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Uti sin år 1747 utgifna be*skrifning om tjärutill- 
verkningen i Österbotten beräknar Professorn, seder
mera Erkebiskopen i Åbo, C .F . Mennander tillverk
ningen af tjära i denna provins för år 1745 till 80,000 
tunnor, och den virkesmassa, hvilken denna industri 
årligen förbrukar, till 5,120,000 stammar, d. v. s. un
gefär 12 milj. kubikfot. ”Det måste sannerligen vara 
en faselig stor tallskog”, så utropar han, ” som ej än 
genom et så starkt hygge blifvit aldeles utödd. Låt 
vara at detta landet är 90 mihl långt, och 12 mihl allenast 
bredt, så at hela dess vidd vore 1,080 qvadrat mihl. 
Om nu tiugunde delen af detta dess innehåld, eller 
54 mihl, vore så med tallskog bevuxen, at på hvarje 
rum af 4 qvadrat famnar stode et medelmåttigt och 
til tjärbränning dugeligt tallträd, så skulle skogen 
inemot hundrade år ännu räcka til en slik tjärutil- 
verkning. Men emedan en så ymnig tallskog näppe
ligen lärer i landet finnas, som här blifvit suppone
rat och den desutan är mycket ojämt delt, samt til 
andra förnödenheter dageligen användes, så är fruk
tan icke utan billig anledning at skogen om Landt- 
mannen så fådt fortfara, kunnat undergå total förstö
relse.” Denna tjära utskeppades från städerna Chri- 
stinestad, Wasa, NyKarleby, Jakobstad, G:laKarleby, 
Brahestad och Uleåborg. Tjäruorternas afstånd från 
dessa voro då ända till 12 ä 15 mil, i medeltal 6 ä 7 
mil, och tillverkningen pågick således i norra Öster
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botten, eller Uleåborgs län, den tiden i Kalajoki, Py- 
häjoki, Siikajoki, Uleå och Ijo socknar. Man torde 
få antaga att vidpass XU af  den uppgifna qvantiteten 
tjära utskeppades från städerna Brahestad och Uleå- 
borg och att således tillverkningen på de nämnda 
tjäruorterna årligen konsumerade en vedmassa af un
gefär 3 milj. kubikfot. Om den sydligaste af dessa, 
Kalajoki socken, säger Ekonomie professorn Pehr 
Kalm år 1753: ”åtskilliga af inbyggarenas förnämsta 
göromål är, at hvar om annan öda och härja skogen 
så mycket de någonsin orcka och förmå, räcknandes 
för en reen och gagnelig vinst ju mera tjära de få 
bränna och ju mera skog de få försälja, utan afseen- 
de derpå, at ganska många, och ofta största delen af 
de trän, som katas eller af barkas till tjärved, kunde 
med tiden blifva de skönaste mast och andra stor- 
verksträd.,, I  Uleåborgs län, med undantag af Tor- 
neå och Muonio elfdalar, hvilka den tiden räknades 
till Yesterbotten, funnos enligt 1767 års mantals- 
längd 3664 hemmansrökar, 321 gårdar utan hemmans- 
bråkdel, och i städerna 693 matlag. Om nu behof- 
vet af virke till hus- och skeppsbyggnad, stängsel 
och slöjd beräknas enligt de i skriften om Finlands 
tjäruindustri angifne grunder, d. v. s. för husbyggnad 
på ett hemman 500 kubikfot årligen, men för stäng
sel dubbelt och för slöjd hälften så mycket, och om 
samma behof för gård utan hemmans-bråkdel antages 
till hälften mindre, om bränslet beräknas för ett hem
man till 40 famnar årligen, men för gård utan hem
mans-bråkdel och för städernas matlag till hälften 
mindre, och om slutligen antages att, ehuru hemma
nens antal då var mer än 3 gånger mindre än för 
närvarande, den tiden svedjades endast hälften min
dre än nu, då svedjebrukets konsumtion af skog inom
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detta län torde få antagas till 15 milj. kubikfot, el
ler j ö af hvad svedjebruket inom hela landet årligen 
beräknas förbruka, så vinnes en ungefärlig föreställ
ning om skogsåtgången inom Uleåborgs län i medlet 
af förra seklet. De skilda posterna utfalla som följer: 

Handelns behof, till tjärutillverk- 
ning och sågning af plankor
och bräder m. m. *) . . . 3| milj. kub. fot.

B r ä n s le ......................................... 17 » »
Hus- och skepp sbyggnad, stäng

sel och s l ö j d ..........................7 » »
S v e d je b ru k e t....................... 2| » »

Summa 30 milj. kub. fot.

År 1861 meddelar Hr A. F. Soldan, i skriften 
”Om Finlands tjäruindustri”, att for närvarande Uleå- 
borg ensamt årligen utskeppar ända till 80,000 tun
nor tjära, och tillsammans med Torneå och Brahestad 
circa 90,000 tunnor. Tjäran tillverkas nu å orter, 
som ligga 10 ä 20 mil från kusten, förnämligast i 
Paldamo, Sotkamo, Kuhmoniemi, Hyrynsalmi, Pudas- 
järvi och vestra delen af Kuusamo, på hvilka trakter 
tjärubränning utgör befolkningens hufvudsakligaste 
näringsfång, men äfven i Haapajärvi, Kärsämäki, Piip- 
pola, Muhos samt invid Torneå och Muonio, Ounas 
och Kemi elfstränder, ehuru på dessa orter endast 
såsom en binäring. Tjärutillverkningens årliga ved- 
behof inom Uleåborgs län kan nu uppskattas till

1) Angående sågning af plankor och bräder saknas oss uppgift. 
Exempelvis må meddelas att, enligt tullspecialerne, år 1762 
från Jakobstad utskeppades 894 tunnor beck, 12 tunnor beck- 
olja, 12,725 t:r tjära, 725 J tolfter furubräder, 22 d:o gran- 
bräder, 154 tolfter enkla furubräder och 82 d:o granbräder.



milj. stammar, eller 11,340,000 kubikfot. *) På de 
fordna tjäruorterna ”har denna industri under tider
nas lopp gjort sig sjelf omöjlig.” V i känna att un
gefär på den af Mennander i beräkning tagna kust
sträckan nu är skogsbrist, att der saknas byggnads
timmer och större virke, på en del trakter och lä
genheter till och med bränsle.

I medlet af förra seklet fanns inom länet en 
såg, vid Uleå elfs mynning. Mot slutet af samma 
århundrade och i början på detta tillkommo 4 sågar, 
af hvilka 2 voro belägna vid Ijo elfs vattendrag, en 
vid Kemi, och en vid Torneå elf. Först under de 
sednaste årtiondena hafva betydligare kapitaler blif
vit nedlagda i sågrörelsen. I slutet på 30talet anla- 
des 3 sågar, på 40talet 7 st., och sedermera hafva 
ytterligare 7 blifvit anlagda. Deras antal är nu 22, 
och af dem är o 2 belägna vid Torneå elf, 5 vid Kemi 
elf, 1 vid Simo, 1 vid Kuivaniemi, 4 vid Ijo , 3 vid 
Haukipudas, 2 vid Uleå, 1 vid Siikajoki och 1 vid 
Pyhäjoki elfvars vatten, samt 1 vid Ämmäkoski i Ka
jana och 1 i Hyrynsalmi. 3 af dem, hvilka äro be
lägna en vid hvardera af Ijo, Kemi och Torneå elf
vars mynning, drifvas med ånga. De vid de tvenne

*) Hr S. uppgifver vedmåttet for cn famn tjärved till 6 fot i 
höjd och bredd och minst 10 fot i längd, och beräknar stam
antalet i en sådan famn till 100 stammar och innehållet till 
252 kubik fot fast vedmassa. Mennander åter säger att fam
nen brukar göras vidpass 4 alnar hög på den sidan, som vet
ter emot tjärdalen, och 5 eller 6 alnar på den yttre, samt 3 al
nar bred och 4 alnar lång, och beräknar stamantalet i en 
famn till 128 st. Antages dimensionerna 6, 8 och 9 fot, så 
innehåller en sådan famn ungefär 300 kubikfot fast ved
massa. Hvardera beräknar att af en famn tjärved erhålles 2 
tunnor tjära. Hr S:s uppgift om famnens dimensioner antyda 
alltså en förbättring i tillverkningssättet.
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sistnämnde elfvarna belägna, jemte en vattensåg vid 
Haukipudas elf äro nyligen anlagda. Den virkes- 
mängd, som under åren näst före 1860, af dessa så
gar förbrukades, torde svårligen med säkerhet kunna 
bestämmas. Oulun Yiikko-Sanomia N:o 23 för detta 
år (i art. Metsä-asioita IV  af F. N.) uppger det an
tal stock, som sågarne voro privilegierade att använ
da till 85,000, men beräknar den årligen försågade 
mängden till 50 ä 60,000 sågstock, eller 30 å 40,000 
stammar. I samma blad N:o 10 (i art. Yielä sananen 
sahoista, tukki-auksioneista ja rahvasta III) säges 
det privilegierade antalet varit omkring 100,000. En
ligt i samma artikel meddelade uppgifter, nemligen att 
exporten af försågade varor ifrån länet skulle de sed- 
nare åren utgjort 7— 8,000 standert, samt att till 
en standert utskeppningsvirke erfordras 300 kubik
fot rundt virke, skulle, om sågstocken per medium 
antages, lika med en ins. —n i samma blad N:o 16, 
till 20 kubikfot, den mängd stock, som erfordrades 
till försågande af det årliga utskeppningsvirket, böra 
beräknas till 105 å 120,000 st. Till detta antal bör 
ytterligare läggas den stock, som för kärnröta och 
kärnsprickor måste kasseras, och hvilken stundom lä
rer beräknats till 10 proc. af de användbaras antal, 
samt den stock som är nödig till försågande af de 
plankor och bräder, hvilka inom länet försäljas vid 
sågarne. A f  Statsrådet Gyldén uppgifves år 1859 
det antal stock, hvilket sågarne voro privilegierade 
att använda, till 119,750 st. Men skäl finnas att för
moda, att vanligen ett större antal försågades, än det 
privilegierade, och stundom ett flerfaldigt större an
tal. Förf. tror derföre, att den virkesqvantitet, som 
under de sednare åren inom länet försågades, bör be
räknas till ungefär 150,000 stammar. Emedan vanli
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gen de bästa träd användas, så kunna de, särdeles 
om trädets hela innehåll tages i beräkning, öfverhuf- 
vud uppskattas till 40 kubikfot per st. och hela 
den virkesmängd, som från skogen för sågrörelsens 
beliof fälldes, alltså till 6 milj. kubikfot. Sågarne 
vid Uleå och Ammä hemtade sin stock från Palda- 
mo, Sotkamo, Kuhmoniemi, Hyrynsalmi och Muhos, 
de vid Ijo elf från Ijo , Pudasjärvi och vestra Kuu- 
samo, de vid Kemi elf från Kemi och Rovaniemi, 
och de öfriga från Öfver-Torneå och Muonio, samt 
Simo, Kuivaniemi, Kimingi, Piippola, Kärsämäki och 
Pyhäjärvi.

Uleåborgs läns städer äga för närvarande 73 
fartyg, tillsammans af 10,419 läster, d. v. s. ungefär 
| af hela landets lästetal. *) Lägges härtill landt- 
mannafartygen och skepp, som till afsalu byggts, så 
torde årliga behofvet af skeppsvirke, efter jemförelse 
med hela landets behof deraf, som uppgifves till
1,200,000 kubikfot, för detta län kunna beräknas 
till 300,000 kubikfot. Virke till detta behof har 
man hemtat från Pyhäjärvi, Kärsämäki och Piippo
la, samt äfven från Ijo , Pudasjärvi och Torneå nej
der; men också, isynnerhet större pjeser, utom länet 
från Idensalmi och Pielavesi.

Lägges till de anförda posterna handelns öfriga 
behof af virke, såsom till pottaskebränning, till ex
port af sparrar, bjelkar m. m., så kan den årligen för 
handeln inom länet behöfliga virkesqvantitet beräk
nas till ungefär 20 milj. kubikfot.

Enligt 1860 och 61 års mantalslängd finnes i 
Uleåborgs län 29,473 rökar, hvaraf 11,597 hemmans- 
rökar, ungefär 6,600 torpare och 11,200 inhysingar,

*) Se Finlands Allmänna Tidning N:o 6 för detta år.
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backstugusittare m. fl. Om förut angifna beräknings
grund för den inhemska skogsförbrukningen följes,1) 
samt för inhysingar m. fl. blött antages skogsbehof 
till bränsle å 10 famnar per rök, och för städernas 
behof till en famn på person, så erhålles följande 
ungefärliga öfversigt af den närvarande skogsåtgån- 
gen inom länet:

Bränsle . . . . . .  * . 72 milj. kub. fot.
Husbyggnad* stängsel och slöjd 27 f » »
För länets jernverk, glasbruk, 

bryggerier, bränvinsbränning 
och tegeltillverkning m. m. be
räknad till ~  af hela landets 7 r> »

Virkesförlust genom svedjande,
beräknad till j ö af hela landets 5 » »

Handelns b e h o f ..........................20 » »

»h Summa 1311 milj. kub. fot.

A f  ofvanstående beräkningar, ehuruväl det är 
klart att de måste vara mycket osäkra, framgår att 
skogsförbrukningen inom länet för närvarande är vid
pass 4 gånger större än för ett sekel tillbaka, och 
särskildt, att handelns virkesbehof nu är 5 å 6 gån
ger så stort, som i medlet af 17hundratalet. V i 
hafva äfven sett att den lifligaste tjäruindustri, den

*) Med rätta borde för nutidens inhemska skogsförbrukning på 
ett hemman beräknas ett större medeltal än för det förra 
seklet, ty de flesta hemman torde nu hafva större byggnader 
och flere eldstäder; äfven jordbrukets framsteg bevisa att 
skogsförbrukningen nu är vida större, ty det konsumerar mera 
skog såväl till stängsel, som rior, rieldning och redskaper, 
men då nödiga uppgifter för en noggrann jemförelse saknas, 
så är samma medeltal beräknadt för hvardera tidernas skogs
förbrukning.
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lifligaste sågrörelse och skeppsbyggnad samtidigt äro 
verksamma i skogarne på samma trakter.

Det är kändt, att storskiftet försiggått i sock- 
narne söder om Uleå elf, samt i Ijo, Kemi, Neder- 
och Öfver-Torneå och Muonioniska, äfvensom att 
det för närvarande pågår i Kajana härad, i Pudas
järvi och Rovaniemi. De öfriga delarne af länet äro 
ännu af landtmätare ovidrörda. På de förnämsta or
terna äro således kronoskogarne afskilda från de en- 
skiltes, och med smärre kronojordar äger samma för
hållande rum i Paldamo, Sotkamo, Hyrynsalmi, Pu
dasjärvi och Rovaniemi, men på de öfriga orterna 
äro skogarne samfällda. De rikligaste skogstillgån
gar finnas i Kuhmoniemi, Sotkamo, Hyrynsalmi, Pu
dasjärvi, Kuusamo, öfra delen af Simo, Rovaniemi, 
Kemiträsk och Sodankylä församlingar, d. v. s. i de 
trakter af dem, der vattendragen upprinna och der 
grenar af Maanselkä framstryka. De anträffas på 
större och mindre moar, som från hvarandra skiljas 
och omgifvas af kärr och mossor, hvilka af länets 
hela yta, =  3097,8 geogr. qv.mil, upptaga 49,5 proc., 
eller längs stränderna af elfvarnes mindre källfloder.

Följande uppgifter om åtskilliga af Forstperso- 
nalen verkställda stämplingar och utlevereringar tor
de ge ett ungefärligt begrepp om förråderna af såg- 
bart virke och dettas beskaffenhet på dessa marker. 
Dervid bör märkas att uppgifterna om arealens vidd 
ej grundar sig på noggrann mätning, samt att de fle
sta stämplingar skett på trakter, der sågstock förut 
blifvit fällda. Såväl stamantalet per tunnland som stam- 
marnes kubikinnehåll är, som synes, mycket olika, 
och undersökningarne om skogstillgångarne utvisa 
ännu större variationer. (Se Tab. I.)



Till sidan 8. Tab. I.
Skogstraktens Utstämplade stammar. Utlevererade sågblock Medel

kubik
Re vier.

namn. areal
tunnland. in summa. per

tunnland. antal. summa 
kubik fot.

fottal per 
stam.

Porrassalminkangas. 300 2,700 9 '
Te eri vaar a. 460 4,130 9 5,688 133,309 23,4

Kuusamo. < J ylhävaara. 940 4,700 5 > 2,039 43,447
Karsikkovaara. 320 2,870 8
Lohivaara. 1,100 4,100 4
M aj al amminkangas. — — — 158 — 29,4
Niskavaara. — — — 35 — 50

' Palovaara. 500 2,000 4
Yiinivaara. 1,300 11,000 8 1,891 37,642

Haukipudas.< Murtiovaara. 36 750 20 10,531 217,580 20,6
Laajakangas. 237 2,370 10
Palkinkangas. 100 3,000 30

*29,9>5
(

Yiiniselkä. 
Muljuvaara. *) 250 6,000 24 %

412

Simo. J 

(

Palovaara. *) 800 16,270 20 1 6,358 87,524 20
Iso Lolju.
Kaihuvaara.
Nimitönl amminkangas.

400
500
400

4,000
1,500
2,519

“  i  
6 )

13,228 251,249 19

Ijo i Kajonkangas. 350 2,181
6 i

650 16,290 25
Sääskinkaisto.
Ahvenlammenharju.

100
115

225
1,745

9,625 244,123 25,3

Niskavaara. — — — 218 — 38 å 39
n Maanselkä: — — — 244 — 33

Sotkamo. Yieksi. *) 450 i—1 © o o 30 J3,961 73,925 35

Hyrynsalmi. .__ __ \9,945
15,205

158,215 25
21

Siikajoki. | Teerikangas. 914 8,929 9
Juutistenpuronvarrella. 700 3,971 5

Pyhäjoki. 243 2,757 11

a) På dessa trakter har förut ej huggits stock.
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I Piippola t. ex. utvisar profyta på Kiikarinkan- 
gas 46 sågbara stammar per tunnland, i Pudasjärvi 
på Puhos skogstrakt 57 d:o, i Kuhmoniemi på Kar- 
hukangas 120 sågbara träd per tnld. Enligt Littera
turblad för a. m. b. N:o 1 år 1861 utvisar profyta 
på Antinniemi i Kemiträsk på 2 tnld 119 stammar 
öfver 14 tum i diam., på Hevosvaara i samma soc
ken på \ tnld 28 stammar öfver 10 tum, på Ka- 
mukkakangas i Sodankylä på \ tnld 64 stammar öf
ver 10 tum, på Vasalahdenkangas i samma socken på 
1| tnld 64 stammar af 11 tum och deröfver, på Sot- 
kaselkä i Kittilä på ett tnld 150 stammar från 10 till 
20 tum, och på Tahkovaara i Muonioniska på ett 
tnld 102 stammar öfver 10 tum i diameter. Det är 
klart att stora olikheter äfven måste förekomma i 
stammarnes dimensioner, och att det till det mesta 
är små, eller skadade träd, som qvarstå, der stockar 
förut blifvit huggna.

Deremot äro skogarne uthuggna eller förstörda 
i de trakter, som ligga invid de större vattendragen, 
t. ex. i Kajana härad, särdeles i Paldamo, och längs 
elfvarnes stränder, såsom i Muhos, i Muonio och 
Torneå, samt i socknarne längs Bottenvikens kust, 
eller på de orter, der storskiftet försiggått och i sö
dra delen af Kuusamo, der svedjebruk idkats. Hvad 
af bättre skog på dessa trakter ännu återstår, finnes 
i de aflägsnare delarne af kronoskogarne. Det för 
skogarne på dessa orter betecknande är bristen på 
äldre skog, samt att tallen i allmänhet är det rådan
de trädslaget. På få ställen har, efter det tjärubrän- 
ningen upphört, skogen tillfölje af någon särskild om
ständighet eller genom en tillfällighet kunnat upp
växa temligen jeinn och sluten, men i allmänhet har 
den, genast ifrån början glest uppkommen, gjorts än
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mera gles genom att bränsle m. fl. behofver på ett 
regellöst och fördprfligt sätt ifrån den huggits. Van-  ̂
ligt är, att den ytterligare förhärjats af farelden, och 
att sedan löfbuskar uppväxt ibland de qvarstående 
skeletterna, eller ock att marken förblifvit alldeles 
kal. Vidsträckta fält ser man äfven, hvilka efter den 
upprepade tjärubränningen, som, sådan den för när
varande bedrifves, sannolikt är bland alla sätt att 
förstöra skog det verksammaste, förblifvit kala. Sved
jebruket lemnar väl äfven efter sig en alldeles kal 
mark; men dels är denna vanligen bördigare, dels 
blottas sällan en så stor areal att ej den omgifvande 
skogen förmår beså densamma. Inom parenthes må 
omnämnas, att dessa båda sätt att använda skog i 
socknarne inom Kajana härad stundom verka i före
ning till skogens förstörande * i det nemligen i blan
dad skog först tallarne katas och fållas till tjärubrän- 
ning och derpå den qvarstående löf- och granskogen 
nedhugges och brännes jemte topparne af katveden 
till sved. Sättet att fälla skog till öfriga behof, så 
bevisande för den ytterliga ringaktning man hyser 
för skogens värde, i det man t. ex. af en fälld fura 
använder endast en liten del, och lemnar resten att 
förfaras, eller fäller en sådan för att få ner en skju
ten ekorre, eller genom en kring stammen afbarkad 
ring dödar ett storverksträd till bränsle m« m. dylikt, 
är anmärkningsvärdt för den regellöshet, hvarmed 
det sker, och är äfven derigenom menligt för sko
gens både fortplantning och tillväxt. Tjärubrännin- 
gen deremot förstör i större skala. Hemman i Ka
jana härad hafva tillverkat ända till 160 tunnor tjära 
årligen, och en sådan tillverkning erfordrar en gan
ska stor vedmassa. Man träffar äfven moar med en 
areal af en och par verst i qvadrat, der hvarje träd
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är katadt. Intet fröträd qvarlemnas, det tunna lager 
mylla, som möjligen betäckte sanden, förflyktigas, 
sedan skogen blifvit borthuggen, och marken kan stå 
kal i flere decennier inan vinden förmått hemta några 
frön, ur hvilka i den utmagrade jorden en och annan 
buske börjar uppspira. Knappast torde heller natu
ren i någon annan del af vårt land erbjuda anblicken 
af en så fnllkomlig ödeläggelse, som en sådan Öster
bottnisk af tjärubränningen sköflad mo, öfver hvilken 
farelden sedan strukit. Marken är der ännu ett tio
tal år derefter blottad på all vegetation och betäckt 
af de kors och tvärs liggande förmultnande topparne 
af den fordna katveden, och den vidsträckta omgif- 
vande myran med sina ännu qvarstående skeletter ef
ter glest spridda och nödvuxna tallar fulländar öds
ligheten i denna syn. Der denna framfart råder, der 
är skogen ohjelpligen dömd att förstöras.

En sådan hushållning med skogen tillhör sam
hällets urtillstånd och den har oförändrad i detta län 
fortgått intill sednaste tid. Laurop säger, i Geschich- 
te des Forstwesens Deutschlands, om detta land un
der perioden från 768 till 1158. ”Skogshushållning 
kunde uppstå först, sedan alla skogar kommit i fast 
besittning.” — ”Hittills hade ännu föga gjorts för 
densamma, de stora behofverna af skogsprodukter to- 
gos tvärtom på ett slösande sätt från skogarne, utan 
att man offrade något på deras kultivering. Skogs- 
förstöringen, som tilltog med den tillväxande befolk
ningen, måste på många orter redan medföra skogs- 
brist. Följden af allt detta var att ingrepp och å- 
verkningar i skogarne föröfvades och att de råkade 
i ett allt mer och mer vårdslösadt tillstånd.” För
hållandena synas här utvecklat sig på samma sätt 
och skogarne i allmänhet — ty exempel uppå af gran-
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narne sköflade privata skogar saknas ej heller — tnen sär- 
skildt kronoskogarne, slutligen råkat i ett dylikt vård 
och skydd saknande tillstånd.

Förut är ådagalagdt huru behofverna af alla slags 
skogsprodukter år för år tilltagit, men isynnerhet han
delns behof af större virke. Äfven är omnämndt att 
många orter inom länet lida af skogsbrist, särdeles 
de trakter, der storskiftet försiggått. Hvad af bättre 
skog på dessa orter ännu återstår, finnes, såsom sagdt, 
i de aflägsnare delarne af kronojordarne, der den ge
nom sin aflägsenhet och otillgänglighet varit mera 
skyddad. På ifrågavarande orter hafva derföre såväl 
handeln, för sågrörelsen och skeppsbryggeriet, som 
de enskilte, både för eget och allmänt behof, från de 
ställen, der tillgång funnits, d. v. s. från kronoskogar
ne hemtat sina behof af större virke. Det är nämndt, 
att den på skogarne grundade industrin varit lifligast 
på de orter, der de äro samfällda. Skogarne blefvo 
der anlitade allt efter som de stora behofvernas kraf 
och beqvämligheten fordrade, utan att de författnin
gar, som till skogarnes skydd blifvit utfardade, iakt- 
togos. Den allmänna ringaktningen af skogens vär
de, som, oaktadt man blef mer och mer beroende af 
den, likväl fortfor, hvilket klarligen bevisas af det 
förstörande sätt, hvarpå skogsbehofverna uttogos, ha
de till följd att man ej heller aktade hvarken ägande
rätten till skog, eller de stadganden, hvilka åsyftade 
dess skydd. I detta afseende herrskade inom länet 
tre olika rättsförhållanden. På de orter, der storskif
tet är afslutadt, gällde allmänna lagens stadganden i 
detta ämne; för de trakter deremot, som ännu äro af 
landtmätare o vidrörda, funnos härom inga författnin
gar, utan urtillståndet fortfor; på de orter åter, der 
storskiftet pågår, hade man sökt genom särskilda stad-
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ganden sörja för skogarnes bestånd, och hvarje del- 
egares i samfälligheten rätt. Begagnandet af de sam
fällda skogarne i Kajana härad och Pudasjärvi socken 
blef, i enlighet med äldre öfverenskommelser, regle- 
radt genom ett Kejserl. bref af år 1841, och seder
mera, i anledning af öfverklagade missbruk, närmare 
bestämdt genom en af Guvernörs-embetet i Uleåborg 
år 1852 utfärdad kungörelse.

Enligt dessa förordningar äga innehafvare af hem
man och nybyggen inom det skifteslags rågång, hvar- 
till lägenheten hörer, att i de samfällda skogarne brän
na tjära, och Pudasjärvi-boerne derjemte att fälla stör
re, dock ej storverksträd, till flottor för denna till
verknings nedforsling till följande belopp: 
för mindre än | mantal 20 t:r tjära, 40 stock till flottor. 
n » 1 n 40 » 80 »

(i Pudasjärvi) för hö
gre mantal 60 » 120 »

(i Kaj ana härad) för
mindre än f mantal 50 »

» | # 65 y>
1 n 80 »

för helt mantal och 
deröfver 100 »

Äfvenså är det tillåtet att för handsågning och 
afyttring till sågverken fälla stock till ett antal af 
300 på mantalet, samt att svedja, bränna pottaska 
och kol. Andra än hemmans- och nybygges-innehafvare 
få ej bränna tjära eller fälla stock, och ej heller äger 
någon till annan person öfverlåta denna sin rätt.

Såväl till katning af skog för tjärutillverkningen, 
som till fällning af stock till sågning erfordras för 
hvarje gång länestyrelsens tillåtelse, och utsyning af 
den nödiga skogen, hvilken utsyning bör förrättas af
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Länsmannen i orten, sedan genom en 14 dagar förut 
utfärdad kungörelse såväl tiden, som stället för för
rättningen, så noga som möjligen ske kan, blifvit till- 
kännagifna. Guv.-embetets kung. af år 1852 före- 
skrifver att utsyning till stockhygge ej må ”verkställas 
å skogar, som äro ■ belägna inom \ mil från hemmans, 
och genom förslag till skattläggning och tunnelandtals 
bestämmelse projekterade nybyggens bohlstäder.”

Så snart Kronans öfverloppsjord i något skifteslag 
genom storskiftsutpålning blifvit afskild, upphör all 
rättighet för socknemannen till vidare begagnande deraf, 
än att de derstädes på angifvet sätt verkställde kat- 
ningar få till tjärubränning begagnas.

Katning af träd, ” som till sågning, skeppvirke 
eller timmer äro eller kunna blifva tjenlige” , eller till 
större belopp för året, än som motsvarar förenämnde 
tillverkningsrätt, då en famn katved beräknas gifva 
två tunnor tjära, är förbjudet, äfvensom iakttagas bör 
att ”den som har äldre katningar för 3 års afverk- 
ning mera eller mindre beredda, ej äger förrätta ny 
katning.”

På öfverträdelse af denna författning följer sam
ma ansvar, som är stadgadt för åverkan, och, på det 
okunnighet om densamma ej må förebäras, är före- 
skrifvet, att Kronobetjeningen vid ansvar bör draga 
försorg om att den årligen kungöres, ”utan att likväl 
uraktlåtenhet härutinnan må tagas till ursägt för öf
verträdelse af häri gifna föreskrifter.” Lägger man 
härtill att åtskilliga sågverk voro privilegierade att af 
allmogen på trakter, der skogarne voro samfällda, 
(utom i Kaj ana härad och Pudasjärvi,) köpa stock efter 
försiggången utsyning, för hvilken stock af allmogen 
till Kronan erlades en bestämd afgift per stam, s. k. 
stubböre, så äro de lagbestämningar angifna, hvilka
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bordt utgöra rättesnöret för skogarnes begagnande i 
länet.

Ofvan är nämndt att skogarne på de orter, der 
storskiftet försiggått, äro till största delen förstörda 
— Kronans skogar ingalunda undantagna. På vissa 
orter, såsom i Kalajoki och Muhos revier, äro de nära 
nog fullkomligen uthuggna. Den bättre skog, som 
på andra orter ännu står qvar, finnes, såsom nämndt 
är, i de aflägsnare delarne af kronojordarne, och dessa 
bära spår af intill sednaste tid föröfvade åverkningar 
af alla slag, såsom fällning af sågstock, skeppsvirke, 
timmer, ved, katning af tjärved m. m. Skogarne sjelfva 
afge således, tyvärr! det otvifvelaktigaste vittnesbörd 
uppå, att lagen på ifrågavarande orter i detta fall ej 
förmådde skydda äganderätten.

Hvad stadgandena om skogarne på de orter, der 
storskiftet pågår, beträffar, så synes ett emot dem stridan
de förfarande vid skogens begagnande snart utbildat sig 
och blifvit allmänt. Författningen stadgade, att förr 
än någon skogstrakt anlitades borde den af Länsman
nen utsynas. Men det tillgick så, att allmogen, först 
efter det skogen för ändamålet tillgripits, för krono- 
betjeningen anmälde om förhållandet, som sedan vid 
tillfälle besökte trakten. Författningens syftemål, sko
garnes skyddande, förfelades således fullkomligt, och 
den tjente endast Kronobetjeningen till ett medel, att 
till egen fördel pålägga allmogen en förut okänd be
skattning. Hvarje utsyning lärer neml. betalts med 5 
ä 6 rubel, och ersättningen for sådana utsyningar 
utgjorde en betydlig del af Länsmännens årliga in
komst på dessa orter. Äfven bestämningarne om den 
qvantitet tjära, som hvarje hemman ägde tillverka, 
iakttogos ej. Hemmanen på dessa orter hafva små 
mantal, öfverhufvud från | till |, och hafva således
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rätt att tillverka endast 20—40 tunnor. Men vanli
gen var tillverkningen större. I  Pudasjärvi t. ex. ha
de, enligt år 1860 till Guv.-embetet af Kronobetje- 
ningen inlemnad uppgift, 219 hemmansdelar, hvilka 
enligt*förordningen ägde rätt att till 3 års behof till
sammans kata 9,600 famnar, katat in summa 18,420 
famnar, eller ungefär dubbelt mer, än författningen 
tillät. Det är förut nämndt att vissa hemman tillver
kat ända till 160 tunnor årligen. Huru allmänna dessa 
missbruk voro, bevisas klart af den åtgärd, som med 
anledning af dem vidtogs af Länestyrelsen, efter det 
Forstpersonalen om vintern år 1860 anländt till länet. 
Genom en i Maj månad utfärdad kungörelse uppma
nades neml. allmogen, att hos Kronobetjeningen upp
ge de skogstrakter, som olofligen blifvit katade, på 
det de skulle blifva utsynade och sålunda ansvar och 
skada undvikas. Det säges i denna kungörelse: wEs- 
tääksi yleisöltä sitä isoa kärsimistä, joka turhan työn 
ja laillisen edesvastauksen kautta tapahtuu, tahdon 
minä täten varoittaa paikkakunnan asukkaita että tästä 
edespäin metsää ei saa koloa tervaruukiksi jos ei syy- 
ni ole tapahtunut eli Läänin hallituksen erinäistä lu- 
paa ole saatu, niin kuin minun kuulutukseni 17 päi- 
västä Kesäkuuta 1852 säätää; ja koska mainittu kuu- 
lutus myös määrää että ei kukaan maan omistaja saa 
koloa enempää, kun mikä vastaa hänen luvalliseen 
tervaruukiin vuodelta, vaarinottamisella että se, jolla 
on vanhempia kolopuita kolmenvuotisia, enemmän eli 
vähemmän valmistetuita, ei saa tehdä uutta kolomista; 
niin kehoitetaan itsekutakin, joilla on semmoisia kolo- 
metsiä, että niitä Kruunun Nimismiehelle paikkakun- 
nassa ennen tulevata Juhannusta ilmoittaa, ja tarkasti 
ylösantaa paikka ja määrä, että jos syyni ei kolomi- 
seen ole tapahtunut Nimismies saattaisi niitä katsella
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ja omistajalle toimittaa minim vahvistukseni syyni maalle, 
muuten tulevat ne kolometsät joita sillätavoin ei il- 
moitetaan Kruunun Nimisrnieheitä ja metsänvartioilta 
(Forstmestareilta) takavarikkoon otettavaksi.

Muuten ja koska minä luulen että isommalla 
osalla maanasukkaista jo on niin paljon vanhoja ko- 
lometsiä, että uusiin kolomisiin mainitun perustuksen 
jälkeen nykyjään ei saateta antaa lupaa, tahdon minä 
muistuttaa semmoisia talollisia, että sen työn siaan, 
joka tavallisuuden jälkeen olis tervapuun kolomiseen 
pantava, niin voimakkasti kuin malidollinen on, tehdä 
työtä pellon ja niityn viljelemiseen” etc,

Förteckningarne öfver de i anledning af denna 
kungörelse uppgifna katningar lära inom Kajana hä
rad upptagit omkr. 500 särskilda katade skogstrakter. 
I Pudasjärvi socken utgjorde de uppgifne katskogar- 
ne, såsom redaii nämndes, in summa 18,420 famnar, 
och dubbelt så mycket, som de hemman, hvilka kat- 
skogarne tillhörde, skulle, om dessa skogar blifvit 
före katningen utsynade, fått kata. Enligt 1860 och 
1861 års mantalslängd finnes i Pudasjärvi 332 hemmans- 
deiar, hvilka hafva rätt att tillsammans årligen till
verka 10,060 tunnor tjära och för detta ändamål kata 
5,030 famnar skog. Ofvannämnde 219 hemmansdelars 
outsynade katskogar, motsvarade således hela sock
nens lagliga tjäru till verkning för 3 å 4 år.

Äfvenså blefvo de smärre skogstrakter, hvilka 
på dessa orter hunnit genom storskiftet afskiljas, tvärt
emot lag och rätt, måhända ännu mer anlitade än 
samfälligheterna.

På Pohjanperä kronoöfverloppsjord i Pudasjärvi 
har anträffats 1,263 famnar katved, på Säresniemi d:o 
i Paldamo 300 famnar, på Nuasjärvi d:o i Sotkamo 
187 famnar och på Ristijärvi öfverloppsjord i Hyryn-

2
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salmi 1,304 famnar. De äro på ifrågavarande orter de 
enda afskilda kronoöfverloppsjordar.

Kronobetjeniugen tillkom det att hålla uppsigt 
öfver kronojordarne. Men den torde väl delat den 
allmänna ringaktningen af skogens värde, och kan
ske äfven haft undseende med en befolkning, hvars 
enda näringsfång den såg vara beroende af dessa sko
gar; den hade dessutom en direkt fördel af att den 
på skogarne grundade industrin bedrefs i så stor skala 
som möjligt; erinrar man sig derjemte huru vidsträck
ta distrikter enhvar har, och huru mångahanda göro- 
mål densamma åligger, så skall man, äfven utan att 
antaga att de fall af korruption, hvarom ryktet vet 
omtala, inträffat, finna det förklarligt, hvårföre den 
hvarken kunnat eller velat stäfja missbruk, som tyck^ 
tes höra till vanliga ordningen. 1851 års skogsför- 
ordning torde väl mera fästat dess uppmärksamhet 
på kronoskogarne, ty man vet, att efter denna tid nå
gra försök gjordes, att förhindra dessa olagligheter. 
I  Piippola socken t. ex. blefvo i början på 50 talet 
invid Siikajoki elf circa 25,000 stock af Länsmannen 
i beslag tagne. Stocken var fälld på kronojorden för 
den enda invid denna elf belägna sågs räkning, Pruu- 
kinkoski, hvilken var privilegierad att årligen försåga
3,000 stock. Exemplet blef dock ej synnerligen af- 
skräckande, ty sågegaren, som väl invecklades i rätte
gång, dog innan målet afgjordes, och åverkarne lära 
ej kunnat upptäckas. Stocken försåldes på auktion, 
och inropades, som man uppger, af sågens kommis- 
sionärer ibland allmogen för 4 ä 8 kop. stycket. Nå
gra år sednare togs af kronobetjeningen på samma 
trakt, för samma sågs räkning fällda circa 10,000 
stock, men äfven då lära förbrytarne undgått ansvar. 
Vidare omtalas ett beslag i Sotkamo på ungefär 11,000
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stock, fällda för Ämmä såg i Kajana, och äfven nå
gra beslag på sågstock gjorda i Kemi. Dessa exem
pel torde väl föranledt sågegarne att iakttaga större 
försigtighet, t. ex. i sina aftal med bönderna. Det är 
bekant, huru vid dessa aftal bönderna, enligt gammal 
Österbottnisk sed, genom förskotter af hvarjehanda va
ror bundos att leverera sin vara, och äfvenså att de ofta 
voro en källa till mycken bedräglighet å ömse sidor. 
Äfven vet man omtala, att de i Yesterbotten brukliga 
sätt, att gäcka författningarne, såsom att hos krono- 
betjeningen anmäla ett åverkadt parti stock, och se
dan, genom att för lågt pris inropa det, förskaffa sig 
inträde i skogen, eller att hos Länestyrelsen i några 
bönders namn söka denna rätt, och sedan man vunnit 
den taga sju för tu, här ej skulle varit okända. Un
der de sednare åren hade äfven en del sågegare, för 
att ändteligen på lagligt sätt vinna sitt behof, hos 
styrelsen ansökt om att från kronoskogarne få köpa, 
och äfven i sådant afseende låtit utstämpla en mängd 
stock; men sedan priset — 10 kop. för sträckfamn — blef 
bestämdt, så har man ej vidhållit sin afsigt. Partier 
af sådan utstämplad stock, och jemte dem äfven ostämp
lad, hafva dock af allmogen blifvit fällda, enligt dess 
uppgift, i den tro att fällningen af de utstämplade trä
den skedde med laga tillstånd.

Men hvilka medel vinningslystnaden än må haf
va anlitat för att kringgå lagen, säkert är att åverk
ningar inom kronoskogarne fortforo att föröfvas. Ehuru 
det här ej mer än annorstädes i landet under åren 
1858 och 59 kunnat vara obekant att staten ärnade 
taga en närmare vård öfver sina skogar, så bevisa 
dock de vid hvarje elf och inom hvarje revier under 
åren 1860 och 61 i beslag tagne betydliga partier såg
stock, timmer, katad skog, m. m., att man af Forst-



personalen blef öfverraskad nära nog i sin vanliga 
hushållning. Följande förteckning öfver, till det me
sta under tiden närmast före dess ankomst, åverkade 
skogsprodukter, hvilka under sagde år ertappats, lem
nar härom närmare upplysning. Dervid är att märka 
att under den tid, då dessa åverkningar anträffats, 
med undantag af några få skogsvaktare i de södra 
revieren, ingen egentlig bevakningspersonal ännu fun
nits, ty först under förliden vår hafva skogvaktare 
blifvit antagna, samt att bevakningen på de samfällda 
markerna är förenad med stora svårigheter. Det kan 
derföre ingalunda antagas att nedanstående förteck
ning öfver åverkningar, som under sagde tid föröfvats, 
skulle vara fullständig. Uppgifterna i densamma grun
da sig på Forsttjenstemäns embetsskrifvelser.

(Se Tab. N:o II.)

Summan af dessa effekters penningevärde, beräk
nad efter gångbara priser, stiger till 29,445-rub. s:r. 1) 

Skulle man antaga det förut uppgifna resultatet
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*) För sågstock 40 kop., — timmer 20 kop., — bjelk och skepps
virke per medium 1 rub., — famnen katved 60 kop., — tjär- 
tunnan 6 rub., — famnen brännved 1 rub., — tunnland sved
1 rub., — famnen kolved 50 kop., — lasset gärdsel 20 kop., 
för tolften plankor 2 rub. För brännved har i Uleåborg, enligt 
O. Y. S., förliden vinter betalts 70 ä 90 kop. för lasset. Exem
pelvis må nämnas, att i Kuivaniemi invid kusten uppå auktion 
betalts för blandad ved och granved 1 rub. 90 kop. per famn, 
för björkved 2 rub. 40 kop. och 2: 90 per famn, samt att vid 
auktion i Ijo för katved betalts från 80 kop. till 1: 50 kop- 
för stående katskog per famn ä 100 kub. fot, som utgör vid
pass hälften af vanlig tjärvedsfamn enligt allmogens beräkning 
t= 252 kub. fot, och för fälld vid tjärdal befintlig katved 2 
rub. för dylik famn. Svedjeländer hafva utarrenderats för 1 
rub. per tunnland.



Till sidan 20. Tab. II.

Ré vier. Sågstoek. Timmer. Bjelk och 
skeppsvirke.

Katskog
famnar.

Tjära
tunnor.

Brännved
famnar.

Sveder
tunnland.

Kolved 
kub. fot.

Gärdsel
lass.

Plankor
stycken.

Kalajoki 368 56 22 __ . 30 _
Pyhäjoki 1,757 104 5 .— — — — — — —
Siikajoki 1,814 288 90 383§ — 35 — — —
Muhos — 332 — — — iooh — 3,980 100 —
P al damo 3,000 .— _ 300 .— — — — — —
Sotkamo 10,000 .— — 187| 20 —• — — — —
Hyrynsalmi 842 35 — 1,304 15§ — 58 — — —

n
Haukipudas

6,000 (år 1859) 
444 • __ 129 . __ _ _ _ _r

Ijo 4,968 — — 1,790 — — 188 — — —
Kuusamo 3,549 — 815 12 38 — 319,6 — — —
Simo 10,055 633 50 30 — 116 — — — —
Kemi 9,438 965 — — — 23| — — — —
Rovaniemi 3,232 100 — — — 25 — .— — —
Öfver Torneå 411 1,013 149 _ — 14 — .— — 229
Ounasjoki 1,467 — — — 98 — — — — —
Muonioniska 166 910 8 — — 30 — — — —

Summa 57,143 4,748 1,117 4,192 171| 366 555,6 3,980 130 229
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af Hr F. N:s beräkning öfver det antal stock, som 
sågrörelsen inom länet årligen förbrukade, neml. 50 
å 60,000, för riktigt, så skulle ofvanstående förteck
ning ge anledning att såsom möjlig antaga den hän
delse, att hela denna industris behof af råämne för 
ett år kunnat förvärfvas på lagstridigt sätt. Sådant 
vore dock alltför bedröfligt. Vi hafva äfven, såsom 
sannolikare, antagit det af sågarne inom länet årligen 
försågade antal stammar till 150,000.

Under den sednast förflutna tiden hafva en mängd 
åverkansmål vid domstolarne förevarit, i hvilka såväl 
till sågrörelsen hörande personer, som isynnerhet all
mogen varit invecklade. Flertalet af föröfvade åverk
ningar har dock ej kunnat åtalas, emedan gernings- 
männen förblifvit oupptäckta. Om mängden af be
gångna förbrytelser skulle fälla domen öfver innevå- 
narnes i detta län sedliga ståndpunkt, så skulle deras 
tal i närvarande fall tala ett förfärande språk. Men 
historiens dom skall väl betydligt modifieras, när man 
betänker, i huru stort behof handeln är af dessa sko
gar, huru allmänt skogsegendom ringaktats, huru kro
noskogarne stått öppna för hvar man, samt huru man 
såg deras rika förråder i alla fall ej till något använ
das, utan gagnlöst ruttna neder, med ett ord, det är 
ej efter måttstocken för det absulut rätta, som histo
rien uttalar sin dom öfver ett folks sedlighet, utan ef
ter den ståndpunkt rättsbegreppet i sin utveckling hos 
detta folk uppnått —  och den tid, för hvilken ifråga
varande ståndpunkt är betecknande, tillhör numera lyck
ligtvis historien. Likväl kan det ej nekas, att de upp
repade åverkningarne på vissa trakter ledt till en gan
ska betänklig demoralisering. Byalag finnas, der kro- 
nobetjeningen säger sig ej kunna lita på vittnens sann
färdighet i åverkansmål, och exempel uppå att perso-
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ner stått till rätta för i dylika mål begången mened 
skulle kunna anföras.

Det torde ej sakna sin tillämpning på förhållan- 
derna här, hvad förut citerade författare säger om den 
omnämnda perioden i Tyska Forstväsendet, neml.: 
” Om under denpa tidrymd ännu föga tyckes blifvit 
gjordt för Forstväsendet, så var dock, i betraktande 
af den ringa bildningsgrad, på hvilken menniskorna 
då stodo, och af de stora förråderna af skog och vir
ke, redan derigenom mycket vunnet, att en fastare 
besittning af dem inträdt, och att de blifvit tagna un
der uppsigt. Det blef derigenom erkändt, att sko
garne lemna oumbärliga produkter, och att Forstvä- 
sendet derföre förtjenar den största uppmärksamhet. 
Derigenom blef också den första grunden för skogs
hushållning lagd, och densamma genom vidare utbild
ning höjd till en vigtig gren af Statsförvaltningen.”

Om man antager att ofvanantydda tillstånd i 
skogsförhållandena skulle fått fortfara och afser från 
dess menliga inverkan på rättstillståndet och på be
folkningens moralitet, så framstår frågan: hvilket in
flytande skulle detta tillstånd utöfvat på länets ekonomi?

Det är bekant att skogsprodukter utgöra Uleå
borgs läns nästan enda expor t artikel, samt att han
deln, för vinnande af sina behof deraf, är nästan ute
slutande af nödvändigheten hänvisad till krono- och 
de samfällda skogarne. Men vi veta äfven, att till- 
gångarne i dessa skogar äro stora. Enligt Forstper*- 
sonalens uppgift kunna årligen 3 å 400,000 till såg- 
stock användbara stammar från kronoskogarne afver- 
kas, d. v. s. mer än dubbelt mot hvad vi antagit att 
sågrörelsen förut förbrukat. Den skogbärande mar
kens areal inom dessa skogar är af Statsrådet Gyldén 
beräknad till 6,766,719 tunnland. Om nu den årliga
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skogsafkastningen af hvarje tunnland antages till 20 
kub. fot — enligt Hr Soldans beräkning, i skriften ” Om 
Finlands tjäruindustri”, är den absoluta skogsmarkens 
i Finland årliga afkastning 24,3 kub. fot — så skulle 
den virkesqvantitet, som från kronoskogarne årligen 
kunde afverkas utan fara för deras bestånd, utgöra 
135,334,380 kub. fot. Om nu äfven antages att han
deln hemtat hela sitt behof af skogsprodukter, såväl 
för sågrörelsen, som tjärutillverkningen och skepps- 
bryggeriet m. m., från kronoskogarne, men i stället ej 
tages i beräkning hvad till husbyggnad, bränsle m. fl. 
behofver från dem huggits, så utgör detta, enligt hvad 
förut är angifvet, endast ungefär 20 milj. kub. fot. Det 
tyckes således som om ingen brist på skeppsproduk- 
ter, och ingen olägenhet af den rådande misshushåll
ningen varit att befara, om den också fått fortfara.

Men om man, af det förut sagda, erinrar sig? 
att sågrörelsen och tjäruindustrin samtidigt pågå som 
lifligast på samma trakter inom länet, samt att det 
sätt, på hvilket skogarne för dessa behof anlitades, 
dömde dem till en säker förstöring, så skall man fin
na att saken skulle haft sina ganska betänkliga följ
der. Sågrörelsen skulle neml. först utgallrat det bättre 
och gröfre virket, och tjärubränningen, som är min
dre nogräknad med trädens duglighet och ålder, se
dan förbrukat resten, och sålunda skulle förödelsen 
framgått, från en närmare till en aflägsnare trakt, 
utan att skona medelålders skogen, hvilken på samma 
trakt åter efter en tids förlopp kunnat fylla behofvet 
af större virke, och lemnande efter sig antingen en 
uthuggen ungskog, eller kala fält. Dagliga erfaren
heten, och det förflutna seklets erfarenhet bevisar att 
så skulle tillgått. Skilnaden är endast den, att, i stället 
för att det förut behöfts ett sekel att tillbakatränga
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gränsen för skogsdistrikterna 10 mil, så skulle det nu 
skett på ett eller par decennier, ty kulturen och dess 
behofver af skog äro nu mångfaldigt större — kon
sumtionen i hela länet hafva vi förut beräknat till un
gefär 4 gånger, och särskildt hvad handeln konsume
rar af skog till 5 ä 6 gånger mera än för ett sekel 
tillbaka. Det kan ej nekas; gränsen för skogsdistrik
terna skulle dag för dag, och steg försteg, men oemot
ståndligen blifvit tillbakaträngd.

Olägenheten häraf inses lätt om man erinrar sig 
hvilken betydelsefull faktor transportkostnaden är i 
trädhandeln. En landtransport af 15 ä 20 mil, säger 
Hr Soldan, kan omöjliggöra tjäruindustrin, och för 
närvarande torde sågrörelsen knappt löna sig, om stoc
ken till de aflägsnare vattendragen måste släpas på 
par, tre mils afstånd. Men ju längre skogsgränsen 
skulle blifvit tillbakaträngd, ju större skulle äfven 
transportkostnaden hafva blifvit, och detta skulle fort
gått tills antingen den skog hvarpå industrin var grun
dad hade tagit slut, eller tills skogsförrådernas afläg- 
senhet, de må då hafva varit huru rika som helst, 
erfordrat en enorm transportkostnad. Man vet t. ex. 
att de kring Kitkajärvi sjö i norra delen af Kuusamo 
befintliga rika skogstillgångarne stå gagnlösa, och att 
de endast genom kostsamma kommunikationsanstalter 
kunna transporteras till Ijo elfs vattendrag. I hvar- 
dera fallet skulle den af skogarne beroende industrin 
nödgats upphora. Den tidpunkt, när detta skulle in
träffat, låter för skilda orter beräkna sig. I Siikajoki 
revier t. ex. är de sågbara trädens antal beräknadt 
till 129,000, och högst obetydliga förråder af dem fin
nas i enskiltas skogar. Den vid elfven af samma namn 
belägna sågen förmodas årligen försågat circa 10,000 
stock — en förmodan som ingalunda synes osannolik,
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let, haft fällda 30 å 40,000 stock, af hvilka, såsom re
dan är nämndt 25,000 togos i beslag, och att par år 
derpå åter 10,000 stock blefvo qvarhållne, då likaså 
ett större antal lärer funnits fällda för samma såg. 
Således skulle denna såg efter ungefär halftannat de
cennium nödgats af brist på stock upphöra att såga. 
Samma förhållande skulle förr eller sednare hafva in
träffat äfven på andra orter, och följden hade varit 
att exporartiklar småningom börjat tryta. Historien 
bevisar genom ett nära till hands liggande exempel 
att det så skulle skett. Om Brahestad säges:!) ”Kau- 
punkimme vietävä kalu on ollut metsästä saatua, var- 
sinkin tervaa ja potaskaa; mutta sitä mukaa kuin met- 
sät ovat ajattelemattomassa hojdossa ja metsävalkeain 
hävittemisessä kuluneet, on metsäkaluin vuotuinen tuonti 
vähennyt.’ ’ — ”Ulkomaalta tuodaan aivan vähä kalua, 
ja sen tuonti näyttää vuosittain vähenevän; siksi ovat 
kauppamiehemme kääntyneet varsinkin laivain toimeen, 
rahdin kuljetukseen ja ulkomaan kauppaan.” Att följ
den för hela länet förr eller sednare skulle blifvit den
samma är ej svårt att förutse. Såväl exporten, som 
importen hade småningom aftagit och fartygen syssel
satts med frakter emellan utländska hamnar, medan 
det skulle berott af osäkra konjunkturer, om de gått 
med vinst eller förlust.

Men det är ej endast på handeln och derigenom 
medelbart på jordbruket, som inflytelsen af den förut 
omtalade misshushållningen med skogen skulle gjort 
sig kännbar, den skulle äfven utöfvat en mera direkt 
inverkan på denna sednare industri. V i veta neml.
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*) Se ” Brahen kaupungin historia”  i Oulun Viikko-San. N:o 22 
för år 1860.
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att befolkningen i de egentliga tjärudistrikterna nästan 
uteslutande lefver på skogens bekostnad, äfvensom att 
fattigdomen i dem är stor. Kapital - besparingar äro 
der sällsynta och sådana göras ej heller. Förråderna 
gå der, som man säger, från hand till mun. När 
då skogarne skulle tagit slut och tjärtillverkningen 
och den samtidigt bedrifna sågrörelsen skulle nödgats 
upphöra, så hade allmogen, utan kapitaler och utan 
några tillfällen till biförtjenster, efter att hafva bestått 
” tjärudalens eldprof”, sett sig tvungen att egna sig åt 
det hittills försummade jordbruket. Men bristen på 
kapital skulle tvingat till skuldsättning, och denna 
åter skulle nedtryckt jordbrukaren under de många
handa svårigheter med hvilka han måste kämpa innan 
denna nya näringsgren hunnit upparbetas. Äfven i 
detta fall afge de fordna tjäruorterna föredömet. På 
dessa orter, inom Salo härad t. ex., är skuldsättning 
ibland allmogen ganska allmän. Publika kassor och 
enskilta kapitalister i städerna hafva deraf haft erfa
renhet. På en del orter har Kronan nödgats bisprin
ga genom att bekosta afdikningar af mossor och kärr 
nära byar och hemman, för att underlätta början till 
kärrodlingar. Men likväl har mången, som haft del 
af en sådan förmån, upptagit lån för att utvidga sina 
odlingar och fortsätta de för dem nödiga afdikningarne. 
I Piippola församling t. ex., hvars innevånare för 20 å 
30 år sedan nästan uteslutande lefde af tjäruindustrin, 
hafva de företagsammaste bland allmogen genom ban
kolån blifvit satte i stånd att börja med större jord
bruk. Men de fråstömma, sumpiga kärren hafva hit
tills illa lönat deras på dem nedlagda mödor och kost
nader. En del hafva nödgats upptaga nya lån för 
att kunna betala räntorna på de gamla lånen. Man 
önskade hoppas att jordens afkastning småningom skall
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skuldfrihet torde för mången vara blott alltför klent.

Hvad som drabbat dessa sednare orter skulle 
äfven förestått de förra, nemligen skuldsättning, miss
växter och trångmål. Således skulle hvarken handeln 
eller jordbruket kunnat undgå att i en nära framtid 
känna de menliga följderna af det tillstånd i länets 
skogförhållanden, som vi förut omtalat, om det oför- 
ändradt fått fortfara.

Hvilken förändring kan då Forstväsendets in
förande häri åstadkomma? Man anmärker, att sko
garne stå som de stodo, förr än Forstpersonalen an
lände, fullkomligt oförändrade. Man tviflar, när man 
erinrar sig samma personals fåtalighet och de ofant
liga skogsarealerna, uppå att några tillgöranden af 
kulturen, företagna med så ringa krafter, skola förmå 
något till skogarnes förbättring. Ja, man har till 
och med velat framställa saken så, att man förut af 
sparsamhet och omtanke för skogarnes väl anlitat 
dem mindre, än nu, sedan Forstväsendet blifvit or
ganiserad t, då, såsom man säger, ett för deras be
stånd fruktansvärdt antal stammar årligen utbjudes. 1)  
Men oaktadt det ligger sanning i dessa påståenden, 
oaktadt skogarne ännu ej visa spår af några kultur
åtgärder till deras förbättrande, oaktadt tanken uppå 
att uteslutande genom kultur här frambringa dem må
ste anses såsom en förmätenhet, och oaktadt Forst
väsendet årligen nu utbjuder flere stammar åt såg- 
egarne än dessa någonsin förut på en gång fällt, så 
våga vi påstå, att den inträffade förändringen en dag 
skall intaga ett vigtigt rum i detta läns kulturhistorie.

a) Se Oulun Viikko-Sanomia N:o 23 för 1862 art. Metsä-asioista 
IV. af F. N.
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Genom kulturen lärde sig menniskan att ställa 
sin hushållning i ett förnuftigt sammanhang med na
turens, att använda dennas verksamhet i sin tjenst. 
Åkerbruket begagnar sig af denna verksamhet för 
frambringandet af de närande växterna, och hennes 
uppgift är att understöda densamma, att försätta des
sa växter i de förhållanden, i hvilka de ge de rikaste 
skördar. Äfven träden i skogen förutsätta, såsom 
hvarje organiskt väsende, vissa nödvändiga vilkor 
för sin trefnad, ehuru de mindre, än andra odlade 
växter för sin utveckling taga menniskans hjelp i an
språk. De så sig sjelfva, de fordra ej en så mödo
sam bearbetning af jorden, de fordra ej gödsling, 
men likväl är det endast under vissa förhållanden 
som de fullständigast fortplanta sig och kraftigast ut
veckla sig. Att allt närmare lära känna och fram
bringa dessa för skogarnes trefnad nödvändiga för
hållanden utgör också här föremålet för Forstman- 
nens sträfvanden, om han äfven genast i betraktande 
af de jemförelsevis ringa krafter, som stå honom till 
buds, måste uppge tanken uppå att lemna naturen en 
så kraftig hjelp, som af den under gynsammare för
hållanden arbetande Forstmannen i lyckligare lottade 
länder kan densamma meddelas. Men af hvad förut 
är yttradt om det hittills brukliga sättet vid skogar
nes begagnande framgår, att naturen, som i sin verk
samhet bordt understödas, tvärtom rönte mångfaldiga 
hinder af dem, i hvilkas tjenst hon arbetade. Att 
hennes verksamhet inom kronoskogarne nu fortgår 
mera ostörd, sedan dessa blifvit fredade för de mån
gahanda ingrepp, som i dem, enligt hvad är nämndt, 
gjordes, är alltså en vigtig förändring.

Men man har satt i fråga huruvida ej det när
varande begagnandet af skogarne, emedan Forstvä-
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sendet årligen utbjuder ett större antal äldre träd, än 
förr liuggits, är skadligare än det förra. Dervid är 
då att märka att dessa stammar äro öfvermogna. Det 
är således i sin ordning att de borthuggas för att 
lemna plats för andra. Vidare, att de nu årligen ut
tagas till bestämdt antal inom hvarje revier, att såle
des afverkningen nu pågår jemnt i hela länet i pro
portion med skogstillgångarne på hvarje ort, i mot
satts mot förut, då den skedde på en ort tills förrå
det der blef uttömdt, utan afseende på när detta in
träffade, och derifrån fortgick till en annan, obekym
rad om den uthuggna marken åter blef gjord skog
bärande eller ej. Nu deremot är uppmärksamheten 
fästad derpå, att de kala platser, som uppstå, blifva 
besådda och frambringa ny skog. Vidare är att ob
serveras att medelålders skogen lemnas att qvarstå 
och tillväxa, under den tid de Öfvermogna stammarna 
afverkas, tills den hunnit mogna och således fortfa
rande kan fylla behofvet af gröfre virke. Det är 
némligen bekant att tjäruindustrin, sådan den hittills 
bedrifvits, denna för skogarne i detta län så fruk
tansvärda fiende, är dömd att inom kronoskogarne 
upphöra, sedan de inom dem nu befintliga katade 
träden blifvit använda. Likaså är det kändt, att 
Styrelsens afsigt är att genom afdikningar afleda den 
öfverflödiga fuktighet, som för närvarande besvärar 
växtligheten inom dessa skogar, samt att genom kul
turåtgärder göra de alldeles kala markerna skogbä
rande. Vi finna således att naturens aldrig livilande 
verksamhet inom kronoskogarne numera ej blott fort
går mera ostörd, utan äfven att tvänne vigtiga yttrin
gar af densamma understödas, nemligen fortplantnin
gen, genom qvarlemnande af fröträd och på större 
kala marker skeende kulturer, och tillväxandet, ge
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nom skeende utdikningar af de sumpiga markerna. 
Men mer än hälften af Uleåborgs läns stora yta upp
tages af kronojordarne. En väsentlig förändring har 
således härmed inträdt i länets kulturförhållanden.

Den närmaste följden af den inträffade förändrin
gen är af vigt för länets hushållning, och undgår ej 
att utöfva inflytande såväl på dess handel, som jord
bruk. Yi hafva förut sökt ådagalägga att, om samma 
misshushållning med skogen, som förut varit rådande, 
hade fortfarit, så skulle handeln kommit att lida 
brist på exportartiklar till följe af tvänne omständig
heter, nemligen genom skogstillgångar nes uttömning 
på de orter, som äro lättast tillgängliga, och genom 
att transportkostnaden för skogsprodukterna skulle 
stigit i samma proportion, som gränsen för skogs- 
distrikterna hade blifvit tillbakaträngd. Hvad den 
första af dessa omständigheter vidkommer, så torde 
densamma numera ej vara att befara. Ty, såsom re
dan är nämndt, är det nu inom kronoskogarne be
fintliga förrådet af gröfre skog bestämdt, att, genom 
en lika stor årlig afverkning, användas under en så 
lång tidrymd, att medelålders skogen derunder hin
ner uppnå sågstocks storlek. Der således en på dessa 
skogstillgångar beräknad industri förut funnits, der 
äger den nu en garanti för, att den kan fortfarande 
bestå i samma omfång som för närvarande — och må 
vi tillägga, när anläggningar af nya dylika industriela 
inrättningar påtänkas, har man sig bekant, hvar skogs
tillgångar finnas, och huru stora de äro m. m.

Orsaken till transportkostnadens stigande åter 
funno vi deri att skogsgränsen, om misshushållningen 
fortgått, skulle blifvit tillbakaträngd. Men vi hafva 
sökt visa att man, genom att afverkningen nu be- 
drifves jemnt och samtidigt på alla orter i proportion



31

med tillgångarne, och genom att den halfmogna sko
gen lemnas att uppväxa, fortfarande skall hafva för
råd af gröfre virke på samma trakter, som för när
varande. Denna orsak är således undanröjd, och 
skogsgränsen är omedelbart genom Forstväsendets in
förande fixerad i dess nuvarande läge. Häri ligger 
äfven utan tvifvel den för trädhandlaren för ögon
blicket mest framstående följden af den inträffade för
ändringen. Ty om äfven skogen på de närmare be
lägna orterna skulle tagit slut, så återstod honom 
likväl tillgångarne på de aflägsnare, men dessa hade 
ej annorlunda kunnat åtkommas, än genom en år för 
år stigande transportkostnad. Nu deremot kan trans
porten, om man förbiser de skiljaktigheter, som för
orsakas genom smärre olikheter i afstånden, och ge
nom arbetslönens stigande och fallande, aldrig blifva 
dyrare än den för närvarande är, ty såsom sagdt, or
saken dertill är undanröjd. Men dermed är ej nog. 
Det ligger både i trädhandlarens och Forstmannens 
intresse att få transporten underlättad och nya förrå
der gjorda tillgängliga; i den förres, ty han kan då 
utvidga sin rörelse, och i den sednares, ty han kan 
då afsätta mera och för högre pris. Transportens 
underlättande är derföre en för Forstväsendet vigtig 
uppgift, och hvarje bidrag till dess lösande lika så 
fruktbringande för staten, som för länet.

De svårigheter, som möta virkestransporten ut
för Uleåborgs läns elfvar, uppstå isynnerhet genom 
de grunda, af sandbankar cch stenar uppfyllda for
sar, af hvilka strömmen utfor deras breda bädd ofta 
besväras. Vid högt vattenstånd under vårfloden äro 
dessa forsar mindre hinderliga, ehuru äfven då fram
stående klippor och stenar uppehålla virket och på
kalla en större arbetsstyrka vid flötningen. Men vår
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floden är under vissa år ganska liten och af kort 
varaktighet, hvarföre stocken vid en del elfvar ej 
alltid kan nedflötas, såsom vi se att fallet varit detta 
år vid Kemi, Ijo och äfven Siikajoki elf. Dertill 
kommer att flere af dessa elfvar genomlöpa sjöar, 
hvilka sednare bli isfria än elfvarne, hvarigenom vår
floden till en del hinner förrinna obegagnad. Stun
dom åter är ett för högt vattenstånd till hinders, i 
det nemligen stocken förskingras utom flodens bräd
dar och vid vattnets fallande blir qvarliggande längs 
stränderna. Slutligen är att märka det stora hinder, 
som möter transporten utför dessa elfvar, genom fi
skeverkens tidiga utslående. Flötningstiden blir här
igenom ansenligt förkortad.

Den sydligaste af länets sågar, Houru, har längs 
Pyhäjoki elf flötat sin stock, livilken den hemtat från 
Pyhäjärvi och Kärsämäki. Stocken har på ett år 
blifvit transporterad öfver Pyhäjärvi sjö, och det föl
jande året utför elfven till sågen. Flötningen besvä
ras af Haapajärvi och isynnerhet det grunda Meri- 
järvi träsk, genom hvilka elfven flyter, och kostnaden 
har öfverhufvud beräknats till 15 å 20 kop. per stock. *) 
Längs Siikajoki elf har flötningen till den i Revolax 
belägna såg, en sträcka af ungefär 12 mil, sedan 
stocken från de aflägsnare trakterne blifvit samlad, 
verkställts på en vår, eller 2 å 3 veckor, och priset 
derför uppgifves till ungefär 10 kop. per stock. Den
na elfs utlopp är grundt, och för alla större farkoster 
ofarbart, och dess nedra lopp är besväradt af for

*) Ofvanstående uppgifter om transporten och kostnaden derför 
äro meddelade af Forstmän på skilda orter. Det är klart 
att priserna måste variera. Uppgifterna om dem äro att be
traktas såsom medeltal för den sednaste tiden.
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sar, hvårföre äfven sågen anlagts 3 mil från kusten. 
Flötningen besväras af några forsar, särdeles Vuor- 
na fors i Pulkkila. Utför Uleå elf, som från träsket 
af samma namn emottar en jemn och riklig vatten
tillgång, är transporten jemförelsevis lätt, men hin
dras af fiskeverken. Stocken transporteras här i flot
tor, och kostnaden beräknas ifrån Uleå träsk till elf- 
vens mynning till ungefär 6 kop. per stock. För den 
stock, som hemtas från Kuhmoniemi och Sotkamo, 
har flötningen till Kaj ana beräknats till 20 kop. och 
derifrån öfver Uleå träsk till Uleå elfs begynnelse 
till 15 kop., således in summa 41 kop. per stock. 
Flötningskostnaden utför Hyrynsalmi vattnen lärer 
varit något mindre. Uleå träsk, som ligger öppen för 
och lätt uppröres af vindarne, försvårar betydligt stock
flottornas framforsling. Stundom lärer händt att stoc
karna blifvit åtskilda och förskingrade. Man hör äf
ven behofvet af en ångbåt såväl till bogsering af 
stockflottorna, som till underlättande af trafiken på 
denna sjö, ofta framhållas.

Äfven utför Ijo elf har stocken transporterats i 
flottor, och kostnaden ifrån Pudasjärvi till elfsmyn- 
ningen, en sträcka af 12 mil, har beräknats till un
gefär 12 kop. per stock. De svårigheter, som här 
möta transporten, förorsakas dels af forsar, af hvilka 
Pahkakoski, Ikko, och isynnerhet Raasakka fors äro 
de besvärligaste, dels af öfversvämningar, hvilka pläga 
inträffa i trakterna af Pudasjärvi träsk, dels äfven af 
fiskeverken. Laxpatorna vid elfvens utlopp utslås 10 
dagar efter det Pudasjärvi träsk blifvit isfritt. Under 
år, då transporten är mindre gynsam, kan det inträffa 
att stockflottorna ej hinna fram förr än detta skett. 
Sådant var fallet detta år, och det säges att fiske
verkens ägare endast för ett pris af 500 rub. s:r,

3
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ehuru laxen då ännu ej begynt stiga, till en natt öpp
nat sina pator, då flottorna fingo passera. Flötnin
gen från bielfvarne till hufvudelfven sker vanligen 
på ett, men erfordrar i några fall två år; priset är 
följaktligen olika. Kostnaden för de 5,700 stock, 
hvilka kronan detta år transporterade längs Kissos- 
joki till dennes mynning i hufvudelfven, en sträcka 
af vidpass 1| mil, beräknas för milen till ungefär 5 
kop. per stock. Tillfölje af den ovanligt låga vårflo
den detta år drog flötningen ut på tiden, hvarföre 
man fruktade att detta parti ej skulle hinna framflot- 
tas till Ijo elfs mynning inan laxpatorna utslogos. 
Man fann det derföre rådligas t att låta stocken qvar- 
ligga vid Kissosjoki’s utlopp i Ijo elf.

För transport af sågstock längs den största af 
länets elfvar, Kemi elf, saknas ännu erfarenhet. Hit
tills hafva endast de vid sågarne tillverkade plankor 
och bräder i flottor nedforslats till mynningen, och 
derjemte smärre partier timmer från Kemiträsk. Kost
naden för denna sednare transport uppgifves till 20 
kop. per stock. Vid denna elf äro Petäjäkoski och 
Taivalkoski forsar mest att befara; äfven utgöra fi
skeverken ett svårt hinder. Transporten från bielf
varne till kusten förmodas kunna verkställas på 2 år.

Torneå elf, äfvensom de öfriga, Simo, Kuivanie- 
mi och Haukipudas eller Kiminge elfvar erbjuda min
dre svårigheter for virkestransporten. V i sakna upp
gifter på transportkostnaden utför dem.

Vid de olägenheter, som förorsakas af vårflo
dens korta varaktighet, och de i dessa elfvar mötan
de många forsar, är dock äfven såsom motsvarande 
fördelar att observera vattnets snabba lopp i desam
ma, särdeles under flodtiden, samt den omständighe
ten att forsarne äro småningom, sällan brant slut
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tande, hvarföre de äfven, med få undantag, kunna be
gagnas till båtfart. Genom dessas upprensande är 
att hoppas att flötningen skall betydligt underlättas, 
både genom den tid, man sålunda, genom hindrens 
undanskaffande, skall vinna för begagnande af vår
floden, och genom att den vid flötningen behöfliga 
arbetsstyrkan kan ansenligt förminskas. Äfven olägen
heten af öfversvämningar bör väl kunna undvikas, om 
vattnets aflopp göres mera obehindradt. Vigten och 
nödvändigheten af sådana rensningsarbeten har äfven 
föranledt Styrelsen att vidtaga åtgärder för deras be
främjande; man vet att, näst utgifterna för förvalt
ningens och bevakningens af kronojordarne organi
serande, äro anslagen för upprensning af flötningsle- 
der de första uppoffringar, som för Forstväsendets 
skull i detta län gjorts. Det är bekant att 12,000 
rubel äro anslagne till undanrödjande af de svåraste 
hindren för flötningen utför Kemi elf; äfvenså att 
Strömrensningskåren för närvarande förehar rensnin
gen af en mängd forsar i Sotkamo och Kuhmoniemi, 
för att underlätta kommunikationerna. Att hoppas är 
det väl äfven, att dessa för trafiken inom denna i 
många afseenden vanlottade del af vårt land så vig
tiga elfvar i en framtid vid fråga om bevillningar 
för kommunikationernas underlättande ej skola för
glömmas, särdeles som, genom Forstväsendet, en större 
direkt inkomst för staten är en följd af hvarje upp
offring för detta ändamål.

Men utom dessa större vattendrag gifves det en 
otalig mängd bifloder och bäckar, hvilka vanligen upp
rinna ifrån kärr och mossor i de aflägsna ödemar
kerna, och hvilka för närvarande oftast äro fyllda af 
kullfallna eller af menniskor fällda träd, eller af ste
nar och derigenom ej blott äro oanvändbara för all
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transport, utan äfven uppdämma vattnet och bidraga 
att utvidga de vattendränkta mossornas område. Ge
nom att upprensa och förbättra dessa vinnes det 
dubbla ändamålet, en större terräng för kulturen och 
en lättare transport för dess produkter. Styrelsens 
afsigt att genom Forstpersonalen låta verkställa dyli
ka arbeten allt efter hand som behofvet fordrar är 
känd. Sedan dessa smärre flötningsleder gjorts an
vändbara torde landttransporten öfverhufvud blifva 
mindre, och blott sällan öfverstiga en half mil. Den 
är äfven i detta län af naturen synnerligen gynnad 
genom den jemna bana, som mossor och kärr under 
den långa vintern erbjuda. Likväl mötes äfven den 
för närvarande af stora svårigheter, hvilka förorsakas 
genom bristen på arbetskrafter, särdeles i de norra 
delarne af länet. Priset på huggning och släpning 
af stocken till flötbart vattendrag lärer i Kuhmonie- 
mi och Sotkamo t. ex. öfverhufvud beräknats till 15 
ä 20 kop. per stock, i Piippola har under förliden 
vinter betalts 25 å 30 kop. för huggning och | mils 
transport, och i Pudasjärvi uppgifves priset öfver
hufvud hafva varit 10 kop., men för en mils trans
port 20 kop. per sträckfamn, huggning inberäknad. 
På denna ort lärer ej varit ovanligt att häst och karl 
förtjenat 2 rub. 50 kop. och deröfver på dagen. Or
saken till dessa höga priser torde varit den, att all
mogen på denna ort för egen del varit upptagen af 
arbeten i skogen, såsom fällning och släpning af tjär
ved och stock.

Man torde i allmänhet anse att staten bör öf- 
verlemna virkestransporten åt enskilte, då konkurren
sen säkrast skall reglera transportkostnaden. *) Men

*) ” Die mit dem Detail des Geschäfts verbundenen Zurichtungs-
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äfven med erkännande af riktigheten häraf, kan det 
sättas i fråga, om ej nödvändigheten på aflägsna trak
ter, der ingen konkurrens kan uppstå, skall föranleda 
till afvikelse från regeln. Förut är nämndt att sko
garne kring Kitkojärai sjö i Kuusamo stå värdelösa 
till följe af bristande transportmedel. Ett nära nog 
liknande förhållande äger rum med skogarne i Simo- 
revier öster om Simojärvi sjö. Tillgången beräknas 
der till 400,000 öfvermogna sågbara stammar, och en
dast glest bebodda trakter finnas på par mils afstånd. 
Åtminstone måste dessa skogars värde betydligt ned
sättas genom en oskäligt hög transportkostnad, som 
den närmast boende allmogen i saknad af konkurrenter 
kan göra anspråk uppå. Deremot borde transporten 
af dessa tillgångar kunna ske för vida mindre kost
nad, om Kronan för detta ändamål anställde en egen 
arbetsstyrka. En af Forstmän, som närmare känna 
förhållandena på orten, uppgjord sannolik beräkning 
öfver alla särskilda härvid nödiga utgifter gör det 
antagligt, att stockens huggning och släpning i så
dan händelse ej skulle öfverstiga 45 kop. per st., en 
kostnad, som föga öfverstiger det pris, som betalts 
på mera bebodda orter i denna del af landet. I den 
händelse, att Kronan skulle vidtaga en sådan åtgärd, 
kunde således de aflägsnare skogstillgångarne utan 
förlust öppnas för trafiken. För den enskilta såg-

Transpoi’t- und Lagerungskosten sind fiir den Staat höher als 
fur den Privatmann — Der Holzhandel in Staatswaldungen 
kann sich also nur auf die directe Abgabe des rohen Pro
ducts aus dem Walde beschränken” (Die Staatsforstwirthschafts- 
lehre af von Berg) — ” sillä pölkkyin ja puitten hakkuu sekä 
lasku kuuluu jo erityisten ihmisten elinkeinoon, toimeen ja kil- 
paan.” ” Sellaisiin ei siis tarvitse Kruunu ryhtyä.” (Se O. V. 
S. N:o 23 för 1860 art. Metsistä ja metsätöistä.)
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ägaren egnar sig ett dylikt företag ej, ty han kan ej 
för längre tid beräkna storleken af den nödiga ar
betsstyrkan, emedan konkurrensen vid hvarje försälj
ning bestämmer det antal stock, till livars transporte
rande den är nödig, och emedan han ej kan syssel
sätta den på tider då virkestransport ej kan komma 
i fråga.

Men besinnar man derjemte, att arbeten af för
utnämnd beskaffenhet för underlättande af transporter 
längs vattendragen ej lämpa sig för enskild företag
samhet, emedan kostnaden för rensning af de större 
vattendragen öfverstiger hvad enskilda for sådant än
damål kunna uppoffra, och emedan äfven de smärre 
vattendragens upprensning blefve betungande, allden- 
stund skogstillgångarne invid dem snart äro uttömda, 
och de således endast en kortare tid kunna till det 
afsedda ändamålet användas, så framstår fördelen för 
för länet af Statens mellankomst härvid i klar dager. 
Ej blott sågrörelsens fortfarande bestånd i dess när
varande omfång är genom Forstväsendets införande 
tryggadt, utan en utvidgning af densamma är redan 
i den närmaste framtiden att emotses.

Medan handeln inom länet är och i framtiden 
blir än mera beroende af kronoskogarne och derföre 
endast genom att förena sina sträfvanden med Forst
väsendets äger sitt bestånd och sin utveckling säker, 
är det deremot jordbrukets fördel att allmogen blir 
fri från det beroende af dessa skogar, hvari den, isyn
nerhet i tjärudistrikterna, hittills varit. En gifven, 
och vi skulle tro allmänt erkänd följd deraf, att Sta
ten öfvertagit vården af sina vidsträckta marker inom 
dessa distrikter, är den att tjärubrännarne, som nu 
äro inskränkta till ett trängre område för sin verk
samhet, nödgas vända sina öfverflödiga krafter på
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jordbruket. Äfven af allmogen inom de fordna tjäru- 
orterna hör man denna omständighet framhållas, så
som en af Forstväsendets införande härflytande vig
tig förmån för tjäruorterna. Men man har påstått, 
att förändringen inträffat för hastigt, och att allmo
gen genom den skall beröfvas sitt enda näringsfång, 
utan att äga annat medel för sitt uppehälle, och me
nat att om storskiftets afslutande skulle afvaktats innan 
kronojordarne tagits under bevakning, så skulle all
mogen haft tid att småningom förbereda sig för för
ändringen. 1)

Sannt är, att tid sålunda skulle vunnits, ty man 
uppger att ett eller par decennier ännu erfordras för 
att afsluta de pågående stor skiftsarbetena. Men man 
har ingen anledning att förmoda, att allmogen af för
utseende omtanke skulle, medan ännu rika skogstill
gångar stodo till buds, vändt sin verksamhet till jord
bruket. Tvärtom tyckes erfarenheten bestyrka att 
det är först sedan skogarne på orten tagit slut, som 
befolkningen af nödvändigheten tvingas att vända sig 
till jordbruket. Sannolikare synes derföre, att allmo
gen lika oförberedd som nu och lika fattig, men med 
mycket mera förstörda skogar skulle gått förändrin
gar till mötes. Säkert är att det skulle medfört kro- 
noskogarnes ruin. Erfarenheten inom tjärudistrikter- 
na bevisar nemligen, att såsnart någon del af skogen 
blifvit afskild för kronans räkning, så har den af all
mogen blifvit måhända än mera anlitad än dess egen 
lott; förhållandet med de inom Kajana härad för 
Kronans räkning redan afskilda smärre öfverloppsjor
dar, nemligen Nuasjärvi, Säresniemi, och Ristijärvi, 
samt Pohjanperä kronojord i Pudasjärvi, på hvilka

*) Se N:o 16 af O. V. S. för 1860, art. ”Metsistä ja metsätöistä.”
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skogen befunnits katad till tusental famnar, lemnar 
härom knappt något tvifvel öfrigt. *) När man öfver- 
väger dessa omständigheter, så tyckes det som om 
öfvergången från tjärubränning till jordbruk skedde 
lättare nu, om allmogen af förhållandena tvingas att 
egna sig deråt, medan den ännu har något qvar af 
egna skogar oeh medan sågrörelsen ännu kan lemna 
tillfälle till biförtjenster. Genom den kommer nemli
gen ett betydligt kapital jordbruket på tjäruorterna 
till godo. Kajana härad, Pudasjärvi och vestra Kuu- 
samo hafva att årligen föryttra circa 170,000 stam
mar, och transportkostnaden för dem, hvilken enligt 
hvad förut är uppgifvet, öfverhufvud kan beräknas 
till 50 kop. per stock, måste för dessa orter vara en 
välkommen hjelp. 2) Dessutom bör ej förbises det 
medel Styrelsen i Forstväsendet äger att vid behof 
komma dessa orter till hjelp genom att bereda ar- 
betsförtjenst inom kronojordarne. De kapitaler, som 
under hungersår såsom understöd utdelas, kunna här
igenom användas till produktift arbete.

Om man antager att förhållandena efter 10 år 
så hafva förändrats att den qvantitet tjära, som af 
allmogen inom länet efter nu bruklig method produ
ceras, nedgått till 40,000 tunnor eller ,50,000 tunnor

*) ” Uti storskiftade landsorter deremot visar erfarenheten nog
samt, att allmänheten vet spara sin skog nästan för mycket 
— i det den blir fallen för åverkan i grannens skog.”  (Se 
H. D. N:o 57 art. ” Några betraktelser i skogsfrågor.” In- 
sändt från Kaj an a.

*) Det förtjenar anmärkas hvilken förändring stockpriserna och 
transportkostnaden på en kort tid på dessa orter undergått. 
I Pudasjärvi betaltes nemligen för några år sedan från 12 till 
20 kop. för levererad stock, hvaremot nu endast för huggning 
och släpning betalts 30 ä 40 kop. per stock.
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mindre än för närvarande, men att sågrörelsen der- 
emot då konsumerar circa 200,000 stammar mera än 
förr varit vanligt, så -finner man lätt hvilken fördel 
jordbruket har af förändringen. Ty om transporten, 
sedan flötningsleder hunnit upprensas, af dessa stam
mar i medeltal antages kosta 40 kop. per st., in 
summa 80,000 rub. och dagspenningen öfverhufvud 
antages till 50 kop., så skulle sågrörelsen erfordra 
160,000 dagsverken mera, än förr. Den vid sjelfva 
sågarne för deras skötanden nödiga arbetsstyrka är 
af jemförelsevis ringa betydenhet, särdeles om sågar
ne öfverhufvud blifva bättre konstruerade, hvarföre 
den ej tages i beräkning. Stockens fällning och trans
port sker om vintern och flodtiden om våren, således 
på för jordbrukaren lediga tider.

Hr Soldan beräknar att tillverkningen och trans
porten af hvarje tunna tjära erfordra vidpass 10| 
dagsverke, af hvilka ungefär 7 dagar utgöras om 
sommaren, den tid jordbruksarbeten på fältet pågå. 
Vid ofvan antagna förhållande skulle således tjäru- 
tillverkningen beröfva jordbruket 525,000 dagsv. min
dre än för närvarande, och resultatet af förändringen 
vore en besparing för jordbruket inom länet af 365,000 
dagsverken årligen under en för detsamma bråd tid. 
Härmed hafva vi ej velat framställa all tjärutillverk
nings upphörande såsom önskvärd. Tvärtom — så
dant vore väl en olycka. Men vi hafva nyligen sett 
en fabrikmässig tillverkning af tjäran framställas så
som mera öfverensstämmande såväl med skogshus
hållningens, som teknologins och national-ekonomins 
fordringar. Endast sålunda bedrifven kan den intaga 
sin rätta plats, såsom en binäring, i förhållande till 
jordbruket.
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Det välgörande inflytande, som af vårdade sko
gar utöfvas på klimatet måste väl för detta läns ogyn- 
samma klimatologiska förhållanden anses som en om
ständighet af största vigt. Om det inflytande der- 
emot, som skogarne inom länet för närvarande utöfva 
i detta afseende, torde dock föga med säkerhet vara 
kändt, emedan alla närmare undersökningar derom 
saknas. I  många fall talar äfven den nuvarande er
farenheten mera emot, än för nyttan af detta infly
tande. Det säges: — ”routa ei lähde kesilläkään 
pois kaikkein puitten juurilta, vaan on useinkin läpi 
vuotta liikkumatta muutaman korttelin syvyydessä met- 
sissä. Nämä tämmöiset tienoot ovat sellaisia hallan 
pesiä, että vähäinenkin kylmä yö jo  tuopi likellä ole- 
vasta rämeestä, suosta ja metsästä hallan, jolla se 
turmelee viljan.” *) En sådan erfarenhet öfvertygas ej 
lätt om skogarnes betydelse för klimatets förbättring. 
Men i anseende till frågans stora vigt torde en öf- 
versigt af resultaterna af vetenskapens läror i detta 
ämne ej kunnä anses alldeles öfverflödig. Y i med
dela derföre, i den tro att det ej skall sakna intresse, 
i öfversättning följande utdrag ur ”Die Staatsforst- 
wirthschaftslehre” af Oberforstrath von Berg.

”Skogens inverkan uppå klimatet är märkbart ge
nom det inflytande den utöfvar på:

1) luftens temperatur.
2) jordens fuktighetstillstånd, vattenståndet i flo

der och källor.
3) luftens rörelser, såsom luftdrag, blåst, stor

mar och orkaner.
4) luftens elektricitet.

*) Se O. Y. S. N:o 16 för 1860 art. ”Metsistä ja metsätöistä.”
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” Skogarnes fördelning i ett land, deras belägen
het i större eller mindre sammanhängande sträckor, 
deras mer bergiga eller jemna läge, allt detta är af 
ett väsendtligt och vigtigare inflytande än deras ab
soluta mängd i förhållande till landets öfriga yta. —  
Slättlandets skogar hafva ett vida ringare inflytande 
på luftkretsen, än höjdernas, ja de förra kunna till- 
ochmed, särdeles der de stå i förening med sumpiga 
marker, genom för stor fuktighet lätt vinna ett skad
ligt inflytande under det skogen tillförsäkrar bergs
trakter fördelen af dess gynsamma inverkan i ofvan- 
nämndt afseende på klimatet och jordens förbättring. 
Skogarne i sådana trakter och isynnerhet på bergens 
ryggar bör man företrädesvis bibehålla och genom 
frambringande af nya, der de blifvit förstörda, söka 
återställa den störda jemvigten.

§ 110. Skogens inverkan på temperaturen.!)
Stora sammanhängande massor af skog förorsa

ka en kallare sommar, emedan:
1) trädens dunkelt färgade blad upptaga solstrå- 

larne, utan att reflektera dem;
2) trädens blad upptaga en betydlig mängd fuk

tighet, bryta regnets häftighet och fördela det, så att

*) A f intresse äro de iakttagelser för utrönande af skogens in
verkan på temperaturen, som vid Forstinstitutet i Tarandt an- 
stälts af Professor H. Kruzsch. I en närbelägen 80-100 årig 
granskog med jemnt läge, hvilken dock ej var så sluten att sol
strålame helt och hållet skulle afhållits från marken, och ena 
gången på en närbelägen öppen plats, samt andra gången i 
en ung manshög granskog, alla platser med samma läge och 
fuktighetsgrad, anställdes thermometer-observationer vid hvarje 
half timme under ett dygn på skilda årstider. Resultaterna af 
tvenne af dessa försök, hvilka ej stördes af otjenlig väder
lek, det ena gjordt den 25-26 Augusti, det andra den 23-24
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det ej kan intränga så djnpt i jorden ocb öfverhufvud 
lättare fördunstar;

September, meddelas i Tarandter Jahrbuch för år 1859. De 
äro följande:
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Häraf framgår att luften i skogen mindre kan uppvärmas 
än på en öppen plats, ty det första försöket visar, att tempe-
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3) träden småningom genom bladen utdunsta en 
mängd vatten, som efterhand upptages ur jorden, hvari- 
genom denna göres friskare;

4) jordens fuktighet bibehåller sig längre i skygd 
af trädens blad, hvarföre afdunstningen der ännu på
går, när den af skog obetäckta jordytan redan ut
torkat.

Skogslandet har kortare sommar och längre vin
ter, än det skoglösa, emedan dess temperatur öfver
hufvud är lägre. Snön faller i skogen tidigare och 
smälter sednare, emedan verkan af solens stålar på

raturens maximum på den sednare var 2",4 högre än i den 
förra. Saken förklaras genom bladens förhållanden till sol- 
strålarne.

Vidare att luften i skogen mindre afkyles än på en öppen 
mark, ty temperaturens minimum var i den förra 1,3° högre. 
Orsaken härtill är dels den, att det öfraluftlagret, som omger 
trädens toppar, ehuruväl beröringen med bladen eller barren 
afkyler det, likväl fortfar att uppvärmas af de öfre delarne 
af stammen och af de större grenarne, ty föregående under
sökningar af samma Förf. ådagalägga, att under den dagliga 
temperaturvexlingen maximum af värme inträder sednare i 
dessa delar af trädet, än i den omgifvande luften, och att 
detta maximum hos träden är åtminstone lika stort, och hos 
tallen ännu större, än maximum af värme hos luften, dels äf
ven den, att vexlingen emellan det öfre, kallare, och det när
mast jorden varande varmare luftlagret hämmas genom trä
dens kronor, och att samma förhållande hindrar värmeutstrål
ningen från de lägre belägna föremålen.

Temperaturförhållandena emellan ungskog och gammal skog 
äro ungefär desamma, som emellan öppen mark och äldre 
skog. De små kronorna förmå ej hindra vexlingen emellan 
de öfre och nedre luftlagren, och ej heller afkyla värmen om 
dagen. Deremot bidraga de om natten till en starkare värme
utstrålning.
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den beskuggade marken är mindre. I  barrskog fram
träda alla dessa företeelser skarpare än i löfskog.

I allmänhet nedtrycker skog i större utsträck
ning årets medeltemperatur, modererar sommarens hetta 
och förminskar vinterns köld, i det den afhåller de 
skarpa vindarna, och emedan den förhindrar utstrå
lande af jordvärmen i luften. Genom att afhålla de 
skarpa och torra vindarne, eller genom deras mode
rerande bidrar skogen till en lokal förhöjning af tem
peraturen och derigenom till en större lokal frukt
barhet.

§ 111. Skogens inverkan på luftens fuktighet 
och på nederbörden. Emedan skogsmarken långsam
mare uttorkar, måste luftens fuktighet inom större sko
gar och deras omgifning vara ansenligare än på öp
pen mark. Vindarne sprida den fuktigare luften vi
dare. Slättlandets skogar ge oftare, men ej rikligare 
nederbörd. De äro derföre af vigt, isynnerhet för 
bibehållande af fuktigheten och dess jemna fördelning. 
I  den omständigheten att bergstrakterna utblottats på 
skog har man i Tyskland velat finna orsaken till den 
ökade nederbörden, men denna synes ej förmånlig, 
emedan regnet nedstörtar plötsligen och i häftiga sku
rar, medan skogen förmildrar dess häftighet och för
delar den.

Särdeles vigtig är skogarnes, isynnerhet i bergs« 
trakter, inflytande på vattenmängdens riklighet och 
uthållighet i källor, bäckar och floder. Det allmänt 
iaktagna förändrade vattenståndet i floder, så hinder- 
ligt för handel och industri, är en följd dels af den 
genom skogarnes aftagande förminskade vattenmäng
den i bäckar m. m., dels af deras uppgrundning, deri
genom att jord och sand, sedan bergshöjderna gjorts 
kala, af de häftiga regnskurarne nerspolats. A f ena
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handa orsaker är vårfloden i alla våra floder mera 
våldsam och förhärjande, men af kortare varaktighet.1)

§ 112. Skogarnes inflytande på luftens rörelser.
Likt hafvet hafva stora skogar ett regelbundet 

luftdrag, på dagen från öppna landet till skogen och 
om natten tvärtom, förorsakadt af luftens olika upp
värmning.

Skogarne, och isynnerhet de skogbeväxta ber
gen, bestämma vindens riktning, bryta stormarnes 
våldsamhet och skydda emot verkningarna af deras 
mekaniska kraft, och emot deras bisterhet och förtor
kande hetta. Derföre är det i deras skydd liggande 
kulturlandet fruktbarare och der trifvas växter, hvilka 
eljest ej kunde odlas. En ofta inträffande förändring 
i vindarnes riktning är en följd af skoglösheten, hvil- 
ket bevisas af de Byska Stepperna, der vinden obe- 
hindradt kan inbryta från alla sidor, hvarföre vid de 
ofta inträffande omkastningarne i dess riktning, ha

*) Af samma olägenhet lida, som kändt är, de Österbottniska 
elfvarne. Öfversvämningar inträffa ej sällan. Förhållandet 
med Kemi elf är i detta afseende bekant. Ingeniör-Öfverst- 
löjtnant F. A. Hällström omtalar i sin åren 1839 och 40 upp
rättade beskrifning öfver Siikajoki elf, bland många våldsam
ma år 1838 vid denna elf inträffade öfversvämningar, att ” Heik- 
kilä by (i Franzila) hemsöktes af en gruflig flod, hvarvid öf
ver 20 boskaps kreatur dränktes och menniskorna räddade sig 
på bakugnar och hustak. Stora skador skedde på åkrar, 
der rågbrodden, spillningen för vårsådden och matjorden af- 
spolades.” Orsaken var en isstockning i elfven nedanför for
sen. Vattenståndet i elfven var då i Franzila 19 ä 20 fot ut- 
öfver det vanliga. Han upplyser om, att ” vattentilloppet har 
vid flodtiden på sednare tider varit större än fordom, emedan 
skogarne blifvit uthuggne, hvaremot flodtiden varar kortare tid 
och vattenbristen om sommaren nu är större.” Hvilken olä
genhet handeln har häraf, är förut nämndt.
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stiga temperaturförändringar med alla deras menliga 
följder för växtligheten förorsakas.

Skogarne draga till sig molnens elektricitet och 
befordra urladdningen af åskvädren, med alla deras 
förstörande, och deras välgörande följder.”

Uleåborgs läns yta är 3097,8 geogr. qv.mil, och 
deraf utgöres 1441,7 qv.mil af skogbeväxta eller skog
lösa kärr och mossor, hvilkas fuktighet och skadlig
het genom den frost de alstra skogarne bidraga att 
öka. Det bör således ej väcka förundran om landt- 
mannen fruktar skogens närhet och undanrödjar den 
invid sin åker. Skogskultur i förening med uttork- 
ning af dessa sumpiga marker bör dock äfven här, 
såsom annorstädes, återställa skogens normala infly
tande på klimatet.

Uti intet annat af Finlands län upptaga krono
skogarne en så stor del af hela ytan; de utgöra här 
ungefär 1720 geogr. qv.mil, eller nära | af hela area
len; i intet annat är handeln så beroende af dem som 
i detta, och allmogen har ej i något annat så uteslu
tande förvärfvat sitt uppehälle från skogen som här; 
Forstväsendets införande måste derföre mäktigt in
gripa i länets förhållanden. V i hafva sökt framhålla 
huru nära det berör klimatet, rättstillståndet, samt 
handeln och jordbruket inom länet, d. v. s. sjelfva grund
valen för välståndet inom hvarje land.

Må ej heller fördelen för staten af dess införan
de förbises. Qvarlefvorna af de förråder, som hittills 
anlitats, utan att det allmänna deraf haft stort något 
gagn, lemna sedan förhållandena reglerat sig en be
tydlig inkomst. Priset för de vid första auktionen år 
1861 försålda effekterna beräknas i N:o 15 af Oulun 
Viikkon-San. för 1861 till något öfver 100,000 rubel. 
Att det högre värde, som skogsprodukterna härige-
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nom erhålla, måste utöfva ett välgörande inflytande 
på trädhandeln i allmänhet, är klart. Man ser sig 
tvungen att hushålla med råämnet *), att använda för
bättrade förädlingsmethoder, och att bättre vårda den 
färdiga produkten.

Det mål, som Forstväsendet i detta län har sig 
förelagd t, är stort. Det tycks ej blott som om hvarje 
åtgärd för dess befrämjande här vore värd sitt erkän-
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*) Man har klagat öfver det pris, som Kronan fordrar för stub-
* bar och rötter, hvilka från dess skogar till tjärubränning an

vändas, neml. 30 kop. per tunna, och tillochmed yttrat den 
åsigt, att det vore bättre om Kronan betalte tjärubrännaren 
denna summa, såsom belöning för hvarje tillverkad tunna. 
(Se H. D. N:o 66 och O. V. S. för 1862 N:ris 1 och 10.) 
Vid närvarande tjärpriser bör dock denna s. k. tjärskatt ej vara 
betungande. Att priset ej är högt, synes af de sid. 21 anförda 
priser på tjärved, som betalts vid auktioner; äfven i Paldamo 
lärer vid auktion betalts 1 rub. 60 kop. per famn för stående 
katskog. Hvad frågan om belöning för tillverkningen angår, 
så yttrar redan Adam Smith (Book IV Chap. Y. ” Of Boun- 
ties” ), att ” en belöning (bounty) väl sträfvar att sänka priset 
på produkten på marknaden hemma” — ” men” , tillägger han, 
” ehuru det högst sällan (han undantar neml. den industri, 
som är nödvändig för ett lands försvar) kan vara skäl att 
taxera ett helt folk för att understödja idkarena af en sär
skild näring, så kan dock i den fåfänga, som alstras af stor 
rikedom och när allmänheten har större inkomster, än den vet 
hvad den med dem skall göra, måhända vara lika så natur
ligt att ge dylika belöningar för att gynna vissa näringsgre
nar, som att göra andra onödiga utgifter” .

” 1 publika, så väl som i privata utgifter kan kanske ofta 
stor rikedom gälla såsom ursäkt för stor dårskap; men i att 
fortsätta ett sådant slöseri under tider af allmän dyrhet och 
nöd måste sannerligen ligga något mer än vanlig absurdité.” 

” Hvarje belöning (bounty) är förkastlig, emedan den med
för en konstlad fördelning af nationalkapitalet.” Supplemen
tal notes and dissertations by M’Culloch.

4



50

nande, utan äfven som om saken förtjente att af lä
nets innevånare omfattas med den beslutsamhet och 
energi, som, det är bekant, här ej saknas.

Men tyvärr! man visste redan innan Forstperso- 
nalen anländt till länet omtala att obenägenhet för 
saken rådde hos dess trafikerande. Ar 1860 förmärk
tes detta och omtalades offentligen. ”De trafikerande, 
isynnerhet i Uleåborgs län, tyckas med en viss mot
vilja hafva motsett statens öfvertagande af den ome
delbara förvaltningen af dessa skogar” (kronoskogarne) 
säges i Litteraturbladet N:o 2 för 1861, och N:o 19 af 
Suometar för i år yttrar: ”vaan ei itseänsä metsähoi- 
toa vastaan ole muualla kuin Oulun läänissä ollutkaan 
sanomista.” Men det vore helt säkert en orättvisa 
mot länets innevånare att tro det denna obenägenhet 
för sjelfva saken vore allmän. Tvärtom menar all
mogen, som närmast känner kronoskogarnes förra be
handling, att åtgärden bordt vidtagas för 20 ä 30 år 
tillbaka; då, säger den, vore skogarne annorlunda och 
bättre beskaffade, än de nu äro. Offentliga yttran
den såväl om det förra tillståndets fullkomliga olämp
lighet, som om Forstväsendets gagn för länet saknas 
ej heller, t. ex.: ”Kuitenkin on ollut vaikea määrätä 
tukkein eli pölkkyin lukua sahoille, sillä se on tuttu 
asia ettei sitä voida vaarilla pitää kuinka paljo pölk- 
kyjä kukin saha tekee laudoiksi ja plankuiksi. Se 
osottaa myös kuinka sopimattomat entiset syynit, mää- 
räykset ja katsannot ovat olleet, kuin niitä ei ole voi- 
tu seurata. Kyllä se on hyvä, että metsäin katsanto 
on tehty tarkemmaksi” — och: ”Tarkoituksen mukai- 
sesti järjestetyn metsäviraston hyödyllisyydestä läänissä 
ei ole täällä eri mieltä.” (Se O. Y . S. N:o 23 för år 
1860, och N:o 7 för 1862.) De åsigter, hvilka man 
sett offentliggjorda, såväl om det förra tillståndet i
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länets skogsförhållanden, att det neml. skulle varit 
utmärkt genom sparsamhet och laglydnad, som om 
den närvarande Forstkulturens skadlighet för folk och 
regering !), torde derföre få anses om ej individuella, 
så åtminstone såsom uttryck af obenägenheten hos ett 
visst parti. .

Deremot säges de af personalen, som vid förvaltnin
gen af kronoskogarne här är anställd, vidtagna åtgärder 
väckt allmänt ogillande inom länet. I  N:o 111 af H. 
Tidn. för detta år heter det: ”Det är redan för hvar 
och en bekant att i Uleåborgs län råder ett ganska 
allmänt och ganska häftigt missnöje öfver Forstför- 
valtningen, sådan denna hittills visat sig der i länet.” 
Detta missnöje har man äfven genom korrespondenter 
sett uttaladt i åtskilliga andra blad, men isynnerhet i 
Oulun Viikko-San., som i skilda serier och uppsat
ser under flere månader meddelat allmänheten detta 
missnöje.

Ingen Forstman i detta län har väl härvid kun
nat underlåta att närmare pröfva hvar och en af sina 
åtgärder, för att finna om de kunnat gifva skäl till detta 
allmänna och häftiga missnöje. Förf. känner ej huru 
hvarje sådan pröfning utfallit, och vågar ej försäkra, att 
ej misstag, att ej fel skulle blifvit begångna, ty han vå
gar ej en sådan försäkran ens för egen del; han känner ej 
ens alla de besvär, som i detta län blifvit anförda öfver 
Forstmäns åtgärder, men förtröstar i detta fall uppå 
att lagen skall gifva enhvar sin rätt. Meningen är 
ej heller att för allmänheten redogöra för alla de spe- 
ciela klagomålen; ty enhvar svarar för sig. MenForst- 
personalen inom länet står i sin helhet genom dessa 
skrifvelser anklagad inför allmänhetens domstol för

*) Se O. V. S. N:ris 12 och 23 för detta år.
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att genom sina åtgärder hafva väckt hos innevånerne 
i detta Jän afvoghet emot en för landet vigtig ange
lägenhet. Det är derföre Förf. anser sig berättigad 
att inför samma domstol framlägga, hvad af Forst- 
männen inom länet gjorts, hvilka af deras tillgöranden 
varit föremål för klander, och på hvilka grunder detta 
klander stöder sig.

Det är kändt, att Forstmännen om vintern 1860 
anlände till sina stationsorter. Deras första åliggan
de blef att organisera en bevakningspersonal för kro
noskogarne i länet. För detta ändamål uppgjordes 
förslag till dessas indelning i bevakningsområden, samt 
till skogsvaktares aflöning inom hvarje område, hvar- 
till hörde ett project af torp till skogvaktareboställen, 
eller inom de områden, der torp ej förut funnos an
lagda, uppgift om lämplig plats för anläggning af ett 
sådant. I sammanhang härmed afgafs äfven uppgift 
om alla inom kronojordarne förut anlagde torp, samt 
förslag till beskattning af hvarje torp i förhållande 
till dess förmåner. De för dessa ändamål nödvändiga 
förarbeten, såsom förvärfvande af nödig lokalkänne
dom, anskaffande af kartor öfver kronojordarne, der 
sådana voro att tillgå, uppsökande af alla på dessa 
jordar belägna torp och inhemtande af kunskap om 
deras förmåner m. m. gåfvo sysselsättning under vå
ren och en del af sommaren. Det nästa göromålet 
blef att afge uppgift om förråderna af öfverårig skog. 
Allmänheten har sig förut bekant, att detta på de or
ter, der kronojordarne äro refvade, tillgick så, att de 
öfveråriga stammarnes antal på smärre profytor, som 
borde motsvara skogens beskaffenhet på en trakt, 
räknades och sedan med ledning af karteverket hela 
traktens öfveråriga skogsförråd beräknades, samt att 
förfarandet på de orefvade markerna var enahanda,
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endast med den skilnad att de trakters areal, på hvilka 
öfverårig skog fanns, här måste beräknas efter mät
ning af deras längd och bredd, eller der tiden ej så
dant medgaf, efter vägvisares uppgifter om dessa di
mensioner.

Dessa förslager och uppgifter insändes till Sty
relsen på hösten samma år. I slutet af December 
emottog Forstpersonalen Styrelsens förordnande att 
upprätta förslag till afverkning såväl för förstkom- 
mande 30 år, under hvilken tid det uppgifna antalet 
af Öfveråriga stammar borde afverkas, som särskildt 
för år 1860. De första virkesförsäljningärne kungjor
des att försiggå i Februari och Mars månader år 1861. 
Både i anseende till årstiden och till tidens knapphet 
hade endast på få orter ett mindre antal af de i detta 
års afverkningsförslag ingående stammar kunnat ut- 
stämplas. Förslagerna voro för öfrigt grundade på 
förut inhämtad kännedom om virkesförråderne på de 
i dem upptagne trakter. En del af de stammar, som 
vid dessa auktioner blefvo försålda, utstämplades och 
utlevererades under den derpå följande vårvintern. 
Resten och största delen stämplades under sommaren 
samma år, då äfven det i följande årets afverknings
förslag ingående antal blef utstämpladt. Under denna 
sommar uppgjordes derjemte beräkning öfver kostna
den för uppgående af brandgator längs kronoskogar- 
nes gränsor emot byalagen, för att tjena till hjelp 
vid bekämpande af skogarnes fruktansvärdaste fiende, 
farelden.

Emedan utstämplingen af den stora mängd stam
mar, som från en del revier afverkas, drog ut på ti
den, så blefvo detta års afverkningsförslag först på 
hösten insända. Under den derpå följande vintern 
hafva de vid de första auktionerna — i Januari och Fe-
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bruari månader detta år skedde för andra gången vir- 
kesförsäljningarne — försålda partier till någon del 
utlevererats. I Januari månad detta år ankom Sty
relsens förordnande om en bevakningspersonals anta
gande. Sedan dess hafva skogvaktare blifvit antagne 
och i detta års afverkningsförslag ingående stammar 
blifvit utstämplade. Lägger man härtill diverse göro- 
mål, som under denna tid förefallit, såsom besigtnin- 
gar af åverkade sågstock, timmer och af katskogarne 
m. m. och försäljningar a f sådana effekter, samt kar- 
terenovationer och de skrifarbeten som med dessa gö- 
romål varit förenade, så känner man temligen hela 
denna tvååriga verksamhet.

Uppgifterna om förråderna af öfverårig skog blefvo 
det första föremålet för allmänhetens klander. För
klenande rykten om förfarandet vid undersökningen af 
och om de afgifna uppgifterne, hvilka åsyftade att 
väcka misstroende emot deras sanningsenlighet i all
mänhet, blefvo satta i omlopp. Ett sådant rykte ba
nade sig första gången, såvidt förf. vet, väg till of
fentligheten i en anonym korrespondens från Uleåborg 
till N:o 94 af Abo Underrättelser för 1861, underteck
nad ”Moje.’5 Det heter der om dessa uppgifter: ”att 
i vissa trakter, der man uppgifvit förefinnas, samt å 
auktion försålt t. ex. tio tusen stock, antalet vid när
mare undersökning af köparena knappast uppgått till 
lika många hundra”, och för att belysa förfarandet 
vid undersökningen omtalas huru Forstmannen ”i ra
seri” af sina vägvisare ” framtvingar” en uppgift om 
skogstillgången, som ” tillfredställer de mest sangvini- 
ska förhoppningar” , samt huru närmaste chef, till hvil
ken uppgiften insändes, ytterligare tillägger ”några 
tusen.” Misstroendet fortfor att underblåsas genom 
korrespondenser till åtskilliga andra blad, och sednast
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en anonym insändare, denna från Kajana, som tecknar 
sig — ax—•. ”Den som gjort en närmare bekantskap 
med Kaj ana härads kärr och moras” , säger denne, 
”kan vid Forststatens tillgöranden svårligen under
trycka den tanken, att höga vederbörandes uppfattning 
om dessa trakter måtte vara oförlåtligen skef och in
hämtad endast af på må få gjorda kartor å orefvad 
mark. Då man på sin kammare betraktar en sådan 
karta”  — ”kan man möjligen komma tili den tron” 
att skogarne äro ” ofantliga.” Men han upplyser om 
att ” skogarne här äro på långt när icke, hvad en illu
sorisk blick på kartan antager dem vara.” ” Om i ett 
halft decennium, mången tror vida mindre, det för 
kronans räkning bestämda qvantum stock årligen kan 
ihopskrapas, och allmogen dertill kan föryttra helst 
någon del af det för mantalet tillåtna qvantum; kan 
man med säkerhet antaga, att på alla tillgängliga or
ter icke endast det mogna och öfvermogna, utan äf
ven det halfmogna timret är slut för några generatio
ner.” Denne herre, som ”gjort närmare bekantskap 
med Kajana härads kärr och moras” behagar likväl 
ej upplysa allmänheten om för huru lång tid timret, 
med dessa olika grader af mogenhet, skall räcka till 
på de otillgängliga orterna, eller hvar han funnit grän
sen emellan de tillgängliga och otillgängliga orterna 
vara belägen.

Men allmänheten i detta län är ej angelägen att 
granska halten af de beskyllningar som göras emot 
Forstpersonalen. Sådana påståenden, som de anför
da, upptagas lätt bland dess trosartiklar och numera 
tror sig en hvar, som blott är i stånd att samman
sätta en uppsats för O. V. Sams räkning, berättigad 
att tala om huru tvifvelaktigt det är om de uppgifna
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skogsförråderna finnas till. Men söker man i dessa 
korrespondenser upplysningar om på hvilka marker 
tillgångarne beräknats för stora, eller om hvilka upp
giften är osann, eller af hvem dessa fel blifvit be
gångna, så får man nöja sig med att de osanna upp
gifterna gälla antingen alla orter som för korrespon
denten varit tillgänglige, eller ” vissa trakter”, och 
att felet begåtts af ”en viss” Forstman.

Sättet för beräkningen af det öfveråriga stam
antalet var, tyvärr, osäkert; Forstpersonalen, som haft 
tillfälle att sedermera besöka dessa trakter, och att 
öfvertyga sig om beräkningarnes riktighet på några 
trakter, torde äfven villigt medge att det så var. Men 
det var för tidens knapphets skull det enda möjliga. 
I anseende till dess osäkerhet beräknades äfven tillgån
gen snarare något för liten än för stor. De sedermera 
på samma trakter verkställda stämplingarne visa att så 
skedde. Någon smärre mo eller någon bäckstrand 
påträffas efteråt, som man vid undersökningen ej vis
ste af. Dock, möjligheten af att beräkningen för nå
gon trakt skulle utfallit för hög hvarken bör eller kan 
förnekas. Men ett förfarande så besinningslöst, som 
det af dessa korrespondenter utmålas, och det af per
soner, som måste förutse att verkligheten redan i den 
närmaste frsmtid skulle uppdaga sanningsenligheten af 
deras uppgifter, förutsätter ett lättsinne, en sannings- 
löshet, en brist på heder, som är kränkande icke blott 
för denna ” ur studentkamrarne” utgångna ” legion”, 
utan äfven för den legion, ur hvars leder den förra 
nyligen utgått.

Korrespondenten från Uleåborg tillägger försig- 
tigtvis att han ej går i borgen för sanningen af hvad 
han omtalar, men han anser sig dock, med anledning 
af ordspråket ” ingen rök utan eld”, böra genom sin
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berättelse varna äfven Åbo Underrättelsers läsare för 
vådan af att sätta tro till Forstmännens uppgifter. * Med 
anledning af detta ordspråk kunna äfven vi på dessa 
korrespondenters manér omtala en oss meddelad be
rättelse om huru ”en viss” vid sågrörelsen i wen viss” 
stad nyligen anställd person åtföljd af en vägvisare 
begifvit sig till ”en viss” trakt för att öfvertyga sig, 
om uppgiften om skogstillgången på denna trakt var 
sann. Men inom denna skogstrakt funnos fiere moar, 
och för korthetens skull hade i uppgiften hela trakten 
blifvit benämd efter en af dem — hvilket ej sällan 
brukas af innevånarne på en ort. Vägvisaren för vår 
inan till den särskildt namngifna mon, men denna rå
kade vara uthuggen. Nu, sedan en sådan auktoritet 
på ort och ställe öfvertygat sig om förhållandet, åter
stod naturligtvis ej mera något tvifvel — ”magnas it 
Fama per urbes.” Det hände sig likväl att det be- 
höfliga antal träd utstämplades på samma trakt. L i
kaså blef från en annan ”viss trakt”, på hvilken det 
försålda antalet stammar påstods icke finnas, ej blott 
det försålda antalet, utan äfven hälften af det antal, 
som derifrån skulle det kommande året försäljas, ut- 
stämpladt. Men nog om dylika rykten och deras upp
komst. En allmänhet, som fordrar säkrare grunder 
för sitt omdöme än sqvallerhistorier, skall äfven veta 
gifva dem det värde de förtjena. Men hvad skall 
man säga om detta sätt att under anonymitetens värn 
utkasta obevisade beskyllningar emot en hel klass af 
tjenstemän i ett helt län? Med hvilket namn det än 
må nämnas, säkert är att sättet är egnadt att inge äf
ven den fegaste mod att smäda offentligen. Hvem 
skall dessutom upplysa allmänheten om grundlösheten 
af dylika smädelser? Genom den isolering, i hvilken 
Forstmännen här af förhållandena försättas, och i följd
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deraf genom obekantskapen med förhållandena på af- 
lägsnare orter, stå de, när angreppen sålunda riktas 
emot hela personalen, mera oberedda till försvar.1) 
Afsigten med dylika korrespondenser, att väcka all
mänhetens misstro, vinnes derföre fullkomligen. Skulle 
åter en felaktig uppgift verkligen blifvit afgifven, så 
hade väl rättelse vunnits genom bestämdt tillkänna- 
gifvande om hvar och a f hvem felet blifvit begånget. 
Forstpersonalen i sin helhet hade derföre ej behöft 
misstänkas för osanna uppgifter.

Det var dock egentligen först detta år, som den
na storm af missnöje bröt löst inom pressen, och isyn
nerhet efter det virkesförsäljningarne i Januari och 
Februari månader för andra gången försiggått. Men 
äfven dessa hafva utgjort föremål för uppsatser i tid- 
ningarne, och må derföre med några ord omnämnas.

Det är bekant att endast ett ringa antal stock 
denna gäng; försåldes. Den del af publiken, som med 
intresse följde dessa försäljningar, hörde derföre med 
oro om det dåliga resultat de lemnade, hvilket ej mot
svarade de förhoppningar, som mången redan begynt 
göra sig om dem. De rykten om en koalition emel
lan affärsmännen för att nedtrycka priserna, hvilka 
samtidigt voro i omlopp, bidrogo hvarken att lugna 
denna oro, eller att lemna en tillfredställande förkla
ring öfver förhållandet. För dem deremot, som hade 
sig bekant att sågägarne här ej ännu uttagit de par
tier, som blefvo inropade vid de första auktionerna*

*) Behofvet af periodiska möten emellan Forstmännen inom detta 
län gör sig dag från dag mer och mer känbart. Endast ge
nom dylika tillfällen till meddelanden kunna bestämda åsigter
i frågor, som angå Forstförvaltningen, uppstå, och när de 
vid sådana tillfällen en corps uttalas, förmå de mer än eljest 
är fallet, göra sig gällande.
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och att de således utan olägenhet kunde invänta nä
sta försäljning, att priserna på trädvaror på den ut
ländska marknaden voro för tillfället ovanligt låga, 
samt att personer, som kände och förmådde bedöma 
ställningen inom affärsverlden, i utländska forsttid- 
skrifter rådt skogsägare, att hellre låta den qvantitet 
virke, som var för året bestämd att fällas, stå ofälld, 
om de så kunde, än sälja den för underpris *) —  för 
dem, säga vi låg häri ingenting oförklarligt. Man 
väntade dock att i tidningarne få läsa en opartisk fram
ställning af förhållandena, som skulle vederlagt de 
gängse ryktena och upplyst allmänheten om den verk
liga ställningen för ögonblicket. Men i stället yppar 
sig i O. V. S. tvenne insända uppsatser af anyma 
författare, den ena oundertecknad, den andra signerad 
med ett —n, hvardera affattade från trädvaruhandla- 
rens ensidiga synpunkt, och hvardera åsyftande att 
visa, att kronan bordt sälja sin stock för det pris, som 
sågägarne för tillfället funno för godt att bjuda, samt 
ej efter faststäldt minimi-pris, ty det skulle vara att 
befara, enligt hvad den sednare med en bland publi
cister ovanlig naivitet yttrar, att de stammar, som ut- 
bjödos, skola ruttna, emedan de äro öfvermogna och 
ej mera tillväxa, om de lemnas osålda tills bättre pri
ser kan för dem betalas, och emedan enligt den förre9 
om exporten af trädvaror förhindrades genom de nu

1) Uti andra häftet af Allgemeine Forst-und Jagdzeitung för 1862 
säger Oberforstrath von Berg: Sollte dabei eine Stocknng in 
der Fabrikthätigkeit namentlich durch das Fehlen der ameri- 
kanischen Baumwolle eintreten - - - -. Daher sicher ist es 
besser, den Etat auf dem Stocke stehen zu lasson, als ihn 
abzutreiben, und zu verschleudern. Es stehen hierbei sehr 
grosse Interessen auf dem Spiele und ein Jeder mag sich 
vor Schaden huten.
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höga minimi-prisen, den derigenom förminskade pen- 
ningeförtjensten skulle blifva för detta fattiga läns 
innevånare betungande. Detta skäl förtjenar utan tvif- 
vel all aktning. Men huru det i sjelfva verket förhöll 
sig med de denna gång gjorda virkesförsäljningarnes 
inverkan såväl på exporten af trädvaror, som på all
mogens penningeförtjenst genom dem, finner man der
af, att af de från Kajana inspektions-distrikt vid första 
auktionen försålda 100,000 stammar endast 30 å 40,000 
hittills blifvit uttagne, och af de från Ijo inspektions
distrikt vid hvardera auktionerna försålda in summa 
115,269 stammar, hvaraf endast 15,110 stammar blefvo 
vid den sednare auktionen inropade, hittills blott 40 
å 50,000 blifvit utlevererade, samt äfven deraf att un
der sednaste vinter, oaktadt de öfverklagade minimi- 
prisen, transporten af virket var ovanligt hög, hvar- 
öfver äfven de trafikerande sjelfva beklagat sig. En
dast inom dessa tvenne inspektions-distrikter finnas så
ledes ungefär 120 ä 130,000 ännu outlevererade för
sålda stammar. Om utlevereringen från Kemi distrikt 
sakna vi uppgift. Från Uleå distrikt har hittills en
dast försålts smärre i beslag tagne partier sågstock.

Såsom nämndes var det efter dessa virkesför- 
säljningar, som missnöjet egentligen bröt ut. Det 
gällde nu utstämplingarne bland annat. Man klagade 
att för små stammar blifvit utstämplade, och för nära 
hemman, och Hr A. M. R. i N:o 42 säger, att ut- 
stämpling skett på förbjudet område.

Hvad stämpling af små stammar beträffar, så 
hafva vi sett, i H. D. N:o 28, följande fall anföras 
då sådant har skäl för sig, neml. då trädet till följe af 
en för växtligheten ogynsam lokal upphört att växa; 
då de små stammarne utgöra ett mindre antal och af- 
verkningen på en längre tid ej återkommer till samma
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trakt, i hvilket fall det är olägligt att från aflägsna 
hyggesplatser ihopsamla några få och spridda stam
mar, och slutligen kan en större stam genom att nå
gon del af densamma är skadad reduceras till mindre. 
V i tillägga endast angående växtlokalen, hvad vi 
sjelfva erfarit, nemligen att då, såsom på de flesta 
ställen varit fallit, stämplingen sker på moar, der de 
bättre träden äro förut af åverkare borthuggne, så 
finner man på gränsen emellan mon och den omgif- 
vande myran, der redan en af bottensyra besvärad 
grund möter, ett i förhållande till de qvarstående 
dugliga trädens mängd ganska stort antal smärre 
stammar, hvilkas i längd aftagande årsskott, ehuru 
träden i öfrigt kunna vara för hr A . M*. R:s ”obe
väpnade öga” felfria, antyda att de ej böra qvar-
lemnas. Hr A. M. R:s i sammanhang härmed ståen
de resonnemang om den förlust för staten, som skulle 
uppstå derigenom att köparen, om han måste emot- 
taga sådant finare virke, ser sig tvungen att betala 
så mycket mindre för de bättre träden, saknar all
grund, emedan det är kändt att det mindre virket
säljes för rabatteradt pris, och det dessutom står kö
paren, enligt sednaste auktionsvilkor, fritt att emotta- 
ga sådant virke, eller ej. Likaså visar denne skri
bent genom sitt påstående att stämpling skett på för
bjudet område, att han ej känner den sak, om hvil
ken han talar. Det förbud för fällning af virke inom 
| mil från bolilstäder, hvilket han åsyftar, var nem
ligen endast en föreskrift af Guvernörsembetet i lä
net för Länsmännen till efterrättelse vid de anbefall
da utsyningaine af stock för böndernas räkning. Det 
heter nemligen i Guv.-emb:s år 1852 utfärdade kun
görelse: ”och må sådan utsyning ej verkställas å sko
gar, som äro belägna inom \ mil från hemmans m.



62

m. bolilstäder.” Denna föreskrift livarken rörde Forst- 
männens stämplingar eller torde* den varit af dem 
känd.

Rörande stämpling för nära hemman meddelar 
hr F. N. i O. V . S. N:o 18 för detta år tvenne fall 
från Kuusamo, det ena på Suuvaara och det andra 
på Kuuselänkangas, i hvilka hvardera stämpling skulle 
skett på tvenne hemmans hemmoar (kotikangas).

Man är berättigad att betvifla, om hr F. N. 
haft sig bekant att Suuvaara är belägen vid pass \ 
mil från Ahola kronohemman, och Kuuselänkangas 
3 ä 4 verst från de närmast belägna Kirppula och 
Koivula backstugor på kronojorden, då han benäm
ner dessa moar ;jkotikankaat.” Eller var hr F. N. 
oförmögen att beherrska sin för tillfället något sväf- 
vande fantasi? Man har skäl att antaga detta, då 
man besinnar att det för samme hr F. N. ej kunnat 
vara obekant, att under den tid, hvilken han företa
ger sig att för allmogen omtala såsom en, då lag 
och författningar angående skogarnes begagnande ?5säi- 
lyttävällä huolella55 iakttogos, mångahanda missbruk 
föröfvades, om hvilka hvarje bonde från skogsbyg
derna kunnat upplysa honom, och om hvilka vi i det 
föregående lemnat några upplysningar.

Exempelvis vilja vi meddela några fall af stämp
ling, öfver hvilka besvär blifvit anförda, och om 
hvilka vi erhållit närmare kännedom.

Ar 1861 blefvo vid pass 4,000 stammar utstämp- 
lade ungefär 3 verst från tvenne hemman vid namn 
Polojärvi, N:o 14 i Pudasjärvi socken, tillhörande 
egarne af den i samma socken belägna Tarvalkoski 
såg, och tillsammans af ^  mantals storlek. Samma 
trakter blefvo sednare af storskiftslandtmätaren på 
orten uppmätta, hvarvid för dessa hemmans räkning
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refvades ungefär 6000 tunnland skattbar mark och 
3000 tunnland impedimenter — enligt författningarne 
tillkommer dessa hemman, som jemte en tredje hem- 
mansdel tillsammans utgöra ~ mantal, högst 750 tunn
land skattbar jord — och ifrågavarande stämplade 
stammar föllo inom den uppmätta arealen. Nu an- 
sågo sig hemmansegarne hafva skäl till besvär, och 
anmälde sådant skriftligen först hos Öfverforstmästa- 
ren, deri det heter att stämplingarne skett på deras 
inägor, och sedermera på annan ort, och i denna be- 
svärsskrift säges det, att 7 ä 8,000 stammar blifvit 
utstämplade på en versts afstånd från hemmanen. Ge
nom Guvernörsembetets åtgärd blefvo dessa stammar 
belagda med qvarstad. Vid det sammanträde, som 
den 14 Juni detta år hölls af Inspektören öfver landt- 
mäterigöromålen i länet med byamännen i Kurki by 
af nämnde socken för reglerande af de provisionella 
råer, som komma att uppgås emellan deras och Kro
nans mark, blef dessa hemman tilldeladt 4,800 tunn
land mark, hvaraf 2,700 tunnland består i ”verkligt 
skogsfång,” och de utstämplade stammarne blefvo be
lägna ungefär \ verst utom den emellan dessa hem
mans och Kronans mark uppdragna provisionella 
rågång.

Om sommaren år 1861 blefvo 4,230 stammar ut
stämplade på Murtiovaara och Suksivaara moar på 
| mils afstånd från närmaste gårdar i Salmis by af 
Väyrylä skifteslag i Hyrynsalmi socken. Skogen på 
dessa moar var bränd. Om hösten samma år blefvo 
dessa moar af storskiftslandtmätaren på orten till
skiftade Salmis by. Men dess innevånare hade förut 
tagit sitt skogsbehof från den närbelägna Akanvaara 
skogstrakt, och denna tillföll vid skiftet Kronan. Sal
mis byamän, som nu fingo en afbränd husbehofsskog,
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hvarå dessutom utstämpling skett, voro missnöjda med 
skiftet, och vände sig till Länsmannen i orten, som 
uppsatte en besvärsskrift, dat. d. 16 Nov. 1861, ej 

- öfver Landtmätarens åtgärd, utan öfver Forstmä- 
starens utstämpling. Deri anhålla de besvärande, 
emedan ”dessa skogstrakter (Murtiovaara och Suksi- 
vaara, som uppgifvas vara belägna | mil från när
maste gård) äro de enda hvarifrån vi kunna erhålla 
timmerskog till husbehof,” och ”då denna utstämpling 
härleder sig af vederbörande tjenstemäns nit att rikta 
Forstkassan,” att dessa må förbjudas att föryttra 
stocken. I början på Februari år 1862 besökte Forst- 
mannen å orten, sedan han erhållit del af dessa be
svär, Salmis by för att erfara orsaken till byamän
nens förändrade sinnestämning, emedan vid stämplin- 
gen intet missnöje försports. Dessa förklarade då, 
och afgåfvo derpå skriftligt intyg, att de ej önskat 
erhålla de marker, på hvilka utstämpling skett, utan 
att de endast gjort anspråk på Akanvaara skogs
trakt. Vid sammanträdet i Väyrylä skifteslag d. 25 
Juni 1862 för reglerandet af de provisionella rågån- 
garne tillföllo alla dessa skogstrakter, såväl Murtio
vaara och Suksivaara, som Akanvaara Kronan.

Vid stämpling på Kangasvaara mo, belägen 3 
verst från närmaste hemman i Puhos skifteslag i Pu
dasjärvi socken, biträdde en af hemmansegarne och 
tillkännagaf vid tillfrågan intet missnöje öfver stämp- 
lingen. Sedan förrättnings-landtmätaren affattadt trak
ten besvärade sig delegarne i skifteslaget öfver stock- 
utstämpling på Kangasvaara och derjemte på Hauki- 
vaara moar, ehuru på denna sednare stock ej blifvit 
stämplade.

V i sakna närmare kännedom om andra dylika 
fall. Men af dessa nu anförda kunna rörande besvär
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Öfver utstämplingar följande slutsatser dragas, nemli
gen att det vid dessa besvär inträffat:

l:o  att besvär blifvit anförda öfver stämplingar, 
öfver hvilka de närboende hemmansegarne ej varit 
missnöjda.

2:o att sådana allmogens besvär emot Forstper- 
sonalens åtgärder åvägabragts af för saken fremman- 
de personer.

3:o att dessa besvär ej varit sanningsenligt af- 
fattade, i det nemligen dels uppgifterna om de mar
kers afstånd från närbelägna hemman, jpå hvilka ut
stämpling skett, dels antalet af de utstämplade stam- 
marne varit falska, dels äfven uppgifvits att stam
mar blifvit utstämplade på marker, der sådant ej 
skett, och

4:o att sådana besvär varit alldeles ogrundade.
Vid dessa förrättningar hafva Forstmännen van

ligen haft sina qvarter i de närbelägna gårdarne och 
haft till biträde personer från närbelägna hemman. 
De hafva således varit i tillfälle att erfara om all
mogen skulle genom deras åtgärder känt sig kränkt 
i sin rätt, eller varit missnöjd med anledning af de
samma; men de kunna intyga, att sådant ej varit fal
let, utan att de tvertom af allmogen erfarit ett vän
ligt bemötande. Y i öfverlemna åt läsaren att för
klara motsägelsen emellan ett sådant uppförande af 
de personer, som saken närmast rörer, med de påstå
enden, hvilka man i tidningarne sett göras, nemligen 
att dessa åtgärder skulle väckt ett så allmänt och ett 
så häftigt missnöje.

Ofvan omnämndes sammanträdena med skiftes- 
delegarne för reglerandet af provisionella rågränser 
emellan Kronans och enskiltes mark. Man har sett 
äfven detta afskiljande af kronojordarne utgöra före-

5
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mål for åtskilliga skefva framställningar, såväl i II. 
D. som i O. V . S. Ett kort anförande af grunder
na för denna åtgärd torde således ej kunna anses 
qpåkalladt.

Kongl. förordningen angående storskiftsdelnin- 
gar i Finland af år 1775 stadgar om ordningen vid 
dylika förrättningar som följer: § 3.: ”Är öfver sam- 
fälligheten förut ingen charta, bör Landtmätaren den
först författa;” och § 5.: ”Yppas ingen råtvist--------
träde då Landtmätaren med alla delegarne tillsam
mans, att öfverlägga om värderingen af egorne efter
deras naturliga art, godhet och b e lä g e n h e t --------och
vidare i samma paragraf: Finnes i samfälligheten nå
gon Krono-Allmänning, eller på Finska så kallad 
Erima, eller stöter den till den samfällighet, som skall 
delas, då bör sådant af Landtmätaren straxt Yår Be- 
fallningshafvande tillkännagifvas, som då förordnar 
en särskild Krono-Fullmäktig, att Kronans rätt der- 
vid bevaka.”

”Gifves Rå och Rör eller andra bolstade skil- 
nader, omkring densamma, eller kan dess läge och 
rymd på annat sätt, genom Allmogens hörande och 
andra skäl och bevis, utrönas, då bör den främst och 
framför alla andra göromål utbrytas;” — och längre 
fram i samma §: ”1 Österbotten, uti de socknar hvar- 
est ingen särskild Bya-samfällighet finnes, utan hela 
eller halfva Socknen gemensamt nyttjar all skog och 
mark; der bör först så mycken utmark, som för Hem
manen nödig är dem tilläggas, nemligen ifrån 6- till 
l,200:de tunnland med åker och äng; men utom sjöar, 
berg och alldeles odugliga mossar: hvilket tunneland- 
tal Yår Befallningshafvande, sedan Ägodelnings-Rät- 
ten, Landtmätaren och Kronofogden, samt om Lands- 
höfdingen så nödigt finner, Landtmätare-Directeuren
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sig yttrat, i anledning af markens godhet och belä
genhet, utsätta skall.” ”Det, som öfrigt blifver, bor 
genast afskiljas, och måga derstädes Krononybyggare 
sig nedsätta, på sätt derom stadgadt blifver.”

Ar 1788 ansökte allmogen i Kaj ana härad genom 
Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Uleåborgs län 
hos Konung Gustaf III att till gränsens försvar få 
underhålla en trupp af 307 man m. m. emot vissa 
betingade friheter. Ansökningen beviljades och stad- 
fästades genom det s. k. Knektekontraktet. I  förbi
gående må angående lagligheten af dess tillkomst föl
jande ur 1772 års regeringsform anföras: ”§45. Kongl. 
Maj:t äger frida och frälsa Riket, särdeles mot utri
kes och fienders magt: men må ej emot Lag, K o
nunga Ed och Försäkran pålägga undersåtarne någre 
krigshjeJper, nya gärder, utskrifningar och andre af- 
gifter, utan Riksens Ständers vetskap, fria vilja och
samtycke;”-----”§ 52. Kongl. Maj:t låter bibehålla sam-
telige Riksens Ständer vid theras välfångne gamle 
Privilegier, förmåner, rätt- och friheter. Skolandes 
inga nya Privilegier et Stånd angående, utan alla fyra 
Riksens Ständers wetenskap, gjorde påminnelse och 
samtycke, utgifvas och meddelas.” I nämnde knekte- 
kontrakt heter det: ”W i hafve fördenskull härmed för 
Oss och Yåre Efterträdare i evärdelige tider i Nåder 
velat antaga och stadfästa denne till ofvannämnde 
gränseorts försvar af Allmogen erbudne inrättning, 
på sätt de densamma önskat, och W i här nedanföre 
stadga:

l:o  Vele W i nu och för alltid hafva befriat All
mogen af ofvannämnde Socknar från den tillämnade 
och anbefalldte nya Ref- och Skattläggning, samt Hem
mans afvittring, så att deras Hemman icke någonsin 
betungas med drygare skatt och ränta, än nu af dem
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erlägges, icke eller till ägorne minskas, utan dem för
unnas att nyttja all under nu befinteliga Hemmans- 
rökar varande rymd af jord, in- och ut-ägor, som 
Hemmanen af ålder tillhört, och nu underligga, der- 
uti inbegripne alla på deras ägor utsynta och oskatt- 
lagda Nybyggen” etc.

Genom Kongl. Maj:ts Resolution af år 1796 
uppå Pudasjärvi sockneboers ansökan blef storskifts- 
förrättningen äfven i denna socken tills vidare upp
skjuten. De på dessa orter Kronan tillfallande öf- 
verloppsjordar kunde, sedan storskiftet sålunda blifvit 
förliindradt, följaktligen ej afskiljas. Till undanrödjan- 
de af denna olägenhet stadgade en Kongl. förordning 
af år 1806 att Kajana härad på Kronans bekostnad 
skulle af Landtmätare uppmätas, på det man skulle 

-erfara huru mycket deraf tillhörde Kronan. Men då 
detta påbud ej gick i verkställighet, så företogs sa
ken ånyo år 1836. Efter det af Guvernören öfver 
Uleåborgs län sammanträden blifvit hållne, och öf- 
verenskommelse om saken träffad med innevånarne 
såväl i Kajana härad, som Pudasjärvi socken, utkom 
slutligen år 1841 en Kejserl. förordning (tillkommen 
således i samma ordning som Knekte-kontraktet), 
hvilken, jemte upphäfvandet af sagde kontrakts be
stämmelse om refningen, i 2:dra punkten stadgade: 
Att jordrefning i nämnde Härad och Socken skall 
företagas, ej allenast för att bestämma det erforder
liga området för alla der nu befintelige hemman, sjelf- 
bestående nybyggen och öfrige lägenheter, samt der- 
ifrån uti sammanhängande skiften afskilja all Kronan 
tillkommande mark — i 3:dje punkten, att kostnaden 
för storskiftsgöromålen skall ersättas af Kronan, och 
endast handräcknings dagsverken af jordegarena ut
göras — i 4:de punkten, att hvarje helt mantal må
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tilläggas till och med 3000 tunnland skattbara ägor, 
och i 5:te punkten, ”att vid afvittringen, storskiftet 
och skattläggningen uti förenämnde Härad och Soc
ken, Kongl. Förordningen angående storskiften, gif- 
ven den 27 Juni 1775 och Kongl. Brefvet af den 7 
November 1787, jemte andra i detta ämne utkomna 
Författningar för öfrigt skola i tillämpelige delar tjena 
till efterföljd.”

Rörande kronojordars afskiljande tillägger 1787 
års Kongl. Bref ingenting väsentligt till de ur 1775 
års storskiftsförordning ofvan citerade bestämningar. 
Deremot heter det i Kongl. Förordningen om sko
garne i riket den 1 Augusti 1805 § 15: ”Hvad Kro
noskogarne, eller de större skogar och Ödemarker 
beträffar, hvilka utom Bygdelagen Oss och Kronan 
tillhöra, såsom uti Finland, Norrland, Dalarne och 
Vermeland, skola Wåre Befallningshafvande draga för
sorg derom, att då intill sådan större skog och öde
mark stöta Hemman eller Byar, som icke hafva af- 
vittrad mark, så mycket utrymme af skog må dem 
tillagd varda, som enligt Författningarne till fullsatte 
Hemman nödigt pröfvas; hvilken sedan med laga rör 
afskiljes från den öfrige marken, som Kronan tillhör; 
dock der någon med laga afvittring eller andra skäl 
gitter bevisa någon del af sådana skogar med rätta 
höra en viss Socken eller Härad till, vele W i dem 
sådan deras rättighet icke betagit hafva, allenast slike 
Allmänningar icke utöfver deras rätta gränsor utdra
gas.” — ”Det, som angående afvittringar för sär- 
skildta Landskap, samt igenom särskilda Författnin
gar stadgadt finnes, kommer uti samma orter att tjena 
till efterrättelse;” — samt: ”Huruvidt och på hvad 
sält till Kronans förmån, försäljning ifrån sådane Kro- 
noskogar af bräder, timmer och balkar, samt tjära
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m. m. redan skett, samt hädanefter vidare må tillå
tas och befordras eller inskränkas; derom böra Wåre 
Befallningshafvande i de Län, der sådane skogar fin
nas, med underdåniga berättelser till Oss skyndsam- 
ligen inkomma, då W i ytterligare i dessa ämnen vele 
efter omständigheterna i Nåder förordna.”

A f det anförda framgår att de äldre Författnin- 
garne uti ifrågavarande ämne stadgade, att, sedan 
hemmanen tilldelats nödig utmark, det som öfrigt 
blef, genast skulle för Kronans räkning afskiljas, 
dock efter det refning och skattläggning af marken 
försiggått. 1848 års landtmäteri-förordning tillägger 
följande bestämning: ”Innefattar samfälligheten så stor 
ägo vidd, att den klarligen finnes öfverskjuta hvad de 
gamla hemmanen får tilldelas, och deras innehafvare 
under optionsrätt vilja öfvertaga, och undandraga de 
sig på sådan grund kostnaden för refningen utaf nå
gon del deraf, må en sålunda till Kronans disposition 
för framtiden blifvande öfverloppsjord tills vidare 
lemnas orefvad och skifteslagets område i ett sam
manhängande skifte derifrån afskiljas genom råer, som 
af delegarena i samråd med Kronoombudet komma 
att utvisas.”

Det allmännas rätt är således i de anförda för- 
fattningarne alltid uppmärksammad. Förut hafva vi 
anfört genom hvilka förordningar begagnandet af de 
samfällda skogarne i Kajana härad och Pudasjärvi 
socken blifvit reglerad t, och genom hvilka föreskrif
ter man sökt betrygga en hvar skiftesdelegares rätt; 
det är äfven anfördt, att dessa föreskrifter ej iaktto- 
gos, att deras ändamål fullkomligen förfelades, och 
att statens rätt härigenom träddes för nära; likaså är 
det omtaladt att skogsindustrin på dessa orter är lif- 
ligast inom länet, att ej blott sågrörelsen, utan en i
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Stor skala bedrifven tjärubränning liotade att förstöra 
både äldre och yngre skog; och äfvenså att bevak
ningen af de samfällda skogarne är förenad med stora 
svårigheter, att det således var omöjligt att under 
sådana förhållanden säkerställa Kronans rätt.

Härvid uppstår då den frågan: Skulle man, se
dan man kommit till klar insigt, såväl om vigten af 
dessa skogar för staten, som om den förlust, som 
drabbade densamma, genom att ej blott den äldre 
skogen, för ögonblicket värderika, utan äfven den 
yngre skogen för sekler skulle förstöras, skulle man 
då, säga vi, afvakta storskiftets afslutande, och dermed 
gifva förstörelsen ännu ett par decenniers tid att full
borda sitt verk på hvad, som ännu åserstod? Nöd
vändigheten föreskref en skyndsam mellankomst. Kej- 
serl. Senatens rescript af den 6 Maj 1861 föreskref: 
”det skall förenämnde Kronoskogsmarkers afskiljande 
så fort ske kan verkställas, och dervid iakttagas, att 
uti de skifteslag, der tunnelandtals bestämmelsen samt 
skattläggningen redan blifvit af Oss sluteligen fast
ställde, Wåra derom meddelade Nådiga utslag skola 
läggas till grund vid öfverloppsjordens afskiljande, 
hvaremot i de samfälligheter, der slik bestämmelse 
ännu saknas, afskiljandet bör medelst reguliera råer 
provisionelt tillvägabringas, hvarvid för byalagen af- 
delas så stor ägovidd, som i hvarje särskildt fall 
pröfvas fullt motsvara hemmanens i samfälligheten 
behof. Och jemte det de sålunda för kronans räk
ning provisionelt afskilda skogsmarkerna genast kom
ma att öfvergå till Kronans disposition, skola de bland 
allmogen, hvilka inom dessa öfverloppsjordar, förr 
än nämnde afskiljande skett, verkställt uppodlingar 
eller efter utsyning katat skog, vara berättigade, att 
ej mindre nämnde odlingar äfven framgent, och intill
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dess derom genom storskiftet varder närmare bestämdt, 
häfda och utan någon afgift till Kronan sig till nytta 
bruka, i hvilket afseende nödigt virke till desammas 
inhägnande må, efter anvisning af Forsttjenstemännen, 
tagas från skogen, än ock att, efter anmälan hos ve
derbörande Forstmästare, under loppet af 3 år till
godogöra omförmälta katskogar, jemväl utan ersätt
ning till Kronan; skulle deremot hemmansegare utan 
utsyning, eller torpare, inhysingar m. fl. obesuttna 
personer, å dessa öfverloppsjordar före afskiljandet 
verkställdt katningar, må de sig af enahanda förmån 
begagna, endast de i ersättning derföre till Kronan 
erlägga trettio kopek silfver för hvarje från Kronans 
skogar tillverkad tunna tjära, hvartill de böra inför 
Forstmästaren och Forstkassören sig bevisligen för
binda, och hvilka medel Guvernören eger låta genom 
vederbörande Forstkassör uppbära.

Föröfrigt och jemte det den i ofvanstående måtto 
anbefallda afrösningen af Kronans öfverloppsjordar 
inom förenämnde socknar och härad icke kommer att 
utgöra hinder för de närmare gränsebestämningar e- 
mellan Kronans samt byalagens och enskilda lägen
heters jordområden, som kunna blifva en följd af de 
slutliga storskifts- och skattläggnings-åtgärderna, haf
va W i” etc.

Det är redan omnämndt, att vid ett af de sam
manträden, hvilka i anledning af detta reskript denna 
sommar blifvit hållna af Inspektören för landtmäteri- 
göromålen i Uleåborgs län med skiftesdelegarne, Po- 
lojärvi | mantals hemman i Pudasjärvi socken tillde
lats 4,800 tunnland mark hvaraf 2,700 tunnland ut
göra verkligt skogsfång, då deremot vid storskiftet 
detta hemman ej kan tillfalla mer än 750 tunnland 
skattbar mark.
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Öfver detta afskiljande af Kronans öfverlopps- 
jordar har, såsom kändt är, i tidningarne försports 
klagomål. Man kan härvid ej underlåta att anmärka 
den motsägelse, som råder emellan alla dessa besvär. 
Det klagas öfver att Kronan begagnar sig af sin re
dan i 1805 års skogsförordning uttalade rätt, att sälja 
skog från öfverloppsjordarne, så länge de äro sam
fällda, under påstående, att de marker hvarifrån för
säljning sker, genom storskiftet komma att tillfalla 
hemmansegare, och på samma gång klagar man öfver 
att Kronan, sedan hemmansegarne i åratal till egen 
fördel huggit stock på de marker, som ovedersägli
gen genom storskiftet komma att tillhöra Kronan, 
vidtager åtgärd för att betrygga både sin egen och 
hemmansegarnes rätt, och yrkar uppå att skogarne 
fortfarande bordt vara samfällda tills storskiftet är 
afslutadt, d. v. s. att orsaken till dessa klagomål å 
ömse sidor bordt få fortfara.

De flesta af dem, som i tidningarne skrifvit om 
Forstväsendet i detta län, låta förstå att det, sådant 
det för närvarande är, är förkastligt. De hafva dock 
ej velat säga sin tanke om huru det bordt inrättas. 
Endast deruti tyckas alla öfverensstämma att det in
fördes alldeles för tidigt. Det heter att: ”en för
medlande öfvergång” bordt finnas, att dess införande 
ej bordt ske så plötsligen och oförmodadt (”äkki ar- 
vaamatta”), utan småningom (”väliitellen”) naturligen 
(”luonuollisesti”) och med varsam hand (”varovalla 
kädellä”). Men det förefaller tvertom, som 0111 Forst- 
väsendets införande i vårt land skulle inträffat sed
nare, än man hade skäl att vänta, när man besinnar, 
att nödvändigheten af en ordnad skogshushållning in
sågs och dess införande påyrkades redan för ett se
kel tillbaka. Utom andra afhandlingar i detta ämne,
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finnes år 1753 under Prof. P. Kalm*s inseende i Åbo 
utgifna, ”Oförgripeliga tanckar om Nödvändigheten 
af Skogarnes bättre vård och ans i Finland,55 bland 
hvilka man finner följande: ”Emedan skogen är för 
oss en så högstnödig vara den vi ogiörligen kunna 
wara förutan; så frågas billigt, på hvad sätt skogen 
skall handhafwas och wårdas, så att på de orter, der 
skog ännu finnes, den ei må i oträngda mål uthug
gas, och der ei mera tillgång finnes på densamma, 
ny skog må fås i stället, med ett ord, huru wi böra 
så laga, at wår handel, wår wälgång, wår styrcka, 
och wår beqvämligliet, som så mycket grundar sig 
på denna wara, må beständigt till och ei aftaga.55

För denna frågas lösning är enligt dessa ”tanc- 
kar” följande åtgärder nödvändiga.

l:o  ^Det blir alltså det första och högstnödiga 
framför allt annat at skogen emellan hvart och et 
hemman nödwändigt delas.

2:o Borde svediande om ei aldeles afskaffas, 
dock ganska starkt inskränkas.

3:o Tyckes ei wara så illa, om wissa skogswak- 
tare förordnades af Höga Wederbörande, om intet 
till hwar Sockn, likwäl en till hvart Härad, eller alt 
som man funne nödigt, liwilcka åter kunde hafwa sina 
underhafwande, åtminstone en i hwar Sockn, den der 
hölle noga upsickt öfwer skogarne, at med dem ei 
annorlunda skulle förfaras än det blefwe påbudit;55 etc.

När sedan Styrelsen 100 år sednare, år 1851, i 
hvarje län tillsatte några Forsttjenstemän, för att vid
taga förberedande åtgärder, och 10 år derpå sände 
par tiotal Forstmän till detta län för att förvalta en 
areal af 1,720 geogr. qv.mil, och par år derefter på
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samma areal antog en knapphändig bevakningsperso- 
nal, så kan man ej finna att detta skulle skett hvar- 
ken oförberedt, eller oförmodadt. Det förefaller som 
om man skulle anse rätta tidpunkten för Forstväsen- 
dets införande vara kommen först då, när man väl 
hunnit göra slut på skogen.

Bland de anmärkningar, som om Forstväsendet 
gjorts, är det en som genom sin besynnerlighet fram
för andra fäster uppmärksamheten. Man hör nemli
gen ofta och man har äfven af tidningskorresponden- 
ter sett dess lämplighet och naturenlighet i frågasät- 
tas, under det man benämner den närvarande — en 
fulltutbildad Forstförvaltning (täydellinen metsähallin- 
to). När man öfverväger Forstväsendets hittills vi
sade verksamhet och personalens fåtalighet, så kan 
man ej inse att något skäl till dessa anmärkningar 
skulle förefinnas. Man gör sig då den frågan: hvil
ken föreställning har allmänheten om Forstväsendet? 
och huru har den bildat sig densamma? Utan tvifvel 
har den härvid begagnat det beqvämaste medel, som 
stod till buds, nemligen att ur instruktionen för 
Forstväsendet skapa sig denna föreställning. Men 
ställer man Forstväsendets verksamhet, sådan den i 
verkligheten varit, i bredd med den ordning derför, 
som instruktionen föreskrifver, så finner man att de 
ganska litet öfverensstämma. Det är endast få af de 
i instruktionen föreskrifna slag af verksamhet, som 
man i verkligheten återfinner, och dessa ej på de i 
denna instruktion angifna tider. Y id denna upptäckt 
liar man utan vidare klandrat denna verksamhet, och 
ej ansett Forstväsendet motsvara sitt ändamål.

Ilr A. M. R:s missnöje i H. D. öfver att de 
sednaste virkesauktionerna ej försiggingo på den i
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instruktionen bestämda tiden, ehuru den första tanke 
på de massor af skog, som dessförinnan voro att 
utatämplas, säger att detta var en omöjlighet, utgör 
ett exempel uppå, att sålunda förfarits. Skulle man 
deremot gjort sig mödan att jemföra alla paragrafer 
i instruktionen med förhållandet i verkligheten, så 
hade det varit klart att Forstväsendet i detta län 
för närvarande hvarken är fullt utbildadt eller att de 
i instruktionen gifna bestämningarne kunna tjena så
som norm för dess verksamhet, utan att såsom i 
H. D. N:o 28 säges, ”bestämningarne i instruktio
nen af den 13 Maj 1859 äga full tillämpning först 
då, när organisationen af skogsförvaltningen är till 
alla delar genomförd.” Enligt instruktionen bör vid
den på ett bevakningsområde vara 1—3,000 tunn
land, på ett re vier 15— 50,000 tunnland och ett in
spektionsdistrikt 150,000 tunnland. För att gifva till
fälle till jemförelse emellan dessa bestämningar och 
förhållandet i verkligheten meddela vi följande öf- 
versigt af Forstorganisationen i Uleåborgs län:

(Se Tab. IIL)

Att instruktionens bestämningar här ej kunna 
tillämpas, så länge en hvars verkningskrets är så 
mångfaldiga gånger större, än den borde vara, är 
sjelffallet. Exempelvis må nämnas att § 9 angående 
skogs vak tares skyldighet, då han öfverkommit åver
kan, stadgar: ”anmäle ock derom ofördröjligen och 
sist inom åtta dagar hos Forstmästaren” . Men skogs- 
vaktaren har ej sällan 10 mil, stundom 20 mil och 
deröfver till Forstmästarens bostad, och hvarje skogs- 
vaktare är ingalunda egare af en häst. Om han då 
till fots skall framföra underrättelsen om en åverkan, 
så kan en sådan resa redan erfordra 8 dagar. I § 15



Till sidan 76. Tab. III.

Inspektions
distrikt. Revier.

Antal
Forstuppsy-
ningsmän.

Distrikts och 
re viers areal 
i tunnland.

Antal
bevaknings.

områden

Bevakningsområdens 
areal i tunnland.

Uleå 3 575,454 44
n Kalajoki 1 186,100 14 5,000 ä 20,000
>5 Pyhäjoki 1 152,094 13 6,159 ä 18,197
n Siikajoki 1 159,354 12 7,855 å 20,275

Muhos — 77,906 5 4,515 å 17,000
Kaj an a 5 2,109,300 31

« Paldamo 1 212,300 8 \
Sotkamo 2 800,000 11 / Uppgifter härför saknas.

»j Hyrynsalmi 2 1,097,000 12 )
Ijo 7 3,427,373 56 4)
n Haukipudas 1 281,480 12 8,956 ä 55,400
>9 Ijo 2 1,238,693 22 33,750 ä 122,200
)) Kuusamo 2 1,075,200 9 96,000 å 152,200
9> Simo 2 832,000 13 35,000 ä 97,900

Kemi 13 12,358,177 88 *)
n Kemi 1 607,787 10 40,252 ä 85,000
n Torneå 2 1,160,700 15 20,600 ä 150,000

Muonio 2 2,307,600 11 20,200 ä 345,600
» Ounasjoki 2 1,098,800 9 78,000 ä 185,600
?5 Rovaniemi 2 1,663,290 16 83,166 ä 138,400
JJ Kemiträsk 2 1,917,600 14 47,600 ä 321,600

Sodankylä 2 3,602,400 13 63,400 å 892,000

*) Endast 25 områden af detta inspektions-distrikt äro hittills med skogvaktare besatta, äf- 
vensom blott 48 af Kemi Insp.-distrikt. (Ofvanstående uppgifter äro hämtade från Öfver- 
styrelsens för Landtmäteriet och Forstväseijdet arkiv.)



Till sidan 77. Tab. IV.

Resa från hemmet till 1 bevaknings-området 10 mil 1 resedag, 2 dagar, för att besöka skilda delar af bev.-omr.,
99 1 bev.omr. 99 2 99 2 99 i 99 1§ 99 som äro emellan |  och 1 qv.mil stora.
99 2 99 99 3 99 11 99 i 99 2 99 99 99 99

99 3 99 99 4 99 5J 99 l 99 U 99 99 99 99

99 4 99 99 5 99 2i 99 1 99 2 99 99 99 99

99 5 99 99 6 99 3* 99 i 99 1 99 99 99 99

99 6 99 99 7 99 1| 99 i 99 2 99 99 99 99

99 7 99 99 8 99 2$ 99 i 99 H >3 99 99 91

99 8 99 99 9 99 2 99 i 99 1 99 99 99 91

99 9 99 99 1 0 99 5 99 l 99 1 99 99 99 11

99 1 0 99 99 1 1 99 51 99 i 99 U 99 91- 99 >9

99 1 1 99 99 1 2 99 3 99 i 99 1 99 99 99 11

99 1 2 99 99 13 99 3 99 i 99 1 99 99 99 11

99 13 till hemmet 99 5 99 X 99 99 99

Summa 52| mil 28$ dagar.
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säges det angående Forstmästares skyldigheter: ”Minst 
en gång i månaden bör han besöka de särskilda be- 
vaknings-områdena eller blocken, för att efterse det 
vederbörande fullgöra sina åligganden och få tillfälle 
att dem undervisa och rätta”. Antagom att en sådan 
inspektionsresa förrättas t. ex. i Pyhäjoki, ett af de 
minsta revieren i länet. Kronojordarne äro der skif
tade, deras gränsor särdeles irreguliera, såsom fallet 
vanligen är vid de äldre skiftena och en mängd hem
mansägares ängar äro belägna inom dem. Derigenom 
erbjudes många tillfällen till föröfvande af åverknin
gar och en noggran eftersyn är isynnerhet om vin
tern nödig. En sådan resa vintertid, då dagarne äro 
korta, gestaltar sig då som följer:

(Se Tab. IV .)
Ingen tid blefve således öfrig för andra göromål.
Vare dette nog för att ådagalägga att instruk

tionens bestämningar äro fullt tillämpliga endast vid 
ett sålunda organiseradt Forstväsende, som det för 
hvilket de äro afsedda, samt att för närvarande be
stämningar, som kunde tjena till efterföljd, i många 
fall saknas.

Det är nödvändigt att genom en instruktion, ett 
reglemente eller dylikt uttrycka den verksamhet, som 
tillhör ett embetsverk, på det olika uppfattning ej må 
äga rum hvarken om hvad som skall göras, eller om 
det redan gjorda. Den delar med lagen egenskapen 
att ej blott utgöra ett rättesnöre för handlingen, utan 
äfven att meddela skydd genom att säga när dess be
stämningar äro uppfyllda. Dess lämplighet beror uppå 
huru troget och fullständigt verksamheten i fråga ge
nom den uttryckes.

Men när seden, genom rättsbegreppets ständiga 
utveckling, hunnit förändras, så att lagens föreskrift
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ej mer är lämplig, och man kommit till insigt ej blott 
häraf, utan också af den nya form, genom hvilken se
den bör uttryckas, då är tid att lagen förändras.

Nödvändigheten af en lämplig instruktion för 
Porstväsendet i detta län kan ej sättas i fråga. Ge
nom dess bestämningar förekommes olika uppfattning 
af Forstpersonalens åligganden, såväl hos dess egna 
medlemmar, som äfven hos allmänheten, hvilken, så
som vi sett, i detta län mer än annorstädes egnat 
uppmärksamhet åt dess åtgärder. En annan fråga 
åter är, om den erfarenhet, som under Forstväsendets 
korta verksamhetstid vunnits, är tillräcklig för upp
görandet af en instruktion, som skulle bestämma dess 
verksamhet, sådan den i en nära framtid kommer att 
gestalta sig, och denna fråga förmår förf. ej besvara. 
Ett är dock klart, neml. att en instruktion lämpad ef
ter de förhanden varande förhållandena är behöflig. 
Att så är, är numera ingen upptäckt, men att offent
ligen uttala det är en pligt.
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Sedan det föregående var skrifvet, blef förf. 
meddeladt följande privata bref, hvilket innehåller nå
gra förfrågningar angående Forstförvaltningen på den 
ort, der förf. förestår densamma, och hvilka det så
ledes tillkommer honom att besvara. Det sker offent
ligen, dels emedan hvarken förfrågningar eller upplys
ningar rörande embetsåtgärder behöfva sky offentlig
heten, dels emedan allmänheten derigenom vinner en 
föreställning om, huru Forstväsendets införande ofta 
ingriper i fordna förhållanden och huru detta kan för
anleda till missnöje och intriger, dels emedan bref- 
skrifvaren, Herr Doktor F. Nyländer i Uleåborg, så
som kändt är, äfven är författare till åtskilliga i Ou- 
lun Viikko-Sanomia under signaturen F. N. publice
rade uppsatser, hvilka åsyftat att allmängöra det miss
nöje, som Forstväsendet i detta län skulle väckt och 
det derföre för allmänheten kan äga intresse, att i 
det sätt, på hvilket brefvet af den person, till hvil
ken det var stäldt, blef bemött, läsa svaret på den i 
detta bref af sagde uppsatsers Författare framställda 
frågan: ”Hvad är er tanke i allmänhet om Forststy- 
relsens åtgärder på de trakter der Hr Pastorn verkar” ?

Några föregående upplysningar äro härvid nödi
ga. Inom kronojordarne finnas en mängd mossor och 
kärr, som bära höväxt. Dessa hafva härförinnan blif- 
vit bergade utan laga tillstånd dels af hemmansägare 
och nybyggare, dels af på kronojorden bosatte torpare. 
En del af dem hafva en längre tid häfdats af samma
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hemman, men större delen hafva blifvit bergade af 
den, som för gången först hunnit göra det och denne 
var då vanligen någon, som kunde disponera större 
arbetskrafter än en annan, d. v. s. styrkans rätt gjor
de sig gällande vid deras begagnande. Redan år 1860, 
när kronotorpen besigtigades, klagade deras åboer 
inom Siikajoki revier öfver att hemmansägare, som 
ägde mera arbetsfolk, bergade dessa ängar, hvarföre 
de, då de ej mer än andra ägde laglig rätt till dem, 
sågo sig tvungne att hyra sig ängsmarker. De blefvo 
då underrättade om att förhållandet skulle förändras. 
Isynnerhet förspordes klagomål af torparena på kro- 
nojorden inom Gestilä kapell af Siikajoki revier, på 
hvilken, en areal af 29,418 tunnland, 24 torp funnos 
anlagda.

Inom samma kronojord finnas äfven en mängd 
hemmans s. k. ur fjällsängar, hvilka genom ett år 1852 
af Härads-rätt stadfästadt ägoutbyte blifvit samman
slagna till ett mindre antal skiften.

Men hemmanägarne fortforo emellertid att berga 
såväl sina fordna, som de genom utbytet erhållna nya 
ängar. När då, till följe af Öfverstyrelsens för Landt- 
mäteriet och Forstväsendet reskript i ämnet, en kun
görelse den 29 Maj detta år utfärdades, i hvilken de 
inom kronojorden befintliga ängsmarker uppräknades, 
med undantag af de ängar, som för skogsvaktarnes 
behof voro nödiga, och det tillkännagafs att de ge
nom auktion skulle bortarrenderas på 2 års tid, samt 
att allt olofligt bergande af dem för framtiden var 
förbjudet, så väckte detta missnöje såväl hos torpare
na, som hemmansägarne.

Härigenom erbjöds likväl tillfälle, att, tills kro- 
notorpens förmåner och utskylder hunnit genom en
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författning bestämmas, förskaffa sig laglig rätt att 
berga de ängar man önskade, och sålunda undvika 
olägenheten af det öfverklagade ofoget.

En del af de missnöjde, isynnerhet innevånarne 
i en på denna kronojord belägen aflägsen skogsby, 
illa kända för deras i stor skala bedrifna lönnbrän- 
neri, hvarföre de äfven förut visat missnöje öfver att 
denna kronojord tagits under bevakning, lära i an
ledning af nyssnämnde kungörelse anfört klagomål 
hos Länestyrelsen. Någon tid derefter anhölls hos 
Pastor i denna församling genom ett privatbref, un- 
dertecknadt F. Nyländer, om afskrift af ofvannämnde 
kungörelse, hvilken äfven gafs, i den tro att det var 
behöfligt för bemälde byamäns juridiska ombud, ty 
det var ej på orten obekant att de anfört besvär. 
Kort derpå ankom det förut omnämnda brefvet, hvaraf 
vi meddela följande afskrift:

Uleåborg den 10 Juli 1862.

”Högtärade Hr Pastor!
Skulle jag ha kunnat ana till det stora besvär 

jag förorsakat Hr Pastorn genom afskrifvandet af kun
görelsen, så hade jag troligen icke tagit Hr Pastorns 
godhet i anspråk i så stort mått, som nu inträffat. 
Då sådant nu emellertid, i anseende till kungörelsens 
oförmodade dimensioner, likväl inträffat, så kan jag 
icke annat än be om ursäkt för det stora besvär, jag 
förorsakat.

På samma gång jag gör detta finner jag mig 
dock föranlåten, att ytterligare besvära Hr Pastorn i 
denna sak. Till de syftens vinnande, för hvilka jag 
arbetar, vore det af vigt, att erhålla upplysningar af 
en så authentisk person, som Hr Pastorn, huruvida

6
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stort intrång och men för era fattiga nybyggare ge
nom dessa skogsängars utarrenderande sker, samt hu
ruvida icke större delen af dessa genom dem, som 
hittills brukat dem, blifvit upptagne och rödjade? 
Dessutom lära de icke på förhand i ringaste mån blif
vit underrättade om den förlust, som nu drabbat dem? 
Huru stort belopp utgör ungefär det vid auktionen 
erhållna arrendevärdet? Är det sannt, att somliga än
gar icke betalts med mera än ett par kopek, o. s. v.? 
Hvad är er tanke i allmänhet om Forststyrelsens åt
gärder på de trakter, der Hr Pastorn verkar? Har 
man med hot och pock sökt inverka på nybyggare 
och torpare, för att få dem att bli skogvaktare? Har 
hos er någon kungörelse om tjärubränning af stubbar, 
eller skatt derå emanerat af er Forstchef? Nyman (i 
Pulkkila) lofvade mig i går ett par andra kungörel
ser af Forstmästaren, än dem, som Hr Pastorn nu 
godhetsfullt skickat mig. Låt mig få veta huru der- 
med hos er sig förhåller.

Det är nu visserligen mer än lofligt jag tagit 
mig friheten att taga Hr Pastorn i anspråk, men jag 
hoppas Hr Pastorn i korthet villfar mina önskningar, 
emedan Hr Pastorn derigenom torde bidraga till sina 
fattiga församlingsboers väl. Var dessutom öfverty- 
gad, att jag icke på ringaste vis tänker kompromet
tera Hr Pastorn genom de godhetsfulla upplysningar 
jag kommer att erhålla.

Att jag oaktadt min läkarebefattning på lediga 
stunder äfven befattar mig profana saker, torde Hr 
Pastorn icke vara obekant, samt att jag i Oulun Viikko 
Sanomat sökt stäfja åtskilligt, som Forstväsendet tillå
tit sig. Till material för fortsättande af dessa stu
dier i Forstfrågor har jag anlitat Hr Pastorns benägna 
biträde.



Under förhoppning, att Hr Pastorn jemte sin 
familj befinner sig vid god helsa, förblifver jag Högt- 
ärade Hr Pastorns Ödmjukaste tjenare

F. Nyländer.”
Sedan brefvets emottagare, genom detsamma un- 

derrättad om, att Hr F. Nyländer ej var någon ju
rist och ej för uppsättandet af en laglig besvärsskrift 
anlitat hans bistånd, ansett de till honom ställda frå
gor ej förtjena besvaras, samt tillställt oss detta bref, 
så få vi med anledning af de gjorda förfrågningar- 
ne rörande Forstförvaltningen lemna följande upplys
ningar.

De bortarrenderade ängarne äro med få undan
tag mossängar, hvilka ej blifvit rödjade. Mången har 
väl kunnat lida intrång genom att någon påräknad 
äng af en annan vid auktionen blef inropad; men in
gen af dem, som förut brukat dessa ängar, bör väl 
kunna anse att härigenom någon förlust skulle drab
bat honom, emedan ingen kunde säga sig äga någon 
af dessa ängar, och det i sjelfva verket var osäkert, 
så länge det förra förhållandet fortfor, om samma 
personer skulle fått berga dem det kommande året. 
Derjemte bör märkas, att den nyss antagna bevak- 
ningspersonalen skulle, i händelse åtgärden ej vid
tagits, sett sig tvungen att såsom fullkomligt olag
ligt förhindra allt bergande af dessa ängar. Det stod 
dessutom en hvar fritt att vid auktionen arrendera 
de ängar, hvilka han önskade berga. De priser, som 
vid auktionen bjödos, kunna ej i någon mån anses 
betungande, allraminst för kronotorparne, hvilka in
gen annan skatt till staten erlägga för den jord de 
bruka, än detta ängsarrende och häntyda således uppå
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att detta bortarrenderande ej förorsakade något syn
nerligt infrång. På den förut omnämnda kronojor- 
den i Gestilä t. ex., inom hvilken det största antal 
ängar finnes och der de högsta priser betaltes, för
såldes 64 st. ängar, hvilka tillsammans innehöllo 556 
såtland, for en summa 45 rub. 74 kop. s:r, d. v. s. 
Öfverhufvud för 71 ä 72 kop. för hvarje äng och 8 
kop. för hvarje såtland. Deremot är på orten bruk
ligt, att i ängsarrende erlägga antingen 30 kop. å 1 
rub. för såtlandet, eller hälften af det bergade höet, 
då således, emedan hvarje af dessa såtor ansågs in
nehålla 1 å 2 skrindor, arrendet för ett såtland ut
gör värdet för 15 å 30 Lisp. hö. Hela arrendesum
man för de inom Siikajoki revier bortauktionera
de ängar utgör 74 rub. 36 kop. Lägsta anbudet 
var 1 kop. s:r, och det högsta 3 rub. s:r, detta sed- 
nare för en äng som innehåller 6 såtland. För 4 än
gar gjordes intet anbud.

Hvad frågan om man med hot och pock sökt 
inverka på personer, för att få dem att bli skogvak
tare angår, så kan läsaren döma om sådant skulle 
varit nödigt deraf, att 26 ansökningar till 12 skog
vaktareplatser inom Siikajoki revier till Öfverforst- 
mästaren inom Uleå inspektions-distrikt insändes. Om 
Hr Doktor Nyländer önskar af de sökande sjelfva 
förvissa sig om förhållandet, så äro ansökningsskrif- 
terna sannolikt tillgängliga i Uleå distrikts Forst- 
arkiv och personerna träffas förmodligen ännu alla 
inom Piippola församling, i hvilken de äro bosatte.

Någon kungörelse om tjärubränning af stubbar 
har här ej emanerat från Forstchefen, men det är 
att förutse, att sådant kommer att inträffa, emedan 
anbud af 60 kop. s:r för famnen af stubbar till tjäru
bränning på denna ort gjorts.
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För öfrigt, emedan Förf. hoppas få räkna Hr 
Doktor F. Nyländer bland sina läsare, begagnar han 
detta tillfälle att göra Hr Doktorn uppmärksam på 
det begångna misstaget, neml. att hos tjenstemän vid 
Ekklesiastik-staten söka material för fortsättande af 
sina påbegynta studier i Forstfrågor, samt att erinra 
Hr Doktorn om att det tillförlitligaste material for 
sådana studier lättast vinnes från Forsttjenstemäns ar
kiver, hvilka stå tillgängliga för en hvar och ej inne
hålla några andra hemligheter, än de vid virkesför- 
säljningarne nödiga minimiprisen.

Pulkkila den 9 Augusti 1862.
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