
Resan genom Finland, Öster och 

Westerbotn at bese Skogarne 
1758  

Nov. 4  Reste iag från Stockholm uppå en Jackt som föres af Skeppare Holmstern.                                   

       14 Standnade vi uti Isen en mill från Åbo. 

       15 for iag öfwer Isarne till Åbo och tog logemente hos Cristoff Allén. 40  mil 

       18 från Åbo till befalningsmanen Gyleen i Patiskorpi. 1  ¾  

       19 till Warperi     1  ¼ 

       20 från Warperi åt Skogen till fots (a)   1 

                      till Numis gästgifvaregård     1  ¼  

        21 till Åbo                         2 

                                                                                             ________________                         

                                                                                                              7 ¼ mil 

 

(a)  Uti denna Skog finnes wereke till 7 eller 8 Skepp af medelmåttig Storlek, det är en 
Sockne almänning som hörer 5 Socknar till, den iag var uti låg i Nousis Sockn. Iag 
låte fälla et träd  A  som var 42 fot långt till första quist, där hade det 13 tums 
diameter, och 3 fot från Backen var det 20 tum i diameter hade 154 Safveringar. 
Jordmånen är grof Sand, trädet är ey mycke kådeacktigt. Wirket skall kiöras från 
Skogen till Åbo 3 a 4 mil, från Warperi föres Biälkar till Åbo af 20 alnars längd 12 
tum i fyrkant och sälljes till 15 D: r Kmt Stycket. 
 
12 alnar långa plankor af  3 – 2 tums tiocklek föres till Åbo och säljes till 16 D:r  Smt 
Stycket. Intimmer till Skiepp af 4 til 6000 Tr (Tolfter) I alt säljes i Åbo för 3 D:r (?) 
Kmt Stycket, altsammans från Nousis Sockn. ---- åt Fålken betalte iag för denna resan 
3 D:r Smt. 
 

Nov. 24         från Åbo till Anka 1  3/8 mil 

till Eora i S:te Martens Sockn 1  5/8                                                    
till Prångila        ½  

        25 till Harmava   1  ¾  



         till Sorvasto   1  

 till Niemy by   2  ¾  

 till Tammela By   2  

          26 till Portas    1  

 Till Liesjerf       (a   1 

                                                                          __________________ 

                                                                                        4  ¼ mil 

 

(a)  Liesjerf är et hemman som bebos af 2ne bönder, norr ut från gården och strax brede 
vid är Skogen som är ungefär ¾ mil lång, ½ mil bred, kan finnas till 8ooo St. träen av 
18 tums tjocklek 3 fot från backen, Capt. Jägerhorn har låtit hugga öfr 3000 planckor 
af 36 a 38 fots längd, 3 a 4 tum tjocka, 7 a 8 tum breda i lilla ändan på Smalaste Sidan 
inom ytan, han har betalt i Stubbpenningar 5 D:r Kmt Stycket. Till at fälla et träd och 
giöra 2ne planckor der af har han betalt 24 D:r Smt, 2 man kan giöra 3 planckor om 
dagen. (en arbets karl kåstar elliest 16 D:r Smt om dagen.) En del af planckorna ligga 
ännu i Skogen, och en del äro kiörda 4 mil där ifrån till jervinpär, betalt därföre 8 D:r 
Smt för lastet per Mil, 2ne St. 18 långa planckor på et Lass med en häst före, således 
komma 2ne planckor at Kåsta i Kiörare lön til jervinpär 1 D:r Smt, där återstår ännu 5 
mil at Kiöra innan de Komma til hafskanten som är östan före Ekenäs som belöper sig 
till 1 D:r 8 …(?) Smt för 2ne, så at hela Kåstnaden blefe 3 D:r Smt för 2ne, han har 
accorderat med Cronan at lefverera dom til 3D:r Smt Stycket, de äre ärnade till 
gallere bygnad vid vid Helsingforss. Jag låte fälla et träd (B) i samma Skog som hade 
60 fots längd, til första quist, där var det 17 tum i diameter, trädets hela längs var 110 
fot. 3 fot från backen var det 20 tum i Diameter, hade 189 Saveringar ytan 
inberäknad, de yttersta 50 Saveringar från trädets ytterkant                                                              
eller från barken uptogo  ……….    1 1/8 tum 

de nästa 50 inom  ………………… 1 7/8 tum                                                                      
nästa 50   …………………………  3     tum                        
de innan till Kiärnan 39 St  ………..4__ tum    
                                                          10    tum  
Ytan bestod av 68 Saveringar på 1 7/8 tums bred och nästan så god som Kiärn träet. 
Detta vircket kan och Kiöras til Hallike åen 8 mil. ¼ mil öster ut från Huset finnes trän 
af 3 fots diam. till et tämmeligt antal.  
 

Nov 26        till Sallkola i Sommero Sockn     1     mil   

     till Wessa noya                                                ¾  

 till Lammi, här ligger Sommero Kyrka       1  ½  



                     till Sylvena    (b)     1  

                                                                                      _________ 

                                                                                          4 ¼ mil 

(b)  Från Sylvena by ¾ mil norr ut är Skog. iag låte fälla et träd  (C) som var brukbart til 
54 fots längd, till första quist 40 fots längd, där var det 15 ½ tum i Diam. och 3 fot 
från backen 18 ¼ tum i diam. Saveringarna vore så fina uti ytan at de ey kunde 
afskiljas på en bredd af ……….     25/32 tum 
nästa 50 innan uptog  …………   1  1/32 tum 
de nästa 50 ……………………   1   8/32 tum 
de nästa 50 ……………………   2  26/32 tum 
där innan til Kiärnan 27 St …….. 3   8/32 tum 
                                                       9  1/8   tum 
den ytan var i Saveringarna 
 
ey kunde räknas var mycket blek, men ytan continnuerar ännu litet längre in till 20 
Saveringar innan de yttre 50 är brukbara, och bör räknas blandt det goda trädet,  
grunden bestod af fin brun Sand mor, trän af denna Storlek kan finnas til 200 St. 
kunna tiena till Rundhult och planckor, män trän af mindre längd som kunna tiena till 
intimmer kan finnas til 1000 el 1500 St. denna skog skulle kiöras til Halliko 5 mil, här 
är nyligen inrättat en såg 1 ¼ mil från Skogen. 
 

Nov 27    till Loutela    2   mil 
     förbi Sommero Kyrka och Lenneå (?) til Sari (c) 1   
  till Hinsala gästgifvaregård i Kisko (?) Sockn 1  
        28  til Kiettula  (d)   1  ¼ 
                                                                                                  ______________ 
                                                                                                             5  ¼ mil  
 

(c)  ½ mil nordan före Sari är en Såg som blifvit bygd för 7 år sedan, där omkring är 
Skog. Kiörningen til Halliko vore 3 mil. 

(d)  4 mil från gården är Skog hwarest finnas några tusende träen som hålla åtminstone 38 
fots längd til första quist, 22 tum i Diameter i Storändan. Iag låte fälla et träd  (D) 
som var 38 fot långt til 1sta quist, 14 tum tiock där, och 3 fot från backen 22 tum i 
Diam., hade 240 Savfringar, de första 50 Safringar 
från Barken uptogo …………….  1  1/16 
de nästa 50……………………...  1  7/16   
de nästa 50 ……………………..  2 
de nästa 50 ……………………..  3  4/16 
innan til Kiärnan 40 St …………  3  4/16  
                                                       11  tum 
 



Ytan bestod af 74 Safringar uptog en bred af 1 5/8 tum, blek och otienlig. Jordmånen  
består af sand litet Jordblandad. 
Där finnes och trän som är 26 tum tiocka 6 fot från backen, detta virket måste föras 
till Salo åen 4 mil från Skogen och sedan flåtas till Sari och Läppa Korpi äro och goda 
Skogar lika god med Kiettula Skogen, desse 3ne Skogar löpa tilsammans. 
 
 
 

Nov 28  til Routsoa Söderut                                                                  1 ¼ mil 
  til Kurkela                                      ¾ 

 til Wiary                                      ½  
 

 29 til Swensby gästgifvaregård   (a)             2 ¾  
  til Ondermalm et Rusthåll                 ¾  
 
   30 til Linde hos ryttmästare Salsteit                                     ¾  
  till Räkoby på en udde i Skiärgården i Tenala Socken  (b)      1 ½  
 
Dec.    1 tilbakars åt Swensby               2 ¾  
 
   2        til Harla                                                                                      1 ¾  
  til Sallo                                                                                       2      
  til Ste Bertels Kyrka                                                                   1      
  til Krata i Uskela Sockn   (c)                                                      1 ¼  
 
  3 til gästgifvaregården Händelä i Halliko Sockn                           2 ½  
  til Wista                                                                                       1 ¾  
  til Karios                                                                                      1 ½  
  til Åbo                                                                                          1 ¼ 
                                                                                                                  ___________ 
                                                                                                      24     mil  
 

(a)  På denna vägen ligger Koskis bruk hörer H giv nings (?) til, ¼ mil norr om detta bruk 
är en Silfvergrufva som blifvit på begynt för många år sedan men brukas nu ey. Denna 
vägen bestod af berg och dalar. 

(b)  Denna Skog förtiärare ey at noteras.  --- Ekenäs ligger Öster härifrån 3 mil. 
(c)  Halliko, Ste Mårtens och Uskila Sockens gräntzar til samman, där finnes inga träen af 

18 tums Diam. 
 

  Åt Tålken för denna Resan 8 D:r Smt. 
 

Dec.5   Klåckan 7 om afton från Åbo til Sickile                    1 ¼ mil 
   til Wilala                                                                     1 1/8 mil 
 



        6   til Musta noja                                                            1 1/8 mil 
    Oripä                                                                         1 5/8 mil 
   Wirtsanå                                                                    1       mil 
   Kangampä                                                                 2 ¼  mil 
  Harjewalla                                                                 2 ¾   mil 
 
       7  til Poundila i Ulfsby                                                  1 ¼ mil 
  Palus                    2     mil 
 
        8   til Palus Skog    (a)                   1 ½ mil 
  till Mousta Socki öster ut                                          1 ½ mil 
                                                                                          _______________ 
                                                                                   17 ½ mil 
 

(a)  Denna Skog är ungefär 3½ mil lång och 1½ mil bred. Åboerne i Palus vill påtaga sig 
at lefvera 200 Tr plankor om året (vid biörneborg) af 4,5 a 6 famnars längd 3 tum 
tiocka för 15 D:r K:mt per tålften de af 4 tums tjocklek skulle kåsta mer. iag låte fälla 
et träd som var 48 fot långt til första quist där 17 tum i Diam. 2 fot från backen 22 tum 
i Diam. märkt   (F) 
de första 50 Savringar från Kiärnan ……   2  ½ tum  
de nästa   50……………………………     3                   
                50 ……………………………    1  ¾ 
                50 ……………………………    1  ½ 
til barken 36 ……………………………       3/8  
                                                              9 1/8 tum 
 
i Mousta Socki är allenast et dåligt bondehemman män tämmelig god Skog tienlig til 
plankor, detta skall till biörneborg. 
 
Wid Skalis 1½ mil från Mousta Socki, och ligger vid samma träsk  är god skog och 
myckenhet tienlig til planckor och master. 
på andra sidan om träsket mitemot Mousta Socki är Rikeloppi en By var uti bo 6 a 7 
bönder har också bra Skog. 
en By et stycke där ifrån och vid samma träsk kallas Lavii bor 7 bönder har också bra 
Skog tienlig til planckor. 
 
  till Lassila                                       1 ¼  mil 
 
vägen från Mousta Socki till Lassila var mästadelen öfver et Stort träsk, på båda sidor 
var här och där tämmelig stora trän, somlige någorlunda rena från quist. Uti Lassila 
ville de ey tillstå at de hade någon Skog som var dågelig men på vägen till 
Längemäcki gick iag åtskillige gånger upp i Skogen och fant at där var många 
ansenligen stora furuträn mycket höga rena från quistar tienlige til master, de kunna 



hålla 18, 20 a 22 tum i Diameter nedantil, denna Skog skall vara ungefär ¾ mil lång 
och 3/8 mil bred, desse bönder ha en såg som ligger strax vid gården.  
  till Längemäcki                                         ½  mil 
                                                               _____________ 
                                                                    1 ¾ mil  
 
Längemäcki hörer Håfräts Rådet Rappe til. Tätt vid gården ligger Skogen, kan vara 
ungefär ¼ mil lång och något Smalare, här finnes en ansenlig hop Skiöna träen 
somlige där af 28 tum i diameter, iag låte fälla et som var 16 tum tiåckt 3 fot från 
backen, 32 fot til första quist där var det 13 tum tiockt, från Kiärnan til första 
50 safringar var …………………..   2    tum 
50 ………………………………..    2 ¼  

            50 ………………………………..    1 ¾ 
50 ………………………………..    1 1/8 
til barken 20 …………………….         ½ 
                        220 safringar 
Från denna Skog til Stadsens hamn 3 mil, arbetsfålk kan fås til 16 D:r Smt om dagen 
Sommartiden, men om vintern för mindre, denna Skog växer i mullblandad sand.  

 
Dec. 9     till Pomark                                             5/8   mil   
        till Hångakåski                                     1 ¼           
 
       10     åt Pomark tilbaka                                 1 5/8 
                                                              ________________ 
                                                               2 ½ mil 
 

millan Pomark och Hångakoski låg Pomarks Skog, den är mycket uthuggen, men 
finnes ännu många trän somlige hålla 24 tum  4 fot från Storändan. 
 
Hångakoski Skogen är ungefär ¾ mil lång och bred, där finnes väl fläckevis furuträn 
20 a 30 St. på vart ställe som kunna vara tienlige til planckor, men sådana ställen 
finnes ey många, vägen at kiöra plankorna til siön vore 4 mil, i denna by är allenast 
2ne bönder. 
 
I Pomark  by äro 9 bönder, de ha en Såg quarn, äfven och de uti Lassila, men båda 
blifvit utdömda af Åbo boerne, som äga sågarne i Normark. 
 

Från desse Skogar omkring Biörneborg äro vägarne mycket Elake, ojämne och fulla med 
stora stenar.  
    
Dec 9 till Normark   (a)                                        1 ¼ mil 
 till Wittisbofierd                                         1 ¼ 
                                                            ________________ 
                                                                                  2 ½ mil 



(a)   Pomarks Skog räckte 3/4mil på denna sidan, såg bra ut, så at utur denna skog 
skulle man kunna få 1500 St plankor af 4, 5 a 6 famnars längd, ¾ tums tiåcklek, 
denna Skog såväl som Hångakoski och Längemäckis äro något tallacktige. 
Pomarks skog måste kiöras 3 mil, man kan få en arbets karl för en kappe Råg om 
Dagen men en (?) som warar (?) mer. Uti Normark hafva Witfoten, Rappen  en 
Lagman 2ne st. sågar. Desse äro hemma i Åbo. 
 
 
Följande sida innehåller en teckning av ”Smedsholmen” och ”Antora öen”samt 
följande text:  + upsättia et båken (?), i det ställe, skall få låf at hugga Skogen. 
På vardera ön finns 3 stycken båtskrovsliknande figurer inritade. 
 
N.t.W. 4 mil från biörneborg och WNW, 1 mil från Wittisbofierd ligger Antora 
Öen, är 1/8 mil lång, 1/20 mil bred, på Wästra Sidan af Öen Skulle kunna byggas 
Skiepp. 50 fot från landet är 2 fam:s Diup. 800 alnar Wäster ut från det stället på 
Antora Öen där stapelplatser kunde vara, ligger Smedsholmen, som är 400 alnar 
lång och 100 alnar bred, där kan och byggas Skiepp på Östra sidan, 50 fot från 
landet är 3 fam:s Diup, och mitt emillan Antora Öen och Smedsholmen är 5 
famnars Diup, båtnen består af miuk lera, inloppet till denna hamnen är på norra 
sidan om Smedsholmen, hamnen är elliest tämmelig god. 
På Antora Öen bor en Lots, så väl på Holmen som på Öen växer gran och biörk.  
SW til W ¼ mil från Antora öen ligger Stormalo öen eller Stora Enskiär  är 
ungefär 1/8 mil lång och 1/16 mil bred, är full med stor och grof furu och gran 
skog, hörer Kronan till men ingen har fådt lof at hugga därstädes, för land 
kiänning skule, men den som vill + ( hänvisar till texten på den föregående sidan 
med teckningen) + uppsätta et båken (?), i det ställe, skall få låf at hugga Skogen. 
 

Dec. 11 från Wittisbofiärd til Antora Öen                                                                                                                           
och till bakars igen                                  2    mil  
til Iulböle                                                 1  ¼                     
Sasmåla                                                   1 1/8                              
Cassaby                                                   1  ¾                    
Sireby                                                      1                     
Skaflang                                                  1 1/8                   
Harkmär       ¾ 

 12 til Lappfiärd                                           1  ¼  
   Kiysk                                                      ¾ 
   Pio Lax                                              1 1/8 
   Finby                                                     7/8 
   Öfwermark                                        1   ¾ 
   Porlomby                                           1   ½ 
   Öfvermala                                          2   ½ 
 13  til Sölf                                                    1 
             till Wasa                                                    7/8 



   gref Lax                                               1 ¼  
   Wassor                                                    ¾ 
   Maxmo                                                    ½ 
 14 til Oxganga                                               1 ¼  
   Arvas                                                   1 
   Mussala                                               1 ¾ 
  genom ny Karlby til Socklis (?)               1 ¾ 
                                             ______________  
                                                             29  1/8 
 
 14 till Sundby                                                            5/8 mil  
                 Abors                                                             1 7/8 
   Storå                                                              1 7/8 
 15 till gamle Carlby                                                1 ½                     

19 från gamble Carlby till Åyvä                             1 
  till Morrik                                                             ½  
  Skogs Thomas                                                       ¾   
   Hangå                                                                    ½  
             Niccola                                                                  ¾ 
  Anders Pollars                                                    1 ¾  
 20 af Rörö Träsk till Rörängs (?) by ,Stormatanta  1 
   Polkyle                                                           1 
   Houkalachti                                                        ¾  
   Houkapurro                                                       3/8 
 21 til gamle Carlby och Pederse Sockne Skog                                                                                        

men aldeles uthug.. till Skieppo bygerie                                                                                         
och Tiere bränning (a)                                         1 ½ 

     samma väg åt Staden igen                                 10 
                                                      ________________ 
                                                                                                 26 1/8 
 

(a)   Vid Houkilachti låg 20 st. maste trän som voro huggna i den Skogen iag var, 
de störste der af var 70 fot, 20 tum i storändan, men smala i toppen och fulla 
med quistar, några kroquta mycket dålige, 4 tums plankor föres härifrån til 
staden och sälies til 2 D:r Smt Stycket. 
till tålken som var med mig 13 D:r Kmt 
 
Wid Ålkola en mil ofvan för Parieala är en Skog som ligger 3/8 mil från 
Lochto å där kan fås 3 a 400 Tr. plankor af 3 och 4 tums 
 

1759 
Jan. 2  från Gamble Carlby till Wilk                           1     mil 
       Kiälvi Prästgård                                          1 1/8 
   Wallikylle                                                   1 



 3 til  Sikala                                                          1 
   Ullava                                                          1 
   Rackås                                                         1  
   Lante                                                               3/8 
 4 til Orrava                                                          2  ½ 
   Parialla   (a)                                                 1 ¼  
    till och från Skogen                                          1 ½ 
  5 till Gemse                                                         1 1/8 
   Wehe Haynenime                                           7/8 
   Annala                                                              ¾  
   Pittkane                                                        1 
   Hinala                                                          1 1/8 
 6 til Rokala                                                          1 ½ 
  fare i Kallajocki på stora Landsvägen              1 ½ 
   Noala                                                           1 1/8 
   Ypperi                                                          1 ¼  
   Latto                                                             1 ¼  
   Kanne (?)                                                     1 5/8 
   Insala                                                           1 
   Brahestad                                                     1 ½ 
                                                                                  ______________ 
                                                                                             25  7/8 
 

(a)   Parialla ligger i Lockto Sockn, ¾ mil från gården, dän är ¼ mil lång, 1/8 mil 
bred, kan finnas 200 Tr. trän tienlige til planckor, iag låte fälla et (G) som 
var 34 fot långt til första quist, där 13 ½ tum tiåckt, i stor ändan 19 tum 
de första 50 Safringarne från Kiärnan uptogo 3 tum 
 nästa  50 ………………………..1  ¾ 
                              50……………………….. 1  9/16 
                              50………………………       7/8 
                              50………………………    1  3/16  
                              ytan ……………………        ½  tum 
1 mil til Lochto Å, til hafvet är 5 mil, men flåtbar för plankor af  5 a 6 
famnars längd 3 a 4 tum tiocka, begäres vid åen 10 D:r Smt tålften. 
En Karl får i Dags peng 2 D:r Kmt, en man kan fälla et träd och giöra 2ne 
planckor på en Dag. 

 
8   reste iag SO från Brahestad                                 2 
     at bese Skogen i Salo Socken, och tilbaraks      2 
 
16          från Brahestad til filpola (?)                                        1 
      Cartula                                                                 1 ½ 
   Carringganga                                                       1 ¼ 
   Iakulla                                                         1 ¼ 



   Linnigo by                                                         1 
   Iuntila                                                         1 ½ 
   Uleå                                                         1 
                                                                                          ____________                                                                                                                                                       
                                                          12 ½  

Denna Skog (avser skogen SO om Brahestad) är ungefär 3 mil lång, och tager 
sin början 1 mil från Staden.                                                                                                      
Denna Skog (avser skogen i Salo socken) är ey grof, dock tienlig til Smärre 
Skiep  af 100 lästers storlek, där kan finnas til 2000 Tr planckor, utom 
intimer. Upföre Elfwen Pyke Jocki Skall vara grof Skog, men Sielfva Elfven 
är elak at flåta igenom medelst Stora fårsar. 

 
Febr. 1 från Uleå til Corpo                                                      ¾ 
  till Passo                                                           1 ¼ 
 
 2 Iollos Mannin                                                         1 ¼ 
  til bakars                                                         3 ¼ 
                                                                                         ______________ 
                                                                                                        6 ½ 
    

Millan Iaralla och Iolos är Skog hvarest finnes trän af 18 a 20 tums diameter i 
nedra ändan tienlige til planckor och intimmer. Uti denna Skog jämte dän 
som är ¼ mil från Iollos tvärs öfver träsket, skulle man få wärke til et fartyg 
af 136 fots längd öfver Stäf, är väl något in elinerad (?) til Kiärnrötor och 
något skiört träd uti, kiörning till Uleå vore 3 mil, wart Lass skulle kåsta 9 D:r 
Kmt 3st  intimmer på vart Lass, jag låte fälla et träd  (H) 26 fot långt til 1te 
(= förste) quist, där 12 tum tiåckt och neder 17 tum , från barken 

                              första 50 ……………..   1          tum 
                                         50 ……………       11/16 
                                         50…………….        ¾ 
                                         50 …………….    1 ½ 
                                         50  ……………    2 7/16 
                                         35 ……………     1 1/8 
 

1 ¼ tums yta inberäcknad men aldeles god. 
Till Uleå Stad förer bönderne Skiepps wärcke och säljer till 6 D:r Kmt lasten, 
planckor af 3 a 4 tums tiocklek sälja de til 1 D:r Kmt famnen för paret, detta 
kiöres 2 mil. 

 
 7 från Uleå till Haukipudas                                          2 ¼  
   Hivala i Io Sockn                                                  1 ¾   
   där låg iag siuk 
 



 12 til Åhl haf                                                                   2  
   Quivaniemi  1 ¾ 
   Kattonen                                                                1 ¼ 
   Ervass                                                                    1 3/8 
   Rautila                                                                   1 7/8 
   Kyllajocki                                                              1 ½  
   Torneå                                                                    1 
 
 14 til Packala                                                                  1 
   Kukulla                                                                  1  
   Pipping                                                                  1 ¼ 
   Kojvokylle                                                             1 ½  
   Serkivara där öfr. Torneå moderkyrka är              1 ½  
  til Skogs     (a)                                                            1 
  til bakars                                                                     1 
 
 15 til Quivacanga                                                             1 ½ 
 
 16 til Skogs   (b)                                                              1 ½  
  tilllbakars til Serkivara                                               3 
                                                                                       _______________ 
                                                                                28  ¾ 
 

(a)   Denna Skog växer på sidorna af fiällen, där står några trän till samman 
fläcketals, finnes ey till någon myckenhet, de kunna vara 34 fot långa till 
första quist, 14 tum där och 20 nedan til, detta ligger ungefär ¼ mil från 
Torneå Elf, bönderne föra planckor här ifrån til Torneå Stad och säljer til 1 
D:r Kmt Stycket, 24 a 32 fot långa, 3 a 4 tum tjocka. 
 

(b)Til Skogs NO från gården på Sidan af Fiällen fines tämmeligen Stora träen, 
till antal ungefär 8 a 900 St., växer uti små flåckar 10, 12 på et ställe och 14, 16 
på et annat, iag låte fälla et som var 36 fot til första quist, där 16 tum tiåck, och 
stor ändan 20 tum, märkt med  (I) Jorden består af brun sandmor. från kiärnan 
de första 50 safringar uptaga en bred af ……….2 ½  

                                        nästa  50 ………… 1 ¾  

                                                   50 …………1 1/8  

                                                   50 …………1 ¼   

                                                   50 ………….  7/8 

                                                   50 …………..   ¾ 

                                                            ____________ 



                                                 300                    8 ¼  

 

Bonden som äger denna Skog heter Johan Persson, planckor av 24 fots längd och 
3 tums tjåcklek föres härifrån till Torneå Stad och säljes för 14 D:r Kmt. Tålften 
men för planckor af 36 fots längd och 4 tums tjocklek vil dom ha 2 D:r Kmt 
stycket vid Torneå stad. Torneå Elf är flåtbar många mil upåt. 

Wid Mikojerfwi, Warasari och Kattavara, 6 mil österut från Torneå moderkyrka, 
där skall finnas skog, Tengelia Elf går dit från Torneå Elf, at det kan flåtas hela 
vägen, om vintern är ingen väg dit, om sommaren kan man komma dit med båt. 
NB här skall vara myckenhet skog. 

   til  Kojvokylle                                                          1 ½  mil                  
Parkillakylle                                                             1 ¼ 

 18 til   Kottojervu med 4 hästar diup Snö                     1                                                     
Lappijervi  med 4 hästar                                           1 ¼ 

 19 til Skogs, och tilbakars    (a)                                     2 ½                                                       
till Sanguis, 4 hästar                                                 2 ¼ 

 20 til Våna fierd                                                             1                                              
til Grötnäs                                                                 1 ½                                                   
Boijels (?) byen                                                        1                                                               
Töre                                                                          1 5/8 

 21  Sikenäs   (b)                                                              1 

                                                                                  _______________                                                                                                                          

                                                                                    15 ½ 

(a)  här var ingen Skog quar 
(b)  norra änden af Berg öen ligger ¾ mil från Sikenäs, är ungefär 7/8 mil lång. 

Sträcker sig norr och söder, 3/8 mil bred på bredaste ställer, på vestra sidan 
mit på öen är en excelent hamn som formeras af sielfva öen hvarets 10 a 12 
stora Skiepp kunna ligga, 3, 4 a 6 famnar diup mit uti, båtn är blöt men 
stränderne äro hård sand 
 (Här finns en teckning med den vik / smala bukt som utgör hamnen,) 
i denna hamn kunde man ha excelenta Stapelplatser för åtskillige skiepp på 
en gång, et stycke up på öen ungefär 1/12 mil från hamnen är en excelent 
springkälla. Här äro 3ne små Träsk, et där af så stort at det skulle kunna 
drifva en såg om sommaren på förra ändan. Största delen af Skogen på denna 
öen består af furu rät och väl vuxen, där ibland en myckenhet stora trän 18, 
24 a 30 tum tiocka. Tienlige til planckor och intimmer. Här finnes och god 
granskog tienlig till galler åror och likaledes biörkar och stora aspar 



 
Millan Berg- och Rån öen är ½ mil, millan båda desse öar äro 7 stora Skiär, 
på en af desse som kallas Båcköen låg iag i en liten hytta om natten. 
den 23 till Rån öen wars södra ände ligger ¼ mil längre i söder än Berg öen, 
är ungefär 1 1/8 mil lång sträcker sig i SSO, har en bergs rygg längs efter 
hela öen, men ey hög mer än på et ställe, tämmelig full med skog. iag låte 
fälla et träd (K) på en låglänt udde, 34 fot långt til första quist, där 13 tum 
och 2 (?) fot från backen 20 tum,                                                                                    
från barken  1sta 50 safringar uptogo    ……..     9/10 
                            50 nästa  ………………….   1  7/8 
                            50 …………………………  1   ½ 
                           50  …………………………  2   ½ 
                          37 til Kiärnan                          3  1/10 
                                                      _______________ 
                                                                          9  3/8 
Ytan är 1½ tum, men aldeles fet och god. 
 
Från Siknäs på skidor at bese öarne och til Ryspilt By                                                      
uppå fasta landet gick iag ungefär      4 mil 

 
24   från Ryspilt til Grötnäs                             1 ¼                      

 Börjels by                                           1 
 Kamlongs by  (a)                               1 ½ 
Yttermora Ierf                                     1 
 

 25  til Töre giästgifvaregård                        1 ¾ 
                                                                    _______________ 
                                                                                    13 
 
   Här finnes många träen af 30 a 34 tums tiocklek, men de mästa äro 20 tum 
tiåcka, här är grund strand, inga träsk, på båda öarna är lika trädsort. Rån öen ligger 4 mil NO 
från Luleå Stad, och 7 mil wester från Torneå stad. Rån öen är litet bredare än Bergöen, där 
kan finnas 4 a 5000 St. tienlige trän uppå vardera öen, där är och myckenhet ung skog, som 
med tiden kan blifva stora om de finge sin tilbörliga ansning. Rysspilt ligger en ½ Mil östan 
för Rån öen. 
Betalt til 3ne karlar iag hade med mig 21 D:r Kmt. 

(a)   öster och wäster om Kamlångs by ½ mil från var sida, är god skog til intimmer och planckor, 
ungefär 3 a 4000 St. brukbara trän.  
¾ mil östan före Töre giästgifvare gård ligger et Berg kallas Raggdynan, där finnes tienlig 
skog till planckor och intimmer, Rundt om hela berget, det kan vara 1½ mil i omkrets, där 
finnes ungefär 2000 st. brukbara trän, wid Ök vatnet strax bredvid millan gästgifvaregården 
Töre och Berget på norra sidan om vägen finnes och lika mycket, likaledes vid Tölböle ¼ mil 
norr från giästgifvaregården Töre så at på desse 4 ställen skulle finnas 8000 st. brukelige 
träen, alt detta wirke måste föras til siön vid Töre giästgifvare gård. 



Et träd fälldes vid Raggdynan, var 24 fot till första quist, där 15 ½ tum tiockt, 2 fot från roten 
18 ½ tum detta var af de medelmåttige  (L). 
Den som viste mig desse senare ställen kallas Kungen i Tölböle, en flink karl. Alt detta är 
Calix Sockn. 

Feb 26 till  Witåen                                                             1 ¼                                                  
till Råneby                                                             1 1/4                                             
til  Persöen (?)                                                       1 7/8                                                               
gammel Luleå                                                       1 ½                                                                    
Luleå Nystad                                                         1 

27  til Ernäs   (a)                                                         2                                                                            
till och ifrån Skogen                                             3                                    
                                                                ________ 

                                                                                        11  7/8                                                                                                                   

(a) från gästgifvare gården Ernäs som ligger 2 mil söder om Luleå Stad, finnes en skog på en 
udde, kallas ahlskatan (?) 1½ mil  SSO från Ernäs, på wästra sidan om udden finnes ungefär 
1000 st. trän af 18, 20 tum tiåcka nedantil, 4,5 a 6 famnar långa til första quist, de smala träen 
äro tåpp dryga (?) och längst, men de tiocka, sådane som äro 24 tum äro kortast, har god 
kiärna, men mycken yta dock tämeligen fet och brukbar, desse äro tienlige til planckor och 
intimmer, transporten till siön för de längst aflägsne är 1/8 mil. på (?) man öen Söder ut från 
denna udde ½ mil, finnes skog, på norra udden. Kan finnas ungefär 500 st. brukbara träen till 
intimmer, och en del til planckor, de kunna vara 16, 18, ända til 24 tum tiåcka, de smalaste äro 
längst ungefär 5 a 5½ famnar långa, och de tiockaste ungefär 4 famnar långa til 1sta quist, 
samma slags träd art som på udden. 

Uti wiken som formeras af Ahlskatan och udden och norrskatan, är et nybygge, norr om detta 
nybygget tätt bredvid begynnes och skog som kallas falken/facken (?), där finns lång smal 
skog af 16 a 18 tums tiåcklek, 6 famnars längd til första quist mycket tåppdryga samma slags 
trädart som den förriga skogen, kan finnas 500 st. tienlige til 2 tums planckor, denna skog 
sträcker sig i längden ¼ mil til siön här ifrån kan vara ungefär ½ mil. 

På udden Norr skatan finnes och ungefär lika mycke skog av samma slag. 

Wid Luleå säljer bönderne biälkar af 20 alnars längd, 14 tum i stor, och 11½ tum i liländan i 
fyrkant för 6 D:r Kmt stycket, desse hugger på Ahlskatan. 

Ifrån Westerbåtn afskieppas årligen ungefär 60.000 Tr (tålfter) bräd och 24000 Tr (tunnor) 
tiära. Wid Piteå sälja böndene Enckla bräder af 6½ alnars längd, 8 a 9 tum breda i liländan för 
3 D:r Kmt tålften, dubbla bräder af lika längd, 11, 12 a 13 breda för 6 D:r Kmt per Tålften. 

Feb 28  til  Rosseck (?)                                                           1 ¼                                                                      
Pålnäs                                                                    1                                                   
gammel Piteå                                                        1 ¼                                                         
ny D:o                                                                      ¾  



 Mars 2 til Hållans byen                                                         1                                                    
gifwere                                                                  1 3/8                                              
Kinbeck    (a)                                                        1 ¼   

   3 ge.. (avan) (?) til Åbyen                                        1 1/8                                                           
til byske å   (b)                                                      1 ½   

    4 til fråsskågge åen                                                  1 ¼                                                         
til Drängmark by  (c)                                                ½                                                    
till lilla Katt träsket                                               1 ½                                                        
til stora Katt träsket                                               1                                              
denna väg tilbakar åt                                                                                    
gästgifvargården  fråsskåggeåen                           3  

                                                                                                  17 3/4                                                                                                                           

(a)  Til Kinbeck och Avan (i Skellefteå Sockn) finnes ganska litet skog kan hända man skulle 
kunna få 500 st. tienliga trän til planckor. Piteåboerne låter hugga virke här at bygga klinkskutor 
af, de bruka ey längre planckor än 12 alnar.                                              
(b) finnes ingen Dågelig skog, mästa delen ihålig.                                                                                                 
(c) ½ mil västan före Drängmark by begynner en skog 3 ½ mil i fyrkant, denna skog hörer till 
Drängmark by, Stora och lilla Katt träsket och långsträket ( långträsket ligger 2 ½ mil från 
gästgifvaregården) här är myckenhet skog, tämmeligen grof, där finnes trän 45 fot långa till 
första quist, 21 tum tiåcka nedan til, andra igen 34 fot til första quist 36 tum tiåcka, och somlige 
tienlige til master (at lägga ihop af flera trän) för deras ansenlige längds skull, och en stor del 
korta och tiåcka trän tienlige till intimmer, iag låte fälla et träd vid Långträsket 26 fot långt til 
1sta quist, där 16 tum tiåckt och 2 fot från änden 22 tum märkt (M).                                                                                    
från Kiärnan de 1sta 50 safringar ……….  5 ¼ tum                                                                                                                                                     
                          50 …………………  3 ½                                                                                                         
                          50 …………………  1 1/8                                                              

                                                        ________ 

                                                    9 7/8 

Ytan 1 tum tiåck inberäknad                                                                                                                  
De stora träen som växa på Drängmarks ägor äro mycket hålige, ungefär 1 mil in uti skogen 
är en Kiärädal, 2ne mousquet Skåt från samma SW ut står på en liten Kretz öfver 20 trän. Det 
minsta där af 18 tum i Diam och ungefär 10 alnar brukelig längd tienlige til intimmer och 
planckor, mästadelen friska äro Katade til Tiäräved, de som bränna tiära här af äro hemma i 
Drängmark by, men skogen hörer Långträsket och lilla Katt träsket til, dessa gårdar äro skatt 
hemman, här finnes virke tror iag til 8 a 10 fullkommelige stora Skiepp, så väl i anseende til 
myckenhet som til grofhet, all denna skog måste kiöras till skiön vid gästgifvare gården, 
vägen är jämn. 

Mars 5 til Sunnan (?) å                                                           1 5/8       
        til Skellefteå Udde och tilbakars  (a)                          3 



                                                                                   _________ 

                                                                                      4  5/8 

                                                                                                                                                      
¼ mil från gästgifvare gården fråsskågge är en liten Holme, kallas Kattisholmen där kan 
byggnaden skie, en god hamn, Stapelplatsen vänder sig åt söder, då fartyg skall här ifrån skola 
de passera Kåggenäs udden. ¼ mil från Kattis holmen Norr ut är Ostwik by är och tämmelig 
god och tienlig skog nära intil siön ungefär 1000 st.  NB vid storkatt träsket är en koppar 
grufva, som säges vara ryk, upfunnen för många år sedan, vid Lång träsket är en silfvergrufva 
sammaledes. Piteå borgare hafva satt sig däremot och således afstannat.                                 
(a)  Neder åt Skielefteå Elf  1½ mil frå kyrkan är Skiellefteå näs, där är myckenhet grof skog, 
men allesammans fulla med kiärn, skiöror och rötor, där ligger en liten Holme bredevid kallas 
Deger öen, finnes också grof skog men hälften der af spruckne och kiärnrötor (?), där kan 
vara ungefär 300 st. goda trän tienlige til 24 fot långa planckor (finnes där på stränderne stora 
stenar fulla med Kåpparmalm)                                                                                                                      
en skogs trackt kallas gummarken (?) i Skellefteå sockn skall vara myckenhet grof skog, män 
här var iag ey.                                                                                                                                          
Wid Warf träsket 1 mil norr om Skelefteå kyrka finnes samma slags skog som vid stora och 
lilla Katt träsket.                                                                                                                               
Bonden som var boendes vid Långträsket berättade mig at han har en skiön ung skog, men 
han havir intet sit den samma på 20 års tid han mente likväl at han lidit mycken skada genom 
stark storm som varit emot 20 år sedan  

 Mars   7  till Bureå  (a)                2 ¼                                                                                                                      
til och från skogen         1___                    

                                             3 ¼  

(a)   ¼ mil härifrån ligger öen Bure där finnes några trän tienlige til Rundhult åt små fartyg, 
et träd stod där som hade en ansenlig längd aldeles ren från Quistar på ena sidan och 24 tum 
tiåck 12 fot från backen, där var några 18 och 16 tum tiåcka alla mycket räta och vackra, där 
kan finnas ungefär 100 trän från 16 til 22 tums tiåcklek tienlige till master åt små skiep och 
Iackter, samt en 2 a 300 st. af 12 a 14 tum i tiåcklek mycket långa och toppdryge, där hade 
varit mycket mera skog om ey Cronobefalningsmannen i denna Sockn Carl Biörk hade för 4 
år sedan brändt tiära som påstod i 4 års tid, han brukade ibland trän af 20 tums tiåcklek efter 
böndernas berättelse, han fick NB gratis låf af bönderne att bruka denna öen. 
 
mit emot denna öen på fasta landet finnes och någon tienlig skog til rundhult år smärre fartyg, 
där finnes och trän af til 24 tums tiåcklek, och ansenligen långa, man skulle nog kunna få en 
skiepsladning af sådane trän, tienlige til master etc, och helt nära til siön, uti Bure Skogen 
norr, söder och väster om byen eller gästgifvaregården kan finnas ungefär 1500 st. trän til 
planckor af 30 a 36 fots längd, Kiölar, master etc. från17 til 22 tums tiåcklek nedan til aldeles 
godt träslag, kiörning til siön blifver ungefär ¼ a ½ mil. Uti Bure Skogen stode åtskillige 
korta trän af 20 tums tiåcklek tienlige til intimmer som voro katade. 
 



1 Tunna Saltad strömming kåstar 1 D:r Kmt 
 
Mars 8   til Borevik (a)                 1mil 
 
(a)   ¾ mil från byen Borevik är Skallöen, finnes allenast litet skog tienlig til intimer af 20 a 
22 tums tiåcklek, små gambla quistar ända ned emot backen, de friska quistarne begynnes 
ungefär 18 a 20 fot från backen, där finnes och mycket längre och tämmeligen tiåcka trän 
tienlige till Kiölar, Kiölswin etc. men ey många på denna ö kan vara ungefär 200 st. brukelige 
trän från 18 til 24 tums tiåcklek, men äro något gårtallaktige (?). 
½ mil öster om byen finnes skog tienlig til intimmer åt stora skiepp där kan vara ungefär 1500 
st. från 20 til 24 tums tiåcklek, iag låte fälla et som var 24 fot til första goda quist, där 15 tum, 
det hade små tårkade quistar hela vägen ned åt på 5 fot när backen, 20 tum tiåckt, 2 fot från 
backen märkt med (N). 
4 fot från backen från kiärnan 50 …………. 4 ¼                                                                                               
                                  50 …………. 3 1/8 
                                                50………….. 1 5/8 
                                        rästen var yta …… 1 3/8 
                                                           _______________ 
                                                                      10 3/8 
godt fett träd   
Transporten til Siöen 1/8 – 1/16 mil och mindre. Där finnes och trän tienlige til Kiölar 
berghult etc. Här brukas åckså at bränna tiära af träen som äro 20 och 24 tum tiåcka utan at 
barka dom först, af Sådane träen kunna åtgå 10, 8 a 7 st. här ha Piteåboerne låtit hugga 
Klåfvar af 21 alnars längd at skicka til Stockholm.  
 
I Burewik äro 8 grannar, i Yttervik 6 granar, i Bureå 8 d:o, i Usswiken 6 d:o, i Bäck 10 d:o, 
desse ligga 1 mil 1½ mil etc. från var annan, de will ha 10 D:r Kmt om sommardagen, går på 
arbete Kl 4 om morgon, slutar Kl. 9 om quällen. 
1 pund (?) fläsk kostar 14 D:r Kmt, en oxe 12 a 13 plåtar som utgör 1 tunna Kiött. 
Arbets fålk skall ha 4 gånger mat om dagen. 
 Kl. 6 ½ kaka bröd, lite smör och Drik eller miölk. 
Kl. 10 miöl välling af miölk, salt strömming och bröd. 
Kl. 4 fillbunk, bröd och strömming. 
Kl. 9 Kornmiölsgröt och smör, Drick eller miölk 
 
Westanföre Burewik finnes myckenhet skog som är tiock lång och ren från quistar, men 
nästan allesammans rutne eller med väderskiöra, några få goda kan finnas, tienlige til master 
25 tum tiocka. 10 fot från nedra ändan och 50 a 60 fot långa till första quist. 
Sodär (= söder?) ut från Burevik  finnes goda trän, till planckor 100 st. til intimmer 500 st. ½ 
mil at kiöra til Siön. 
På den udden som ligger NO från Byen kan byggningen skie, detta är alt vid slut af sodrä 
(=södra?) sidan af Skellefteå Sockn. 
1 pund (?) Smör Kåstar 12 D:r Kmt 



Burevik skogen ha lidit stor skada af storm, en myckenhet stora träen låg Spruckne af 
Stormen som velat kröka dom. 
 
1759 
mars 9  til Daglösta    1 
   til Sile  1 ¾  
  10 til Grimsmark  1 ¼  
  til Bränne  1 ½  
  gamle (?) byen i  Burträsk Sockn 2 ½  
 11 giästgifvaregården i Samby (?)          ¼ 
  til norr Byggträsk   (a)   1 
  åt skogen och til bakars 
 12 åt wilvats hede            2 ½ 
  til ytterbygträsk                                   ½ 
   ________________ 
                    12 1/4  
 
(a)   är myckenhet skog men ey tiåckare än 18 tum, en ansenlig längd, en myckenhet af 16 
tums tiåcklek, landsvägen at Kiöra til Siön är 5 mil, men om man kiörer den til en å ½ mil så 
kunna de sedan flåttas ned til Rekla 5 ½ mil, denna Skog är tienlig til planckor, och master, 
träet är mycke gådt och tätt, bäst vore at accordera med bönderne at hugga och föra til 
saltsiön. Utur denna Skog kan man få 200 Tr planckor af 36 fots längd 4 tum tiåcka och 12 
tum breda i lilla ändan med ytan. 
½ mil från denna gård vester ut skall finnas berg var uti finnes silfver --- ¼ mil O.t. N. från 
Westra bögträsk byen, är en Skog kallas Storheden där finnes trän af 18, 20 a 22 tums tiåcklek 
nedantil och 30 fot til första quist och gådt träd, här skulle man kunna få 200 a 250 Tr 4 tums 
planckor, 15 a 18 alnar långa, desse skulle kiöras til Siön 4 mil från Skogen vid nybysholmen, 
dit måste och det kiöras af förriga skogen som iag näst för ut var uti, ty flåtningen går ey an 
emedan där äre altför många stora fårsar i åarne. 
I Denna Socken tycks bönderne vara villige at hugga planckor och föra dem til siön för 18 a 
20 D:r Kmt per Tålft. 
NB nybygsholmen ligger ¼ mil NW från gomboda giästgifvaregård. 
Uti denne förut omtalte Sockn skulle man helt vist kunna få 600 Tr planckor. 
 
13 mars til bygsilja  (a)   1 
  til Korssiö  1 
  til Klinken  ½ 
  til ochfrån skogen  ¾  
      _________ 

3  ¼  
(a)   Strax bredevid denna by är begynnelsen giord till en Järngrufva för många år sedan. 
Öster och Wester om Öfwer Klintbyen finnes skog af 4 a 5 mils längd 2 mil bred, sträcker sig 
upåt fiällen, finnes trän af 18 a 20 tums tiocklek, liten yta tienliga till 3 a 4 tums planckor af 
24 fots längd. Kan finnas 4 a 600 Tr, skogen är mycket gles, der står fläcketals trän här och 



där 5 a 10 st. på vart ställe, Kiörning til Siön 2 ¼ mil, kommer at kåsta där 12 D:r Kmt per 
Tålft. Här kan och finnas trän af större längd iag låte fälla et träd (O) 24 fot långt til första 
quist tiåck nedan til 18 ¼ tum 
från Kiärnan första 50 ……….. 2 ½ tum 
                                50 ………. 2 ½ 
                  50 ……… 1 ¾ 
                  50 ……… 1 ½ 
                  31 ……… 0 ¾  
 
Ytan är god män grof gåriger (?) och 2 tum tiåck, et annat träd fäldes som ey hade mer än ¾ 
tum tiåck yta, aldeles fet god furu. 
 
Mars  
 14 till Evas mark   1  ½ 
  til  Rickla     ¾  
       giekenboda  1  ½ 
 15 til Sävar  1 7/8 
       Tafle  1 3/8 
       Umeå     7/8  
 19 från Umeå til Ratan 
  och tillbakars igen  (a)  9  
   21  til Röbeck     3/8 
  till Sörmiöle  2 ¼ 
       Engesiö  1 5/8  
       Lever  1 5/8  
       Avan  1  ½  
       Önska (?)  2 
 22 till Tarva  1  ½ 
        Brösta  1 1/8 
        Hörnäs          1 1/8 
        Spiute          1  ½ 
        Dåckstad  1 5/8 
        Eskiå (?)  1 
 23 til   Fansko (?)  1  ½ 
        Veda  2 
        Älan  1 5/8  
   ___________ 
          39 ¼ 
 
(a)   På fasta Landet vid Ratan skulle man kunna få planckor och intimmer til små fartyg af 
50 a 60 lästers Drägt, om man accorderade med almogen där omkring skulle de kunna skaffa 
60 a 80 Tr planckor om året, 10, 11 och 12 högst 14 alnars längd, af Diverse tiocklekar, 
planckor af 3 ½ tums tioklek 11 a 12 alnar långa vil dom ha vid siön 18 D:r Kmt per Tolft för 
detta virke. Kan fås på Diekneboda och gunnesmark. Skogarne som är 1, 2 a 3 mil från Ratan. 



där finnes och skog nära vid siön et stycke från Ratan, alla (desse) skogarne vid Ratan äre så 
beskaffade at vart träd som är tienligt äro långt afskilt från var annan, men skogens 
vidlyftighet giör myckenheten. 
Mars 23 til Hernösand    1/8 
 26        Södermark 1 ¼ 
   fierd 1 7/8 
 27  färsta (?) 1 5/8  
  genom Sundsvall 
  til Wingersiö 2 ¼ 
   böle 3 
 28  Harninge (?) 1 ½ 
   Rocksta 1 ¾  
   Sanda    ¾  
  genom Hudiksvall 
  till Iggesund 1 3/8 
    Broo 1 ½ 
   Kungsgård 2 ¼ 
 29  til Söderhamn 1 
 30 til Kingstad    ¾ 
   Skog 2 1/8 
   Hamrunge 3 
 31 til Troje 1 ¾ 
   Gefle 1 3/8 
   Elfkarby 2 ½ 
April     1  Mehede (?) 1 ½ 
   Ifwre 2 1/8 
   Läby 2 
   Wattholma 2 
                                      ___________ 
                                              40  ¼  
                 till danmora grufva och  
  tilbakars åt vattholma bruk 5 
  till Upsala 2 
  till Stockholm 7 
 
Denna Resan har varit 
  till Lands                              382 mil 
  till siös                                   40 
                                    ________ 
                                           422 MIL  
Kom til Stockholm Långfredagen 
 



(År 1759 inföll långfredagen den 13 april. Resan genomfördes alltså från den 4 nov. 1758 till 
den 13 april 1759 = 161 dagar. Den gamla svenska milen var 10.689 meter, vilket innebär att 
resan uppgick till 422 x 10.689 = totalt 451 mil enl. nuvarande måttsystem.)  


