416,

Skatte. Krono. Frälse. Summa.
I Salo härad 2041. 1100. 3141.
9 Uleå „ 1222. 511. 3. 1736.

„ Kajana „ 592. 714. 2. 1308.
„ Kemi „ 546. 712. 1258.

g Torneå „ 536. 493. 1029.
Summa 4937. 3530. 5. 8472.
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Samt hemmans, torpare och inhysesrökarne tillsam-
mans:

Vid mantalskrifning antecknade personer år 1825:

Landskontorets kapitalräkning specificerar för 1825 föl-
jande intrader:

Behållne. Afkortade. Summa.
I Salo .

.
. härad 4368. 155. 4523.

g Uleå ... g 2744. 2744.
„ Kajana. . r 1668. 167. 1835.
„ Kemi... „ 1187. 41. 1228.
„ Torneå . . » 1249. 38. 1287.

Summa 11216. 401. 11617.

Betalande,

Från

CD
-* O'

.
O
-i

3 0»
2.

'

09

etalningss
befriade

I

;kyldighet

I
minder- summa

Summa
personer.

årige. befriade.

I Salo . . . härad 19080 3033 13343 16376 35456
ff Uleå . .

„ 10215 1189 6095 ' 7284 17499
9

9

H

Kajana .

„

Kemi . .

„

Torneå . „

7564
5212
3886

1381
673

6280
3133
2326

7661
3806
2911

15225
9018

585 6797
Summa landet 45957 6861 31177 38038 83995

Uleåborg
Brahestad
Kajana
Torneå

2122
867
199
365

276
79
56
70

1047
420
115
183

1323
499
171
253

3445
1366
370
618

Summa städerne | 3553 481 1765 | 2246 5799
Summa summarum 49510 7342 32942 40284 89794

Jordeboks och hemmansräntor 19249 Rub. 76T
5
Z kop.

Kronotionde 2571 . 311 .
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1830 års jordebok fördelar länet i
1) Salo härad:

Arrendemedel 2806 Rub. 883 k op.

Mantalspenningar 10773 „
-

„

Lagmans- och häradshöfdingeränta . 3030 „ 21 „

Handtverkares gärningsören . . . 39 „ 84 ,

Krono sakören 1830 g 25/5 g

Ensaks- och vitesböter 1151 , 52 „

Slottsbyggnadshjelp 2129 „ 85.1 „

Forlön 417 , 38» g

Lappskatt från Kuusamo .... 427 „ 10 ,

Medicinalafgift J.4_& „ oo-^- g

Karte-sigillate-medel LO OX n -'■»''5' 9

Sterbhusinventarii-procent .... 46 „ 75 & g

Tullmedel 13900 „
—

„

Spinnhusmedel 3,4,
Bränvinsbränningsmedel 12726 „ 12» „

Kronans gevinst 30826 „ 32/4 ,

Dödsfalls- och avance-besparingsmedel 154 „ 82f ff

Kronans besparingsmedel .... 3967 „ 7<y« „

Anmärkningsmedel 453 , 174 9

Karte-sigillate-rekognition .... 25 „ 14 ,

Skattelösen 29 , 831 "

Hyresmedel för Kronans hus . . . 48 g
—

„

Nyttj orätt af ängsholmar i Torneå
härad 1 662x ff uu 3 ff

Påföring 719 „ 49^ H

Brändförsäkringsmedelj 3972
„ 88g . ,

Summa 113990 ff 21* »

Mantal:
Skatte. Krono. Summa.

Kalajoki. . söckeu 136,9271. 43)4063. 180,3334.
Pyhäjoki . 141,125. 76,0521. v 217,i77i.
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2) Uleå härad:

3) Kajana härad:

4) Kemi härad:

5) Torneå härad:

Utöfver hvilket mantalsbelopp, jordboken upptager såsom ännu
jcke behörigen i mantal satte så kallade Lappska Krono-

femman:
i Muonioniska 2,6937.

Skatte. Krono. Frälse. Summa.
Salo ....socken 51,875. 18,4375. = 70,3125.
Siikajoki .

.

Summa
132,1354.

, 462,0625.
62,0208.

199,9167.
„ 194,1562.
„ 661,9192.Summa 462,0625. 199,9167.

Limingo . . socken 175,0521. 28,3645. f 203,4166.
Uleå .... „ 52,2291. 12,6042. a 64,8333.
Muhos ... „

61,6667. 46,0833. a 107,75.
Ijå 86,2396. 35,9479. 1,5. 9 123,6875.
Karlö ...

„

Summa
18,4687.

_ 393,6562.
8,2813.

131,2812. 1,5.
9

ff

26,75.
526,4374.Summa 393,6562. 131,2812. 1,5.

Paldamo. . socken 43,2708. 9,5 n 52,7708.
Sotkamo. .

„ 28,3854. 48,1979. 0,5. , 77,0833.
Hyrynsalmi „ 24,1458. 32,25. </ _

56,3958.
Summa 95,8020. 89,9479. 0,5. 9 186,2499.

Kemiträsk . socken 9,7292. 9,3646. 9 19,0938.
j-ovaniemi. „ 24,0833. 13,25. 9 37,3333.
Kemi ... „ 69,2292. 13,9166. 9 83,1458.
pudasjärvi. „ 14,8263. 24,2986. 11 39,1249.
JCuusamo .

„ 6,9218(9). 33,2343(4). ff 40,1563.
Summa 124,7899. 94,0642. ff 218,8541.

. s:n

Ofver-Torneå .

„

71,9062.
33,9687.

13,6146.
8,7813.

ff 85,5208.
42,75.

.
.

„ 2,5312. 0,6979. « 3,2291.
Summa 108,4061.108,4061. 23,0938.23,0938. m 131,4999.131,4999.UU-I-l-l-. 1UU,W01. _.U, WOO.

»_ xo±,*yyy.

3umma summarum 1184,7167. 538,3038. 2. 9 1725,0205,
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Rökarne beräknades 1830:

Vid mantalskrifning upptecknade 1830:

i Sodankylä 30,2708.
„ Utsjoki .

. 0,375.
Summa 33,2395.

Behållne. Afkortade. Summa.
I Salo ....härad 5674. 179. 5853.

9

Hemmans. -

Uleå .... „ 1889.
Icke hemmans.

1773.
43. 9 3705.

9

Behållne.
Kajana . . „ 1803. 148. 9 1951.

9 Kemi ... , 1470. 49. 9 1519.

9 Torneå. . . w 1277. 37. 9 1314.
Summa 13886. 456. v 14342.

Uteslutnie från bet;
skyldighet:

I I

ilnings-

CD O:
°

«

"

OJ O -t,
Oj ej- «-

(_T CD
CD _-> ~i
-_ H S_»
•

Q. 2.
<-> CtQs» •

Summa

rninder- summa
uppleck-

Betalande. nade
| årige. uteslutne. personer.

Salo .
. . härad 21731 3965 16528 20493 42224

Uleå... „ 11655 1669 7842 9511 21166
Kaj ana .

, 8234 2912 9413 12325 20559
Kemi ..

„ 5674 1310 4517 5827 11501
Torneå .

„ 3856 587 2358 2945 6801
Summa landet j 51150 | 10443 40658 51101 102251

Uleåborg.... 2544! 277 1367 1644 4188
Brahestad .

. .

Kajana
Torneå
Spridde af adel

954
219
423

97
48
45

9

513
144

610
192
218

1564
411
641173

9 9
Summa städerne 4140 476 2197 2673[ 6813
S:a summarum 52290 10910 42855 53774 109064
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Uppbörden af allmänna kronomedlen för året utgjorde
enligt kapitalräkningen: 129164 Rub. åS^ kop. silfver, deraf

Då vi sakna tillgång till 1830 års uppbördsberättelse,
vilja vi meddela en sådan för 1831 der

i Debet beräknades

och å Kreditsidan:

År 1835 utgjorde mantalen:

Jordeboksränta 19287 Rub. 2& kop.
Kronotionde 3237 „ 65_V „

Arrendemedel 3163 „ 45f „

Mantalspenningar 12459 „ 6 .

Lagmans- och häradshöfdingeränta . 3752 „ 46
Krono sakören 1615 „ 12-1-' 9

Slottsbyggnadshjelp 2360 „ 701' U2 9

Karte-sigillate-medel 2908 „ 26
Tullmedel 18450 „ 9

Bränvinsbrännings afgift 10654 „ 171X<5 9

Kronans gevinst 33070 „ 36il „

„ besparingsmedel ....2874 „ 41*2 ff

Påföring 12277 „ 33& .

Diverse mindre poster 3054 „ 82 tozT2 ff

1831 års uppbördssumma 76844 Rub. 68 kop.
Förra årens rester .

.
. 2042 „ 861 9

Summa 78887 9 541 9

itkortades . . ÖU67 , _>

anordnades . 5918 w 97f ,

efvererades . 65361 9
21Z2 v

_>ch resterade . 4539 9 94£ v

Summa 78887 » 541 9

Skatte. Krono. Frälse. Summa.
Salo . . . härad 463,2917. 197. 660,2917
Uleå... „ 396,8021. 129,6978. 1,5. rr 527,9999
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Rökarne:

Rökarnes antal utgjorde således 14315; af dem uppgåf-
vos 13853 vara behållne och 462 afkortade. Huru många
hemmansrökar uppges ej.

Mantalskrifne:

I Kaj ana . . Tiärad 98,1875. 86,6458. 0,5. = 185,3333.
g Kemi... „ 119,4097. 51,6632. g 171,0729.
g Torneå . . _»

Summa
109,0104.

1186,7014.
24,2292.

489,2360. 2.
„ 133.2396-
„ 1677,9874.Summa 1186,7014.

Salo .... härad
Behållne.

5244.
Afkortade.

169.
Summa rökar.

5413.

Uleå .... •i

Hemmans.
1958.

Icke hemmans.
1950. 3908.

Kaj ana .
. . a

Behållne.
1897.

Afkortade.
176. 2073.

Kemi . .
. tf 1413. 66. 1479.

Lappmarkens . ff 1391. 51. 1442.

Uteslutne från betalnings-
skyldighet: summa

Betalande. fTriohT <™der- summaancnei o^ uteslulr>em. m. c

personer.

Salo . . härad
Uleå . .

„

Kaj ana .

„

Kemi . .

„

Lappm:s „

20682
11942
8775
5335
3670

4637
2219
1729
1688
1144

12473
7737
6556
4616
2655

17110
9956
8285
6304
3799

37792
21898
17060
11639
7469

Summa landet 50404 11417 34037 45454 95858
Uleåborg....
Brahestad . . .

Kajana
Torneå

2505
965
2041
378

388
110
21 '

29

1341
511
115
151

1729
621
136
180

4234
1586
340
558

Summa 4052 548 2118 2666 6718
Hvartill kom-

ma spridda i lä-
net och ofvanföre
icke upptagne af,
Ridd. och Adel| 13 13 13
S:a summarum j 54456 11978 36155 48133 102589
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Enligt 1835 års uppbördsrelation öfver kronoräntorne
uppgafs:

Men uppbörden från hela länet beräknades enligt lands-
kontorets kapitalräkning till 110308 Rub. 84±£ kop.

Deraf:

m. m.
Efter 1838 föregången ny häradsreglering inom länet,

uppges år 1840 mantalen i
Salo härad:

Debet. C r e d i t.

Afkortade. Anordnade. Lefvererade. Besterande. Summa.

90039 91£ 4785 68|J 6254 40| 75928 70£ 3071 ll| 90039 91*

Ordinarie ränta

Silfver
Bub. kop

42740: 581-
Kronotionde 3378: 27.
Kronans vinst å af räntebetalarene inlöst Ti-

onde spanmål 3743: 99.
Mantalspenningar 12152: 88.
Lagmans- och häradshöfdingeränta ....3753: —

Krono sakören 1402: 22f.
Slottsbyggnadshjelp 2332: 73.
Kronobesparingsmedel 4327: 2f.
Bränvinsbränningsarrende 11784: 56^.
Tullmedel 15500: —

Karte-sigillate-medel 2565: 8.
Lefverering 2160: —

Kalajoki ....socken
Skatte.

101,75.

Mantal:
Krono. Frälse.

22,2708. —

Summa.
124,0208.

Haapajärvi... „ 35,3229. 24,9792. — 60,3021.
Pyhäjoki ....

„ 139,3958. 71,6146. — 211,0104.
Salo „ 51,2083. 16,5208. — 67,7291.
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Uleå härad:

Kajana härad:

Kemi härad

Lappmarkens härad:

Skatte. Krono. Frälse. Summa.
Siikajoki ....socken 130,7917. 52,0937. 182,8854.
Karlö „ 19,3646. 7,5104. 26,875.

Summa 477,8333. 194,9895. 672,8288.

Limingo ....socken 176,4063. 26,6354. 203,0417,
Uleå „ 52,375. 11,1562. 63,5312
Muhos „ 62,2917. 40,6875. 102,9792,
Ijå „ 88,3437. 30,3021. 1,5. 120,1458,
Pudasjärvi ...

„ 15,3055. 22,9132. 38,2187.
Summa 394,7222. 131,6944. 1,5. 527,9166

Paldamo ....socken 44,9375. 10,625. 55,5625.
Sotkamo .... „ 28,375. 44,4167. 0,5. 73,2917.
Hyrynsalmi . . „ 25,125. 31,3541. 56,4791.

Summa 98,4375. 86,3958. 0,5. 185,3333.

Kemi ff 70,3125. 11,8541. 82,1666.
Kemiträsk . . . ff 8,125. 2,6146. 10,7396.
Rovaniemi .

. . rf 27,2292. 8,8646. 36,0938.
Neder-Torneå .

ff 69,7291. 12,7917. 82,5208.
Öfver-Torneå . ff 34,1667. 8,6458. 42,8125.

Summa 209,5625. 44,7708. 254,3333.

Muonioniska. . socken 2,2187. 0,7396. 2,9583.
Summa summarum 1182,7742. 458,5401. 2. 1643,3643.
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Samma tid beräknades rökarne:
R ö k a r.

Behållne. Afkortade. I .-?o< 3 £
-T3 I3 S B

• a as • 9-
Hem- Tor- Inhy- Hem- .

,

mans. pare. ses. mans.Salo härad:
Kalajoki . . , socken 897 34 441 130 284 1027 1786
Haapajoki . .

„ 447 13 443 129 231 576 1263
Pyhäjoki... 1122 43 487 117 547 1239 2316
Salo , 336 69 214 16 228 352 863
Siikajoki ...

„ 779 231 473 45 4661 824 1994
Karlö .... 115 7 66 6 42 121 236

Summa 3696 397 2124J 443 1798 4139 8458

Uleå härad:
601 298 671

235
274
481
214

18
11
35
36
49

619 2085Limingo . . . socken 497
Uleå „ 160 78 | 78 171 562
Muhos .... „ 395 100 266 430 1070
Ijå 715 131 236 75l| 1599
Pudasjärvi .

„ 313 22 49 362 647
Summa 2184 629 1875| 149 1126 2333| 5963

Kajana härad:
166
275
129

32
83
371

336Paldamo . . socken 304 177 183 862
Sotkamo . .

„ 495 218 132 5781 1203
Hyrynsalmi .

„ 3781 226 140 416 911
Summa 11771 621 I 570| 1521 455 1330 2976

Kemi härad:
29 438

47
169
411
226

11
11
13
11
22

206 355 1028Kemi .... socken 344
Kemiträsk. . „ 159 10 71 170 298
Bovaniemi. .

„ 148 15 40 161 385
Neder-Torneå „ 501 61 334 512j 1318
Öfver-Torneå 323 26! 186 345 823

Summa 1475 14l| 133l| 68 837 1543| 3852|
1

Af Lappmarkens
härad:

1 23 8 55 86Muonioniska socken 47
Summa summarum | 8579*| 1789| 5923| 820i| 4223| 9400J 213351
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Mantalskrifne 1840:

Uteslutne
Summa

Betalande. för öfver-
årighet

minder- summa personer.
årige. uteslutne.m. m.

Salo härad:
Kalajoki . . sm 5394 1077 3818 4895 10289
Haapajärvi .

,
3245 623 2498 3121 6366

Pyhäjoki .
. „ 6693 1480 4919 6399 13092

Salo ....„ \ 2117 633 1610 2243 4360
Siikajoki . .

„ j 4753 1264 3374 4638 9391
Karlö.... „ I 648 149 472 621 1269

Summa
i

22850 5226 16691 21917 44767

Uleå härad:
4150 921 2468 3389 7539Limingo .

. s:n
Uleå ....

„
1285 191 709 900 2185

Muhos . . .

„
2539 590 1757 2347 4886

Ijå 9 4223 641 2661 3302 7525

Pudasjärvi . n 2293 351 1556 1907 4200
Summa 14490 2694 9151 11845 26335

Kaj ana härad:
2856 512 1759 2271 5127Paldamo . . s:n

Sotkamo . .

„ 3909 630 2487 3117 7026
Hyrynsalmi „ 3674 620 2401 3021 6695

Summa 10439 1762 6647 8409 18848

Kemi härad:
2205 692 1560 2252 4457Kemi .

.
. . s:n

Kemiträsk .

„
787 204 600 804 1591

Rovaniemi .

„ 1004 278 714 992 1996
Neder-Torneå, i 2321 649 1391 2040 4361

Öfver-Torneå „
| 1604 492 1121 1613 3217

Summa | 7921 2315 | 5386 7701 15622
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*) Mantalslängderne uppge 114376, emedan befolkningen för Kajana
och Torneå tillsammans 1004 blifvit dubbelt tagen, såväl under de hära-
der hvarinom de äro belägne, som särskildt ibland städerne.

Muonioniska s:n
afLappmarkens
härad 231 46 168 214 445

Summa 55931 12043 38043 50086 106017

I städerne:
2734 430 1390 1820 4554Uleåborg. . .

.

Brahestad . . . 1091 112 594 706 1797
Kajana 263 27 124 151 414
Torneå 408 24 158 182 590

Summa ' 4496 | 593 | 2266 | 2859 | 7355
S:a summarum 60427 12636 40309 52945 |113372')
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Länets,
på

grund
af

denna
kamerala

fördelning
och
den
vid

mantalskrifning
antecknade

befolk-

ning

uppgående
beskattning

lemnar
följande

relation
öfver

Kronans
räntor

och

medel:

Torneå
,

Kajana

„

Brahe

„

Uleåborgs
....
stad

Lappmarkens
.

.

„

Kemi Kajana Uleå

„

Salo

häradSumma
96088 284 232 926 2374 664 15656 8653 29413 37880 Rub. 1840

årsdebitering.
7| 12* 90* 68* 80| 91| 38 57* 88| 79* kop. D

1459 5 17 12 85 38 15 1284 Rub. Förra
årens

rester
ochbalans.

e

b

22| 69 59 561 1| 70* 661 kop. e

97547
|

30*
289 232 944 2387 664 15741 8691 29429 39165 Summadebitering. t.Rub.

27*90*81* 37 91| 39| 57* 591 45| kop.

4601 5 95 275 7 633 607 1272 1703 Rub. Afkortning.
Ii 33 62* 69* 471 57* 761 71 47| kop.

5558 1 74 124 247 19 1599 295 2323 874 Rub. Anordning.89 2 891 72 431 61f 66* 84 23 471 kop. C
|

86507
r

282 152 721 1857 562 13440 7769 25818 35902 Rub. Lefverering. e

16* 6 68* 184 9 79* 83| 91* 40| 191 kop. d

i

880 6 2 7 75 67 18 15 687 Rub. Inneståendehos
de

be-
talnings-skyldige. t.

23| 73* 74* 151 32 5| 88 3U kop.

97547 289 232 944 2387 664 15741 8691 29429 39165 Rub. Summa.30* 81* 90* 27* 37 91| 39| 57* 591 45| kop.
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Kronans hela inkomst inom länet beräknades enligt
Landskontorets kapitalräkning som följer:

Silfver

Ordinarie ränta
Bub. kop.

39830: 51.
Kronotionde 6642: 49».
Fraktpenningar 497: 64|.
Boställs och andra lägenheters samt fiskeverks-

arrendemedel 3033: 8.
Lappmarks skatt 796: 23$.
Vakansafgift 10593: 30£.
Knekte frihetsafgift 1816: 34|.
Kajana Landskaptens indelning 421: 23|.
Sågräntor 308: 99.
Mjölqyarnsräntor 4: 80.
Mantalspenningar 13746: 42.
Lagmans- och häradshöfdingeränta ....4067: 28.
Slottsbyggnadshjelp 2589: 75.
Medicinalfond 175: 82$.
Handtverkares gärningsören 56: 16.
Tullmedel 37800: —

Karte-sigillate-medel 2534: 38.
Bränvinsbränningsafgift 11225: 41$.
Karte-sigillate-rekognition 29: 66.
Sterbhusprocent 80: 34i.
Krono sakören 1747: 81$.
Barnhusfondsböter 123: 43.
Ensaks och vitesböter 622: 41.
Skatterättsmedel 50: 15.
Anmärkningsmedel 140: 66.
Kronobesparing 1523: 35|.
Utskylder för i Ryssland vistande finska un-

dersåter 53: 32|.



248

1845 års jordebok uppger nedannämnde specificerade
kamerala fördelning:

1) Salo härad:

2) Uleå härad:

3) Kajana härad:

4) Kemi härad:

Rub. kop.
Spinnhusmedel ,

Återbetalte medel .
.

. . ,

4: 64.
152: 21$.

Växtkappar af utlånad spanmål 373: 22.
Souveränitetsafgift .... 1: 33».
Lefverering 440: 49£.

Summa 142103: 56.

Mantal:

Kalajoki . . . s:n
Skatte.

102,4375.
Krono. Frälse.

40,8646. — -=

Summa.
143,3021.

Haapajärvi. . „ 35,3854. 56,8333. —

„ 92,2187.
Pyhäjoki ...» 139,2517. 79,6128. —

w 218,8645.
Salo „ 50,9792. 16,5833. —

„ 67,5625.
Siikajoki. . .

„ 130,3542. 60,9583. —

„ 191,3125.
Karlö „ 20,3229. 6,5521. —

„ 26,8750.
Summa 478,7309. 261,4044(5). —

9 740,1353.

Limingo . . . s:n 177,6562. 25,1146. 9 202,7708.
Uleå „ 53,0208. 10,6146. 9 63,6354.
Muhos . . .

.

„ 63,625. 39,3333. 9 102,9583.
Ijå „ 90,4479. 32,9479. 1,5. ff 124,8958.
Pudasjärvi. . „ 16,5903. 20,2847. 9 36,8750.
Kuusamo . .

„
8,2969. 32,9843. ff 41,2812.

Summa 409,6371. 161,2794. 1,5. 572,4165.

Paldamo. . . s:n 45,1875. 10,625. 9 55,8125.
Sotkamo. .

. „ 29,1458. 44,6042. 0,5. 9 74,25.
Hyrynsalmi . „ 24.6458. 32,5417. II 57,1875.

Summa 98,9791. 87,7709. 0,5. 187,2500.

emi . s:n .6875. 1875. ,8750.
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5) Lappmarkens härad

Rökarnes antal utgjorde 1845:

Kemiträsk. . s:n
Skatle.

10,7187(8).
Krono.

8,25.
Frälse. Summa.

18,9787(8).
Rovaniemi . „ 27,6875. 7,4479. v 35,1354.
Neder-Torneå „ 71,3437. 13,75. tf 85,0937(8).
Öfver-Torneå „ 35,1354. 14,3854. v 49,5208.

Summa 216,5728(9). 54,0208. 1/ 270,5936(8).

Muonioniska s:n 2,6145(6). 5,8229. v 8,4374(5).
Sodankylä. .

„ 1,0625. 33,0208. ff 34,0833.
Utsjoki . . .

„ 0. 1,125. » 1,125.
Summa 3,6770(l). 39,9687. 43,6457(8).w

S:a summarum 1207,5971(2). 604,4443(4). 2. i/ 1814,0414(6)

Behållne. Afkortade.
er

_« 2 cc
©. 3 c

"__!
CO

_- O.3.=
w-3C_> _-<
-_ 3Hem- Tor- Inhy- Hem- . .

mans. pare. ses. mans.
I Salo härad:

Kalajoki . . . socken 897 34 441 130 284 1027 1786
Haapajärvi. . „ 447 13 443 129 231 576 1263
Pyhäjoki ...

„ 1122 43 487, 117 547 1239 2316
Salo 336 69 214 16 228 352 863
Siikajoki ... „ 779 231 473 45 466 824 1994
Karlö ....

„
115 7 66 6 42 121 236

Summa 3696| 397| 2I24J
I

443 1798
i

4139 84581
I Uleå härad:

Limingo . . . socken 601 298 671 18 497 619 2085
Uleå „ 160 78 235 11 78 171 562
Muhos .... „ 395 100 274 35 266 430 1070
Ijå

„
7151 l131 481 36 236 7511 1599

Pudasjärvi. . „ 313 22 214 49 49 362 647
Summa | 2184] 629| 1875| 149 1126]

i

2333 5963
I Kajana härad:

Paldamo. . . socken
Sotkamo... „

Hyrynsalmi .

313
507
387

177
218
226

166
275
129

32
83
37*

183 345 871
132 590 1215
140 424* 919*

Summa | 12071 62l| 570| 152*| 455| 1359*| 3005*
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Samma år mantalskrefvos:

Kemi härad:
Kemi socken 344 29 438 11 206 355 1028

Kemiträsk . . 159 10 47 11 71 170 298
Rovaniemi. .

„ 148 15, 169 13 40 161 385

Neder-Torneå „ 501 61 411 11 334J 512 1318

Öfver-Torneå 323 26 266 22 186 345 823

Summa | 1475| 14l| 133l| 68 8371 15431 3852

Lappmarkens härad:
Muonioniska socken 48 12 18 7_ 8 55 93

Summa summarum | 8610] 1800] 5918J 819*] 4224J 9429*|2t371*

Uteslutne från betal
dighet:

lingsskyl-

för öfver-
årighet

och andra
orsaker.

Summa

Betalande. minder- summa
mantal-
skrifne.

årige. uteslutne.

I Salo härad:
Kalajoki . . s.n 5781 1364 4516 5880 11661
Haapajärvi . „

3674 860 3231 4091 7765
Pyhäjoki . .

„ \ 6929 1481 5518 6999 13928
Salo ....v 2363 666 1915 2581 4944

Siikajoki . . „\ 5267 1149 3860 5009 10276

Karlö ....„ | 676 163 488 651 1327

Summa 24690 5683 19528 25211 49901

I Uleå härad:
Limingo . . s:n 4519 1053 2641 3694 8213

Uleå ....„
1345 193 765 958 2303

Muhos ...» 2640 659 1905 2564 5204
Ijå „

4672 751 3105 3856 8528

Pudasjärvi .

„
2801 336 1719 2055 4856

Summa 15977 2992 10135 13127 29104
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Kemi härad:

Lappmarkens
härad:

Kronouppbörden, saköresmedlen sammanslagne, beräk-
nades för 1845 enligt uppbördsrelation till 108994 Rub. 19£
kop.; deraf afkortades 5301 Rub. 82£ kop., anordnades 2153
Rub. 72* kop., lefvererades 101263 Rub. 80i, samt utestod
som rest 274 Rub. 84| kop.

Länets totalinkomst enligt Landskontorets kapitalräk-
ning = 192255 Rub. 70 kop. silfver, deraf

Kajana härad:
Paldamo . . s:n 3008 652 2108 2760 5768
Sotkamo . .

„ 4389 672 2916 3588 7977
Hyrynsalmi. n \ 4021 791 2571 3362 7383

Summa 14118 2115 7595 9710 21128

Kemi ....s.n 2615 659 1624 2283 4898
Kemiträsk .

„ 955 241 745 986 1941
Rovaniemi .

„ 1297 208 828 1036 2333
Neder-Torneå

„

Öfver-Torneå
„

2350
1799

804
463

1386
1084

2190
1547

4540
3346

Summa 9016 2375 5667 8042 17058

uomonis. :a s:n 279 48 207 255 534
Summa landet | 61380 | 13213 | 43132 | 56345 | 117725

Uleåborg ....
Brahestad . . .

Kajana
Torneå

2991
1161
276
355

449
116
33

31^

1397
646
171
118

1846 4837
762 1923
204 480
149 504

Summa städerne] 4783 | 629 2332 | 2961 | 7744
S:a summarum 66163 13842 45464 59306 | 125469

Ordinarie ränta . 44502 Rub. 19f kop.
Kronotionde . . 6920 „ 27 „
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m. m.
Fem år sednare, eller för 1850 uppges

Hemmansrökar

Arrendemedel 2936 Rub. 90 kop
Vakansafgift 11343 „ 91f »

Knektefrihetsafgift 1797 „ 62£ ff

Mantalspenningar 15146 „ 22 ff

Lagmans- och häradshöfdingeränta 4405 ., 99$ ff

Slottsbyggnadshjelp 2834 „ 13 »

Tullmedel 74205 „ 61$ ff

Karte-sigillate-medel 6165 „ 24 »

Bränvinsbränningsafgift .... 10326 „ 53 »

Kronosakören 2209
„

42 v

Ensaksböter 1011 , 22| »

Kronobesparingsmedel 4104
„

33 v

Mantal:
Skatte. Krono. Frälse. Summa.

I Salo härad 499,9358. 252,4914. — 752,2272.
„

Uleå „ 418,2205. 160,7586. 1,5. ff 580,4791.
g Kajana ...

„ 99,4791. 87,1667. 0,5. ff 187,1458.
g Kemi ....

, 225,625. 51,4791. —

9 277,1041.
„

Lappmarkens „ 2,6146. 3,9583. —

9 6,5729.
Summa 1245,8750. 555,8541. 2. 9 1803,7291.

Behållne. Afkortade. Summa.
Salo härad 3773. 588, 4361.
Uleå » 2205. 191. 2396.
Kajana _•

1220. 148. 1368.
Kemi * 1519. 150. 1669.
Muonioniska socken af

Lappmarkens . . g 57. 9. 66.
Summa 8774. 1086. 9860.
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Samma år mantalskrifne:

1850 års kronoutskylder enligt uppbördsrelation:

Uteslutne

Betalande. för öfver-
årighet
m. m.

Summa Summa
minder- uteslutne. personer.
årige.

På landet:
Salo . .

. härad 24601 8268 23282 31550 56151
Uleå ...

„ 15147 3910 10299 14209 29356
Kajana . „ 11430 3115 8788 11903 23333
Kemi .. „ 8689 3541 6557 10098 18787
Muonioniska s:nl
af Lappmarkens

676härad 310 95 271 366
S:a på landet 60177 18929 49197 68126 | 128303

I städerne:
610
191

64
42

1495
688
184
162

Uleåborg. . . . 3222 2105 5327
Brahestad . . . 1274 879 2153
Kajana 269 248 517
Torneå 401 204 605

Summa | 5166 907 2529 3436 | 8602
S:a summarum 65343 19836 51726 71562 136905

Debet. C r e d i t.

Utestående
Afkortning. Anordning. Lefverering.

som rest.
Summa.

Rub. kop Rub. kop Rub. kop. Rub. kop. Rub. kop. Rub. kop.

|117143J58 I 7557| 66l| 2622] 83l|t06803| 84 | 159] 24i|ll7143] 58

Saköresmedlen för året.
| 3683| Hl 1904| 4|| — | — 1 1557) l$_[\ 221| 76 1 3683| :

S:a|l20826|58^| 94611 71 | 2622J 83^1083611 3*1 38l| *] 120826] 581
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Kronans samteliga intrader ifrån länet enligt kapital-
räkningen:

1855 års jordebok uppräknar:
1) Salo härad:

2 Uleå härad:

3) Kajana härad:

1) Skatter af jord och lägenheter å
landet 81941 Rub. 30i kop.

2) Skatter af förädlingsverk . . . 1456 „ 3f „

3) Personella utskylder 23074 „ 27i f

4) Indirekta skatter 95672 „ 61 „

5) Tillfälliga intrader 8893 „ 3$ „

6) Påföring 1192 „
71

„

Summa 212229 95| «r

Mantal:
Skatte. Krono. Frälse. Summa.

Kalajoki. . . . s.n 123,0833. 22,9687. — 146,0520(l)
Pyhäjoki .

.
.

„ 114,1094. 42,3593. —

n 156,4687.
Salo „ 51,7708. 15,7917. —

ff 67,5625.
Siikajoki . . .

„ 89,7917. 29,7188. —

ff 119,5104.
Karlö „ 20,8021. 6,0729. —

»• 26,875.
Haapajärvi . . „ 42,25. 55,5312. —

9 97,7812.
Kärsämäki . .

„ 27,9444. 36,4097. —

9 64,3541.
Piippola ....„ 44,9238. 31,9410. —

9 76,8646.
3umma 514,6753. 240,7933. 755,4686.

Limingo . . . . s.n 181,4688. 21,3229. «r 202,7917.
Uleå „

54,5833. 9,0521. ff 63,6354.
Muhos „ 65,9583. 37,0625. 9 103,0208.
Ijå „ 98,9688. 37,5937. 1,5, 9 138,0625.
Pudasjärvi .

. „ 18,7049. '21,3785. 9 40,0834.
Kuusamo . . . „ 9,8542. 36,6875. 9 46,5417.

Summa 429,5383. 163,0972. 1,5. 594,1355.

lamo . s:n 47,9583. ,3125. ',2708.
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4) Kemi härad:

5) Lappmarkens härad

Rökar beräknades år 1855

Skatte. Krono. Frälse. Summa.
Sotkamo . .

. s:n 37,9583. 46,5417. 0,5. 85,0000.
Hyrynsalmi .

.

„ 24,8958. 32,625. g 57,5208.
Summa 110,8124. 90,4792. 0,5. ff 201,7916.

Kemi s:n 73,5417. 11,2292. ff 84,7709.
Kemiträsk. . .

„ 11,5. 10,1145. tf 21,6145.
Rovaniemi. .

. „ 28,7187. 8,4166. ff 37,1353.
Neder-Torneå .

„ 81,6771. 3,4167. ff 85,0938.
Öfver-Torneå .

„ 39,5416. 12,5521. ff 52,0937.
Summa 234,9791. 45,7291. » 280,7082.

Muonioniska. . s:n 2,9896. 8,9895. t» 11,9791.
Kittilä „ 1,2917. 20,5833. ff 21,8750.
Sodankylä . .

.
„ 2,9479. 23,1563. ff 26,1042.

Utsjoki . . .
.

„ 0,2708. 3,3125. v 3,5833.
Summa 7,5000. 56,0416. 63,5416.

S:a summarum 1297,5051. 596,1405(6). 2. v 1895,6456.

lehållne. Afkorlade.

Torpa- Inhy-
res, ses.

Icke
hem-

o o,

3 3
s_> 3a s_

i-i o_
©, __

__>
Hem- Hem-
mans. mans. mans.

Salo härad:
Kalajoki . . . socken 975 96 385 134 389 1109 1979
Pyhäjoki ... „ 1229 179 488 1461 631 1375 2673
(jemte Kärsämäki).

334 131 223 15 175 349 878Salo socken
Siikajoki ... „ 472 292 425 19 395 491 1603
Karlö ....

„ 454 8T| 38ö| 178 265 632 1369
Haapajärvi. .

„ 115 13 61 4 55j 119 248
Piippola ... „ 305 155 263 96 250 401 1069

Summa | 3884| 953| 2230| 592J 2160| 4476| 9819
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Uleå härad:

Kajana härad:

Kemi härad:

Lappmarkens härad: I

Mantalskrifne 1855

Limingo . . . socken • 583 534 589 19 569 602 2294
Uleå 150 122 166 13 143 163 594
Muhos ....

„ 407 183 346 35 224] 442 1195
Ijå

,. 765 185
353 97

462
189

110
46

315 875
399

1837
774Pudasjärvi. .

„ 89
Kuusamo . . „ saknas uppgift.

Summa j 2258| ll2l! 1752] 223J 1340J 248l| 6694

Paldamo. . . socken 322 181 257 23 302 345 1085
Sotkamo... 521 223 427

279
75

24J
247 596 1493

Hyrynsalmi . ., 405 214 279 429 1201
Summa | 1248J 618| 963| 122| 828| 1370| 3779

Kemi socken 371 209 442 35 232 406 1289
Kemiträsk . . 176 29 90j 22 60 198 377
Bovaniemi. ,

„ 159* 86 2311 411 70 201 588
Neder-Torneå „ 503

333
243
122

334
214

22
63

291
192

525 1393
Öfver-Torneå „ 396 924

Summa | 1542*] 689' 1311 j 183*| 845| 1726| 4571

luonioniska . . . s:n | 56 ] 7| 35 35 15 91 14!
ör öfriga socknar saknas uppgifter.

Summa | 56 | 1\ 35| 35 | I5| 91| 14!

Summa summarum | 8988* 3388 6291 1155' 5188 10144] 25011

Uteslutrle från bet;
skyldighet:
i i

ilnings- Summa

för öfver-
årighet

och andra
skäl.

summa
mantal-

Betalande.
minder- skrifne
årige. uteslutne. personer.

Salo härad: |
Kalajoki .

. s:n 5767 1690 5751 7441 13208
Pyhäjoki .

.

, I 7405 2591 8053 10644 18049
Salo ....t I 2232 935 2538 3473 5705
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Uleå härad:

Kaj ana härad: I

Kemi härad:

Lappmarkens
' härad:

Siikajoki . . s.n 3326 1212 3310 4522 7848
Karlö ....g \ 670 196 646 842 1512
Haapajärvi .

„ | 4202 1152 4307 5459 9661
Piippola . .

„
| 2466 855 | 2495 3350 5816

Summa 26068 8631 27100 35731 61799

Limingo .
. s:n 4302 1430 3280 4710 9012

Uleå ....
, j 1157 391 953

2211
3535
2252

1344
3156
4879
2954

2501
Muhos . . . g 2552 945 5708
Ijå n 4468 1344 9347
Pudasjärvi .

„ 2771 702 5725
Summa 15250 4812 12231 17043 32293

'aldamo .
. s.n 3162 1066 2777 3843 7005

otkamo ...I 4660 1396 3862 5258 9918
lyrynsalmi. „

4166 1341 3624 4965 9131
Summa 11 '88 102 14i

Kemi ....s:n 2669 1004 2161 3165 5834
Kemiträsk .

„
986 359 892 1251 2237

Rovaniemi .

„ 1441 471 1251 1722 3163
Neder-Torneå „ 2438 1036 1789 2825 5263
Öfver-Torneå

„
1874 705 1476 2181 4055

Summa 9408 3575 7569 11144 20552

Muonioniska s:n 305 151 314 465 770
Summa landet | 63019 | 20972| 57477| 78449 | 141468

Jleåborg.... I 3147 1 7611 16911 24521 5599
_»rahestad ... 1284 190 742 932 2216
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1855
års

uppbördsberättelse
öfver

kronomedlen:

Kajana 333 38 196 234 567
Torneå 405 57 171 228 633
Summa städerne] 5169 | 1046 | 2800 | 3846] 9015
S:a summarum 68188 22018 | 60277 82295 | 150483

S:asummarum S:a

städerne
Torneå Kajana Brahestad

.

.

.

Uleåborg..
.

.

Summa
landet

Lappmark-.s
„

Kemi
.

.

„

Kaj
ana
.

„

Uleå
.

.

„

Salo
.

.

härad
121428, 5146 441 336 1152 32161 116282 550 19470 11478 39329 45452 Rub. Debet.77 631] 1H 38$ 661 47i 1311 401 82| 22$ 73 94| kop.

12458|671 159 1 18 87 51 12299 114 2894 300 4299 4691 Rub. Afkortning.
39 441 90

3
60 44 28£ 58£ 20$ 173 26$ °4 kop.

2982|32||l05724|33i, 628 141 103 382 2353| 13 173j 683 645 838 Rub. Anordning.
52| 84ij 73 95$ 80

|

95.1 49 161 H 13| kop c

439 175 938 2760 101410| r

4314 421 16382 10494 34361 39749 Rub. Lefverering. e

d
20f| 67 63$ 49$ 40| 191i/

_.l 86| 26$ 88$ 83| 27$ kop.
i

Uteståenderest.
t.

22 21 218] 20 23 174 Rub.263 44
43| 51 84 67 92|| 86|| 57» 48J kop.

121428 5146 441
111

336
38£

1152
66$

3216
47^1 116282(13$ 550 19470 11478 39329 45452 Rub. Summa.77 63J 40$ 82| 22$ 73 94| kop.



1855
års

saköresräkning
visade
följande

resultat:
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Summasummarum
|

Summa
städerne

Torneå Kajana Brahestad Uleåborg

|

Summa
landet
|

Lappmarkens
....
„

}

Kemi

„

Kajana

„

Uleå

„

Salo

härad
90659065 1098 1717 322322 758758 79677967 226226 578578 12381238 42374237 16861686 Rub. Debet.97£
I

971 52f 2020 51f51f 81
I

81 45|
I

45| 13f13f 77$77$ 54£54£ 94£94£ 4
3*443*4 kop.

5139 13 69 609 4447 165 265 254 2753 1008 Rub. Afkortning.692
6775 91| 51 241 8 13 39 35| 841 36 kop.

2328 364 3 222 138 1963 35 232 117 1136 441 Rub. Lefverering. c

40 69f 20 60 69 20| 70| kop. r52 141 351 911 77$ e

Uteståenderest. d

1597 29 11 1556 25 81 866- 347 235 Rub. i41
t.

821 16 80 36 66| 48| 24 83£ 191 91i kop.

9065 1098 17 322 758 7967 226 578 1238 4237 1686 Rub. Summa.97 52f 20 51f 81 m 13| 77$ 541- 94| 4| kop.
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Samteliga intraderne ifrån länet specificeras i Lands-
kontorets kapitalräkning, som här nedanfÖre följer:

1) Skatter af jord och lägenheter å landet:

2) Skatter af förädlingsverk:

3) Personella utskylder:

4) Indirekta skatter:

Silfver

Ordinarie ränta ....

Rub. kop.
56184: 42i.

Kronotionde 9955: 43.
Fraktpenningar 244: 70$.
Stubböre 220:
Arrendemedel , 4717: 85|.
Lappmarks skatt .... 158: 35.
Vakansafgift 12247: 20$.
Rotefrihetsafgift . . .

. 26: 151.
Kajana Landskaptensindelning 490: 461. 84244: 59.

Ränta af mjölqvarn och stampverk 410: 99.
Sågverksränta 1531: 43$. 1942: 42$

/lantalspenningar 15137: 82.
ilottshjelp 2918: 46.
ledicinalfond 199: 9f.
_agmans- och häradshöfdingeränta 5033: 47$.
)jeknepenningar 522: 58$.
landtverksmäns gärningsören. . 132: 48. 23943: 91 3

.ränvmsbrännmgsafgift .
.

. 10419: 9$.
[arte-sigillate-rekognition . 98: 85.
Iterbhus-inventarii procent. 198: 26|.
'ullmedel . 108407: 12.
[arte-sigillate-medel . . . . 5941: 13. ! 461.
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5J Tillfälliga intrader:

År 1860 innefattade
Salo härad:

Uleå härad:

Rub. kop.
Saköresmedel 2077: 59$.
Skatterättsmedel 285: 74$.
Återbetalte 60: —.

Ersättning för skogsåverkan . . 2: 80.
Växtkappar 190: 121.
Rågarne å kyrkoherdarnes veder-

lag 22: 70f.
Utskylder för personer vid Saima

kanal — 94.
Krono besparingsmedel .... 4858: 12$.
Kronans vinst å spanmålsförvalt-

ningen _3118: 69tl 10616: 731.
Påföring 5895: 731.

Summa 251707: 86.

Mantal:
Skatle. Krono. Frälse. Summa.

kalajoki . .
.

. s:n 123,0833. 22,9688. — 146,0521.
laapajärvi ...» 42,375. 55,4063. —

9 97,7813.
»yhäjoki . . . .

„ 114,2969. 42,1718. —

9 156,4687.
[ärsämäki . . .

„ 31,1181. 38,4444. —

9 69,5625.
ialo „ 52,1875. 15,375. —

9 67,5625.
liikajoki . . . .

„ 90,9583. 28,5521. —

9 119,5104.
'iippola . .

. .
„ 45,2361. 31,6285. —

9 76,8646.
[arlö

„ 20,8021. 6,0729. —

9 26,8750.
Summa 520,0573. 240,6198. 9 760,6771.

Limingo ....s:n 181,9271. 20,8646. 9 202,7917.
Uleå _ 54,5833. 9,0521. 9 63,6354.
Muhos „ 66,3333. 36,6875. 9 103,0208.
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Kuusamo Lappmarks

Kajana härad:

Kemi härad:

Lappmarkens härad".

Skatte. Krono. Frälse. Summa.
Ijå s:n 99,6979. 36,9896. 1,5. 9 138,1875,
Pudasjärvi .

.
. „ 18,7048. 21,3785. 9 40,0833,

Summa 421,2464. 124,9723. 1,5. 9 547,7187.

församling 10,4792. 36,1667. 46,6459.
Summa 431,7256. 161,1390. 1,5. 9 594,3646.

Paldamo . .
. . s:n 48,125. 10,875. v 59,0000.

Kajana stads dona-
tionsjord 0,25. 9 0,25.

Sotkamo . . . .

„ 39,4792. 45,5. 0,5. 9 85,4792.
Hyrynsalmi. . .

„ 24,8958. 32,625. 9 57,5208.
Summa 112,5000. 89,250. 0,5. 202,2500.

Kemi s:n 73,6458. 11. 9 84,6458.
Kemiträsk . . .

„ 8,5833. 3,5104. 9 12,0937.
Rovaniemi . . .

„ 29,0104. 9,5208. 9 38,5312.
Neder-Torneå .

„ 82,1354. 2,9583. 9 85,0937.
Öfver-Torneå . .

„ 40,8438. 11,25. 9 52,0938.
Summa 234,2187. 38,2395. 9 272,4582.

Kuolajärvi Lapp-
marks församling 2,9167. 7,3958. 10,3125.

Summa 237,1354. 45,6353. 9 282,7707.

Muonioniska. . s:n 2,8333. 4,9271. 9 7,7604.
Enontekis . kapell 0,2812. 6,5417. 9 6,8229.
Kittilä s:n 2,1042. 21,6458. 9 23,7500.
Sodankylä . . .

„ 3,4427. 24,6615. 9 28,1042.
Enare . . . kapell 0,1875. 2,9375. 9 3,1250.
Utsjoki .

...s:n 0,125. 1,625. 9 1,7500.
Summa 8,9739. 62,3386. 71,3125.

Summa summarum 1310,3923. 598,9826(7). 2,0. 1911,3749.
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Rökarne utgjorde 1860:

Lappmarkens härad:

1860 års mantalskrifning

iehålln< Afkoi tade. Sr-
CD CO

o- B
S E_>
ca

Inhy- Hem-
ses, mans.

"-. (-0
o c
s** 3
r* 3s_

Hem- Torpa-
res.

Torp.
m. fl.mans.

Salo härad
Uleå ,

4118
|2251|
l 330J

1141
929

1355 495

J16711 r 2221

l 410Jl 103J

2473
|rl784l|
i 96/

4613
f2473l
j 433J

9582

J6857*Il 939/Kuusamo Lappmark
Summa Uleå härad | 2581 | 929 | 2081 | 325 | 1880 | 2906 | 7796

Kajana .... härad 1269
Kemi „ 1605
Kuolajärvi Lappmark —

543 I 860 123 I 1143 1392 3938
741 397 rl73|L2235^ »17781 151511
— | — jl29j j 77j | 129. i 206.

Summa Kemi härad | 1605 | 741 | 397 | 302 | 2312 | 1907 | 5357

Enare
.... kapell '26 42 '39-

34
< 39 _

19
28
.45.

• 42 107
Enontekis . .

„

Kittilä ....socken
Muonioniska. „

' 36\
ml
55 |.161J Hl

I

93
47

29
103
39

65
220

94

100
358
178

Sodankylä . . 76 66 227 334
Utsjoki.... „ .20. . 18, . 18.

.
83,

S:a Lappmarks härad | 369 I 27 ] 263 _L 297 1 204 I 666 1 1160
Summa rökar | 9942 | 3381 | 4956 | 1542 | 8012 | 11484 | 27833

Refri. ide från b
skyldighi

stalnings-
st:
I

Betalande.
a. sr o?
*- CD "-_
» "o..

3S--I
3 ?<-_'

minder- summa
Summa

personer.
årige. befriade.

På landet:
Salo härad 26315 8893 22547 31440 57755
Uleå „

hithörande Kuusamo {149351
675/ {503312471/ {1239611983J {174291

4454J
{323641

5129)Lappmark
Summa Uleå härad | 15610 I 7504 I 14379 I 21883 I 37493
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I städerne:

På landet:
4183Kajana härad 11591 10459 14642 26233

Kemi (98321
58,

{4146165l) (843215691 {125781
1220/

{224101
1278)

hithörande Kuolajärvi
Lappmark |

Summa Kemi härad | 9890 | 4797 | 9001 I 13798 I 23688

Lappmarkens . härad 614 1 1885 2356 I 4241 _L 4855
Summa landet | 64020 | 27262] 58742 I 86004 | 150024

Uleåborg 3363 850 1805 2655 6018
Brahestad 1325 272 741 1013 2338
Kajana 323

410

i
61
62

196
193

257 580
Torneå | 255 665

Summa städerne | 5421 I 1245 2935 I 4180 9601
Summa summarum | 69441 | 28507] 61677 I 90184 | 159625



1860
års

uppbördsberättelse
öfver
Stats-
samt

Krigsmanshus-
och

Militie-boställskassa-medlen
i

länet:
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Summasummarum
|

Salo

härad

Uleå

„

KajanaKemi

,

Lappmarkens
....

UleåborgBrahesladKajana
.

.

Saköresmedlen Summa
|

Salo

härad

UleåKajana

,

Kemi

,

Lappmarkens
...
„

Uleåborgs

stad

Brahe

,,

KajanaTorneå.
.

„

3879 158883120478896
•

3271132
för
året: 143774

I

5595245545129882380274727641240372359 Rub. Debet.75 291666927*59|10 19 8014U4414189469!7376* kop.

1693 598402893365719478 14875 69274783535214813822610833 Rub. Afkortning.
45 33J32*4*1141071|1566| 45f

I

2894*52*31!24J7560 kop.

66 5 2921 9 2748 10134876938231420180163 Rub. Anordning.
35 28 87*31 894 31 39*22479*2*781834!28! kop. C

8014 70728998347 125780 478844014912383212015482100951205356 Lefverering. r

1539 Rub. e

kop. d71 3735 852USlå-öl 66* 15*22|12i8615616125169416*
i

Uteståenderest. t.

580 2821291710493114 370 702817 127125 Kub.
23* 6543096130206010 H 5|74*39485 971lf kop.

3879 1588831204788963271132 143774 5595245545129882380274727641240372359 Rub. Summa.29|8*666927*59|104| 8(>44114443*4189*69f7376* kop.75 19
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Kronans totalinkomst från länet enligt kapitalräkningen:
1) Skatter af jord och lägenheter å landet:

2) Skatter af förädlingsverk:

3) Personella utskylder:

4) Indirekta skatter:

Ordinarie ränta

Silfver
Rub. kop.

65221: 35£.
Kronotionde 11638: 61i.
Fraktpenningar 158: 37|.
Arrenden 6297: 55£.
Inkomster af Kronans skogar, par-

ker och öfverloppsj ordar . . . 4433: 88|.
Lappmarks skatt 165: 24J.
Vakansafgift 16482: 39£.
Rotefrihetsafgift 53: 65.
Kajana Landskaptens indelning . 562: 80. j105013: 87A

Ränta af mjölqvarn och stampverk 722: 49.
Sågverksränta 2309: 5». 3031: 54£.

Mantalspenningar 15766: 80.
Slottshjelp 2983: 88.
Medicinalfond 202: llf.
Lagmans- och häradshöfdingeränta 4584: 87.
Djeknepenningar 552: 87.
Handtverkares gärningsören . . 139: 68. 24230: 21|.

Bränvinsarrende.... 12997: 97i.
Karte-sigillate-afgift . . 8131: 79£.
Karte-sigillate-rekognition 111: 67.
Sterbhusinventarii-procent 99: 67£.
Tullmedel 95400: -

Sjöfartsafgift .... 2959: 91:
Fraktupplagsafgift .

. . 195: 32. 6: 33|,
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o) Tillfälliga intrader:

Enligt sednaste oss tillgängliga eller 1863 års mantals-
längd innehåller:

Salo härad:

Uleå härad:

Saköresmedel
Rub. kop.
1585: 70|.

Skatterättsmedel 298: 84.
Skolebidragsmedel 540: -

Anmärkningsmedel 139: 65.
Ersättning för åverkan ikronoskog 407: 96.
Återbetalte medel 5400: 96.
Ersättning för försåld spanmål . 177: 13.
Växtkappar 518: 711.
Kajana häradsmagasins-räkning . 6860: 91.
Inbetalte mjöl-lån 12963: 22£.
Kronobesparingsmedel .... 20682: 97|.
Diverse inkomstposter .... 439: 81f- 50015: 88|.0015: !88|.
Påföring ....9795: f.9795: 3.

4*
Summa 311982: 86£.

Kalajoki . . . s:n
Krono.

123,3333.

Mantal:
Skatte. Frälse.

22,7187. — =

Summa.
146,0520.

Haapajärvi . .

„ 43,5833. 54,1979. — g 97,7812.
Pyhäjoki .... 115,4010. 41,0677. —

„ 156,4687.
Kärsämäki . .

„ 34,6389. 36,6111. —

„ 71,2500.
Salo

„ 52,3125. 15,25. — g 67,5625.
Siikajoki ... „ 92,5938. 26,9167. —

„ 119,5105.
Piippola. ... „ 46,7257. 30,1389. —

„ 76,8646.
Karlö

„ 21,7604. 5,1146. —

„ 26,875.
Summa 530,3489. 232,0156. 9 762,3645.

Limingo. . . . s.n 183,1979. 19,5938. 9 202,7917.
Uleå „ 55,0833. 8,5521. 9 63,6354.
Muhos „ 68. 35,0208. 9 103,0208.
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Kaj ana härad

Kemi härad:

Lappmarkens härad:

Skatte. Krono. Frälse. Summa.
Ijå s.n 101,1667. 35,6042. 1,5. 138,2709.
Pudasjärvi . .

„ 25,3507. 25,9340. 9 51,2847.
Summa 432,7986. 124,7049. 1,5. 9 559,0035.

Kuusamo Lapp-
marks församling 11,1979. 38,6979. 9 49,8958.

Summa 443,9965. 163,4028. 1,5. 9 608,8993.

Paldamo . . . s:n 75,0309. 19,8648. 9 94,8957(8),
Kaj ana stadsjord 0,25. II 0,25.
Sotkamo .

.
. s:n 52,3333. 31,6042. 0,5. 9 84,4375.

Hyrynsalmi . .

„ 32,8542. 34,9583. 9 67,8125.
Summa 160,2184(5). 86,6773. 0,5. 9 247,3957(8).

Kemi s:n 75,25. 9,3958. 9 84,6458.
Kemiträsk. . . n 8,5833, 3,5104. 9 12,0937.
Rovaniemi . .

„ 29,3645(6). 9,1667. 9 38,5313.
Neder-Torneå. „ 82,1771. 2,9167. 9 85,0938.
Öfver-Torneå . „ 41,4479. 10,8333. 9 52,2812.

Summa 236,8229. 53,8229. 9 272,6458.
Kuolajärvi Lapp-
marks församling 2,1875. 7,1458. 9,3333.9

Summa 239,0104. 62,9687. 281,9791.

Muonioniska för-
samling 3,1224. 5,1823. 9 8,3047.

Enontekis . kapell 0,6563. 6,75. 9 7,4063.
Kittilä . . socken 2,2917. 23,6042. 9 25,8959.
Sodankylä „ 3,8802. 25,4739. 9 29,3541.
Enare . . . kapell 0,1875. 2,6458. 9 2,8333.
Utsjoki församling 0,125. 0,625. 9 0,750.

Summa 10,2631. 64,2812. 74,5443.a

Summa summarum 1383,8371(3). 589,3466. 2. 9 1975,1827(9)
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Rökarne utgjorde 1863:

Uleå härad:

Kajana härad:

Kemi härad:

ehållne. Afkoi •tade.

Tor- | Inhy-
pare. I ses.

Icke
hem-

sr
CD 0_

3 =

3 3°

3p »

c/_

&3
"iHem- Hem-

mans. mans. mans.
Salo härad:

Kalajoki . . . socken 1105 316 370 51 508 1156 2350
Haapajärvi . 555 272 351 111 3861 666 1675
Pyhäjoki... „ 871 321 247 54 542 925 2035
Kärsämäki. .

, 393 66 202 57 280 450 998
Salo , 381 198 177 11 402 392 1169
Siikajoki... 463 346 251 20 597 483 1677
Piippola ... 332 138 203 73 417 405 1163
Karlö .... 114 17 30 4 81 118 246

Summa | 4214] 1674| 183l| 38l| 3213 4595| 11313

Limingo . . . socken 572 559 600 21 826 593 2578
Uleå „ 153' 94 171 11 204 164 633
Muhos .... 430 178 437 23 433 453 1501
Ijå 8121

397|
133
82

350
301]

116
64

680
193

928
461

2091
Pudasjärvi . 1037

Summa | 23641 1046] 1859] 235] 2336| 2599J 7840

Kuusamo Lappmark | 3371 - I - 1 85| 460 422 882
Summa häradet | 270l| 1046] 1859| 320| 2796| 302l] 8722

Paldamo. .
. socken 324] 157 387] 78 479| 402 1425

Sotkamo... „ 560
419

155
217

463 50 498
402

1

610
455

1726
1412Hyrynsalmi .

„ 338 36
Summa | 1303| 5291 1188| 164] 1379] 14671 4563

Kemi .... socken 397 204 502 34 207 431 1344
Kemiträsk . . 182 18 128 25 98 207

230
451
729Rovaniemi. .

„
196 102 260 34i 137

Neder-Torneå „

i
512 287 395 15 290 527

412
1499
1115Öfver-Torneå 365 152 277 47; 274

Summa 1652 763 1562 155 1006 1807 5138
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Vid 1863 års mantalskrifning uppgåfvos

Kuolajärvi Lappm:s
församling . . . . 125 90 125 215

Summa häradet 1652]
i

763]
i

1562]
l

280|
l

1096 1932|
I

5353
Lappmarkens härad:

67 31 26 98 167Muonioniska socken 14 29
Enontekis . . kapell 39 14 30 32 69 115
Kittilä ....socken 123 10 74 107 30 230 344
Sodankylä .

„ 161 6 69 64 46 225 346
Enare.... kapell 9 34 86 34 129
Utsjoki . . . socken 6 51 46 51 103

Summa | 390| 30| 20l| 317 266] 707| 1204
Summa summarum | 10260J 40421 66411 1462| 8750| 11722| 31155

Befriad'. ifrån bet;
skyldighet:

ilnings-

Betal-
nings-

skyldige.

CD ©=

O
-t O ©:
CO O J^a
__> cr •«_

t_r cd
(_)_)•.
*- 3 £»o. 2.

3 °?

minder-
summa

befriade

Summa

personer.
årige.

I Salo och Haa- personer.

pajärvi härader:
Kalajoki . . s:n| 6282 2251 5342 7593 13875
Haapajärvi .

„ 4582 1383 3940 5323 9905
Pyhäjoki . . „ 5526 2199 4613 6812 12338
Kärsämäki .

„ 2668 1017 2345 3362 6030
Salo . . . .

„ 2399 1239 2250 3489 5888
Siikajoki .

.

„ 3406 1545 3129 4674 8080
Piippola . .

„ 2392 1199 2447 3646 6038
Karlö . . . .

„
645 276 633 909 1554

S:a häraderne 27900 11109 24699 35808 63708
Uleå härad: |

Limingo . . s:n 4110 1975 3810 5785 9895
Uleå ....

„ 1197 406 973 1379 2576
Muhos . . .

„ 2700 1118 2339 3457 6157
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Kaj ana härad:

Kemi härad:

Lappmarkens
härad:

Ijå s.n 4587 1850 4062 5912 10499
Pudasjärvi .

„ | 3087 937 2601 3538 6625
Summa 156811 6286 13785 20071 35752

Kuusamo Lapp-
marks försam-
ling 302 3020 2275 5295 5597

S:a häradet 15983 9306 16060 25366 41349

'aldamo . . s:n
otkamo . .

„ 4770 1853 4371 6224 10994
lyrynsalmi. „ | 4558 1695 4266 5961 10519

S:a häradet | 12742 | 4833 | 11708 | 16541 I 29283

Kemi ....s:n 2755 1227 2447 3674 6429
Kemiträsk .

„ 1082 409 923 1332 2414
Rovaniemi .

„ 1599 605 1421 2026 3625
Neder-Torneå „ 2557 981 2083 3064 5621
Öfver-Torneå

„
| 2196 787 1747 2534 4730

Summa 10189 4009 8621 12630 22819

Kuolajärvi
Lappmarks för-
samling .... 67 710 572 1282 1349

S:a häradet 10256 4719 9193 13912 24168

Muonioniska s:n
Enontekiskapell
Kittilä . socken

324
33

109

2001 328 528 I 852
307
871

246
664

553
1535

586
1644
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Städerne:

*) Mantalsförteckningen uppger i denna kolumn summa personer
1989; vi förstå ej på hvad grund, då de föreslående kolumnernes summa
endast ger ofvanstående 1241.

Sodankylä . s.n 121 326 794 1120 1241 1)
Enare. . kapell 68 362 253 615 I 683
Utsjoki . socken 13 263 130 393 1 406

S:a häradet 668 2329 2415 | 4744 5412

Heåborg .
.

. 3710 859 2060 2919 6629
»rahestad . . . 1445 287 798 1085 2530
[ajana 342 81 216 297 639
'orneå 410 1 53 204 257 \ 667

S:a städerne 5907 1280 3278 4558 10465
S:a summarum 73456 | 33576| 67353 | 100929 I 174385



1863
års

uppbördsberättelse
öfver
allmänna

Stats-
samt

Krigsmanshus-
och

Militie-boställs-kassa-medlen.
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Salo

härad

HaapajärviUleåKajanaKemi

,

Lappmarkens

„

Uleåborgs

stad

BraheKajanaTorneå

,

Krono
saköres

medel. Summa

Salo

härad

Haapajärvi

........
„

UleåKajana

,

Kemi

,

LappmarkensUleåborgs

stad

Brahe

,

KajanaTorneå

„Summa
20593 4479

86

1825
50

10

60

780
15

2603
1

637
57

——
1179
57

4933
25

2464
83

34
29

1213
43

1836
61

577
36——
868
90

4143
64

2558
63——
1296
40

130
16

—

—

117
76——

1671
21

639
32

64
87

352
92

254
34

79
88

——
156
49

541
83

527
86

1

17——
Kronans

sakören
donerade

till

staden.

615557
|

11
j|

57015
|

54
]

11078
|

42
|

539863
|

32
|

151309900291876:.26105798640316915805484916211441 Mark. Debet.91 12436667483692742251 p:i.

9310 123481400217654438060975861324591425 Mark. Afkortning.
95 21405621564040587547

I

P"-
I

228 28801150190537111881271955670829 Mnrk. Anordning.
69 16225991757501813 p:i. C

r

5847 13248074729165467560619060824551230635517871416 Mark. Lefverering. e

d
86 4813502514396243344 p:i.

i

5206 18637851220390288126141712 7599 21936 36001472605244746 Mark. Utest.
rester.

t.

41 618770356140109780 83 4055 4228352261 p:i.

20593 447926034933183641431301671254541 615557 151309900291876326105798640316915805484916211441 Mark. Summa.
91 8625616416213483 11 12436667483692742251 p:i.
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Enligt Landskontorets kapitalräkning utgjorde Kronans
hela inkomst ifrån länet för år 1863, beräknad efter Finska
mark:

1) Skatter af jord och lägenheter å landet:

2 Skatter af förädlingsverk:

3) Personella utskylder:

4J Indirekta skatter:

Mark penni.
Ordinarie ränta 282935: 52.
Kronotionde 51036: 32.
Inkomster från kronoparker och öf-

loppsjordar:
Forstmedel 209385: 80.
Fraktpenningar 522: 76.
Arrendemedel 29684: —

Lappmarks skatt 688: 32.
Vakansafgift 71268: 17.
Rotefrihetsafgift 383: 94.
Kajana landtkaptensafgift . . . 2530: 43. fi ,48435: 26.

Räntor af mjölqvarn och stampverk 7289: 2.
Hammarskatt och tionde jern . . 330: 46. 7619: 48

Mantalspenningar 68206: 80.
Lagmans- och häradshöfdingeränta 24475: 80.
Djeknepenningar 2312: 82.
Slottsbyggnadshjelp 12673: 46.
Medicinalfond 858: 28.
Handtverkares gärningsören . . 489: 60. i 09016; 76

Tullmedel .
. . 419889: 64:

Transitupplagsafgift 921: 64:
Sågningsafgift 26904: 29.
Sjöfartsafgift . ♦ . .

14438: 83.
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5) Tillfälliga intrader:

Sålunda se vi länets kameralvärde, under fortgående
mätning och skattläggning, eftersom odlingen fortgått och
de upptagne nybyggen hunnit blifva skattdragande, under
den omtalade tiden af något mera än ett hälft sekel hafva
tillväxt ifrån 1651 till vid pass 1975 eller med omkring 324
mantal. Likväl så att under det första årtiondet, eller emel-

Karte-sigillate-medel ..... 36246: 18.
Bränvinsbränningsafgift ....50658: 93.
Karte-sigillate-rekognition . . . 1768: 44.
Justitiestatens sterbhusprocent . . 3666: 12.
Apothekareafgift 1200: —

Afgift för handelsrättigheter å landet 1200: — 556894: 7.

Krono sakören 6040: 43.
Skatterättsmedel 3604: 20.
Skolemedel 888: —

Anmärkningsmedel 152: 35.
Återbetalningsmedel 167: 31.
Ränta å fördröjd inbetalning afför-

säljningspriset för Kronans span-
mål 7580: 82.

Öfvermål å nederlagsspanmål . . 96: 79.
Växtkappar 42450: 19.
Upphandling af spanmål ....726856: 8.
Ersättningsmedel 260: 40.
Återlefvererad spanmål .... 12: 56. 788109- 13
Kronans besparingsmedel 81588: 39.
Lefverering 720000: —

Påföring — 28.
Summa 2911663: 37,

= 727915 Rubel 84^ kopek silfver.
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lan 1810 och 1820 endast något öfver 10 mantal tillkom-
mit, under det andra intill 1830: 64, men under det 3:dje
årtionde eller till 1840 en minskning inträffat af icke min-
dre än 82 mantal, föranledd genom nödiga befunna för-
medlingar af sådana hemman, som blifvit allt för högt man-

talsatte, och sålunda för drygt samt utöfver sin betalnings-
förmåga beskattade. Följden hade blifvit, att många hem-
man, oförmögne att erlägga utskylderne, råkat i ödesmål.
Redan i början på denna period eller 1812 uppger Lands-
höfdingen ensamt i Salo härad ödeshemmanens antal till 182,
hvilka icke kunnat med nya åboer besättas, emedan de dem
åsamkade resterne varit större, än någon tilltrott sig mägta
betala, hvarföre han hemställer om nya, ifrån 5—15 frihetsår.
Ehuru sålunda i enskilta fall ett antal hemman må åter kom-
mit sig före, fortfor det onda likväl i stort att hindra od-
lingens fortskridande och välmågans utveckling, helst många
af de vid skattläggningen påräknade tillgångarne, såsom
skogsafkastning, fiske, djurfångst, på åtskilliga orter under
årens lopp allt mera aftagit, utan att jordens odling och
produktionsförmåga i samma förhållande tillväxt. År 1825
räknades derföre i länet 137 ödeshemman, svarande emot
26 mantal, år 1826 i Salo härad 50, i Uleå 17, i Kajana
33, i Kemi 51, i Torneå 4 ödeshemman, svarande tillsam-
mans emot närmare 31 mantal, och vid 1834 års utgång
uppgick ödeshemmanens antal till 281, Till följe af dessa
oroande företeelser och ff i anledning af gjord underdånig
framställning om den fattigdom som i följd af ojemn be-
skattning funnits rådande hos krono-nybyggare i allmänhet
uti Uleåborgs län, jemte några andra orter i landet" hade
d. 21 Mars 1833 förordnats om skatteförmedlingsundersök-
ningar, hvarjemte stadgats, "att vid framdeles skeende ny-
bygges skattläggningar, uti de till klimat jordmon och läge
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mindre väl lottade delar af Österbotten, nemligen Kemiträsk,
Kuusamo, Pudasjärvi, Rovaniemi, Muhos, Salo och Siikajoki
socknar i stället för dem på ett mantal förut bestämda ego-
vidd af högst 1200 tunneland, i likhet med hvad äfven å
andra orter blifvit tillåtet, ifrån 600 till och med 1700 tun-
neland skattbar jord måtte beräknas på hvarje mantal, utom
det i Kgl. brefvet d. 31 Martii 1786 medgifna tillskott af
högst 300 tunneland, såsom ersättning för smärre ourskiljda
impedimenter; hvarjemte, der lägenheter med ringa odlade
ägor och uppodlingsställen till så betydlig vidd innehafva
oländig skogsmark, att denne icke utan äfventyr för hem-
manets bestånd kan hel och hållen till mantal skattläggas,
den del af skogsmarken, som öfverstiger hvad å ett efter
den odlingsbara jorden skäligen lämpadt mantal sig belöper,
beskattas till skogsränta. I fall vid skatteförmedlingsunder-
sökningarne erfares, att ett nybygge, i saknad af nödig upp-
odlingsjord, icke kan ega bestånd såsom särskildt hemman
af minst ett tolftedels mantal, hvartill, men icke derunder,
ett hemman fick förmedlas, borde ett sådant antingen sam-

manslås med ett annat nybygge eller hemman, eller ock in-
rättas till ett såkalladt kronotorp utan mantal, med efter
ägornes beskaffenhet lämpad stadgad ränta i penningar och
spanmål." Medelst Kejs. reglementet af den 15 Maj 1848
beviljades ofvannämnde ägovidd för hela Uleåborgs län, hvar-
utom hela Kajana härad äfvensom Pudasjärvi, Kuusamo och
Kemiträsk socknar tillades en förökning på mantalet ända
till 2700, samt Lappmarkens härad jemte Kuolajärvi socken
ända till 3700 tunneland.

År 1834 begyntes med de föreskrifna åtgärderne, de
redan 1790 afstadnade och sedermera endast provisoriskt
verkställda skattläggningarne vidtogos nu åter med större
allvar, och storskiftet påskyndades. En följd af dessa för-
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medlingar var den ofvanföre uppgifna minskningen af man-
talen på 1830-talet. Ehuru äfven sednare förmedlingar före-
gått, hafva dock de, under odlingens vidare fortskridande åt
norr och öster, tillkomna nya i mantal satte hemmanen mera
än ersatt den genom förmedlingarne inträffade minskningen
af mantalens antal, hvilka som ofvanföre synes ifrån 1840—
1850 ökades med 120, under följande årtionde med 108 och
under de sista tre åren för hvilka hittills uppgifter varit oss
tillgängliga med 64 mantal, eller ifrån 1810—1863 med 324
mantal, hvilket på 53 år gör en tillväxt af 19 procent, el-
ler i Salo härad af 25, i Uleå af 13, Kajana af 36, samt i
Kemi och Torneå eller, som det sednare kallades, Lapp-
markens härad tillsammans 19 procent. Ihågkommas bör
dock att den egenteliga Lappmarken år 1810 ännu icke kom
ifråga, då inga mantalssättningar der föregått. I vida väg-
nar högre grad hade rökarne förökats, nemligen med öfver
285 procent, de mantalskrifne personerne, så väl betalnings-
skyldige och befriade med 172, och Kronans intrader ifrån
länet med 563 procent.

Om storskiftet, på hvilket beskattningen hufvudsakligast
baserar sig, meddelar Guvernören d. 31 Mars 1866:

I Kajana härad samt Pudasjärvi oclh Rovaniemi är af
43 stora samhälligheter storskiftet de-

finitift afslutadt uti 5 samhälligheter.
Skiftet verkstäldt, men delvisännu icke

utpåladt och rörlagdt
„

9
Skattläggningsförslagen färdiga, men

uti en del ännu icke granskade och
stadfåstade

„
16

Refningen afslutad, så när som på en
obetydlig återstod „

13
Summa 43 9
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I Haapajärvi härad är storskiftet år 1865 afslutadt,
utom någon rörläggning i Norr-Haapajärvi, Pulkkila och
Lomu skifteslag.

I Kemi härad länge sedan slutförd, förutom Kemiträsk,
hvarest ännu icke begynt och ofvannämnde Rovaniemi.

I Salo härad kunde kompletteringen af de äldre stor-
skiften i Salo och Siikajoki socknar förmedelst rörläggning
påskyndas, om icke, som jordegarene anhållit, de gamla
skiften behöfde regleras. Sålunda återstår endast reglerin-
gen af storskiftet i Kalajoki moderkyrkoförsamling och slut-
förandet af storskiften å Karlö, samt af

Uleå härad i några samhälligheter af Ijå, Uleå och
Muhos.

I Lappmarkens härad äro refnings-, skattläggnings- och
storskiftsgöromålen ännu ovidrörda, dock är början med mät-
ningar och åvägabringande af ett geografiskt kartverk redan
gjord, i det närmaste hela Kittilä redan mätt och å karta
affattadt i skala af 10000 fot på en decimaltum, äfvensom
Sodankylä socken framdeles på enahanda sätt torde komma
att affattas. — Ett annat försök i enahanda syfte verkställ-
des 1862 uti några samhälligheter af Kajana härad, då ock
för kronoskogarnes provisionella afrösande, under loppet af
en sommar, stora vidder affattades i skala af dels 8000, dels
10000 fot på tummen. Emedan en sådan skala redan til-
låter att, förutom sjöar och vattendrag, införa äfven större
moar och fjällar, med ledning af hvilka provisionella skogs-
skiften kunde utbrytas, så blefve det möjligt, att med fördel
tillämpa ett sådant förfarande jemväl på Kemiträsk, Kuola-
järvi och Kuusamo.*

Då uppbördsberättelserne, upptagande intraderne från
jorden, jemte personal-utskylderne, eller den egenteliga or-
dinarie uppbörden för de tidigare åren icke varit för oss
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tillgängliga, kunna vi icke uppge jord- och personalskatten
före år 1825. Nämnde år utgjorde, enligt uppgift i Stjern-
schantzska samlingarna, kronoutskylderne för ett mantal på
hela länet 46 Rub. 43 kop. silfver samt 2 tunnor 17 kappar
spanmål; olika dock i de skiljda häraderne, nemligen

Tillägga vi, då uppgift för 1825 saknas, städernes i
nyssnämnda samlingar uppgifna utskylder för år 1828, hvilka
icke synnerligen kunna differera ifrån förenämnde år, så
blir uppbörden, fördelad på hvarje vid mantalskrifning an-
tecknad person i länet 89,8 kop. och i spanmål 1,5 kappe.
I Uleåborg utgjorde kronouppbörden 53,22 kop. på person.

i Salo härad __= 48,74 Rub. och 2,401 tunnor;
„

Uleå „ „ 42,13 „ „ 2,387
„ Kajana ....

„ „ 37,67 „ „ 3,155 „

„ Kemi „ „ 56,32 „ „
1,613 „

„ Torneå .... „ „ 51,58 „ „ 3,2ii
och på hvarje vid mantalskrifning anmäld person å landet
utgjorde ordinarie skatten 92,43 kop. och 1,6 kappe, eller
i Salo . . . härad __=: — 90,87 kop. och 1,40 kappe.
„ Uleå ... „ „ 1Rb. 25,81 „ „ 2,29 „

„
Kajana .

.

„ „
— 46,08 „ „ 1,23 „

„ Kemi . .
. härad __=_ 1 Rb. 5,88 kop. och 0,97 kappe.

„
Torneå . .

„ „ 1 „ 0,4 „ w 2,56 „

„ Brahestad 9 9 48,30 9 9 9

,
Kajana 9 fl 44,84 9 9 9

„
Torneå 9 9 56,44 9 9 9

År 1863 utgjorde ordinarie skatten jemte sakören, enligt
uppbördsberättelsen på hvarje mantal i länet 80 Rb. 35 kp.,

eller i Salo och Haapajärvi härad 81 Rub. 50 kop.
' 9 Uleå • . , 79 „ 5 g

,
Kajana „ 63 „ 66 „
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och på hvarje vid mantalskrifning anmäld person:

Oaktadt skatterne, såsom ur föregångna framställning
synes, till följd af odlingens och befolkningens tillväxt, i så
hög grad stigit, hade dock förmedlingarne och en längre rad
af gynsamma årsväxter den verkan att resterne som år 1831
utgjorde 4540 Rubel, eller vid pass 2 Rub. 57 kop. på man-
talet och 4,16 kop. på person, nedgingo

Med 1856 års missväxt begynte åter svårare tider och
resterne att stiga. De utgjorde 1860 950 Rub. =50 kop.
på mantalet eller 0,66 kop. på person, stego 1861 till 1104
Rub., år 1862 till 1241 och 1863 till 3199, som utgjorde
på mantalet 1 Rub. 62 kop. och på hvarje person 1,83 kop.
År 1864 beräknades resterne till 4128 Rubel, och hafva de
under 1865 års missväxt ytterligare stigit.

Också finner man de för öfverårighet, andra laga or-
saker och fattigdom ifrån betalningsskyldighet befriades för-

i Kemi . . . n 91 9 12 9

„ Lappmarkens . 9 10 9 99 9

På hela länet .
. . . . 91,99 kop. eller

„ Salo och Haapajärvi härad — 97,39 ,

g Uleå 9 lRb. 16,42 „

„ Kajana 9
— 53,69 „

„ Kemi 9 1Rb. 6,32 ,

„ Lappmarkens . .

9
— 15,24 „

I Uleåborgs stad .
.

. . 69,68 „

g Brahestad .
. . .

. 50,44 „

„ Kajana stad . . .
.

. 84,62 „

„ Torneå „
. .

. . . 54,04 „

år 1835 till 3071 Rb. = 1 Rb. 83 kp. på mantalet eller 2,oi kp. på person.
„ 1840 „ 880 „ „ „ 59 „ „ „ ,. 0,77

„ „

„ 1845 „ 275 „
„

„ 15 „ , „ „ 0,2i „ .,
„

„ 1850 „ 381 „ „ „ 21 „ „
„

„
0,20

„ „

„ 1855 „ 263 „ „ „ 14 „ „ „ , O.io „ „



282

hållande till alla vid mantalskrifning anmälde personers an-
tal vara i nästan oafbrutet stigande, och då de öfveråriges
och för andra laga orsaker befriades numerär mindre va-
rierar, bör denna tillväxt förnämligast tillskrifvas en förök-
ning af sådana personer, hvilka för fattigdom ansetts oför-
mögne att mantalspenningar erlägga.

Alla mantalskrifnes antal förhöll sig till de uti ifråga-
varande kolumn upptagnes
år 1810 = 100 7,4439, hvarvid dock anmärkas bör, att den

fattigaste eller Lappmarkens befolk-
ning ännu icke var mantalskrifven.

„ 1815 „ n 8,4189.
„ 1820 „ „ 8,4415.
„ 1825 „ „ 8,1765.
„ 1830 „ „ 10,0ii5.
„ 1835 „ „ 11,6757.
„ 1840 „ „ 11,1456.
„ 1845 „ „ 11,0322.
„ 1850 „ „ 14,0415.
„ 1855 „ „ 14,6315.

För att ytterligare underlätta allmogens genom miss-
växterne uppkomna betryckta ställning verkställdes år 1865
sådan reglering med dess till betalning förfallna spanmåls-
lån ifrån Kronan, att den alltefter de olika församlingarnes
större eller mindre tillgångar fördeltes på 3, 5 eller till och

År 1860 afskrefs af ordinarie kronouppbörden för fat-
tigdom 258 Rubel.

,
1861 512 „

„ 1862 693 „

g 1863 830 ,

„ 1864 1258 „
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med 7 år, hvarigenom de besuttne beredes möjlighet att af-
börda sig sina skulder till enskilte personer och inrättningar.

De under rubrik af öfveråriga, andra laga orsaker och
fattiga upptagnes antal tillväxte ytterligare och förhöll sig
de mantalskrifnes hela antal till dem
år 1860 som 100: 17,2322.
„ 1863 „ „ 19,2539, hvilken förökning dock, jemte fat-

tigdom, äfven bör tillskrifvas den 1855 uppsatte ifrån man-
talspenningars betalning befriade finska indelta militären.
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„
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Sluteligen
vilja
vi

meddela

Länebokhållare-kontorets
i

Uleåborg
den
15

Nov.
1866

afgifna
be-

räkning
öfver

Kronans
inkomster
och

utgifter,
för
hvarje

femte
år

sedan
1825.

Afvikelserne
ifrån
of-

vanstående
uppgifter

torde
härleda
sig

deraf
att
de

äro

beräknade
efter

kalenderåret,
då
de

förra

afse

redogörelseåret.
Andra

tillfälliga
intrader
.

Karte-sigillate-medel
.

.

Tullmedel Skatterättsmedel.... Saköresmedel
.... Sterbhusinventarii-procent Bränvinsarrende

.

.

.

Personal-utskylder.
.

.

Skatter
af

förädlingsverk
.

Skatter
af
jord

....Summa
inkomst

417732 1812 10204 55600 119 11927 187 50904 64463 222513 Mark. 1825.47 68 64 34 10 2 51 42 76 p:i.

455435 1924 11633 73800 640 10433 61 42616 75136 23*.189 Mark. 1830.83 92 4 35 36 72 68 76 p:i.

413647 3120 10260 62000 304 9306 346 47138 73816 207354 Mark.p:i. 1835.
19 23 32 3 58 33 24 78 68

560421 5365 10137 151200 200 9974 321 44901 82541 1255 254523 Mark.
på.Mark. 1840.

63 56 52 60 62 37 66 74 16 40

752398 858 24660 296822 896 13026 256 41306 92567 3694 278308 1845.
40 68 96 46 52 59 51 12 62 20 74 p:i.

949866 131051 29078 313000 5666 5036 763 39382 92297 5824 327765 Mark. 1850.90 99 16 14 93 31 14 9 15 21 p:i.

963816 13976 23764 '433628 1142 8310 793 41676 95775 7769 336978 Mark. 1855.46 52 48l 98; 38 7 38 67 70 36 p:i.

980141 ? 32527 369600i 1195 6342 395 51991 96830 12126 409131 Mark. 1860.
11 1\ 17 36 83 79 89 87 17 3 p:i.
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Deremot beräknades utgifterne:

För år 1863 uppges
Inkomsterne till 1068858 Mark 27 penni, utgifterne till

1449863 Mark 12 penni, länets årsbrist således 381004 Mark
25 penni.

1864 års ofvanupptagne inkomster utgörande 1011873
Mark 1 penni, jemförda med Kronans utgifter för länet be-
löpande sig till 1596588 Mark 52 penni, lemnar likaså en
brist af 437990 Mark 11 penni.

Den uppgifna resten utestod ännu i Juli månad 1866
emedan med afseende å de föregångne missväxtåren och
deraf föranledd skuldsättning nådigt tillstånd meddelats, att
till hösten utlysa nya uppbördsstämmor. Sedermera bevilja-
des de skattskyldige ännu andra lättnader, i det dem til-
läts afbörda en del af sina rester med spanmål, äfven-

1825 till
Mark p:i.

304841: 43, och årsbehållningen
Mark p:i.

till 112891: 4.
1830 , 308712: 60 , w ,

146723: 23.
1835 , 351005: 4 , 9 , 62642: 15.
1840 , 235450: 37 „ 9 „ 224971: 26.
1845 „ 250585: 18

, 9 „ 501813: 22.
1850 g 375557: 8

„ 9 „
574308: 94.

1855 , 644707: 14 „ 9 „ 319108: 86.
1860 „ 1266719: 16 , årets brist .

.
. . , g 286578: 5.

År 1865 debiterades kronouppbörden till 1189741 M:k 5 p:i;
deraf influtit 1033028 „ 56 „

afkortats enligt författningarne .
.

. 54201
„

46 ,

återstår rest 102510 „ 73
„

Om ifrån de influtne medlen afräknas
de utanordnade, blir öfverskottet el-
ler Statsverkets behållning . .

. 18790 „ 19
„
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som att i afräkning aflemna de bränvinsredskap, som blif-
vit umbärliga genom husbehofsbränningens afskaffande. I
November 1866 hade omkring hälften af 1865 års rester
influtit.



Befolkning.
Länets äldre kända befolkning, Lapparne hafva efter

hand blifvit tillbakaträngde till de yttersta nordliga trakterne,
till Enare och Utsjoki, och deras äldsta nomadiserande lef-
nadssätt inskränkt inom allt trängre gränser. Det idkas nu-
mera endast i det af vid pass 350 personer bebodda Uts-
joki, och äfven der af blott 14—15 Lappfamiljer, hvilka med
sina renhjordar jemt tåga omkring, om sommarn, oaktadt
utkomna förbud, till undvikande af mygg, vistas å de höga
fjällarne (deraf benämningen Fjällappar) i Norige och vid
hafskustén, men om vintern för betets skull återvända på
finskt område, dervid åtföljde af Norska och Svenska Lappar.
Renhjordarne såsom enda subsistensmedel för nomadlifvet,
uppges allt fortfarande vara i aftagande. Redan för mera
än 40 år sedan klagas att rofdjuren, isynnerhet vargarne,
hvilka, bortskrämde ifrån mera bebodda trakter, dragit sig
undan till dessa ödemarker, oåtkomliga för den ringa be-
folkningen, endast under sommarn 1822 nedgjort 2000 re-
nar x). Detta onda har icke blott fortfarit utan tilltagit.
För 20 år sedan uppgafs de förmögnare fjällapparne kunna
äga hvar omkring 2000 renar, numera högst 1500, men de
fleste betydligt mindre. Ett vanligt lapphushåll anses böra
äga minst 3—400 renar för att kunna lifnära sig. Der ren-
antalet går derunder nödgas Lappen öfverge sitt nomadlif

■) Fellmans anteckningar i Stjernschan.zska samlingarne.
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och söka annat näringsfång, blifva fiskare, likasom många
af hans landsmän förut. I Enare socken höra alla der bo-
ende Lappar, 470 till antal, kanske på något enda undan-
tag när, till denna klass. De underhålla endast ett mindre
antal af 20—60, någon gång 100 renar, hvilka om somma-
ren hållas i skog, derifrån de dock ofta söka rymma till de
norska fjällarne, och om vintern tjudrade vid boningarne,
der de framskrapa den till bete tjenande mossan under snön.
För öfrigt lifnära sig desse Lappar med fiske i Enare stora
sjö, i Padar och Muddusjäyri, i Teno by vid Tchechskem-
joki, i Menesjärvi, Sautsjärvi, samt i Patsjoki by vid nämnde
flods utlopp ur Enare. I denna trakt bo de såkallade Skol-
tarne (Konto Lappalaisia), 7—B Lappfamiljer, för hvilka 6
verst ifrån ryska gränsen nyss ett bönehus blifvit uppbygdt.
Fiskare-lapparne underhålla derjemte några kor och odla
något rofvor och poteter, samt bilda sålunda öfvergången
till inbyggare med stadigvarande boningsplatser. Insjö- och
flodfiskets otillräcklighet har dock ifrån äldre tider gjort
fisket i Ishafvet till en nödvändighet, och hafva fiskarefär-
der dit ifrån ålder varit brukliga och om dem uti äldre trakta-
ter emellan Sverige och Danmark blifvit stipuleradt. I sednare
tider hafva dock såväl Fiskare- som Fjäll-lapparnes äfvensom
andra finska inbyggares fiskarefärder och vandringar mött
svårigheter inom Norskt område, hvarest man naift nog an-

ser de för sin lifsbergning ditfärdande för politiskt och na-
tionelt farliga. År 1839 inberättar derföre Guvernören i
Uleåborg till regeringen: ,Krån Utsjoki och Enare Lapp-
marker har blifvit inberättadt, att fiskandet vid Ishafvets ku-
ster i Norige, som ifrån urminnes tider varit våra Lappar
tillåtet, och derföre man de sednare decennierne företagit
sig derstädes, att af dem uppbära såkalladt fisketionde, sva-

rande emot cirka en tredjedel af fångsten, numera blifvit
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helt och hållet förbjudet for största delen af Finska Lap-
parne j och att befallning i anledning deraf i Norige emane-
rat om deras vräkande ifrån fiskeplatserne; äfvensom att den
byteshandel, som ifrån äldre tider varit finska Lappallmo-
gen medgifven att bedrifva med Norska Lapparne likaledes
blifvit strängeligen förbjuden, samt denna allmoge endast
tillåtet att afsätta sina varor hos Norske handlande.* Sed-
nare med anledning häraf regeringarne emellan bedrifna un-
derhandlingar hafva icke ledt till önskadt resultat.

Uti ett af Kejs. Wasa Hofrätt d. 23 Aug. 1852, på be-
fallning, utfärdadt cirkulär heter det derföre:

„Med anledning af de hinder, som Styrelsen i Norige
lagt i yägen för den Finske Lappallmogen att lika med de
Norska Lapparne idka fiske och jagt uti Warangerfjorden,
oaktadt rättighet dertill blifvit de Finska Lapparne tillagd
medelst traktaten om gränseverket emellan konungarikene
Sverige och Norige af den 21 Sept. 1751, hafva under lop-
pet af längre tid diplomatiska underhandlingar egt rum med
Kgl. Svenska och Norska regeringen, men som desamma icke
ledt till önskadt resultat, har Hans Kejserl. Majestät funnit
godt i Nåder förordna:

1) Från den T
3
5 Sept. innevarande år skallriksgränsen

vara stängd för de Norska Lapparnes renhjordar samt Fin-
ske Lappmarkens inbyggare jemväl tillkännagifvas, att de
efter nämnde tid icke äro berättigade att beta sina renar
inom Norska området, eller derstädes idka jagt och fiske.

2) För att i möjligaste måtto förekomma stridigheter,
må, derest Norska Lappmarkens invånare begagna renbete
å Finskt område inom ett afstånd af fem verst ifrån riks-
gränsen vid de ställen, der densamma icke är naturlig, det
vill säga ej utgöres af floder, tydliga höjdsträckningar och
dylikt, sådant likväl icke betraktas såsom brott emot det i
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första punkten omnämnda förbud, i händelse samma und-
seende inom Norska området vederfares de Finska Lapparne;
dock att slikt begagnande af renbete inom fremmande land
icke får anses såsom rättighet."

Då inbyggarenes i Lappmarkens gamla rätt att i Norige
fiska och jaga upphört kan det för dem nödvändiga fisket
endast bedrifvas medelst öfverenskommelser med Norrmän-
nen, och sålunda hafva fiskarefärderne till Norrige, oaktadt
förbudet, allt framgent fortgått, likasom renhjordarne om ock
olofligen intränga från ömse sidor öfver den fremmande grän-
sen; men då ogenheten och svårigheterne år ifrån år ökats,
hafva många af Finska Lappmarkens inbyggare funnit sig
föranledde att alldeles öfverflytta till Norrige. Sådant har
visserligen icke heller förut varit ovanligt, har dock i sed-
nare tid oftare inträffat, och påstås att de sista årens miss-
växter ökat utvandringen. Dessa svårigheter hafva föranledt
planen att åt den Finska Lappmarkens inbyggare bereda
möjlighet till bergning vid Ishafvets kust inom ryskt område
och år 1854 erhöllo de ock nådigt tillstånd att utmed den
Norge närmast belägna kusten af Ishafvet inom Archangelska
guvernementet idka fiske och skälfångst. Också hafva de
omnämnde Skoltarne företagit sig att om somrarne för id-
kande af fiske vistas vid ryska hafskusten, förnämligast vid
Stolboa-viken och den såkallade fiskare-halfön, Rybatskij po-
luostrow. Här önskade man på omkring 220 versters af-
stånd ifrån Utsjoki och 260 ifrån Enare bereda ett allmänt
fiskeläge för Finska Lappmarkens invånare, och närmare ut-
staka de rättsförhållanden, under hvilka de derstädes skulle
få idka sin näring. Den 17 Maj 1862 hemställdes derföre
af Kejs. Senaten att för sådant ändamål åt Finske Lappar
skulle skattefritt och under uteslutande nyttjorätt efter finsk
lag upplåtas kuststräckan från Jakobs elf åt öster utmed
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Stolboaviken och Falkfjorden till omkring 2 verst bortom
sistnämnde vik, och der på uppgifna ställen för dem inrät-
tas egna fiskelägen, samt att dem måtte tillåtas inom ryskt
område begagna bete och använda skog till husbehof, äf-
vensom vid Boris' och Gliebs grekisk-ryska kyrka hafva egen
upplagsplats och för öfrigt fritt drifva handel med afkom-
sten af sin handtering och införa för deras eget behof er-
forderliga förnödenheter. Innan detta förslag kunde före-
läggas Kejsaren, borde det för utlåtandes inhemtande kom-
municeras med ministern för riksdomänerne och finansmini-
stern i Kejsaredömet, och blef deras yttrande, att emedan
de Finska Lapparne redan år 1854 undfått nådigt tillstånd
att utmed den det Norska området närmast belägnakusten af
Ishafvet inom Archangelska guvernementet idka fiske och
skälfångst, förefunnes ej hinder att derstädes för deras räk-
ning inrätta fiskelägen å de uti Senatens hemställan före-
slagne ställen, likväl med undantag af ej mindre Jakobs elfs
mynning, som enligt strandrätt borde tillhöra inbyggarene,
än de platser, hvilka begagnades af ortens befolkning och
hvarest fiskelägen förut af enskilde näringsidkare blifvit in-
rättade, samt under vilkor att Finska Lappar uti de till de-
ras fiskelägen stötande vattendrag icke tillegnade sig uteslu-
tande rätt till fiske och skälfångst, som borde få fritt af
alla utöfvas, såsom ock att Lapparne under vistelsen inom
Kejsaredömets område skulle vara underkastade der gällande
lagar och författningar; hvarhos dem kunde under de första
12 åren medgifvas: 1) skatterätt för de till deras fiskelägen
upptagna platser; 2) rättighet att i händelse vid Boris' och
Gliebs kyrka finnes någon af andra ännu icke intagen mark,
begagna densamma utan ersättning till upplagsplats i mån
af verkeligt behof, och 3) tillåtelse att vid färder till och
ifrån fiskelägena och under vistelsen derstädes beta sina
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kreatur och inberga foder å närmaste af enskild person icke
intagna ställen, äfvensom använda skog till husbehof, enligt
lokalmyndigheternes för riksdomänerne anvisning; hvaremot
förslaget att fritt och utom afgifter drifva handel med af-
komsten af sin näring och förse sig med behöfliga förnö-
denheter ansetts icke vara verkställbart. — Genom sednare
underhandlingar hafva inga vidare medgifvanden vunnits, hvar-
före Senaten funnit att den Lapparne sålunda beviljade rätt
icke motsvarar hvad de förlorat genom gränsens stängning
emot Norige, då de utan eget förvållande beröfvats den af dem
förut traktatenligt utöfvade rätt att fiska och jaga inom Norskt
område, enär Lapparne utan egen hamn och hamnordning
samt till deras uteslutande begagnande upplåtna fiskestäl-
len ej skola deraf draga någon väsentelig nytta. Men enär
bemälde ministerier funnit några vidsträcktare förmoner icke
kunna dem beviljas, har Senaten i anseende till de Finska
Lapparnes iråkade nödställda belägenhet, ansett det borde
de af nämnde ministerier erbjudna vilkor antagas, hvarom
underdånig hemställan d. 7 Maj 1866 till Kejsaren afgått.

Spridda förekomma Lappar ännu i de närmast belägna
socknarne åt söder. En Lappsk nomadfamilj uppgafs år 1863
vistas i Öfver-Torneå och Muonioniska; för öfrigt tjena de
såsom herdar (raider) för de i de södra socknarne under-
hållna renarne. En del har ock alldeles öfvergått till ny-
byggareyrket. Lappborgaren Olof Padar, vid sjön af samma
namn, har uppfört en ordentlig stuga invid lappkåtan, samt
odlar poteter och äng. Lappen skildras såsom »icke på nå-
got sätt se betryckt ut, tvärtom vara fallen för skämt och
prat. Något oborstadt och vildt lyser dock fram ur blicken
och det okammade långa håret; frånvaron af skjorta och
linnekläder förökar osnygghet; fallenhet för starka drycker
och granna kläder äro herrskande. I sistnämnde afseende
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herrskar verkelig lyx, ithy att ganska dyrbara ylletyger,
hvita, i paradkostym scharlakansfärgade och blåa med gula
och röda garneringar äro i allmänt bruk, hvartill komma
brokiga hufvudbonader och med blå och gul söm stickade
kängor, med uppåt vända snibbar." „I hvardagslag bäres
om sommaren en grof vadmalskolt närmast lifvet, som på-
trädes likasom en skjorta, hvilka plagg af Lappen alldeles
icke nyttjas. Kolten har en hög stående krage, som skyd-
dar emot blåst och mygg, utstyrd med bjert färgadt kläde;
vidare vadmalsbyxor och fotplagg af renskinn. Vintertiden
nyttjas sommarplaggen till nästkläder, öfver hvilka renskinns-
mudden trades och andra skinnplagg påklädas. I stället för
strumpor nyttja alla nordboer inom fotplaggen af renskinn
hö eller starrarter, de der väl bråkas för att bli mjuka.*
Boningen består om sommaren af såkallade lappkåtor, be-
täckta af ett tak nästan intill marken. I midten underhål-
les elden och rundt omkring lägra sig de fullvuxne, barn
och hundar allt om hvaran. För vintern nyttjas små stugor
med eldstad i något hörn x).

Utom det att den Lappska befolkningen minskas genom
utvandring, sker det ock, och i ännu större mon, genom
sammansmältning med de allmera åt norr framträngande
finska nybyggarene. I Enare förstå redan alla Lappar fin-
ska; i de af ålder såkallade Lappmarks församlingarne Kuu-
samo, Kuolajärvi, Sodankylä och Kittilä voro de egenteliga
Lapparne redan för tjugu år sedan till större delen för-
svunna, eller sammansmälte med Finnar, ehuru ansigtsbild-
ningen visade på många trakter att inbyggarene voro bland-
ningen, såsom i Kuolajärvi der ännu både finska och lapp-

*) Guv. Alflhans dagboksanteckningar. Dr. Soldans årsberätt. i Lä-
karesällskapets Handl. f. 1860.
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ska talades ]). Icke blott i norra Österbotten utan äfven på
åtskilliga andra trakter af det östra landet förekomma spår
af slägtskap med Lapparne. I anseende till den Lappska
befolkningens ringa antal i landet, kan den tid icke vara
synnerligen aflägsen, då detta folk såsom sådant inom det
finska området alldeles skall hafva sammansmält med det
finska och Lapparne endast ännu förekomma nordligare vid
Ishafvets kuster på ryskt och norskt område.

Länets vida vägnar talrikaste befolkning utgöres afFin-
nar, hvilka i kusttrakterne, ifrån Kalajoki uppåt till Ijå, Kemi
och Rovaniemi begagna den Tavastländska, i det inre lan-
det, Haapajärvi och Kajana härader, i Muhos, Pudasjärvi
och Kemiträsk samt vidare åt norr den Savolax-Karelska
språk-dialekten, likväl med mindre för Österbottningen egen-
domliga skiljaktigheter såväl ifrån den ena som den andra
(kainu dialent) 2). En sådan skiljaktighet höres i den till
Tavastländskan sig närmande Kemidialekten; äfven i Muo-
nioniska förekommer särskild dialekt; i Kuusamo mötas tre
dialekter 3).

Den allmänna finska nationalkarakteren visar sig äfven
här rådande. Den finska befolkningen är starkt byggd, af
medelmåttig kroppsstorlek, härdad mot klimatets stränghet,
trög till företag men otröttlig i deras utförande, under som-
marn och andetiden ifrån tidigt på morgonen till sent på
aftonen sysselsatt med strängt arbete, deremot om vintern
gerna öfverlemnande sig åt sysslolöshet och lättja, eller fär-
dande omkring på marknader eller landthandel, tilltagsen i
faror, föga medlidsam men fredlig, ofta äfven då den retas,
men en gång uppretad, ej sällan oblidkelig och våldsam,

') Warelius i Suomi för år 1847.
2) Warelius, Suomi 1847, s. 84.
3) Häradsh. Cajani uppgifter.
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kär i förfädrens seder och vidskepelig, för öfrigt begripelig,
slug och tänkande och genom dessa egenskaper öfverträf-
fande flere af sina sydligare landsmän. I allmänhet äro dock
drift och omtanke mera rådande i länets vestra än dess östra
delar, der tröghet och flegma öfverväga. Ibland osedligheter
räknas nog allmänt fylleri, brott mot sjunde budet, otukt.
Vidkommande länets skiljda trakter lemna provincial-läka-
rene i sina årsberättelser följande uppgifter. I länets syd-
ligaste trakter eller Kalajoki provincialläkare-distrikt, inne-
fattande: Kalajoki, Haapajärvi, Pyhäjoki och Kärsämäki sock-
nar, är hyfsningen högst i Kalajoki, lägre i de öfre till Sa-
volax gränsande orterne Pyhäjärvi, Haapajärvi och Reisjärvi.
I Pidasjärvi visar sig större våldsamhet i lynnet. Lefnads-
sättet i allmänhet osnyggt, hvilket i anseende till det sam-
manträngda boningssättet skulle verka än menligare, om icke
den flitigt anlitade badstugan utgjorde en helsosam motvigt.
Jordbruket hufvudnäring; fisket i elfvarne obetydligt, något
större i träsken, betydligt vid hafskusten, der sik och ström-
ming förnämligast vinnes. Den sistnämnde, saltad, både
sommar och vinter hufvudnäring i sofvelmat, hvartill komma
annan salt fisk och salt kött; färsk anmalisk föda undantags-
vis; bröd af råg och korn blandade vanligast, mjölk och
mjölkmat, poteter, något rofvor, andra rot- och skidfrukter
alldeles icke. Betydligare slöjdkunnighet endast i Kalajoki.
Varma rum endast hos de förmögnare utom boningsstugan,
numera på de flesta ställen försedd med öppen dragspisel;
rökpörten till större antal endast i Pyhäjärvi och Reisjärvi.

I Brahestads distrikt, utgörande Salo, Siikajoki, Piip-
pola och Karlö, varierar efter tillgångarne brödfödan emel-
lan råg, korn, stamp och bark, dessutom begagnas till föda
fisk och kött, mjölrätter, poteter och något rofvor; smör icke
i hvardagslag; mesta fattigdom rådande i Gestilä och Piip-
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pola, der ock rökpörten ännu äro herrskande; i Frantsila
och Pulkkila mera utvidgadt jordbruk; fylleri mest herr-
skande i sistnämnde kapell. De många tätt på hvarandra
följande missväxtåren hafva i allmänhet gjort allmogen be-
tryckt. Karlöboerne äro kände för mera raskhet och sjelf-
känsla än fasta landets inbyggare.

Uleåborgs distrikt omfattar Uleå, Limingo, Muhos och
Ijå. Vid kusten idkas det mesta jordbruk. I Limingo, Hau-
kipudas och Muhos utefter Uleå elf, vidsträckta åkerfält,
boskapsskötsel isynnerhet i Uleå och Kembele, i allmänhet
dock vanvårdad, mjölkförsäljning till Uleåborg; fiske; bi-
förtjenst lemnar skeppsbyggeriet; inåt landet större fattig-
dom. Skog och kärr ännu rådande, dock deras bearbetning
begynt. I Utajärvi lemnar sågrörelsen förtjenst, förut också
Myllyranta, nu afstadnade, jernbruk; i Kimingi förfärdigas
trädkärl till afsalu; i Ijå moderkyrkoförsamling godt och in-
bringande fiske. Bildningen uti kust- och närmare staden
belägna församlingarne icke låg; klädsel, boningar och födo-
ämnen snygga och goda; annorlunda dock inåt landet, isyn-
nerhet bland den obesuttna befolkningen och mindre bemed-
lade hemmansegare, hvilkas- enda boning utgöres af det ge-
mensamma pörtet, på många ställen ännu rökpörten. År 1864
räknades i distriktet 113 sinnessvaga personer.

Pudasjärvi distrikt innefattande Pudasjärvi och Kuusamo,
betäckt af kärr och ofta sänka sjöar, dålig jordmon, vanligen
hemsökt af frost och missväxt. Mjöl köpes derföre vanligen, i
Pudasjärvi ifrån Uleåborg, i Kuusamo ifrån Archangel. Pu-
dasjärviboen trög och flegmatisk, begifven på starka dryc-
ker, sysselsättande sig förnämligast med tjärbränning, något
med renskötsel, till klädsel och boning smutsig, i allmän-
het fattig. Kuusamobon lifligare till lynnet, raskare i sina
rörelser, snygg i klädsel och boning, fiffig och spekulativ,
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nykter, sysselsättande sig mindre med tjärubränning, mest
med ren- och boskapsskötsel, fiske, jagt och handel. Be-
tydliga qvantiteter smör, fisk, fiskrom, fjäder och renkött
föryttras. Mången kringvandrande såkallad Archanglare är
Kuusamobo. I födan ingå poteter och rofvor. 1864 funnos
veterligen 11 sinnessjuka personer i distriktet.

I Kajana distrikt, omfattande häradet af samma namn,
är allmogen trög men godmodig; dock fallen för bedräge-
rier. Fylleriet å orten uppges vara i aftagande, ehuru lönn-
bränning idkas i Ödemarkerne. Rökpörten, af omkring 4—6
famnar i qvadrat mest vanliga, nästan utan undantag fulla
af torokaner och annan osnygghet. Jemte jordbruk, tjäru-
bränning herrskande; fisket af ringare betydenhet. Födan
utgöres af råg och kornbröd, så länge tillgången medgifver,
sedan blandadt med halm och bark; vidare af smör då det
finnes, salt fisk, fogel, rofvor, poteter och ytterst sur mjölk;
öfverallt fattigt, utom i Säresniemi kapell.

I Torneå distrikt, som utgöres af Öfver-Torneå, Neder-
Torneå med Torneå stad, Kemi, Rovaniemi, Kemiträsk och
Kuolajärvi, uppges folklynnet vara mera djerft och driftigt,
någon gång sträft och skrytsamt. Utmärkt snygghet i bo-
ningar, husgeråd och kläder, till och med lyx hos de för-
mögnare i kusttrakten och ännu upp åt Rovaniemi; annor-

lunda längre in i landet och hos de fattiga, dock äro rök-
pörten sällsynta. Lurendrejeriet verkar depravation, hvar-
före mindre redlighet i handel. Karlarne hafva genom sina
handelsresor vunnit mycken slughet och verldsvana, men
större hyfsning förspörjes blott hos de rika handel idkande
bondmagnaterne. Näringar: jordbruk, boskapsskötsel, fiske.
Af sädesslag odlas förnämligast korn; råg, i mindre mon,
ännu i Öfver-Torneå, Rovaniemi och Kemiträsk, dock ofta
förstörd af frost; hafra obetydligt; utom sädesslagen endast
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poteter; vid elfvarne mera lönande än inåt landet, för jor-
dens större bördighet. Jordbruket eftersattes dock ofta för
laxfisket. Boskapsskötseln en vigtig näringsgren; åt den, i
synnerhet nötkreaturen, egnas omsorgsfull vård i rymliga,
ljusa, med eldstad och murgryta försedda fähus. Med sin
matredning är allmogen mycket tarflig. I kustsocknarne rent
rågbröd, i Kemiträsk och Turtola endast på stora högtider;
i de öfriga socknarne mest kornbröd, detta oftast, och all-
tid hos de fattige, halmblandadt. Sur mjölk stående anrätt-
ning; komma härtill strömming eller muikkor, så är målti-
den färdig; smör och kokad mat endast om söndagarne,
kött blott på stora högtider. Deremot är bruket af kaffe
mycket allmänt. Handel idkas nästan af hvarje bonde, smör,
talg, kött, deribland renkött, lim, fisk, deribland lax, för-
yttras. I skogstrakterne slöjdas slädor, trädkärl, skidor,
åror m. m. äfven till afsalu. Fylleriet har upphört der lä-
seriet vunnit inflytande. Dessa religiösa rörelser framträdde
i början nog fanatiskt och förmäler Guvernören om dem i
sin berättelse för 1840 att de framkallade förakt för den
allmänna gudstjensten, sidvördnad för lokalmyndigheterne,
oro och jäsning uti sinnen, söndring och split emellan äkta
makar, föräldrar och barn, husbönder och tjenare, bodrägt
och offring öfver förmågan till ledarene, kringstrykande och
nattliga svärmerier, för religiösa sammankomster. I sednare
år hafva de såkallade väckte mera sansadt uppträdt och väl-
görande inverkat på sedligheten. Dock fortfar fylleriet ännu
mångestädes; i Neder-Torneå uppges qvinnorne vara mera
benägna derpå än karlarne. För otukt äro Neder-Torneå,
Rovaniemi och Simo mest vanryktade.

I Lappmarkens eller Kittilä distrikt „ utgöres födan hos
Lapparne af kött och fisk; endera färskt eller vädertorkadt;
salt nyttjas föga, Till frukost intages torr fisk, kött eller
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frusen mjölk; men till qvällsvard, som Lappens andra och
hufvudmåltid, kokas supanmat, vanligen välling af renblod;
dertill lägges fett och kött, äfven mjöl, samt nästan alltid
i Enare det innersta af tallbarken. Om sommaren vid till-
gång fortares fisk, mjölk och bär, såsom lingon, blåbär,
röda vinbär, kråkbär och isynnerhet hjortron. Af renmjölken
tillredes äfven ost.* Detta lefnadssätt föres naturligtvis en-

dast då tillgång finnes, och torde förnämligast gälla om de
förmögnare fjällapparne. Annorlunda är förhållandet då miss-
växt hemsöker den finske nybyggaren och fisket tryter for
fiskarelappen. En sorglig teckning om nybyggarenes till-
stånd i Enontekis under de sistförflutna åren lemnar krono-
fogden å orten uti en reseberättelse af d. 14 April 1866.
„Ehuru åkerbruket här är obetydligt, så hafva dock de sed-
naste missväxtåren gjort ett känbart intryck på den ifråga-
varande finska befolkningens tillstånd; fast sällan har det
varit dess bättre och föga nog blir det framdeles heller.
Här har menniskans elände uppnått sin höjd. Lifsuppehäl-
let består förnämligast uti de onaturliga födoämnen halm,
der sådant finnes, och gräsväxter till brödföda. Sur mjölk,
då sådant är att tillgå, i förening med salt, uppehåller lif-
vet på ett förundransvärdt sätt. Ängsmarkerne, bestående
i mossfläckar kringspridde i de vidsträckta fjälltrakterne, äro
usla, hösorten svag, boskapen fåtalig och nödvuxen. Smör-
beredningen, ehuru ringa, enda penningeinkomst. Sådant
oaktadt måste de små och dyrbara tillgångarne i nödens
stund tillgripas åtminstone åt de hungrande små barnen till
hjelp vid den torra stampbetans nedsväljning; så att den del
af denna artikel, som sluteligen försäljes är obetydlig. Med
de penningar derifrån erhålles köpes då och då en ringa
qvantitet mjöl, som anskaffas på 30—*40 mils afstånd ifrån
Torneå eller Norge; ingen har större förråd deraf. Under
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sistl. Jan. och Febr. månader (1866) har dock en ovanlig
myckenhet snöripor infunnit sig i trakten, till de nödlidandes
räddning, hvadan ingen veterligen ännu dött i svält. Ett
och annat rendjur, åtkommet i skogen, utan afseende derpå,
hvem det tillhört, har också bidragit till svältdöds afvär-
jande." Mera lugnande lyder berättelsen om Lapparne, hvilka
icke haft känning af missväxt, utan tvärtom haft fördel deraf,
då de med sina renar framsläpa mjöl och spanmål från
Norge och Torneå, samt för god betalning skjutsa folk på
deras vandring till Norige. En olägenhet uppges dock hafva
varit den myckenhet norska renar, hvilka under vintern 1866
trängt på finskt område. De klagomål, som ifrån denna yt-
tersta emellan Sverige och Norige framskjutande smala land-
spets försports öfver den skada rendjur, som från Sverige
intränga öfver gränsen förorsaka Enontekisboerne, i det de
beta den växande renmossan och inbyggarens om sommaren
insamlade höstackar, hafva varit föremål för diplomatisk
korrespondens, ehuru de icke ännu torde vara slutförde.
Vid sednast förehafd öfverläggning i ämnet den 19 Martii
1866 har Finlands Senat ansett påbudet om stängandet af

riksgränsen mot Svenska Lappar tillhöriga renars inträngande
på finskt område vara ändamålslöst, emedan det vore omöj-
ligt att bevaka påbudets efterlefnad; hvarföre Senaten före-
slår påbud om inhägnande af Finska nybyggares höförråder,
i enlighet med ett enahanda stadgande i Sverige. Guvernö-
rens i Uleåborg förslag om lindrig afgift för hägnadernes
uppförande och begagnande af renbetet anser Senaten väl
billigt och önskvärdt, men att den knappt med någon utsigt
till framgång torde kunna begäras. — Mindre bekymmersam
befinnes Enare nybyggarenes ställning, emedan de hade bättre
höbol och om äfven jordbruket icke var stort framom Enon-
tekisboemes, dock hafva flere ressurser till bergning, dels
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emedan de bodde närmare sjökusten for att förse sig med
sina behofver, hvilka der aldrig blifva så dyra som i Enon-
tekis, dels hafva tillfälle att genom skjutsning och forsling
förtjena. Under vintern 1866 har folket haft god förtjenst
på den renmossa som blifvit släpad till Norge. På Bygg-
fjords marknad vid Syd-Waranger har i början afFebr. för
ett renlass om 5 våg renmossa betalts 2 våg ryskt mjöl. Svå-
rare skildras dock Fiskarelapparnes belägenhet; äfven der
hade snöripornes myckenhet under vintern 1866 beredt be-
höflig hjelp. I Utsjoki gaf laxfisket i elfvarne något ymni-
gare bergning. Bäst mådde Fjällapparne, framtågande isyn-
nerhet i öster om Tana elf såväl i Utsjoki som Enare. Kaffe-
drickandet har isynnerhet ibland dem bra allmänt spridt sig,
men äfven eljest i Lappmarken. Äfven thédrickning före-
kommer ibland Lapparne, hvilka bruka slefva det med sked.
Hos nybyggarene i norra Kittilä uppges samma elände vara
rådande som i Enontekis.

Ibland herrskande sjukdomar i länet uppges allmännast
förekomma kardialgi, rheumatiska åkommor, gikt, frossor,
kroniska ögonsjukdomar, bleksot, menstruationsfel, skroflor,
rachitis; under fattiga år har landet nog allmänt hemsökts
af typhus.

Ibland boskapssjukdomar förekomma oftast hos hästar
springorm och qvarka, hos nöten mjeltbrand, blodig diarrhé,
också ramollition af ryggraden.

År 1864 blefvo vaccinerade:
I Uleåborgs provincialläkaredistrikt 769 barn.
„ Pudasjärvi g 275 g

„ Brahestads „
392 „

„ Kalajoki „
627 „

„ Kaj ana
,

736 ,
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I det under föreningen med Sverige till omfång min-
dre länet uppgaf Djurberg folkökningen ifrån 1795—1805,
på 10 år till 14,6 procent, eller 1,46 för året. Sistnämnde
år steg folkstocken till 92173 personer, hvilka fördelade på
länets dåvarande 1592 geogr. qv.-mil, utgjorde 57—58 per-
soner på qvadratmilen. Fem år sednare uppgick, enligt 1810
års folkräkning, befolkningen i det till omfång, ehuru till
stor del med de Lappska obyggderne, med mera än 1200
qvadratmil förökade länet till 95284 personer, deribland man-
kön 45862 och 49422 qvinkön, fördelade på länets socknar
och härader enligt följande tabell:

I Torneå provincialläkaredistrikt 622 barn.
v Kittilä „

149 „

Summa 3570

Mankön. Qvinkön. Summa.I Salo härad, enligt dess nuva-
rande omfång:

Kalajoki socken 1102 1332 2434
Alavieska kapell 524 517 1041
Ylivieska

„
820 828 1648

Sievi „ 645 669 1314
Rautio ......„ 241 249 490
Pyhäjoki socken 1065 1208 2273
Merijärvi kapell 369 401 770
Oulais , 862 803 1665
Salo socken 578 616 1194
Salo kapell 354 393 747
Wihandi 9 621 637 1258
Siikajoki socken 430 482 912
Revolax ......kapell 337 387 724
Paavola „ 863 952 1815
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I Haapajärvi härads nuvarande
område:

Uleå härad:

Mankön. Qvinkön. Summa.

'rantsila . kapell 738
501

839
526

1577
1027_arlö . . socken

Summa | 10050| 10839 | 20889
irahestad •

• -1 501 | 5611 1062
lumma befolkning inom häradet | 10551 11400 21951

[aapajärvi socken 582 563 1145
idisjärvi kapell 735 779 1514
.eisjärvi * 454 464 918
'yhäjärvi socken 1027 1007 2034
_ärsämäki

„ 395 430 825
[aapavesi (förut Haapajärvi) „ 979 1119 2098
'iippola „ 571 611 1182
'ulkkila kapell 849 914 1763
restilä kapells befolkning inne-

fattas i de begge förutnämndes
Summa häradets befolknin 5592 5887 11479

Limingo socken 809 936 1745
Törnäva kapell 804 1007 1811
Temmes 9 308 373 681
Lumijoki 9 666 710 1376
Kembele 9 252 260 512
Uleå socken 570 630 1200
Uleåsalo kapell 273 280 553
Muhos socken 1161 1287 2448
Utajärvi kapell 819 824 1643
Kimingi (Neder-Kimingi) socken 330 333 663
Haukipudas kapell 793 849 1642
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Kajana härad

1 Kemi härad enligt dess nuva-
rande omfång:

Mankön. Qvinkön. Summa.

Öfver-Kimingi kapell 460 428 888
Ijå . .

.
. socken 812 848 1660

Kuivaniemi . kapell 182 198 380
Pudasjärvi . socken 1560 1561 3121
Kuusamo »

1523 1498 3021
Summa | 11322| 12022| 23344

Uleåborgs . stad | 1295] 1742] 3037
Summa 12617 13764 26381

Paldamo .
. socken 828 861 1695

Kaj ana .
. kapell 454 473 927

Säresniemi . 9 710 741 1451
Sotkamo . . socken 1938 2146 4084
Kuhmoniemi 9 1541 1622 3163
Hyrynsalmi . tr 518 497 1015
Ristijärvi. . kapell 551 558 1109
Suomussalmi socken 1213 1211 2424
Puolango kapell 943 964 1907

Summa | 8696 | 9079 | 17775
Kaj ana . stad | 168] 172 | 340
Summa befolkning inom häradet 8864 9251 18115

Kemi socken 761 900 1661
Simo kapell 273 329 602
Tervola n 468 590 1058
Neder-Torneå ....socken 1417 1601 3018
Karungi (Karl Gustafs) . 9 329 347 676
Öfver-Torneå .... 9 759 816 1575
Pajala kapell 176 180 356
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Länets, enligt sednaste beräkning, till 2798 ge. qvadrat-
mil stigande area innefattade således endast 34 personer på
1 qv.-mil. Det nuvarande Salo härads område beboddes då,

Brahestads innevånare inneslutne, af 10551 mankön, 11400
qvinkön _= 21951 personer eller 192 personer på hvarje
ge. qv.-mil.

Mankön. Qvinkön. Summa.

Hietaniemi kapell
Rovaniemi socken
Kemiträsk och Kuolajärvi socknar

396
798
992

457
809

1045

853
1607
2037

Summa j 6369 | 7074 | 13443
Torneå stad |

Summa befolkning inom häradet |

. stad | 303] 384] 687
6672 7458 14130

I nuvarande Lappmarkens härad: I
171 139 310Muonioniska ....socken

Enontekis kapell 215 211 426
Sodankylä och Kittilä . socknar 872 951 1823
Enare kapell 191 241 432
Utsjoki socken | 117 120 237

Summa häradet | 1566 | 1662 3228
Summa 45862 49422 95284

Personer
på 1 qv.-

Mankön, Qvinkön. Personer. mil.
Haapajärvi härad .

. af 5592. 5887. 11479. 90.
Uleå härad med Uleå-

borgs stad . . . .
„ 12617. 13764 26381. 46.

Kajana härad med Ka-
jana stad .

. . . „ 8864. 9251. 18115. 43,

Kemi härad med Tor-
neå stad ....,/ 66n. 7458, 14130, 20.

Lappmarkens härad . . „ 1566. 1662. 3228. 3—4,
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Hushållen å landet beräknades till 12034, i städerne
till 989, summa 13023, i medeltal 7 personer på hvarje.

Fördelad efter stånd utgjorde befolkningen:

Uti rubriken alla andra ingå här äfven:

Af hela befolkningen utgjorde således

4) Som bekant räknas hit soldater, sjömän, lots-, fyr-, bak-, kyrko-,
bro-, färje- och dykeribetjening, fabriksfolk, timmermän, handtverksgesål-
ler och lärlingar, vaktbetjening vid stater och korpser, arbetare och tjen-
stefolk, fångar och hospilalshjon.

Mankön. Qvinkön. Summa.
_f Ridderskap och Adel 26. 27. 53.

n Läroståndet .
. . . 204. 227. 431.

„ Andra ståndspersoner . 305. 310. 615.
g Borgareståndet . .

. 632. 655. 1287.
g Bondeståndet . . . . 40948. 43618. 84566.
„ alla andra x) . . .

. 3747. 4585. 8332.
Summa 45862. 49422. 95284.

Mankön. Qvinkön. Summa

lappar som hafva renar . 139. 220. 359.
g utan renar . 171. 320. 491.

Bondeståndet 88,752 procent.
Till lägre samhällsklasserne hörande så kal-

lade andra* 8,744
Borgare 1,351
Ståndspersoner 0,645
Läroståndet 0,452 „

Ridderskap och Adel 0,056 „



Fördelad
efter
ålder
utgjorde

befolkningen
å

landet:

308

Summa
ålderdom
|

Mellan
60
och
65
år

„

65
„

70

„

70
„

75

„

75
„

80
„

„

80
„

85

„

85
(/

90

„

90
„

95

„

95
„

100 Summa
mogen
ålder

Mellan
25

och
30
år

„

30
.,

35

„

35
„

40

„

40
„

45

„

45
„

50

„

50
„

55

«

55
„

60 Summa
ynglinga-ålder

Mellan
15

och
20
år

„

20
„

25
„

Summa
barna-ålder

Under
1

år
Emellan
1

och
3

år

3

„

5
,

5

„

10

„

10
„

15

Summa
landet

|l5642|l6726|32368]
9799|l0524|20323

517]
740|
1257]

248122853917lj

330]19712756221|

6081
1

6804|
13181121931932774580425
142112561088918840734547

3093
3178

16821411
16641514

5951)
6004]

624719884!19221802
614755J92619001809 Qvink.

Mank. I

Salo
och
Haapa-

järvihärader.5783192129539122 12885] 273923772019185016141314972 6271 33462925 11955] 12381474181038223611 S.a.

406]
552]

17410568381461

22911329469208

4074|
4626|

889735639578513439281
937791736653622497390

1834
1915

985849
984!931

3485
3431

350413]46711691086
334399]48810921118 Qvink.

Mank.
I

Uleå
härad
med

undantag
af

Kuu-
samo.

958 4032371621073414!l| 8700[ 18261526137512311135936671 3749 19691780 6916 68481295522612204 S:a.

8696 260 1447034732 3519 822716547478371330255 1822 926896 3095 313341464984993 Mank. I

Kajanahärad.9079 370 19910151136 3800 896831594437405355282 1807 8551952 3102 29535644510051001 Qvink.
17775 630 3431718520]92! 7319 171815471141915776685537 3629 17811848 6197 60869790919891994 S:a.

9458
10234

563
671 25515512573461421

21013311858359 3805
4095|

701686586536506415375
8247435881595504455386

1748
1920

985763
1046]874

3342
3548

29941648611051036
35442052811521094 Qvink.

Mank. I

Kemi
och

Lapp-
markenshärader.19692 1234 465288243131812321 7900| 15251429117411311010870761 3668 20311637 6890 653836101422572130 S:a.

43595 1746 776]43030514269222 17479| 3730325827032524216417641336 8497] 45783919 15873 15861889230151804917 Mank.Qvink.46563 2333 1013585397211942931 19325] 4078362130062603237120411605 8820 45494271 16085 159719302387151495022 Summa.
90158 4079 1 17891015702353163515

|36804 7808687957095127453538052941 17317 91278190 31958 318338194688103299939 S:a.
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Befolkningen
i

städerne:

BarndomUngdomMannaålderÅlderdom
aumma

aiaeraom
|

.»|

ioy|
247
1

Summa
städerne
|

1295]
1742]
3037]

Summa
ålderdom

|

Mellan
60

och
65
år

35

69

104

„

65
,,

70
„

19

68

87

„

70
„

75
„

12

17

29

g

75
„

80
„

10

11

21

„

80
„

85

2

4

6

SummaSlHprrlnrT.I7ftl
1

fiol

0_17l

Summa
mogen

ålder
|

603]
886]
1489]

Summa
ynglinga-ålder
203

288
491

Mellan
25
och
30
år

95

152
247

.,

30
,,

35
„

129
146
275

„

35
„

40
„

95

133
228

„

40
„

45
„

89

160
249

„

45
„

50
,

80

117
197

„

50
„

55
„

63

98

161

«

55
„

60
„

52

80

132

Mellan
15

och
20
år

114
140
254

.,

20
„

25

89

148
237

Summa
barna-ålder
|

41l|
399J
81o|

Under
1

år

47

42

89

Mellan
1

och
3

år

49

50

99

1,

3

„

5
„

61

53

114

„

5

„

10
„

126
125
251

„

10
„

15
„

128
129
257

951299589806352 203 11489 411 474961126128 Mank. Uleåborgsstad.78]

169] 69

104
68

87

17

29

11

21

4

6

886|
1489]

1521461331601179880 288 399|1401148] 425053125129 Qvink.
247] 247275228249197161132 491 810|2541237] 8999114251257 S:a.

25501 91321or. 91321 219]219 7556414032191813 2649 182)2649 182) 2935235243 Mank.25 56414032191813 75 2935235243 Brahestad.561] 118]84 258] 3847 187 Qvink.31 6446504029227 85 3049235134

1662 2021105 477] 120879072484020 160 6496 369] 59844610377 S:a.56

168 411 TI
j

Mank.
172| 4] 86]

31814111393 28j 1414 64] 9892018

Qvink. Kajanastad.1317141515102 24 915 58, 5117,2015

340] 81 157 2329 122 S:a.16352826281195 52 1419164033Summasummarum
|45862|49422

303|
384]

15

29 125651

8511 154
203

29362316201713

39472523252618

46

48

1927

2523

88]

104
86193322

108163931

Mank.
Qvink.

S:a.

Torneåstad.
''i 687 44 2010761 357| 68834839454331 94] 192J44150] 1814357253

1869 16618884918526 2267 123 563815122 1047| 18322417214813210781 352 173179 745] 9398112231211 Mank.
2566 16833926520758

|

2859 233 968131205 1433] 268256222238186156107 445 212233 748, 8711899235209 Qvink. Summa.
95284 4435 334511811439284

[

5126 356 15211946327 2480 451480394386318263188 797 385412 1493 180216211466420 S:a.
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Hela befolkningen antagen till 100, utgjorde

Med afseende å gift och ogift stånd funnos å lands-
by ggden:

I städerne:

År 1815 utgjorde befolkningen 46075 mankön och 49758
qvinkön, tillsammans 95833 personer, hade således på de
sistförflutna fem åren haft den ringa tillväxt af några hun-
drade, endast 0,57 procent. Orsaken ligger ide under denna
tid, isynnerhet 1810 och 1812 inträffade missväxtåren, som

»arndomen 35,106628 procent.
mgdomen. . 19,010537 „

uogen ålder . 41,228328 „

Iderdomen . 4,654407

Mankon. Qvinkön. Summa.
lifta 14079. 14108. 28187.
Inklingar och enkor . 1771. 4300. 6071.
»gifta öfver 15 år . . 11872. 12070. 23942.
fngdom under 15 år . 15873. 16085. 31958.

Summa 43595. 46563. 90158,
eller gifta ....31,2640 procent.
enklingar och enkor. 6,7337 „

ogifta öfver 15 år . 26,5556 „

ungdom under 15 år 35,4467
„

Mankön. Qvinkön. Summa. Procent.
Gifta 813. 810. 1623. 31,6621.
Enklingar ock enkor 113. 318. 431. 8,4082.
Ogifta öfver 15 år . 596. 983. 1579. 30,8037.
Ungdom under 15 år 745. 748. 1493. 29:1260.

Summa 2267. 2859. 5126,
eller för hela landet: Gifta 31,2854 procent.

Enklingar och enkor 6,8238 „

Ogifta öfver 15 år . 26,7842 „

Ungdom under 15 år 35,1066 g
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föranledde, mycket folk att flytta bort till Ryssland, Norge
och de södra finska orterne. Ifrån Kuusamo hade sålunda
närmare 500 personer utvandrat, ifrån Kemiträsk öfver 200,
ifrån Sodankylä likaså många. Starka voro äfven utflyttnin-
garne ifrån Sotkamo och Hyrynsalmi, hvilka förnämligast ut-
flyttade till Karelen och Savolax, dock äfven till Ryssland
och andra orter. Äfven ifrån det öfriga länet skedde ut-
flyttningar ehuru i mindre omfång.

Genom missväxt, hungersnöd och deraf föranledde far-
soter och utvandringar hade befolkningen under nästpåföl-
jande 5 år eller år 1835 minskats till: 60172 män och 64942
qvinnor zzz 125114 personer — 1,04 procent.

Enligt 1860 års beräkning uppgafs befolkningen:

Män. Qvinnor. Personer. Procent afförökn.
1820 51453. 55088. 106541. 12,22.
1825 54874. 59122. 113996. 6,99.
1830 60838. 65587. 126425. 10,90.

Män. Qvinnor. Personer. Procent af förö
840 63515. 68249. 131764. 5,32.
845 69310. 74501. 143811. 9,14.
850 75869. 81141. 157010. 9,17.
855 83363. 88159. 171522. 9,30.

Mankön. Qvinkön. Summa.I Salo härad:
Kalajoki socken 2003 2043 4046
Alavieska .... kapell 1048 1086 2134
Ylivieska .... 9 1874 1925 3799
Sievi 9 1475 1486 2961
Rautio 9 502 582 1084
Pyhäjoki socken 1794 1848 3642
Merijärvi kapell 593 635 1228
Oulais 9 1598 1714 3312
Salo socken 1249 1413 2662
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På hvarje af häradets 114 ge. qv.-mil således i det
närmaste 362 personer. På ett hälft sekel eller sedan 1810
hade häradets befolkning tillväxt med 88 procent.

I Haapajärvi härad: f I f

På hvarje af häradets 127 qv.-mil _-_-_ 213 personer.
Befolkningens tillväxt sedan 1810 _= 137 procent. Begge
häraderne beboddes af 9984 hushåll; i medeltal således
emellan 6 och 7 personer på hushållet. Brahestad af 615
hushåll å 4 personer.

Mankön. Qvinkön. Summa.

Salo .
. kapell 690 747 1437

Wihandi . 9 1182 1239 2421
Siikajoki . socken 688 827 1515
Btevolax . kapell 619 674 1253
Paavola . 9 1475 1558 3033
Frantsila .

9 1273 1358 2631
Karlö . . socken 761 811 1572

Summa | 18824| 19770 | 38770
Brahestad _•_—]_ 1160] 1352 | 2512
Summa befolkning inom häradet 19984 21298 41282

[aapajä_.vi socken 1740 1760 3500
idisjärvi kapell 2178 2340 4518
.eisjärvi . _■ * 9 1013 1022 2035
'yhäjärvi socken 2031 2111 4142
-ärsämäki 9 1051 1003 2054
[aapavesi 9 2095 2302 4397
'iippola . 9 1146 1162 2308
»ulkkila . kapell 1053 1147 2200
restilä 9 922 966 1888

Summa 13229 13813 27042
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På hvarje af häradets 573 ge. qv.-mil = 85 personer
och tillväxt likaså 85 procent. Fördelad på de skilda sock-
narne visade sig stor skiljaktighet emellan kusten och det
inre landet. Medan Limingo med sina kapeller räknade
363, Uleå landsförsamling med kapell 226, Kimingi med
kapeller 225; bodde i Pudasjärvi 31 och i Kuusamo 29
personer på qv.milen. Hushåll i häradet 6009 _= 6—7
personer på hvarje; i Uleåborg 1314 hushåll ___= 5 personer.

Kajana härad: I I I

Mankön. Qvinkön. Summa.Uleå härad:
Limingo socken 1289 1471 2760
Törnäva kapell 1593 1643 3236
Temmes 9 539 627 1166
Lumijoki 9 950 1074 2024
Kembele 9 446 523 969
Uleå socken 987 1167 2154
Uleåsalo kapell 376 414 790
Muhos socken 1522 1701 3223
Utajärvi kapell 1457 1530 2987
Kimingi 9 566 594 1160
Haukipudas .... 9 1301 1373 2674
Öfver-Kimingi .

.
. II 665 667 1332

Ijå socken 2002 2118 4120
Kuivaniemi .... kapell 512 534 1046
Pudasjärvi .... socken 3375 3268 6643
Kuusamo .... 9 2551 2787 5338

Summa | 201311 214911 41622
Uleåborgs stad • • -1 3369] 3649] 7018

Summa 23500 25140 48640

Paldamo . socken 1504 1523 3027
Kajana kapell 1201 1240 2441
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Fördelade på 418 qvadratmil 75 personer på hvarje;
tillväxt 74 procent. Å landet 3565 hushåll — 8; i Ka-
jana stad 99 hushåll ____: 5—6 personer på hvarje.

Kemi härad: I I I

Af häradets 688 g. ge. qv.-mil 37 personer på hvarje,
likväl så att i det välbefolkade Neder-Torneå med Karungi

Mankön. Qvinkön. Summa.

Säresniemi . kapell 1279 1356 2635
Sotkamo . . socken 3114 3210 6324
Kuhmoniemi 9 2555 2659 5214
Hyrynsalmi . 9 699 684 1383
Puolango kapell 1575 1594 3169
Ristijärvi 9 874 896 1770
Suomussalmi socken 2342 2407 4749

Summa 15143 15569 30712
Kajana stad •i 268 I 295 | 563

Summa 15411 15864 31275

Kemi . . . socken 1532 1608 3140
Simo . . . kapell 792 730 1522
Tervola .

. socken 1019 1051 2070
Neder-Torneå 9 2181 2392 4573
Karungi .

. 9 673 730 1403
Öfver-Torneå 9 1235 1394 2629
Turtola . . kapell 526 547 1073
Kolari . . 9 442 410 852
Rovaniemi . socken 1787 1849 3636
Kemiträsk .

9 1201 1259 2460
Kuolajärvi . 9 681 726 1407

Summa 12069 1259 4765
Torneå stad • I 293] 400 693

Summa 12362 | 13096 25458
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räknades 271, i Kemi 75, i Öfver-Torneå med dess kapeller
38, i Rovaniemi 22—23, samt i Kemiträsk och Kuolajärvi
endast 13 personer. Å landet 3451 hushåll ____: 7 personer
på hvarje, i Tomeå 133 -_-__: 5 personer på hushållet.

På hvarje af häradets 878 qv.-mil jemt fördelade 7 per-
soner; så dock att i Muonioniska komma 23, i Sodankylä
och Kittilä 13—14, i Enontekis 3 och i Utsjoki med Enare
2—3 personer på hvar mil. Hushåll voro 969 eller 6 per-
soner på hvart.

Hela länets till 87609 mankön och 92271 qvinkön =

179880 personer uppgående befolkning utgjorde jemt fördelad
64 personer på geographiska qvadratmilen och hade under de
nästförflutna fem åren folkstocken ökats med 4,872 och på
ett hälft sekel eller sedan 1810 med 88 procent.

Fördelad efter stånd utgjordes befolkningen:

*) I tabellen står 410, tyckes dock vara miss-skrifning,

Mankön. Qvinkön. Summa.
Lappmarkens härad:

Muonioniska ....socken 415 420 1) 835
Enontekis kapell 298 279 577
Kittilä socken 807 759 1566
Sodankylä .....„ 1024 1049 2073
Enare kapell 350 351 701
Utsjoki socken 229 202 431

Summa 3123 3060 | 6183

Af Ridderskap och Adel .

Mankön. Qvinkön. Summa.
18. 22. 40.

„ Läroståndet .... 320. 384. 704.
„ andra Ståndspersoner . 454. 558. 1012.

„ Borgareståndet . . . 867. 958. 1825.
„ Bondeståndet . . . 79643. 83492. 163135.
„ alla andra .... 6307. 6857. 13164.

Summa 87609. 92271. 179880,
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I rubriken alla andra ingå äfven

Af befolkningen utgjorde

Bondeståndet utgjorde således i förhållande till hela be-
folkningen 1,939 procent mera än år 1810, hvaremot de öf-
rige utgjorde mindre:

Mankön. Qvinkön. Summa.
Lappar med renar .

.
. 82. 82. 164.

„ utan .... 218. 229. 447.
Lappdrengar och gossar . 99. 99.
Lapp-pigor 101. 101.

Summa 399. 412. 811.

Bondeståndet 90,691 procent,
Till lägre samhällsklassernehörande „andra" 7,318
Borgareståndet 1,015
Ståndspersoner 0,563 „

Läroståndet 0,391 „

Ridderskap och Adel 0,022 „

Ridderskap och Adel 0,034 procent.
Lärostånd ....0,061 „

Ståndspersoner .
. 0,082 „

Borgare 0,336 „

Alla andra ....1,426 „
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Af de skiljde åldersklasserne utgjorde således år 1860:

Mankön. Qvinkön. Summa.
Barndom 33752. 34201. 67953.
Ungdom . . 15484. 15843. 31327.
Mogen ålder 32784. 34947. 67731.
Ålderdom 5589. 7280. 12869.

Summa summarum 87609. 92271. 179880,
eller barndom 37,7769 procent,

ungdom 17,4155 „

mogen ålder . . . 37,6534 „

ålderdom ....7,1542 „

Barnaålder . . 2,6703 procent mera,
Ungdom ....1,5950 „ . mindre,
Mogen ålder. . 3,5649 „ „ och
Ålderdom . . . 2,4997 „ mera, än förhållandet varit 50
år förut.
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*)

Kalajoki
och

Brahestads
prosterier

svarande
emot
Salo
och

Haapajärvi
härader;
de

öfrige

prosterierne
innefatta

hvart
det
likabenämnda häradet. Fördelade

efter
gift
och
ogift
stånd:

Torneå

„

Kajana

„

Brahe

„

Uleåborgs

stad

Lappmarkens...
„

Kemi

„

Kajana Uleå Brahestads
....

„*)

Kalajoki

prosteriSumma
33752 99 95 362 1034 1246 4705 6071 7633 4146 8361

34201 106 101 370 1026 1184 4767 6140 7931 4304 8272 Under
15

år.67953 205 196 732 2060 2430 9472 12211 15564 8450 16633
21640 92 78 305 1424 856 2798 3840 5029 2657 4561 Ogifte

öfver
15år.19904 113 65 423 1147 719 2385 3464 4475 2597 4516

41544 205 143 728 2571 1575 5183 7304 9504 5254 9077
29003 93 85 416 831 939 4116 4780 6708 3771 7264
29003 93 85 416 831 939 4116 4780 6708 3771 7264 Gifte.
58006 186 170 832 1662 1878 8232 9560 13416 7542 14528
3214 9 10 77 80 82 450 452 761 484 809

6129 58 39 92 380 162 806 926 1497 785 1384 Enkor. Enklingar
och9343 67 49 169 460 244 1256 1378 2258 1269 2193

3034 qvinnor. ogifta Lägrade30 5 51 265 56 622 259 880 445 421
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Enligt den sednaste femårsberäkningen utgjorde länets
folkstock år 1865:

Af hela befolkningen eller 179880 personer utgjorde
således ungdom under 15 år .

. . . 37,7769 procent.
ogifta öfver 15 år . . . . . 23,0955 ,

gifta . . . 32,2470
,

enklingar och enkor . . . 5,1940
„

ogifta lägrade qvinnor. .
. . 1,6866 „

Salo härad: Mankön. Qvinkön. Summa.

Kalajoki . socken 2078 2258 4336
Alavieska kapell 1045 1084 2129
Ylivieska. 9 1961 1973 3934
Sievi . .

9
1475 1492 2967

Rautio 9 500 572 1072
Pyhäjoki . socken 1802 1845 3647
Merijärvi. kapell 625 627 1252
Oulais 9 1585 1749 3334
Salo .

. socken med kapeller 3057 3301 6358
Siikajoki .

9 9 9 4129 4511 8640
Karlö . . socken 807 898 1705

Summa 19064 20310 39374
Brahestad •I 1205 | 1415] 2620

Summa 20269 21725 41994
Haapajärvi härad:

Haapajärvi socken 1802 1848 3650
Pidisjärvi kapell 2218 2368 4586
Reisjärvi „

1079 1071 2150
Pyhäjärvi socken 2110 2229 4339
Kärsämäki „ 1035 985 2020
Haapavesi v 2228 2277 4505
Piippola . socken 'med kapeller 3218 3385 6603

Summa 13690 | 14163 27853
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Kaj ana härad:

Uleå härad: Mankön. Qvinkön. Summa.

Uleå .... landsförsamling 1046 1201 2247
Uleåsalo kapell 395 434 829
Muhos socken 1607 1716 3323
Utajärvi kapell 1517 1607 3124
Limingo socken 1306 1556 2862
Törnäva kapell 1391 1468 2859
Temmes „ 551 634 1185
Lumijoki „ 981 1105 2086
Kembele „

426 510 936
Kimingi socken 635 634 1269
Haukipudas kapell 1403 1439 2842
Öfver-Kimingi ....

„
718 708 1426

Ijå _
• socken 2054 2218 4272

Kuivaniemi kapell 556 557 1113
Pudasjärvi socken 3725 3652 7377
Kuusamo

„ 2880 3086 5966
Summa 21191 22525 43716

Uleåborgs stad • I 3648 3954 7602
Summa 24839 26479 51318

Paldamo . . .
. . socken 1647 1658 3305

Kaj ana .
.

Säresniemi .

Hyrynsalmi .

Puolango

landsförsamling
. . . kapell
. . . socken
. . . kapell

1220 1277 2497
1430 1492 2922
766 754 1520

1749 1762 3511
Ristijärvi. ,

Suomussalmi
9

. . . socken
944 980 1924

2576 2674 5250
Sotkamo . . 9 3442 3626 7068
Kuhmoniemi ' 9 2780 2850 5630

Summa 16554 17073 33627
Kajana stad 319 | 340 I 659

Summa 16873 17413 34286
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Lappmarkens härad:

Summa folkmängd

Oaktadt missväxt och brist såväl under detta som näst-
föregångna qvinqvennium hemsökt länet, hade befolkningen
icke dessmindre tillväxt, om också i ringare grad än under

Mankön. Qvinkön. Summa.

Kemi härad:
Kemi socken 1573 1693 3266
Simo kapell 858 779 1637
Tervola 9 1050 1086 2136
Neder-Torneå .

. . socken 2238 2466 4704
Karungi kapell 737 750 1487
Öfver-Torneå . .

. socken 1379 1462 2841
Turtola kapell 560 588 1148
Kolari 9 464 405 869
Rovaniemi .... socken 1954 1937 3891
Kemiträsk .... 9 1318 1262 2580
Kuolajärvi .... 9 764 787 1551

Summa 12895 13215 26110
Torneå stad •I 330 | 4111 741

Summa 13225 13626 26851

Muonioniska socken 410 437 847
Enontekis kapell 304 293 597
Sodankylä socken 1044 1046 2090
Kittilä . . 9 867 814 1681
Utsjoki . 9 219 209 428
Enare .

. kapell 381 391 772
Summa 3225 3190 6415

Landsbyggden .

Städerne .
.

86619
5502

90476 |
6120

I 177095
11622

Summa summarum 92121 96596 188717
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vanliga förhållanden, och utgjorde folkökningen ifrån 1861
—1865: 8837 personer = 4,913 procent, eller 0,983 på året.
Deraf hade folkstocken å landsbyggden ökats på 5 år med 8046
personer zzz 4,759 procent, olika dock i de skilda häraderne:

Förökningen visade sig således minst i de företrädes-
vis jordbrukande häraderne, störst i det tjärubrännande Ka-
jana. I Uleå härad inträffar det fall, att medan i det mera

odlade Limingo befolkningen minskats med 227 personer ___-_

— 2,225 procent, i Uleå socken ökats med endast 132 perso-
ner = 4,483(4), i Muhos med 237 personer -__-_ 3,819, i Ijå
med 211 personer _= 4,239, i Kimingi med 371 personer =

7,iBi; uppgick folkökningen i Pudasjärvi till 734 personer _____:

11,049 och i Kuusamo till 628 personer _= 11,765 procent;
således ju ringare odling dess mindre hindrade missväxten
befolkningens tillökning.

I Salo . .
. . härad med 604 personer _= 1,042 procent.

„ Haapajärvi. . 9 n 811 2,888 „

„ Uleå .... II 9 2094 , 5,03* ,

g Kajana .
.

. 9 9 2915 . 9 49t

„ Kemi . . . 9 9 1345 5,431 „

„
Lappmarkens .

9 9 262 „ „ 3,752 ,
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Summasummarum Summa

Under
1

år
Emellan
1

och
3

år

9

3

„

5

„

5

„

10
„

9

10
„

15
„

.

.

.

.

,i

15
„

20
„

a

20
„

25
„

9

25
„

30
g

9

30
„

35
„

9

35
„

40.
9

40
„

45
„

9

45
,

50
„

9

50
„

55
,

a

55
„

60
„

9

60
,

65
„

9

65
„

70
,

,i

70
,

75
„

9

75
„

80
„

9

80
„

85
„

,

85
„

90
„

n

90
„

95„
„

95
„

100
,

43921 21543)22378 7301446124225562364215219161580129512401238104976660854241421113845101 Mank. Kalajokiprosteri.
7191389121824742355219420081604139213781322108981968462948432318885195 Qvink.

1121l|l2095
21191
22525

23306
43716
23306 36768662112671185109810408636736985866794362952662171147725144

423709594133112251140986942845739688670'48733228629618310770267 Qvink.
Mank. Brahestadsprosteri.

1 625119610842581243620591841150612831423126410997575685804542551184912 Mank. Uleåprosteri.
691119311352635252621641943156914141518140S117679763860251233216085234 Qvink.

33627 16554|l7073 59811171081188618361623141113191032100595778553640737629016990279 Mank.Qvink. Kajanaprosteri.
58911461135196619761609139213401081103589083953245639331519611152173

26110 12895|l3215 1 3988486941590150712841033871768848758618422334321254200873920 Mank. Kemiprosteri.
3225]
31906415

383714640163914591299111686776790776263145342040931720513166228

86186158408383328302232201176224159996767804619211

Qvink.
Mank.

Qvink.Mank. Lappskaprosteriet.
91182181376414297285225190196162160968379764335991

17 86619 280454794880102889711854475436371525253905027438930162279215217099955291876671

Summa.095 90476 28965333490310421995587037730654756895773523245743184261323982000128273236711628 Qvink.
5700108129783207091966G172471527312918109411116310259896362004892455037092277126155418235 Sum-marum
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Befolkningens ålder i städerne:

Uleål org. Brahe-
stad. Kaj ma. Torneå. Su ima.

_0
a
a (__

3 g
=

3

I"
s
tag-
B

O

pr
O:
B

s
e-
C~
B

tD

pr
O:s

___

_-

pr
O!
s

o
<

pr

3

g
S
?r
O:

o
<

pr
O:s

3
B
pr
©:

B

pr
os
D

Under 1 år 118 140 41 32 12] 8 13 5 184 185 369
Mellan 1 och 3 år 1781 166 76 79 25 19' 28 18 307 282 589

9 3 , 5 „ 210 190 71 66 16 9 19 20 316 285 601

9 5 , 10 , 214 227 83 107 35 33 37 43 369 410 779
. 10 , 15 , 250 279 98. 96 27 29 31 27 406 431 837

_.

15 „ 20 , 370 357 111 120 28 32 23 31 532 540 1072

9 20 , 25 , 364 393 140 158 33 36 27 36 564 623 1187
• 25 , 30 , 419 415 150 112 24 38 27 28 620 593 1213
, 30 , 35 , 332 362 96 138 29 23 25 34 482 557 1039

• 35 , 40 ,
340 352 56 79 20 19 24 32 440 482 922

9 40 , 45 , 221 254 40 78 19 22 28 26 308 380 688

9 45 , 50 , 263 237 89 104 14 9 20 21 386 371 757

9 50 , 55 , 92 123 36 59 11 20 8 14 147 216 363
• 55 , 60 , 133 141 33 38 12 14 8 19 186 212 398
• 60 , 65 , 65 130 26 46 12 16 5 21 108 213 321
, 65 , 70 , 44 90 231 29 2 ' 41 4 8 73 131 204

9 70 , 75 , 22 47 20 31 7 16 42 101 143
• 75 , 80 , 10 28 5 22 1 l] 9 16 60 76
. 80 , 85 , 3

I
16 6 10 1 1 10 27 37

9 85 , 90 , 7 3 6 1 3 4 16 20
, 90 , 95 , 2 5 - - - 2 5 7

Summa 364! 3954 1205 1415 319 340 330 411 5502 6120 11622

Summa summarum 02 20 11 22



Skolverk.
Läroverk för allmän bildning äro inrättade i länets

fyra städer.
En paedagogi i Uleåborg med rektor och en kollega

stiftades af Konung Karl IX redan år 1611 och förvandla-
des af biskop Gezelius år 1682 till trivialskola med 5 lärare.
Som sådan fortfor den, på sidstone förökad med särskild lä-
rare för ryska språket, intill 1840-talet. Nämnde år funnos
6 lärare och 95, följande år 109 lärjungar. Till följe af
Nådiga förordningen af d. 21 Juni 1841 samt Kejs. Gymna-
sii och Skolordningen d. 6 Nov. 1843 förvandlades densamma
till högre elementarskola med 4 klasser, hvilket

*) Uppgiften, jemförd med föregående och följande årens numerär
af elever synes misstänklig, grundar sig dock på Guvernörsembetets 3
års berättelse.

1842 sköttes af 7 lärare och räknade 109 lärjungar.
1843 99999 9 106 „

1844 „ „ 8 „ 101
184:0 U 9 II II 9 9 "" 9

1846
„ g 1 „ ,102

1847 „ „ „ „ ,108
1848

„ , „ „ „ „ 106
lö4:i_. 9 9 9 9 9 9 11U g

1850 f , „ „ „1H
1851 , , . . 9 9 51i) ,

1852 9 9 n n 9 9 °3 »

185d 9 It 9 n 9 9 9d g

1854 irffff»» » 89 ,
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Sistnämnde år omorganiserades skolan till ett såkal-
ladt Elementarläroverk med gymnasialklasser och en fullstän-
dig förberedelsekurs till universitetet. Undervisningen var äm-
nad att bestridas af 13 lärare; tillväxten af lärjungarnes an-
tal har gjort en förökning medelst duplikanter behöflig.
Elevernes antal utgjorde under läseåret 1863—1864 ___= 128.

„ 1864—1865 „ 161.
„ 1865—1866 „ W

Den till följe af 1841 års författning inrättade lägre
elementarskolan i Uleåborg med 1 lärare besöktes

1855 sköttes af 7 lärare och räknade 110 lärjungar.
1856 9 9 9 9 9 n 114
J-ÖDi 9999 n ir 90
1858 9 9 9 ff 9 9 87
löt)-' 9 9 9 9 9 9 74
löbU g g g g g g 77
1861 , g 8 „ „ „ 81
1862 , „ , , „ , 79
löbd 9 9 9 9 9 ir 98

1842 af 25 lärjungar . . . 1854 . . . af 68 lärjungar.
1843

„ 55 , .
. 1855 . . .

„
67

1844 , 77 , .. . . 1856 ...B 59
1845 , 37 ,

. . 1857 . .
.

, 63
1846

„ 48 , . . . 1858 .
.

. ,
—

1847 g 48 „
., . . med 2 lärare „ 182 „

1848 ,36 „
. . 1859 .

. .

„ 115
1849 „ 32 „ . . . 1860 3 lärare , 140
1850 „ 42 „ , . . 1861 . . .

„
115

1862—63 .

„ 105
1851 , 43 , . . . 1863—64 .

„ 100
1852 „ 39 g .. . . 1864—65 .

, 110
1853 ,61 1865—66 4 lärare . „

167
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För år 1865 uppger Guvernörens berättelse 151 elever.
Paedagogien i Brahestad, inrättad snart efter stadens

grundläggning år 1651, fortfor som sådan långt inpå inne-
varande sekel, och räknade 1840 2 lärare med 36 elever.
Till följe af 1841 års förordning förvandlades den till lägre
elementarskola med 3 lärare,

Paedagogien i Kajana, som inrättades af Grefve Brahe
straxt efter stadens grundläggning och hade 1840 en lärare
med 10 elever, förvandlades 1841 till lägre elementarskola, som
1842 hade 1 lärare med 15 elever, 1843: 18, 1844: 14, 1845
2 lärare med 19, 1846: 21, 1847: 31, 1848: 21, 1849: 14,
1850: 36, 1851: 41, 1852: 21, 1853: 19, 1854: 16, 1855:
21, 1856: 27, 1857: 28, 1858: 23, 1859: 20, 1860: 26,
1861: 33, 1862: 23, 1863: 31, 1864—65: 39, 1865—66:
69; för 1865 uppger Guvernören 64.

I Torneå inrättades en paedagogi år 1630, och hade
den år 1840 en lärare med 21 elever, kallades sedan 1841
lägre elementarskola och hade 1842: 1 lärare med 30 ele-

samt besöktes 1842 af 53 elever. 1856 . .
. af 47 elever.

1843 tt 80 „ 1857 ....40 ,

1844 „ 83 „ 1858 .
.

. „
-

„

„ u 1845 „ 94 „ med 2 lärare „ 46 „

1846 „
50 „ 1859 . . .

„ 49 „

1847 „ 49 „ 1860 . . .

, 42 ,

1848 „ 64 , 1861 .... 37 „

1849 „ 78 „
1862 .... 35 .

1850
„

80 , 1863 .
.

.

„ 39 ,

1851 „ 67 „ 1864—65 .

„ 69 „

1852 „ 65 „
1865—66 .

„
74 „

„ „ 1853 „ 59 „ För 1865 uppger Guver-
„ „

1854 „ 67 „ nören 69 elever.
1855 „ 61 „
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ver; år 1843: 40, 1844: 40, 1845 2 lärare med 35 elever,
1846: 30, 1847: 35, 1848: 27, 1849: 18, 1850: 22, 1851:
25, 1852: 29, 1853: 30, 1854: 26, 1855: 28, 1856: 30,
1857: 30, 1858: 32, 1859: 29, 1860: 32, 1862: 30, 1864—
65: 27, 1865—1866: 43. Guvernören uppger för 1865 31.

Till följe af nådigt reskript af d. 15 April 1858 inrät-
tades i Uleåborg en fruntimmersskola med 2 lärarinnor och
1 lärare, hvilken 1861 räknade 56, 1864—65: 77 och 1865
—66 äfven 77 elever.

Till Brahestad har framlidna Friherrinnan Sofie Lybec-
ker, född Franzén, i lifstiden, genom gåfvobref af d. 14
Febr. 1843 donerat ett kapital stort 2285 Rub. 71| kop.
silfver för inrättande af en skola för flickor å orten. Denna
trädde påföljande år i verksamhet och har sedermera erhål-
lit egen lokal, då Landskamreraren Karl Gust. Bergbom och
dess fru Helena Bergbom, född Franzén, år 1859 till skolan
donerade en gård i staden. Skolan är bestämd för 25 elever.

Söndagsskolor funnos:
. Uleåborg 1861 med 6 lärare och 81 elever.

„ 1862
„ 3 „ „ 87 „

1863 , 4 „ „ 59 „

1864
,

4
„ , 81 „

. 1865 . 4
, „ 70

,

Brahestad 1861 med 2 lärare och 54 elever.
1862 „ 2 g „ 16 g

1863 , 2 „ „ 100
„

1864 , 2
„ „ 82 „

1865 „ 2 w , 71 g

I Kajana 1863 med 1 lärare och 23 elever.
1864 , 1 , , 25 ,

„ 1865 „ 1 , g 12 ,
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Dessutom funnos nämnde år:
I Uleåborg en småbarnsskola med 2 lärarinnor och 138 elever.

„ en s. k. folkskola (kansan koulu) med 1 lärare
och 45 elever.

„ en flickskola för arbetsklassen med 1 lärarinna
och 60 elever.

I Brahestad d:o d:o med 1 lärarinna och 25 elever.
I Kajana d:o d:o med 1 lärarinna och 41 elever.

Genom nådigt reskript af den 27 Jan. 1862 har en
handelsskola för köpmäns utbildning i Uleåborg blifvit till
anläggning fastställd, med 3400 marks årligt bidrag af sta-
ten i tio års tid, men för öfrigt på stadens och handels-
societetens gemensamma bekostnad. Skolan delas i 2 klas-
ser, har 2 ordinarie lärare och besöktes 1863 af 8, 1864
af 6 och 1865 af 10 elever.

Uti Brahestad har handlanden derstädes Joh. Fellman
d. 14 Jan. 1863 till grundfond för en blifvande borgare- och
handelsskola förärat sina andelar i 12 större fartyg, jemte
skeppsvirke och kontanta penningar, till ett sammanräknadt
värde af 298328 mark, och derjemte förordnat att denna do-
nation skall förvaltas af stadens handelssocietet, samt att
|:delar af grundfonden skall göras fruktbar genom dess an-
vändande till skeppsrederirörelse, hvilket äfven med den fram-
gång skett, att fonden vid 1865 års utgång stigit till 505411
mark. Ehuru vidare föreskrifvits, att den egenteliga stora
skolan icke får Öppnas innan fonden stigit till en million

I Torneå 1861 med 1 lärare och 25 elever/
1862 ,

2 . ,31
1863

,
2 „ ,

30

1864 , 2 , , 36
1865 , 2 , , 36
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mark, så torde dock numera vara fråga om att i hyrd lokal
inrätta en mindre anstalt med 8000 marks årsanslag l).

Ett på denna landsort länge kändt behof har genom
en navigationsskolas öppnande i Uleåborg blifvit tillfreds-
ställdt. Sedan dess tillkomst har den räknat

Den religiösa folkbildningen och läskunnigheten å lan-
det fortfar, såsom öfverallt annorstädes hos oss, att förbe-
redas i föräldrahemmet samt ledas af presterskapet. Uti
Lappmarkens och Kajana härader äfvensom i Kuusamo och
Kuolajärvi socknar äro dock derjemte 21 ambulatoriska folk-
skolelärare eller såkallade katecheter anställde med en år-
lig aflöning af 100 till 200 mark, emot skyldighet att be-
söka byarne för att meddela ungdomen läskunnighet. Me-
delst en af numera aflidne Häradshöfdingen Zach. Alopaeus i
lifstiden donerad fond af 16000 Rubel Banko Assign. har
uti socknarne af fordna Salo domsaga undervisning påko-
stats åt ett antal fattiga och värnlösa barn x). Några perma-
nenta folkskolor å landet finnas icke i länet. Om förhål-
landet med jordbruksskolorne hafva vi ofvanföre ordat.

4) Guvernörens berättelse.
?) Suomi för år 1841, I, 6, s. 28.

1863 4 lärare och 15 elever.
1864 4

, , 21 ,

1865 4 , , 13 ,



Städerne. Uleåborg.
Redan 1530 omnämnes å den ort der Uleåborgs stad

nu är belägen en bebygd, sjöfart och handel idkande köping.
Ar 1570 lät Konung Johan 111 på en holme vid Uleå elfs
utlopp anlägga ett slott af träd, hvilket 1590 ombyggdes af
sten och bar namnet Uleåborg. År 1670 förstördes slottet
genom vådeld och förföll efterhand, så att år 1793, jemte
sammanstörtade stenmassor, endast några få boningshus och
en krutkällare voro i behåll, som jemväl nämnde år den 1
Aug. förstördes, då blixten nedslog i källaren, hvarest då
500 Lfö krut jemte annat krigsbehof förvarades. Den 8 April
1605 förordnade Konung Karl IX om anläggningen af en
stad på södra stranden om elfven och utfärdade stadsprivi-
legier d. 26 Sept. 1610. Stadens lyckliga läge vid hafvet
och en djupt ifrån det inre af landet tillströmmande elf har
gjort den till det norra Österbottens förnämsta stapelort,
hvars handelsförbindelse sträcker sig till Maanselkä och ry-
ska gränsen och fordom innan Wiborg åter förenades med
det öfriga Finland, äfven omfattade Savolax och Karelen.
Den 3 Dec. 1765 tilldelades densamma stapelrätt, och är den
sedan 1776 ständig landshöfdinge- eller guvernörsresidens.

Dels genom fiendtliga anfall, dels genom eldsvådor har
orten genomgått förstörelse år 1498, 1517, 1589, 1592, 1653,
1654, 1705, 1714, 1743, och 1773 då den led tre eldsvå-
dor. Den sista stora eldsvåda som hemsökte staden inträf-
fade d. 23 Maj 1822. Efter denna förstöring stadfästades
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d. 22 Febr. 1825 ny stadsplan och indelades staden i 533
tomter, innefattande 210 tunneland. Den I—-3 Juni 1854
hemsöktes den af den fiendtliga engelska flottan, af hvilken
de i hamnen liggande fartygen brändes, deribland 6 större
å stapel, vidare 7 skeppsvarf med å dem befinteligt virke,
bostäder, kaserner med masteträd, smidjor m. m., tjärhofvet
med omkring 15000 tunnor tjära, 15—20 skeppsläster virke,
plankor och stockar, 60 magasiner med i dem befinteliga
egodelar, flere tusende famnar kastved och hela den kost-
sama hamnpålningen med sina bråbankar; hvarutom maga-
siner med glas, salt och skinnvaror plundrades. Hela för-
lusten genom fienden på fartyg under kriget, dels i hamn,
dels på fremmande ort, räknas till 23 och deras värde till
154475 rubel silfver. Vid 1865 års utgång räknades åter
43 fartyg om 8917^ läster, 30 skeppare och 566 sjömän. —

Den till staden donerade jord utgör 5j72 mantal om 9745
tunneland, hvaraf 8375 tid. skattbar mark, deribland 768 tid.
åker och 435 tid. äng, utom särskildaurfjällsängar i Limingo.
År 1783 inköptes af handelssocieteten Toppila skattehemman
om i mantal norr om staden, hvarest floden år 1724 ge-
nomskurit en sandbank till flere famnars djup, och bildat
en för mindre fartyg begagnelig hamn, medan större fartyg
ankra längre ut på redden. Detta sund af omkring en versts
längd utgör Uleå elfs hufvudmynning i hafvet och har blif-
vit försedt med pålverk och kajer af träd. Då det likväl,
genom af den våldsama floden medfördt grus och jord, vi-
sat benägenhet att åter uppgrundas, hvilket tidt och ofta
påkallat kostsama uppmuddringsarbeten, har man blifvit be-
tänkt att åt den tillströmmande vattenmassan bereda ett nytt
sydligare aflopp och i detta afseende låtit anställa undersök-
ningar. Ett länge kändt behof att bereda lättare kommu-
nikation emellan staden och såväl hamnen som det norra
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landet, än hitintills medelst färja öfver det breda sundet
varit fallet, hafva åtgärder blifvit vidtagna till uppförande
af en brobyggnad genom ett bolag, deri staden med något
mera än hälften af aktierne deltagit. Härtill skulle bolaget
af statsverket erhålla ett anslag af omkring 40000 mark kon-
tant och färdigt huggen sten till ett värde af 30000 mark,
samt rättighet att efter fastställd taxa få uppbära bropen-
ningar, hvarjemte staden för enskild del ifrån Finlands bank
upplånat 42000 mark. Stadens donerade jord disponeras så-
väl i åker och äng af stadens innevånare af alla klasser,
efter en hvars förvärfvade besittningsrätt, dels genom upp-
odling, dels genom köp, arf, skifte eller annat laga fång,
men eganderätten är staden tillförsäkrad och förbehållen.
Deremot begagnas skogen och tvenne betesmarker gemen-
samt och större delen af urfjellsängarne på grund af arrende-
rätt. För längre tid sedan hade dock klagan förts öfverring-
heten af den skatt som af innehafvarene betalts för stadens
åker och ängsmark samt tomtören, och deraf uppkommande
otillräcklighet för betäckande af stadens med åren alltmera
tillväxande behof. Först den 12 Jan. 1865 beslöts en för-
höjning af denna skatt, hvilken omedelbart ökades med 5801
mark årligen, hvarjemte bestämdes att densamma efter 5 år
skulle förhöjas med 50, och efter 10 år med ytterligare 50
proc. En staden tillhörig holme, Mustasaari kallad, har under
årets lopp blifvit af landtmätare å karta affattad och skiftad i
lotter, hvilka sedermera å offentlig auktion på 15 år utarren-
derats, och framdeles komma att inbringa staden inemot 500
marks årlig inkomst. Uleåborgs stadskassa egde
vid 1864 års slut . . . 21228 mark 64 penni,
hade inkomster år 1865 75531 , 46

,

och utgifter 65039 ,
—

,

behållningen utgjorde således 31721 10
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Dessutom egde staden:

Förhållandet med stadens kassor var dock sådant, att
den specielt såkallade, förutom en skuld af 40000 mark till
privat person, låntagit hela byggnadsfonden. Emedan stör-
sta delen af denna skuld tillkommit genom utgifter i och
för uppförande af kaserner och truppers inqvartering, så har
man varit betänkt uppå att på samteliga inqvarteringsskyl-
dige innevånare i staden öfverföra nämnde skuld, hvilket ge-
nom inrättandet af en skild inqvarteringskomité år 1865 äf-
ven blifvit verkstäldt. Qvarnkassan häftar för en skuld af
16000 mark, och då, så länge qvarnrörelsen bedrifves såsom
härintill, ingen utväg till betalande af nämnde skuld före-
finnes, har stadsstyrelsen för afsigt att utarrendera qvarnen
till enskild man.

Ett fjerdedels sekel förut eller 1840, utgjorde inkom-
sterne, som uppburos under benämning af tomtören, åker
och ängsskatt, hållskjutsafgift, boskapspenningar, tolagsafgift,
mullbetespenningar, stadsmedici lön, kyrkostatsaflöning, lots-,
bro-, hamn- och vågpenningar, brandvaktsafgift, tionde-qyarn-
tulls-arrende samt källarefrihetsmedel 6580 rub. silfver, utom

Den 31 Decem-
ber 1864.

Den 31 Decem-
ber 1865.

Mark. penni. Mark. penni.

Qvarnkassan 1390 82 1690
Handelskassan 12752 78 16436 85
Mudderkassan (skuld) .

. . . 50556 9 45336 24
Allmänna byggnadsfonden . . 33329 8 34481 31
Småbarnsskole-kassan . . . . 19637 67 19467 56
Sjömanshuskassan 30383 33351 40
Handelssocietetens pensions-

65533 73022 19kassa
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särskildt uttaxerade 4000 rubel till fattiges underhåll och
amortiserande af skulden för kyrkans ånyo uppbyggande.

Den i Uleåborg genom privata personers bidrag d. 21
Maj 1845 stiftade och d. 18 Okt. nämnde år med ett grund-
kapital af 1411 rub. 8 kop. silfver eller 5644 mark 32 penni
öppnade, förnämligast för arbetsklassen inrättade, sparbank
egde vid 1865 års slut ett kapital af 152892 mark 32 penni.

Då vi ofvanföre redogjort för handtverkerierne i länet
i allmänhet och de staden underlydande manufakturinrätt-
ningar samt stadens handel och sjöfart "blifvit uti en landets
handel i allmänhet utredande skrift af statistiska byrån be-
handlad, kunna vi för närvarande förbigå den. Nämnas må
endast att staden vid 1865 års utgång räknade 12 gross-
handlande, 67 minuthandlande, 3 hökare och 78 handtver-
kare på en befolkning af 7740 personer. Tio år förut eller
1855 räknades 15 grosshandlare, 88 minuthandlande och 3
hökare, samt 101 handtverkare på 6261 invånare.



Brahestad.
Af f. d. Borgmästaren å orten, numera Landssekrete-

raren i Uleåborg Hr K. Hildén har oss välvilligt blifvit med-
delad en historik öfver staden, hvilken vi här låta inflyta:

„Att Salo socken är den äldsta i Norra Österbotten och
att sagde socken haft egen pastor redan före 1335 bevises
afKonung Magni stadga om presterskapets rättigheter i Öster-
botten, daterad Stockholm Anno efter Herrans börd 1335
på Vårfrudags Nativitatis.

Den handel som i äldre tider ifrån aflägsna orter id-
kades uti .en nära Salo gamla kyrka belägen urgammal hamn
och handelsplats, kallad H Satarna* (hamn), har sannolikt gif-
vit anledning till anläggning af denne stad.

Till denna hamn, som numera är alldeles uppgrundad,
infunno sig fordomdags handlande ifrån Ingermanland, Liff-
land, Lybeck, Norrköping, Stockholm och Åbo; sannolikt
besöktes den äfven stundom af någon spekulativ Holländare.

Sedan berörde Satarna hamn begynte blifva otjenlig till
handelsplats och Grefve Pehr Brahe bland sina stora förlä-
ningar undfått jemväl Salo socken, började den verksamma
och för landets förkofran nitälskande mannen tänka på en
ny handelsplats.

Grefvens utskickade ernade dertill först utse den så

kallade Salo eller Kulju viken, som från hafvet inskjutes
emot Salo kyrka, men som viken vid Brahestad, vid an-

ställd undersökning, befanns vara vida beqvämare och bättre
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anlades här först en marknadsplats och en boningsort för
handtverkare, hvarefter Grefve Brahe, den 5 December 1649
utfärdade ett ftmdationsbref för en stad derstädes, som jem-
likt bemälde Grefves bref af den 2 Martii 1651 benämndes
..Sahlo stad" och erhöll till vapen, som the uti signetet och
annorstädes der som behöfves, staden till prydnad kunna
bruka, „en sadlad och upptömmad häst, samt hamn på ena
och hafvet på andra sidan/ samt hugnades med 12 års fri-
het från alla, såsom orden lyda: „vissa och ovissa utlagor";
men sedan såväl Salo socken som staden med samma namn
den 8 Maji 1652 underlades Friherreskapet Kajana, och detta
allt förlänades Grefve Brahe, förordnade Grefven den 3 No-
vember 1652 att berörde stad framdeles borde benämnas
,Brahestad", hvarhos Grefven, jemte det han confirmerade
ofvanåberopade stadsprivilegier, förunnade alla dem som ville
sig i staden nedsätta och burskap söka, ytterligare tio års
frihet från alla onera, hvarjemte staden muhlbete" do-
nerades tvenne byar i Salo socken, nemligen Savolax by
3/2 skattehemman, eller mantal, och Palo by 2| skattehem-
man, hvilkas skatt tillhopa utgjorde 115 daler 23 skillingar
10^ penningar ff sölfvermynt".

Genom särskilda Kongl. bref af den 15 April 1676 och
11 November 1680, stadsfästades stadens privilegier, fri och

rättigheter, äfvensom öfverlåtelsen af de till staden donerade
hemman godkändes, hvilket allt ytterligare bekräftas genom
Kongl. brefven af den 25 November och 20 December 1682,
hvarjemte Kongl. Majestät, „i anledning af Landshöfdingens
förklaring, Biskopens påminnelse och sjelfva landsortens der-
omkring enständiga begäran, för den välbyggda kyrkans con-
servation och stadens beqväma belägenhet* i nåder beslu-
tat och förordnat, att Brahestad skulle blifva stående, ehuru-
väl Kongl. Majestät, uppå Landshöfdingen i Österbotten, Fri-
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herre Didriech Wrangels framställning vid 1680 års Riks-
dag förklarat, „att Brahestad skulle „aflysas" och borger-
skapet inom viss förelagd tid till andra närmast belägne
städer* afflytta.

Ehuru staden genom ofvanåberopade handlingar done-
rades med 6£ mantal jord, blef denna ägovidd genom Re-
duktionskommissionens bref till Landshöfdingen af den 21
September 1690 och Kongl. Resolution på stadens besvär
af den 18 Nov. 1693 förminskad till endast 1| mantal, som
ännu i dag utgör stadens donationsjord och består af 394
tunneland åker och 319 tunneland äng, samt 2934 tunne-
land skog med inom detsamma belägne kärrmarker, hvilka
under sednast förflutne år blifvit till största delen uppod-
lade till icke ringa nytta för deras innehafvare och staden.

Att en skråmessig intolerans i handeln, gränsande till
afund emellan grannstäderne, fordom varit i högsta grad fram-
stående, visar sig deraf, att borgerskapet i GamleCarleby
hos Kongl. Majestät sökt utverka, att Brahestads privilegier
måtte till kraft och verkan upphäfvas, och borgerskapet för-
bjudas att besöka marknaderne i Pyhäjoki och Kalajoki samt
der uppköpa och upplägga tjära, uti hvilken sistnämnde an-
hållan Uleåborgs och Wasa städers fullmäktiga sig jemväl
förenat, på den grund att Uleå och GamleCarleby städer
undfått Kongl. Majestäts tillstånd att bevista desse markna-
der redan förr än Brahestad funderades; men dessa försök
misslyckades och Kongl. Majestät beviljade genom Resolu-
tion af den 1 September 1727 Brahestads borgerskap rät-
tighet att, i likhet med öfrige städer, bevista berörde mark-
nader, och der drifva laglig handel.

Stadens handel var dock ännu inskränkt endast till
Stockholm, men genom Kongliga resolution af den 3 De-
cember 1763 beviljades staden fri och obehindrad inrikes
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seglation, som sedermera den 7 April 1791 utsträcktes till
rättighet att idka utrikes handel. I följd af denna stapel-
stads rättighet, inrättades jemvälegen sjötullkammare i staden.

Antalet af de i staden desse tider befinteliga fartyg
eller utsträckningen af dess handel kan numera icke ens
approximativt uppgifvas, emedan alla staden rörande äldre
handlingar blifvit förstörda dels under den så kallade stora
ofreden, dels genom den allmänna brand som år 1810 öf-
vergick staden, hvarföre Rådstufvurättens och Magistratens
arkiv icke heller innehålla några handlingar af äldre data
än domböcker ifrån och med år 1808.

Till och med originalerne till stadens fundationsbref
och öfriga ofvanåberopade historiska handlingar äro förstörda,
men hafva till någon del på sednare tider blifvit ersatta ge-
nom afskrifter från Riksarkivet i Stockholm och Länestyrel-
sen i Uleåborg.

Redan år 1650 inrättades i staden egen Rådstufvurätt
och Magistrat, bestående af Borgmästare och fem Rådmän,
och skulle desse tjensteman, enligt Kongl. Majestäts stat af
den 8 Julii 1698 i årlig lön åtnjuta, Borgmästare 200 daler
och hvarje Rådman 20 daler silfvermynt.

År 1650 grundlades stadens nuvarande kyrka som be-
gagnas af såväl stads- som landsförsamlingen, af hvilka den
äfven gemensamt underhålles. I denne kyrka finnes en mängd
vapensköldar och andra antika prydnader samt en utmärkt
väl arbetad predikostol med årtalet 1649.

Denna kyrka undergick betydlig reparation invändigt
under åren 1854 och 1855.

En paedagoi inrättades i staden någon tid efter sta-
dens anläggning.

År 1757 uppförde staden ett tvåvåningshus för nämnde
skolinrättnings behof; men sedan detta nedbrann, uppfördes
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ett envåningshus på norra sidan om kyrkan år 1790, hvilken
byggnad, sedan paedagogin förändrades till lägre elementar-
skola med tvenne lärare, år 1844 tillbyggdes, så att skol-
huset nu innehåller jemte tvenne lärosalar, rum för begge
lärarene samt nödiga uthus för tvenne mindre hushåll.

Den första kända psedagog härstädes har, enligt Pro-
sten Thomas Stenbäcks tryckta beskrifning öfver Brahestad
och Salo, varit Casperus Casperi Forbus år 1654, som tillika
tjenstgjorde såsom Kapellan; till denna skolmästares under-
håll bestods då för tiden af Kronan 6 tunnor spanmål och
20 daler silfvermynt årligen, samt af staden och Salo soc-
ken 18 öre kopparmynt i djeknepenningar från hvarje hus-
håll. Uti ofvanberörde p_edagogi, eller numera lägre ele-
mentarskola meddelas författningsenligt undervisning åt gos-
sar från staden och äfven landsorter; hvaremot någon läro-
anstalt för flickebarn af arbetsklassen, ehuru högeligen af
behofvet påkallad, alldeles saknades, ända till dess numera
aflidne Kommerserådet Zachris Franzéns jemväl aflidna dot-
ter Sofia Franzén, gift med ännu lefvande Generalmajoren
Friherre Georg Lybecker, på sin bröllopsdag den 14 Fe-
bruari 1843 förärade 2285 rubel 71f kopek silfver till en
fond för underhållet af en skola för medellösa flickebarn.

Ofvanåberopade gåfvobref, hvartill originalet förvaras i
Magistratens arkiv, lyder sålunda:

„Som ungdomens handledning till gudsfruktan och dygd,
jemte undervisning i sådane yrken hvarigenom de, i förhål-
lande till det stånd och den belägenhet de innehafva i sam-
hället, kunna vinna fortkomst och bergning i framtiden, samt
såmedelst undgå att falla offer för de laster och brott hvar-
till okunnighet och behof ofta föranleda, bör utgöra före-
målet för hvarje ädel menniskas sträfvande i lifvet, och
denna min kära födelsebygd ännu icke eger någon under-
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visningsanstalt hvarest flickebarn, hörande till den fattigare
delen af befolkningen, vore i tillfälle att, i omnämnde de-
lar njuta uppfostran, så har jag i ändamål att, efter råd
och lägenhet, söka afhjelpa denna brist samt efter dertill
af min älskade make erhållit tillstånd, beslutit till följande
donation:

1:6) Gifver och donerar jag härigenom och i kraft af
detta öppna bref, nu och för everdeliga tider en summa stor
tvåtusende tvåhundrade åttatiofem (2285) rubel 71f kopek
silfver, till en stående fond, hvaraf den årliga räntan an-
vändes till inrättande af en så beskaffad skola, hvarest en-
dast fattiga och medellösa flickebarn inom Brahestads stads-
församling äro i tillfälle att njuta undervisning ej mindre i
religion samt räkna och skrifva, än vanliga qvinnoslöjder
eller sådana handarbeten, hvilka i allmänhet tjena till den
fattigare folkklassens lifsbergning.

2:o) Bör sagde skolinrättning träda i verksamhet ett år
härefter eller den 14 Februari 1844 då min hulda fader,
Kommerserådet Zachris Franzén, som emellertid berättigas
att förvalta berörde kapital, icke allenast utbetalar detsamma
utan äfven erlägger den derföre upplupna räntan, beräknadt
efter fyra procent.

3:o) Öfverlemnar jag, med full tillförsigt att detta mitt
uppdrag med välvilja omfattas, uppå Borgerskapets Äldste,
att, gemensamt och i samråd med Magistratens ordförande,
icke allenast öfverlägga och besluta rörande det af mig i
ofvanstående måtto donerade kapitalets behöriga förräntande
och handhafvande i framtiden, eller sedan detsamma af min
fader till Borgerskapets Äldste blifvit utbetaldt, hvarunder
likväl ränteberäkningen aldrig får understiga fyra procent,
utan ock att vidtaga författning om anskaffande af tjenlig
lokal för skolan och hvad dertill i öfrigt nödvändigt erfor-
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dras, såsom ljus och ved med mera, äfvensom att, ej min-
dre utse lärare och lärarinnor, hvilka meddela den af mig
bestämda undervisning, om lönevilkoren med dem öfverens-
komma, samt lönerna till dem utbetala, än jemväl att, ef-
ter godtfmnande utvälja en eller flere aktningsvärda med-
borgare eller medborgarinnor, hvilka tillkommer att hålla
närmaste uppsigten och vården öfver nämnde inrättning,
hvarföre, likaså litet som för det af mig uppå Borgerska-
pets Äldste öfverdragne besvär, någon ersättning ej bör kom-
ma ifråga och

4:o) Förbehåller jag mig sluteligen att härtill få göra
de tillägg, hvartill omständigheterne framdeles kunde föran-
leda, hvilket allt med min underskrift och mitt sigill be-
kräftas.

Brahestad, den 14 Februari 1843.
Sophie Lybecker, född Franzén.

(Sigill).
Till hvad min kära hustru i ofvanstående måtto för-

ordnat, bifaller jag i allt. Brahestad, som ofvan.
Georg Lybecker.

(Sigill).
Enligt den ädla gifvarinnans förordnande har ofvan-

berörde skolinrättning varit i oafbruten verksamhet sedan
den 14 Februari 1844.

För närvarande meddelas i skolan undervisning af en
lärarinna och tvenne lärare åt 25 elever, uti innanläsning,
kristendom, biblisk historia, Finlands historia och geografi,
arithmetik, skrifning efter föreskrift och diktamen samt hvar-
jehanda efter elevernes ålder och stånd lämpade handslöjder.

Att denna skolinrättning varit och är ändamålsenlig
och välsignelserik, derom äro icke meningarne delade, och
att densamma jemväl tillvunnit sig den ofta icke sitt sanna
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väl inseende arbetande klassens förtroende, ådagalägges deraf,
att vid hvarje hösttermins början, då nya elever, i de af-
gångnas ställe, intagas, flere anmält sig utöfver det nu be-
stämda högsta antalet 25.

Detta antal elever torde dock innan kort komma att
ökas, sedan skolan numera genom afhandling af den 8 Fe-
bruari 1859 af Herr Landskamreraren och Riddaren Carl
Gustaf Bergbom och dess Fru Helena Bergbom, född Fran-
zén, fått i gåfva emottaga gården N:o 59 i denne stads an-
dra qvarter, bestående af sal och tre kamrar samt en rym-
lig bagarstuga, uti hvilken klappande väfstolar och surrande
spinnrockar nu gifva den inträdande åskådaren ett lifligt be-
grepp om den verksamhet som råder bland skoleleverne.

Såsom ofvanintagne gåfvobref utvisar, åtnjuta eleveme
fullkomligt kostnadsfri undervisning uti allt hvad i skolan
kan dem meddelas, hvarutom de medellösaste och stundom
nästan alla elever, årligen undfå en fullständig omgång klä-
der, som bekostas, dels af elevernes slöjdarbeten, som för-
säljas, dels af enskildta medel, insamlade genom lotteri för
omförmälde goda ändamål.

Inseendet öfver denna undervisningsanstalt handhafves
på sätt gåfvobrefvet antyder.

Att den ädla gifvarinnans grundfond icke blifvit illa
förvaltad ådagalägges af skolfondens årligen granskade rä-
kenskaper, hvilka förlidit år utvisade en kassabehållning af
3337 rubel 21 kopek, ett kapital som framdeles ännu mera
förökes sedan skolan undfått egen lokal och således kan in-
bespara årliga hyran för en sådan.

Utom ofvanbeskrifna tvenne läroanstalter finnes i sta-
den en publik söndagsskola, som besökes af omkring 50 ele-
ver, af hvilka knappt en femtedel äro handtverkslärlingar,
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men deremot sjömans- och arbetskarlssöner, samt några privata
anstalter dels uteslutande för flickor, dels för begge könen.

Till ortens bildningsanstalter bör jemväl räknas ett år
1847 genom enskildta bidrag bildadt Finskt lånebibliothek,
egenteligen afsedt för arbetsklassen.

Detta bibliothek, som för närvarande består af 428
volumer, har hitintills flitigt blifvit begagnadt af de arbe-
tande klasserne, äfvensom något af ståndspersoner för sina
tjenstehjon. Bibliotheket underhålles, utan någon stående
grundfond, af frivillige gåfvor och årliga afgifter af de lå-
nande, nemligen 25 kopek för arbetsfolk och 40 kopek för
ståndspersoner. Önskligt vore, att någon för detta medel för
bildning nitälskande man, genom någon donation, helst af
några hundra rubel, en lumpen summa i mångens hand,
ville betrygga bibliothekets framtid, ty att detta i icke ringa
mån skall utöfva en välgörande verkan på folkbildningen, är
otvifvelaktigt. Vården om detta bibliothek samt utlånandet
af böcker från detsamma, har hitintills välvilligt, utan alla
anspråk på ersättning, handhafts af läraren vid stadens sön-
dagsskola, till hvilken samhället står i förbindelse för denna
beredvillighet.

Från ofvanstående korta skildring af våra bildningsan-
stalter, vilja vi öfvergå till medlen för stadens materiella
bestånd. Dessa hafva i fordna tider utgjort förnämligast ex-
port af skogsprodukter, i synnerhet tjära och pottaska; men
i mån af skogarnes förstöring genom tanklös misshushåll-
ning och härjande skogseldar, har tillförseln af skogspro-
dukter årligen minskats och har under de sednaste fem åren
i medeltal utgjort 10000 tunnor tjära, 9000 Lfö pottaska, 300
dussin plankor ifrån Hauru såg i Pyhäjoki socken, den enda
hvars afverkning numera utskeppas härifrån, samt några hun-
dra bjelkor etc, hvarutom 10 å 11000 lispund smör, sta-
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dens förnämligaste exportvara, under sednare åren åtgått
förnämligast till Stockholm.

Importen från utlandet är obetydlig och synes aftaga
årligen; dess värde kan i medeltal beräknas till 140000 ru-
bel, för hvilken summa i tull erlägges omkring 20000 rubel,
och då denna ex- och import fördelas på 38 handlande och
13 handlandeenkor finner man klarligen att förtjensten ej

kan blifva stor för en hvar, derföre är våra handlandes
uppmärksamhet förnämligast riktad på skeppsrederi och frakt-
handel på utrikes orter.

Stadens handelsflotta som under kriget alldeles förstör-
des och skingrades, har nu åter blifvit uppbygd och upp-
nått ett större lästetal än någonsin härförinnan.

Nedanstående tabell utvisar handelsflottans ståndpunkt
under olika tider:
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Summa.

Antal. Läster.

1839 9 6 4 3 22 2324
1840 10 6 4 2 22 2567
1842 12 4 5 1 1 23 2842
1844 11 4 3 1 1 20 2622
1846 10 6 3 2 7 28 2811
1848 11 7 4 1 7 30 3444
1850 12 9 5 1 6 33 3939
1851 11 9 6 1 5 32 3873
1852 12 11 5 1 5 34 4428
1853 12 10 4 1 5 32 4249
1856 1 1 1 3 6 515
1858 8 4 4 6 2 24 3297
1859 10 5 4 6 2 27 4125
1860 13 6 4 6 2 31 5176
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I följd af det år 1854 inbrytande kriget skingrades sta-
dens handelsflotta sålunda, att 9 skepp, 7 briggar, en sko-
nert och en galeas försåldes samt 4 skepp, 2 skonertar, 2
galeaser och 3 jakter dels uppbrändes i stadens hamn och
å dess varf den 30 Maj 1854, dels uppbringades och för-
stördes af fienden under loppet af kriget.

Att skeppsrederiet i denna stad med fördubblad styrka
uppblomstrat efter kriget bevises deraf, att stadens handels-
flotta, hvars största lästetal före kriget år 1852 utgjorde
4428, inom fyra år, endast genom nybyggda fartyg, öfver-
stigit nämnde lästetal, och torde Brahestads handelsflotta
vid detta års utgång i lästetal öfverträffas endast afÅbo och
grannstaden Uleåborg och således innehafva tredje rummet.

Alla fartyg byggas i denna stad på beting, uteslutande
af timmermän från staden och närmast belägna socknar, an-
förde af byggmästare från Pedersöre socken; att detta bygg-
nadssätt är ganska förmånligt både för rederiet och timmer-
männen är otvifvelaktigt; men huruvida fartygen genom slikt
beting kunna i duglighet jemföras med dem som byggas af
legda arbetare det betvifla vi; öfverlemna dock afgörandet
häraf åt män af facket.

Såsom redan nämndes, innehafva icke mindre än 38
handlande och 13 enkor burskap å ut- och inrikes handel i
denna stad, af hvilka likväl en handlande och 4 enkor nu-
mera icke drifva någon rörelse.

Handtverkerierne representeras af 2:ne bagare, tre garf-
vare, tre färgare, tre skräddare, fem skomakare, två sadel-
makare, två guldsmeder, en klensmed, en repslagare, en
kopparslagare, en målare och två bokbindare, eller tillhopa
22 mästare och 4 enkor, hvilka under förlidet år kunnat sys-
selsätta endast femton gesäller och lika många lärlingar, ett
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bevis på att skråhandtverkerierne ej äro i något synnerligt
blomstrande skick.

Bland öfriga industriella inrättningar förtjenar omnäm-
nas en år 1848 privilegierad tobaksfabrik, hvars tillverkning
under sistlidet år uppgick till endast 1055 rubel, samt ett
ölbryggeri anlagdt år 1857, som tillverkar omkring 5000 kan-
nor stundom ganska drickbart öl, hvilket oaktadt betydliga
qvantiteter öl införas från Jakobstad och Uleåborg.

Vidkommande åter stadens folkmängd, så utvisade af
presterskapet förda tabeller, hvilka vi för de sednaste för-
flutne 40 åren rådfrågat och anlitat, att folkmängden i me-
deltal vunnit en tillökning af 30 personer årligen, och för
att närmare belysa ofvanberörde förhållande inom stadsför-
samlingen hafva vi upprättat nedanstående tabell:

Födde barn. O
©=

Q_

Q.
CD

CD 2

_T %
T3 to

c5

3 =

Q3_ ÉB
b 3oo £Äkta. Oäkta. •O

S-

1820 1306
1824 32 8 29 16 10
1825 I

i

i
37

i
36 18 10 1471

1826 51 5 31 20 8
1827 45 7 39 22 11
1828 45 5 28 18 9
1829 50 5 29 18 7
1830 63 3 40 13 9 1658
1831 49 1 35 6 13
1832 37 5 49 10 8
1833 41 7 86 14 19
1834 ' 59 4 35 11 10
1835 41 !1 5 41 16 14 1828
1836 57 8 47 16 18
1837 50 2 57 12 12
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Orsaken till den ovanligt stora dödlighet som ägde rum
år 1833 förefinnes uti den sagde år härjande rödsoten, som
nämnde år skördat 25 offer, till stor del personer i sin kraft-
fullaste ålder.

Under år 1853 visade sig några spridda fall ganska
svårartad kolera, och under åren 1854 och 1855 härjade
smittkopparne, utan att dock vara särdeles dödande, hvar-
emot en mängd barn under 1858 afledo i charlakansfeber,
en på denna ort ofta förekommande barnsjukdom.

Ofvanstående tabell utvisar, att stadens folkmängd un-
der de sednast förflutne 40 åren vunnit en tillökning af 1266
personer, eller i det närmaste fördubblats; och kunde man
hoppas att denna tillökning i folkmängden varit vida större,

1838 39 I 4 34
i

14 10
1839 52 4 25 9 8
1840 58 5 45 21 15 1984
1841 62 I 3 28 26 2
1842 62 10 40

i
28 7

1843 57 3 48 22 16
1844 63 I 4 I 45 22 12
1845 uppgifter s iknas. I 2145
1847 59 | 3 38 23 16
1848—1852 saknas ;abeller.

1850
29 21

2301
1853 6464 5 58
1854 6363 11 63 21 10
1855 9292 8 54 14 17 2429
1856 6262 7 61 14 8 2498
1857 8787 3 57 20

8
9

10
25
9

2565
2560
2572,

1858 6565 i i
8 81

1859 5959 6 56
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så framt icke rymningar från fartygs tjenst å utrikes orter
i icke ringa mån menligt inverkat härpå; och för att när-
mare belysa dessa förhållanden hafva vi uppgjort följande
tabell, utvisande antalet af ifrån denna stads fartyg rymde
och till landet återkomna sjömän, under de sednast förflutna
20 åren.

Förrymde sjömän ifrån och med 1840 till närvarande tid:

Af dem hafva sjelfmant återvändt:

Af sålunda förrymde 279 sjömän hafva endast 73 åter-
vändt, ehuru de, på grund af nådigt pardonsplakat, under år
1856 kunnat utan fruktan för straff återvända till hemorten.

De flesta rymningar inträffa bland jungmän, emedan
desse äro sämst aflönade och oerfarna och således lätt falla
i de så kallade „Krymparenes a skändeliga snaror; de flesta
hafva återvändt lika fattiga som de begifvit sig ut. Under
förlidet och detta år hafva några dels rymda dels från för-
sålda fartyg utrikes lemnade sjömän återvändt från Kalifor-
nien, der de, såsom guldsökare, lyckats samla någon för-
mögenhet.

Att Hans Kejserliga Majestäts Nådiga £förordning af
den 41 Augusti 1851 genom skärpt ansvar för rymningsbrott

Årtal.1840 1841|1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849,1850
18 | 5 3 13 6 5 16 28 11 6 I l7 | Antal.

1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857*1858 1859 1860* Årtal.

25 | 23 | 20 | 25 -I 2 5 10 41 9 Antal.

1840 1841 1842 1843 1844 1845|1846 1847 1848 1849 1850 Årtal.

2 6 3 2 6 12 5 I Antal.

1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859J1860 Årtal.

5 6 18 3 2 3 Antal.
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icke kunnat förekomma det onda, utvisar ofvanstående ta-
bell för 1859, då icke mindre än 41 man af omkring 250
utresta sjömän förlupo sin tjenst, hvartill ännu kommer, att
det stränga ansvaret afskräcker mången i obetänksam ung-
domsyrsel förrymd yngling, att återvända till hemlandet, som
i alla händelser, oaktadt Kaliforniens guld, måste vara dem
kärt.

Tabell utvisande exporter från Brahestad under åren
1851—1862:

Konst. Hildén."
1865 utgjorde handlande 44 och handtverkare 26. År

1855 uppgafs 52 handlande och 29 handtverkare.
Stadens fonder utgjorde år 1865:

a
CD
O
5C

so»
sc.

3
O:
7-

•-_

___.

(19

©

a
ca_=r
03

_L
pr

2
OS
_3
©

7-

C/_
"O

CO
a
3
__2

Tunnor. Tunnor Lispund. Lispund. Lispund. Sty eken Dussin. Tunnor.

1851 737 11900 6806 601 7933 260 4850
1852 1304 9504 9950 1822 9811 396 1373
1853 2137 11895 14000 198 4660 963 2860
1854 433 20
1855 252
1856 256 9275 6650 1021 4706 252 1783
1857 530 11809 11589 58 13176 1377 3669
1858 302 4977 11567 105 7576 173 303
1859 481 7878 9241 251 11300 213 663
1860 204 4769 13560 20 2360 2024 1395
1861 74 3848 13062 114 5130 195 8400
1862 36 4900 16000 333 6300

Eådhusbyggnadsfonden . .
. .

Mark p :i
12496: 70:

Sjömanshuskassan 35042: 48.
Handelssocietetens pensionskassa 13687: 70.



353

Sparbanksinrättningen egde 1865*

Mark p:i.
Handtverkarenes pensionskassa 2072: 56.
Hackzellska fonden för arbetsklassens pensio-

nering 3873: 16.
Handelsskolefonden (Fellmans) 505411: —

I Brahestads stadskassa befanns vid 1864 års
slut 2160: —

Inkomster under 1865 <. 3 . S 27153: 68.
Utgifter 22746: 70.°

__.
.____. . i .

- i

Summa beJhållning uJ 6566:'98.

Grundfond . .
. 10058: hS.

Redovisningskapital 31008: 03.



Kajana,
beläget under 64^ 13' 30'' nordlig latitud, på venstra stran-
den af det strömdrag, som, ifrån gränsen motRyssland och
Sotkamo socken, leder till Uleå träsk och invid staden afr
brytes af Koivukoski och Amma vattenfall- På en liten holme,
emellan begge fallen förordnade Konung Karl IX, på krigs-
höfdingen Clemens Erikssons förslag, år 1607 om anläg-
gande af en fästning till den östra gränsens försvar, hvilken
genast påbegyntes och kallades Kajaneborg, men först 1666
genom Grefve Pehr Brahes försorg fullbordades. Enligt en
äldre handskrifven beskrifning författad af pastor å orten
L. H. Backman år 1739 J) har slottet # varit till sjelfva bröst-
muren af två famnars tjocklek och stora gråstenar uppmurad
till fyra famnars höjd, förutom torfvallen och batterierna
ofvanuppå, hafvandes allt till Kommendantens och Överste-
löjtnantens Meurmans tid bestått af tvenne torn, ett på östra
och det andra på vestra rundelen. Men välbemälte Herr
Öfverstelöjtnant har under sista fientlighet, åren 1714 och
1715 låtit berörde torn nerrifva samt i deras ställe uppsätta
batterier, jemväl ock befästa slottet ofvanuppå murarne med
torfvall till två famnars höjd och utan omkring med redou-

*) Jemte andra Kajana rörande upplysningar Lenäget meddeladt af
f. d. Borgmästaren, numera Häradsböfdingen i Jyväskylä domsaga Hr. Ad.
Fredr. Flander.
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ter, stormbalkar och vallnålar, samt ofvanför östra rundelen
med stenkista och spanska ryttare i strömmen till att för-
hindra fiendens stormflotta, såsom ock låtit göra sjelfva slot-
tet bombfritt* —- Detta hindrade dock icke slottets inta-
gande genom Ryssarne år 1716 > efter en .månads belägring,
vid hvilket tillfälle eö del af detsamma sprängdes i luften.
Sedermera har det småningom förfallit; kommendant derstän
des bibehölls dock intill 1788. Numera utgör det en ruin
öfver hvilken vägen till Paldamo framstryker. Några under-
jordiska hvalf begagnas till förvaringsrum.

Sedan Grefve Brahe erhållit detta landskap i förläning,
anlades år 1651 Kajana stad och försågs med privilegier,
samt styrdes af en såkallad Hoppman eller Kommendant
öfver slottet och länet med biträde af en Kamererare, en
Sekreterare, en Bokhållare och en Vaktmästare; efter re-
duktionen minskades staten och utom Kommendanten be-
stods för slottet endast en slottsskrifvare och en vaktmä-
stare med fyra Blottsknektar,, hvaremot staden och det kring-,
liggande landet underlydde den allmänna förvaltningen.

Den nuvarande stadsplanen uppges innefatta 30 tunne-*
land indelad i 80 tomter, af hvilka dock icke alla bebyggda,
och innehåller ett torg, 2 lång- och 4 tvärgator, alla osten-
lagda. Å den staden tillhörande mark uppskattas åkervid-"
den till 100 och ängsvidden till 150 tunneland. Stadens
egor, af hvilka inga blifvit till allmänna inrättningar upp-
låtna, eges af enskilta personer\ förutan fyra ängslotter^
hvilka utarrenderas på vissa år. Inom stadsjorden i jiär-i

heten af staden finnas ock tre såkallade ladugårdar, ifrån
hvilka enahanda utskylder som ifrån gårdarne i staden er-
läggas. Förutom nämnde lägenheter underlyda staden tvenne
hemman om |:dels mantal hvärdera, på 11 versters afstånd,
vid råen emellan stadsplanen och Mainua by i Paldamo.
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Dessa hemihan^ donerade till staden genom Kongl. brefvet
af d. 20 A^pril 1681, eges je__o,väl för närvarande af enskiltä
personefc, erlägga- förutom donationsräntan efter itiantalety
krönotiondef spånnemålen, på samma grund kom ifrån sta*
dens åkrar, eller två kappa? for tunnan af årets afkastning.
Genorii KejserL Tesolution af d. 8 Juli 1819 hår staden und-1
fått eftergift för kronotionden, jemte förlaning af kronans
sakören. Stadens inkomster utgöras af saköresmedlen, iomtr»
ören, åker-, och ängsskatten v mulbetespenningär, brandvakts-»
afgift, kallar-, våg- och krutförsäljningsarrenden, marknads-1
ståndspenningar, domfåste åfgiften för ett å stadens tnark va-

rande sågverk äfvensom arrende för stadens tullmjölqvarn,
Betydligast äro marknadssjtånds-penningarne och arrendemed-
len , dock kunde inkomsterne förökas om vederbörande taxe->
rades till den afgift, éom de enligt författningarne äro skyl-
dige efter deras handel och näring till staden erlägga, hvil-»
ken afgift hitintills icke blifvit erlagd.
Stadskassan hade behållning vid 1864 års slut £4 m. 20 j}.
Inkomster -under år 1865 * . . _. . . . 4119

„
20 „

Utgifter du . .
. j . . > 3505 , 37 ,

Behållning till 1866 613 , 83 „

Fattigkassan hade vid 1863 års början en behållning
af 974 mark 79 penni,

Stadens ftäring inskränker sig till den ringa, handel den
drifvei» dels med Uleåborg, derifrån förnämligast mjölet kö->
pes, dels på Ryssland^ der ifrån Kem och Olonets lin och
hampa importerats. Deima handel har förmedlats genom de
i staden två gånger1 om året i Februari och December hållna^
marknader, .hvilka yarit flitigt besökte ocl_. för invånarene ut-I
gjort en betydlig inkomstkälla. Marknadernes depiaverandel
inflytande på sedligheten har dock föranledt December-mark-f
nådens indragande, så att framdeles blott en sådan ko»w
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mer att hållas. För öfrigt utgöra jordbruk, handtverkerier
och ett ringa fiske de torftige invånarenes näringsfångst.
1865 funnos 10 handlande och 18 handtverkare. Staden
egde 2 fartyg, om 50 och 15 lästers drägt, som med brä-
der färdades öfver Uleå träsk.

Fordom utgjorde nerforslingen af de ifrån det öfra lan-
det till Uleåborg färdande tjärbåtat genom de invid belägna
Koivukoski och Ämmä forssar en icke obetydlig inkomst;
denna har dock numera upphört. Sedan nemligen redan
några tiotal af år genom enskild person försök med inrät-
tande af rännor tdifvit gjorde, genom hvilka båtarne ned-
slapptes utför strömfallen och der! äfven lyckats, visade sig
dock svårighet att behörigen underhålla sädana rännor ai"
träd, hvaraf fölide dels att deras begagnande tidt och ofta
Vär afbruten, deltf ock att de efter någon tid alldeles för-
föllo. Med anledning haraf väcktes fråga om dylika rän-
nors inrättande af sten, hvilket a.:ven till verkställighet före-
togs af direktioöen för väg- och vattenkommumkationerne i

landet, som dock under arbetets fortgång ändrade planen
derhan, att tvenne slussar byggdes, nemligen en uti Koivu-
koski äf tråd och en annan i Ämmä, sprängd genom ett
vid norra stranden emot strömfallet utskjutande berg. Begge
dessa slussar, 8 fot breda och 50 fot langa, fullbordades
1846 och Öppnades till begagnande d. 2 September nämnde
år. För närvarande har en ombyggnad af Koivukoski sluss
befunnits nödig, och begyntes med detta företag om hösten
1866, sedan Ofverstyrelsen för vag- och vattenkommunika-
tionerne dertill anslagit 185ÖO mark.



Torneå*),
belägen under 65° 50' 50" latitud, på Svensarö holme eller
numera halför gammal handelsort, men först afKonung Gu-
staf H Adolf d. 12 Maj 1621 med stadsprivilegier försedd.
Dessa, privilegier bevilja -staden rättighet att välja borg-
mästare och råd samt att i sigillet begagna ett torn, til-
lägga densamma 3 mantal jord dels å Svensarö i Torneå, elf
belägna holme, der staden är uppförd, dels annorstädes,
hälften af i staden fallande sakören, handels och seglations-
frihet lika med andra svenska städers, särskildt handelsrät-
tighet i Öfver- och Neder-Torneå samt Kalix socknar och
Lappmarken, tionde-penningen af det arf som föres ur sta-
den , af från staden bortflyttande borgares lösegendom,
samt befrielse ifrån allmänna skjutsfärder. Äfven tilldelades
staden Svensarö laxfiske i Torneå elf. Den 16 Febr. 1627
tilldelades af samma konung staden rättighet att handla \

Kemi socken på och utom marknaden; hvarom ytterligare
en förklaring utfärdades afDrottning Kristina d. 24 Dec. 1642.

Vidare har staden fått emottaga följande privilegier:
Den 24 Dec. 1652: Drottning Kristinas resolution, hvari-

genom hemmanen i Mattila by om 4^ mantal donerades åt
staden till utrymme och mulbete, samt räntan och hemma-
nens rätt till laxfiske bestämdes till magistratens aflöning;

*) Underrättelserna välvilligt meddelade af Borgmästaren å orten
Hr Cederman.
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hvilka hemman dock vid sednaste gränsereglering med Sve-
rige frångått fct^den.

Den 18 Mari 1689: Konung Karl Xl:s resolutlon, hvari-
genom ett penningebelopp af lSä daler 9 öré silfvermynt,
under namn af vinkällare-fpihetsmedel, anslogs till magistra-
tens aflöning.

Den 20 Juni 1820: Kejsar Alexander I:s resolution, som
berättigar stadens borgerskap, att, utom å frimarknaderne,
jemväl vid ting och uppbördsstämmor, föryttra varor i Lapp-
marken; kronan., hela andel i sakören, toied undantag afbo-
ter för lurendrejerier, tullförsnillning och Seglationsorött, äf-
vensom staden förunnas befrielse ifråi. militärinqvarterings-
skyldighet.

Den 23 Juli 18231 Kejs. Alexander I:s resolution, hvari-
genom stapelrätt i nåder förunnades staden.

Den 21 Sept. 1825: Nådigt donationsbref å Saltö och
Puuluoto sammanslagna skattehemman i Björkö by, samt
Pulkkinen skattenemman \ Påta by af Neder-Torneå socken,
om tillsammans \\\ inantal för evärdeliga tider till staden,
dock att räntan af dem! tillfaller magistraten.

Den 28 Nov. 1832. Nådigt donationsbrev på Ylitalo och
Alatalo skattehemman -om \ mantal i Påta by af Neder-
Torneå, med Vilkor att räntan likaså tillhandahålles magi-
straten.

Den 29 Mart. 1838: Nådigt reskript, söiri tillägger sta-
den 2\\ mantals hemmansräntor, samt värdet för en half
tunnas laxtaxa.

Lappikari laxfiske i Torneå elf är äfven doneradt till
staden, tiden for donationens tillkomst är dock okänd; af till-
gängliga handlingar synes dock att staden innebaft detsamma
allt sedan medlet af 1600-talet.

Stadens dosationsjord utgöres af 22 tunneland, 14|



360

kappeland gårdstomter, 142 tunnelaud 3J kpld. åker och
åkerlindor, 440 tid. 24| kpld. äng, 8863 tid. 17£ kpld. skog
och 5688 tlcL j.9£ kpl<j_, impedimenter. År 1866 beräknades
arean något lägre, eller till 15114= tunnelaud.

Berälknade efter medeltal under åren 1&58—1863 W
gjorde inkomsterne ifrån stadens donationer årligen som

följer;
Rub. kp.

1J} Laxfisket j. Torneå, elf . _ , , . .
.

.

2) Xrrendet för laxfisket i Kirkkopudas elfsgreu
3) Af donationsjorden, å Svensarö har en del blif-

2878: 97.
30: -

vit af magistrater^ fördelad i 90, åker- och lika
många ängslotter, hvilka innehafvas af bor-
gare pamt magistratens tjenstemän ocja. be-
tjente å lön. Hvarje lott anses årligen skänka
inuebafvaxenr en nettobehålliiing af 10 rubel
tillsammans, l , . . P ,

.

„ , , T 1800:, -

4} Af donationsjorden utom Svensarö är likaledes
en del på enahanda sätt afskild till ängslot-
ter, 120 till antalet, af hvilka hyarje årligen
anses \ nettpbehållning 2 rub, 60 kop.
in, summa _j -.».-, r r _,« . 312: -t

b^ Föj. åtskilliga andra till donationsjorden hö-
rande egor och marker erhåller staden årli-
g;eu j arrende vid j>ass , f . f i. . ,

_ 574: —

6} Vin- och käUarefphetsmecJel utgå ifrån Jandt-
ränteriet årligen med , 54: 80.

l)t ersättningen för staden frångångne Mattila hem-
mansräntorne lyftas [likaledes från ränterjet
årligen med vid pass , _. r 1 . . ? r 50: 23.

8) Donationshemmanens befrielse ifrån deltagande
i kostnaderne föi? soldat- och soldattorp kan
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År 1865 uppgåfvos stadens inkomster:

Vidare har uppburits:

beräknas såsom motsvarande årlig vinst af
Rub. kp.

vid pass 100:
9) Stadens befrielse ifrån inkvarteringsskyldighet

kan, såvida kronan uppbyggt särskild militär-
kasern och till densammas underhåll årligen
tillställer staden 91 rub. 90 kop. f beräknas
till minst 200:

Summa 6000:
Då- härifrån afdrages det ungefärliga beloppet af

stadens årliga utgifter för donationshemma-
nen, stort vid pass » 300:

Återstod behållning 5700:

Mark. p:i.

Ifrån donationsjorden .
.

. 3918: 40.
Hamnpenningar i . 629: 94r
Vågpenningar ...... . 681: 59.
Mätarepenningar 446: 4.
Ståndpenningar vid marknaden 67: 40.
Burskapsafgifter 115: 20.
Gesäll d:o 7: 92.
BÖtesmedel 104: 45.
Diverse 291:88- 2344: 42.

a) Af stadens innevånare till preste- och
kyrkobetjenteaflöning 1236: 78.

b) Af stadens tomt- och lottinnehafvare
till landsväga underhåll .... 35: 37.

c) Af gårdsegare till sotares aflöning .
186; — 1458- 15

Räntor på utlånade kapitaler 3284: 89.
Stadskassans totala inkomst för året, oberäknadtborg-
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mästarens andel i laxfisket uppgifves sålunda till 15739 mark
31 penni, likväl med afdrag af 1156 mark 37 penni utestå-
ende rester.

Stadskassans utgifter för året voro:

Med tillägg af utestående resterne, visar räkenskaper-
nes utgiftskonto ett belopp af 12485 mark 68 penni.

Stadskassans inkomster öfverstego sålunda utgifterne
med 3254 mark 63 penni, och kunde kassans inkomster stiga
betydligt, om all sjelfskrifvenhet till ofvannämnde egolotters
besittning skulle försvinna och de deremot upplåtas å ar-
rende till de mestbjudande.

De publika kassornes behållning utgjorde vid 1866 års
ingång:

Mark. p:i.

lagskipningen, polisen Och uppbörden . . 3531: 31.

g prester och kyrkobetjente 1275: 87.
g skolväsendet 1333: 27.

„ helsovården 800: —

„
brandväsendet 796: 78.

„ fångvården 563: 5.

„ torg, gator, vägar, broar och färjor . . . 771: 8.
)nera för stadens laxfiske 114: 81.
D:o d:o hemman i Neder-Torneå socken ..307: 30.
Hverse

*_ ■
814: 84.

Summa .Summa 11328: 31.11328: 31.

Stadskassan .......
Mark. p:i.

71040: 35.
Handelskassan . . . , . 995: 76.
Elementarskolekassan . . r 739: 85.
Söndags d:o T f

.

«. 3670: —

Skomakare-embetets kassa . 40: —

Fattigkassan , . . . . 1679: 11.
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Ehuru den kringliggande landsorten, Torneå och Kemi
elfvars flodområden till export hafva att erbjuda lax, smör,
skinnvaror, renkött, renhorn, lim, fjäder m. m., behofvet af
import från Ryssland och utrikes orter likaså är betydligt,
befinnes stadens handel och derpå beroende välstånd lik-
vist vara i ständigi aftagande, af orsak att landtbefolknin-
gen blott till ringa del försäljer sina produkter till sta-
den och likaså obetydligt i staden uppköper sina behofver,
emedan dess handlande hvarken vid inköp kunna tillhanda-
hålla säljarene samma pris, som dem annorstädes, t. ex.
det narabelägna Haaparanta erbjudes, eller vid försäljning
bevilja lika hög betalning som nämnde stad. Befolknin-
gen i det kringliggande till Finland hörande området bru-
kar derföre med förbigående af egen stad och utan att af
den fåtaliga gränsebevakningen kunna hindras, foryttra sina
varor och inköpa sina behofver i Haaparanta. Enligt upp-
gift blifva ganska betydliga qvantiteter särskilda varor ifrån
finska sidan till Sverige insmugglade. En ogynsam tullag-
stiftning hos oss uppges föranleda det ogynsamma förhål-
lande. Endast under senaste krigsår, då vårt lands ku-
ster voro blokerade af fiendens flottor, företer sig en liflig
men snart åter afbruten handelsrörelse å orten. Allmogen
brukar ock sjelf utskeppa sina varor till S:t Petersburg, Stock^
holm och andra utrikes orter och varuuppköpare å landet
öfverbjuda köpmännen. Skinnhandeln ligger i händerne på
köpmän ifrån städerne i östra Finland eller kringvandrande
Archangelska bönder.

Dels till bestyrkande af hvad ofvanföre anfördt blifvit,
dels till belysning af stadens nuvarande tillstånd låta vi här
nedanföre följa magistratens oss benäget meddelade
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„Berättelse om handelns, landskulturens och näringarnes
tillstånd i Torneå stad, åren 1861-^-1865, afgifven dén 6 Au-*
gusti 1866.

l:o) Stadens tillstånd i materielt hänseende har under
denna period hvarkeu till- eller antagit, utan befinner Sigr

ungefär på lika £vag punkt som förut, det vill säga» något
egentligt välstånd finnes icke till, såframt man med välstånd
förstår en sådan ekonomisk ställning, som ej allenast ute-1*
sluter allt behof af skuldsättning, utan äfven derutöfver skän-
ker viss och säker bergning.

Det är; två källor, utur hvilka välstånd t sådant gon}

Magistraten nyss definierat, vanligen leder sin uppkomst.
Den enq, är arbete, den andra är sparsamhet. Dessa fakto-
rer förutan kan gerna ej något välstånd, åtminstone icke ett
varaktigt, vinnas.

Men ingendera af dessa faktorer har här, så fruktar
Magistraten, haft sin fulla utöfning.

Hvad nu beträffar handel och handtverk, detta stads-
manna-arbete, så förhåller sig dermed så, att staden i, följd
af sitt geografiska läge, haft till medtäflare en grannstad,
som den icke förmått besegra. Denna grannstad, ehuru ej
mer än några hundra alnar aflägsen, tillhör dock ett utland,
hvarest, med afseende å liberalare lagar, importvaror stå £

lägre, men exportvaror, till en del åtminstone t i högre pris,.
Detta har till följd, att ortens befolkning, begagnade sig af
lättheten att Jcomma öfver tilj grannriket» och för det mesta
vände sig dit både för afsättning af nödiga kolonial-, manu^

faktur-i handtverks- och andra varor. Torneå stad är så-
lunda likasom skjuten å sido, dess verksamhet förlamad.

Att åstadkomma förändring i detta ogynsamma förhål-
lande, utan föregången nedsättning af åtskilliga nu gällande
tullsatser, torde icke låta göra sig; och det sannolika är,
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att om Bottniska viken emellan Torneå och Åland Tore lika
lätt att "öfvérstTga som Torneå elf, så skulléTivaxje vTd den-
samma belägen finsk stad sjunka till samma ringhet som
Torneå.

Hvad sedan beträffar det andra vilkoret för uppkom-
sten af välstånd, nemligen sparsamhet, så kan väl icke sä-
gas, att lefnadssättet här, jemfördt med det i andra städer,
är öfverflödigt. Men har man afseende på resurserna här,
så torde man finna sparsamhetens lag icke vara tillräckligt
iakttagen, för att kunna framkalla välstånd.

Såsom allmän regel torde man få antaga: äro inkom-
sterna små, så måste utgifterna vara ännu mindre. Sålunda
skapas välstånd äfven med små resurser.

2:o) Om årsvexten är föga att yttra, alldenstund af sä-
desslag ej odlas annat än korn, och detta till ganska ringa
belopp. Men potatisafkastningen och höfångsten uppmärk-
sammas något mera, såvida stadens odlade jord är använd
åt dessa håll.

Beträffande skörden af korn under denna period har
afkastningen hvarje år varit medelmåttig, såsom synes af föl-
jande tabell;

I fråga om potatisafkastning, så är under denna pe-i
riod medelmåttig afkastning, i förhållande till utsäde, er-
hållen.

Höfångsten utföll åren 1861, 62 och 63 knapp, men
de öfriga åren ymnigare.

Af 13 t:r 20 kprs kornutsäde skördades år 1861 66t:r 5kpr.
.

10
, 11 9 ff 9 . 1862 51

„ 5 t

n 9 „ 17 , , „ , 1863 46 , 5 ,

,
16 , b , g g g 1864 81 , 10 f

. 12 9 9
, . , ,

1865 60 , 25 ,

Summa 305 9 10 g
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3:o) Kronans intrader hafva utgått sålunda i

4:o) Möss och kärrodlingar på allmän eller enskild be-
kostnad hafva ej egt rum.

5:o) Såsom ofvan är nämndt, är åkerbruket en obetyd-
lighet; koppel eller vexelbruk är icke begagnadt, ej heller
hafva nya arbetsmethoder eller åkerredskap införts. Potatis-
odlingen och ängsskötseln drifves ej heller till den grad, att
stadsboernes behof tillfredsställes, och andra nyttiga närings-
och fabriksvexter odlas icke alls.

6:o) Boskapsskötseln bedrifves i någon mån. men några
förbättrade kreatursraser äro ej införskaffade.

Yid utgången af förlidet år innehade stadsboerne:

Debiterad
uppbörds-

summa.
Restanlier.

>

För år 1861 genom Magistraten

Mark. pri. Mark. p:i.

1491 12 21
„ g 1861 g tullkammaren 45661 48
g „ 1862 „

Magistraten 1834 60 21 24
g g 1862 g tullkammaren 54228

„ „ 1863 „ 1421 60
g g 1863 „

tullkammaren 28267 40

g g 1864 ,
Magistraten 1476 31 32 84

„ , 1864 „ tullkammaren 37034 2
„ g 1865 g Magistraten! 1425 62 24
g g 1865

„ tullkammaren] 40365 12

Hästar y . * > 51 stycken.
Oxar , .

.

< t . 2 ,

Kor . . 110 ,

Kalfvar . * •i t 1
_ . 10 t

Får . t . 40 r
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Inga allmänna farsoter eller pestfall bland husdjuren
hafva inträffat, ej heller något kreatur fällts af rofdjur.

7:o) Hushål__ningen med stadens skogar har iakttagits
i så måtto, att blott vindfällen och torra träd huggits till
bränsle, men timmervirke är icke aflåtet. Trakthuggning,
skogssådd och trädplantering hafva ej införts och skulle svår-
ligen medföra gynnsamt resultat, såvida skogen är belägen
på 40 å 60 versts afstånd från staden och sålunda icke kan
utan ofantlig kostnad jtillbprligen vårdas, men deremot äro
tre skogsvaktare anstälde till skogens fredande mot åverkan.

8:6) Särskildt fiskevatten eger staden ej; i följd hvaraf
några åtgärder till fiskeafvelns befrämjande icke heller kun-
nat komma ifråga. I Torneå elfs allmänna laxfiskebolag har
staden visserligen del; men dervidlag är staden, i afseende
å fiskesättet och fiskeynglets fredandef underkastad de reg-
lor, som bolaget föreskrifvit. Samma fiske har dock skänkt
staden betydliga inkomsten—

9:o) Hemslöjder idkas icke ens till eget behof, än min-
dre till afsalu.

10:o) Tillförseln af landtmannaprodukter och slöjde-
alster har i allmänhet motsvarat stadsböernes behof.

ll:o) Genom skeppsbyggeri har intet fartyg tillkommit,
ej heller något genom inköp af sådant.

Ingen sjöskada har inträffat.

Getter é 20 stycken.
Svin .► i _. 4 2
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Seglationen har anställts sålunda:

Dessutom vid 1865 års utgång 1 slup, af 13 lästers
drägt, som gjort sjöresor i skärgården.

Sjömanshus finnes icke, och sjöfarten har bedrifvits
med manskap dels irån andra städer, dels från landsorteme
i stadens grannskap.

Af de vid 1865 års utgång qvarstående handlande och
handtverkare hafva 17 handlande, 1 hökare och 15 handt-
verkare upphört med utöfning af sin borgerliga rörelse, dels

fnom i
sjön s<

de fa

Öster-
eglan-
irtyg.

Utom Öster-
sjön seglan-

de fartyg.
Summa
förtyg.

Antal.
Läste-

tal.
. .

,
Läste-

Antal. tolf
,

Läste-
Antal. uL

Vid 1860 års ingång 0 O 2 224| 2 [224|
Tillkomna 0 O O 1 0 0 O |

Summa 0 224| [224|
Afgångne genom skeppsbrott

ellef slopning o 0O- 0 0 I o .

Afgångne genom försäljning O o 1 71 1 71
Vid 1865 års utgång .

.
. . o 1 15| 1 153|

Summa o I O 2 224| 2 224|

Handlande
med obe-
gränsad
handels-

rätt.

flipper-
Hökare

och
borgare-

hand-
lande.

Handtver-
kare.handlande.

Vid utgången af 1860
funnos i ....._■. . 29 1 3 43

Tillkomna ,
_ 3 0 0 3

Summa 32 1 3 46
Afgångne 2 0 0 8
Vid utgången af år 1865 30 1 3 38

Summa 32 I 1 3 46
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derföre att de valt annan sysselsättning, dels ock derföre
att de för fattigdoms skull försatts utur tillfälle dertill.

12:o) Bränvinsbränning har ej idkats i staden, utan
har stadens behof af denna vara införts från andra orter —

tvifvelsutan från Sverige.
13:o) Industri och byggnadsföretag eller anläggningar

med publikt understöd hafva ej egt rum.

14:o) I anseende till stadens ringa handel har penninge-
rörelsen också varit ringa; men att efterfrågan på pennin-
gar varit större än förut, ligger utom allt tvifvel. Af sta-
dens handlande hafva få lemnat förskotter åt allmogen och
dessa till obetydliga belopp, men deremot hafva flere bland
handlanderne anlitat kredit hos utlänningar vid införskrif-
ning af handelsvaror.

Sparbank eller annan bankinrättning har ej funnits i
staden.

15:o) Folkmängden och de fattigas antal utgjorde:

Denna tabell upptager blott sådana fattiga, som hela
året igenom uteslutande lefvat på fattigkassans bekostnad.
Antalet af de fattiga, som blott åtnjutit bidrag till sitt uppe-
hälle, är mycket stort.

Handhafvande af fattigvården i staden är organiserad i
enlighet med gällande författning; och kostnaden för fattig-
försörjningen har dels utgått från stadskassan, dels genom
taxering tillskjutits af stadsboerne.

Folkmäng-
den.

Fattigas
antal.

Vid 1860 års utgång . 691. 10.
Tillökning .... 46.
Vid 1865 års utgång . 737. 4.
Minskning .... 6.
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Af lösdrifvare har staden varit föga besvärad. Den
arbetande, icke besuttna befolkningen har visserligen tillökts
med några personer, men efterfrågan på arbetsfolk är dock
under sommarmånaderne ganska stor, så att stadens behof
icke kan fyllas annorlunda än genom inkallande af arbetare
från andra orter. Arbetslegan anses också derföre vara högt
uppdrifven, ty för ett vanligt karladagsverke vid nyssnämnda
tider betalas omkring 3 mark. Under vintermånaderna åter
är arbetsfolket föga anlitadt. Det lefver då förnämligast
hvad af föregående sommar hopsparats. Men lefnadssättet
är också mycket tarfligt, och derigenom uppstår möjligheten
att komma till rätta intill följande sommar, då bättre till-
fälle till arbetsförtjenst åter yppar sig.

Någon egentlig brist på det för lifvets bergning nöd-
vändiga förefinnes derföre icke, och sålunda aflägsnas fre-
stelse till stöld och annan oredlighet. Det är nära nog en
gifven sak, att fattigdom, ehvad den uppkommit af luxyriöst
lefnadssätt eller af sysslolöshet, i de flesta fall är orsaken
till brott af nyssnämnda slag.

Beträffande befolkningens uppförande i öfrigt, så är
äfven derom ej något ondt att anmärka. Benägenheten för
njutning af starka drycker, som förr varit så allmän, har nu
efterträdts af den för bruket af kaffe; det enda, hvari öfver-
flöd visar sig.

Folkundervisningen i religiöst hänseende bestrides af
presterskapet vid Neder-Torneå moderkyrka, hvartill staden
i så fall lyder.

16:o) Helsotillståndet bestrides af den i staden bosatte
provincial-läkaren, vaccinationen af den i Öfver-Torneå bo-
satte vaccinatören i distriktet. Helsotillståndet har i allmän-
het varit ganska godt; epidemier hafva ej egt rum, men
väl spridda fall af febersmitta.
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17:o) Fattigvården har kostat staden:

18:o) Stadens allmänna byggnader bestå af kyrka med
klockstapel, rådhus, skolhus, fånghus samt pack- och våg-
hus jemte konfiskationsmagasin, alla af träd. Deras under-
håll har årligen kostat stadskassan vid pass 900 mark till-
sammans.

19:o) Strömrensning, sjöuttappning och kanalarbeten
hafva ej egt rum.

20:o) Stadens allmänna väg, som är belägen emellan
stadens norra tull och svensk-finska riksgränsen och har en
längd af 2,200 alnar, är i afseende å underhåll fördelad på
innehafvarene af gårdar och ägolotter.

21:o) Brobyggnadsarbeten hafva ej förevarit.

Sedan medelst nådig förordning af den 18 Sept. 1856,
till befrämjande af handelsrörelsen i landet, stadgadt blifvit
om anläggning af särskilta städer i landet, och ibland dem
om en å Sauvonsaari vid Kemi elfs utgång, hade i Nov. 1866
de förberedande åtgärderne angående sistnämnde tillämnade
stad så långt framskridit, att ärendet ansågs innevarande år,
i afseende å nådig stadfåstelse, kunna till Kejserliga Sena-
ten insändas.

Mark. pri.
År 1861 1109: —

„ 1862 1072: —

. 1863 1176: 70.
g 1864 1267: 84.
, 1865 1880: 17.



Tryckfel:

Sidan 143, sista raden, står: 21620, läs: 21660.

144, raden 14, ,
2759, „ 286.

15 „
96870, „ 94434.


