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B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

H) Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser. Ny följd. 8. 

ÅREN 

1891—1895. 

N O R R B O T T E N S LÄN. 

1. Länets indelning och naturliga beskaffenhet i allmänhet. 

Någon förändring i länets yttre gränser har icke egt rum under 
den period, denna berättelse omfattar. Dess areal utgör 1,051'ssi 
qvadratnymil, med den fördelning å fögderier, socknar samt städer, 
som i senaste femårsberättelse finnes angifven. Deremot har 
länets indelning, hvilken åskådliggöres af tabell A (sid. 2), under 
perioden undergått åtskilliga förändringar. 

Sålunda utgör Elfsby kommun, hvilken förut tillhört Piteå 
tingslag och, säsom kapellförsamling, Piteå pastorat, enligt nådiga 
brefvet den 29 november 1890 från och med 1892 års ingång 
eget tingslag samt enligt nådiga brefvet den 20 april 1894 eget 
regalt gäll. 

Vidare är genom nådigt bref den 10 juni 1892 den under 
Luleå stad förut lydande lägenheten Ön eller Stadsön från och 
med 1893 års ingång såväl i kyrkligt och kommunalt hänseende 
förlagd till Neder-Luleä socken som i judicielt hänseende till 
Neder-Luleå tingslag och Luleå domsaga, samt det s. k. Svartö-
hemmanet, eller 3/ei mantal Björsby n:r 6, äfvensom de inom 
området för Luleå stads hamn liggande holmarne Gråskälören, 
Smultronören, Långören, Långörsgrundet, Löfgrundet, Limporen, 
Limpholtnen eller Getören, Långgrundet och Dömansgrundet eller 
Dömansören från och med nämnda tid i alla afseenden öfver-
flyttade till Luleå stad från Neder-Luleå socken, denna sockens 

länsmansdistrikt, Luleå fögderi, Neder-Luleå tingslag och Luleå 
domsaga. 

Genom nådigt bref den 18 maj 1894 hafva hemmanet 3'ic, 
mantal Notviken n:r 1 och det från Neder-Luleå pastorsboställe 
utbrutna 3 IC mantal, som anslagits till löningsjord åt kyrko
herden i Luleå stad, från 1895 års början blifvit skilda från 
Neder-Luleå socken, denna sockens länsmansdistrikt, Luleå fög
deri, Neder-Luleå tingslag och Luleå domsaga samt förlagda till 
Luleå stad. 

Enligt den år 1890 vidtagna nya regleringen af provinsial
läkarestaten är i länet från och med år 1891 anstäld förste 
provinsialläkare och har i sammanhang med nämnda reglering 
inrättats ett nytt provinsialläkaredistrikt, bestående af Neder-
Luleå socken och utgörande tjenstedistrikt för omförmälde tjenste-
man i hans egenskap af provinsialläkare samt för den jemlikt 
samma reglering förordnade biträdande provinsialläkaren. 

Med anslag af resp. kommuner och af länets landsting samt 
med bidrag af statsmedel hafva, enligt nådigt bref den 4 december 
1891, från och med år 1892 inom länet upprättats 4 extra pro
vinsialläkarebefattningar, nämligen en för Arvidsjaurs och Arje-
pluogs kommuner af Piteå provinsialläkaredistrikt med station 
för läkaren i Arvidsjaurs kyrkoby, en för Jockmocks kommun 
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med Qvickjock af Öfver-Luleå provinsialläkaredistrikt med sta
tion i Jookmocks kyrkoby, en for Gellivare kommun af Öfver-
Kalix provinsialläkaredistrikt med station i Gellivare kyrkoby 
samt en för Öfver-Torneå och Hietaniemi kommuner af Hapa
randa provinsialläkaredistrikt med station i Matarengi kyrkoby. 

Likasom under förra perioden hafva äfven under den nu 
tilländagångna extra länsmän varit anstälde inom den del af 
Pajala länsmansdistrikt, som utgöres af Muonionalusta kapell, 
samt inom den del af Öfver-Luleå distrikt, som utgöres af Ede-
tors pastorat. Under perioden har en extra länsman anstalts 
jemväl å Malmberget inom Gellivare länsmansdistrikt. 

Genom utbrytningen af Elfsby till eget pastorat har pa
storatens antal inom länet ökats till 20 och genom bildande af 
Neder-Luleå provinsialläkaredistrikt hafva de ordinarie provin
sialläkaredistrikten inom länet ökats till 8. Frånsedt detta samt 
de andra förändringar, hvilka här ofvan anmärkts, är länets 
indelning i öfrigt under perioden oförändrad. Sålunda omfattar 
länet vid periodens slut fortfarande 4 domsagor och fögderier, 

17 länsmansdistrikt, 24 kommuner, 2 länsveterinärdistrikt jemte 
2 distriktsveterinärer. Länet är likasom tillförene indeladt i 13 
revir och 56 bevakningsdistrikt under en öfverjägmästare, hvil-
kens distrikt sammanfaller med länet, och tillhör fortfarande 
sjette militärdistriktet, norra bergmästaredistriktet samt öfre 
norra väg- och vattenbygguadsdistriktet. 

Såsom egande samband med frågan om länets indelning 
torde här böra omnämnas, att såsom en följd af den utveckling, 
länet på senare tider undergått, behof alltmera gjort sig gällande 
af de för ordnandet af byggnadsverksamheten, brandväsendet 
ra. fl. angelägenheter i rikets städer utfärdade stadgars tillämp
ning inom vissa platser af större betydenhet ä länets landsbygd. 
Sålunda har Konungens Befallningshafvande genom beslut den 
20 januari 1893, hvilket enligt nådigt bref den 2 juni samma 
år vunnit Kungl. Maj:ts fastställelse, förordnat, att byggnads
stadgan för rikets städer skall i tillämpliga delar gälla för visst 
område å Gellivare kyrkoplats. Likaledes har Konungens Be
fallningshafvande genom beslut den 13 oktober 1894, af Kungl. 

Tab. A. Norrbottens läns indelning. 
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Maj:t faststäldt den 25 oktober 1895, föreskrifvit, att byggnads-, 
brand- och ordningsstadgarne fur rikets städer skola i tillämpliga 
delar gälla för Arvidsjaurs kyrkostad. Enahanda beslut be
träffande byggnadsstadgans tillämpning har Konungens Befall-
ningshafvande den 25 juni 1895 fattat vidkommande Bodens 
stationssamhälle, ehuru detta beslut icke kunnat före periodens 
utgång underställas Kungl. Maj;ts pröfning. 

I fråga om länets naturbeskaffenhet har Konungens Befall-
ningshafvande i tidigare femårsberättelser leninat utförliga redo
görelser, anslutande sig till den vidgade kännedom härutinnan, 
som å skilda tider vunnits genom utförda undersökningar och 
verkstälda kartläggningar. För den nu ifrågavarande perioden 
är följande att i förevarande hänseende särskildt anmärka. 

De undersökningar, hvilka under år 1889 uppdrogos åt den 
s. k. Apatitkommissionen och hvilka nämnda är togo sin början, 
fortgingo sedan enligt vidgad plan åren 1890 och 1891, delvis 
äfven år 1892. Genom dessa undersökningar blef ådagalagdt, 
att, så vidt hittills kunnat utrönas, apatit uti brytvärda massor 
näppeligen finnes annat än i gellivaretrakten och i sammanhang 
med de stora jernmalmsfälten. A nämnda trakt har ock, efter 
Riksdagens samtycke dertill, koncession för apatits tillgodogörande 
blifvit af Kungl. Maj:t åt enskild man meddelad. 

De omfattande geologiska undersökningar, som under Apatit
kommissionen utfördes efter en vidgad plan, hafva emellertid så
väl af staten som af enskilda fortsatts på andra gebit och i 
många fall leinnat resultat, som gifva goda förhoppningar för 
framtiden. Sålunda får inan till de tekniskt nyttiga bergarter, 
hvilka uti senaste femårsberättelsen (sid. 4) omnämndes såsom 
förefintliga inom länet, nu lägga äfven magnesit, som i ansenliga 
qvantiteter anträffats af statsgeologen doktor F. W. Svenonius 
inom Qvickjocks fjälltrakter, särskildt i fjället Tarrekaise. Denna 
bergart, som liknar vanlig hvit till gulhvit marmor, men väsent
ligen består af kolsyrad magnesia, letunar i brändt tillstånd ett 
keramiskt material, som i eldhärdighet täfiar med, ja t. o. ni. 
visat sig öfverträffa metallen platina. Da de moderna metallur
giska processerna i synnerhet för tillgodogörandet af fosforhaltiga 
jernmalmer fordra ett sådant material och då allra största delen 
af länets malmer just tillhör denna kategori, så måste upptäckten 
af magnesit inom länet anses vara synnerligen välkommen för en 
blifvande större jernförädlingsindustri. Hittills har vårt lands 
liksom verldsmarknadens alltjemt växande behof af detta dyr
bara råämne tillgodosetts uteslutande från ett par sydeuropeiska 
förekomster. Ansökningar om rätt att bearbeta de a kronojord 
belägna norrbottniska förekomsterna hafva, emedan detta mineral 
ännu ej faller under grufvestadgan, af skilda personer eller bolag 
ingifvits till Kungl. Maj:t, men ej före periodens utgång afgjorts. 

Hvad de egentliga malmtillgångarne beträffar, så hafva i 
samband med Apatitkommissionens arbeten omfattande utred
ningar jemte kartläggning gjorts rörande de stora jernmalmsfälten 
i Gellivare och Juekasjärvi socknar, deras utsträckning, byggnad 
och värde. Särskildt böra här omnämnas koppargrufvefälten in
vid riksgränsen, sydvest om Torne träsk. Under perioden hafva 
mycket omfattande vetenskapliga utredningar verkstälts der på 
bekostnad af enskilda intressenter. Härigenom hafva dels det 
gamla Sjangeli koppargrufvefälts förekomster högst betydligt 
vidgats, dels det nya fältet Unna Allakats tillkommit och å 
båda hafva talrika inmutningar gjorts på enligt uppgift mycket 
värdefulla och rika malmer. Emellertid påverkas dessa och andra 

grufarbeten inom länet synnerligen menligt af det genom kungl. 
kungörelsen den 19 augusti 1889 gifna förbud mot utmålsläggning 
för sådan å odispunerad kronojord belägen fyndighet, hvarå in
mutning sökts efter nyssnämnda dag. Detta förbud, tillkommet 
för att betrygga en tilltänkt ny lagstiftning i fråga om tillgodo
görande för kronans räkning af statens jordegareandel och af-
sedt att erhålla allenast en provisorisk giltighet, intill dess sist-
berörda spörjsmål kunde blifva lyckligen löst, har emellertid, dä 
man icke kunnat enas om lämpligaste sättet för denna lösning, 
erhållit en opåräknadt lång giltighetstid och skapat ett läge, 
hvilket det vore önskvärdt att kunna snarast möjligt komina 
ifrån. 

Sedan vid geologkongressen i Ziirich år 1894 en internationel 
glacierkommission tillsatts, ined uppgift att småningom utreda 
den for klimatläran vigtiga frågan om jökelisarnes variationer i 
jordens skilda länder, och äfven vårt land blifvit i denna kom
mission representeradt, så hafva under periodens sista år veten
skapliga forskningar i detta hänseende, redan tidigare påbörjade, 
men under en längre tid afbrutna, åter upptagits inom länet. 

Under femårsperioden hafva agronomiskt-botaniska och forst-
ligt-botaniska undersökningar inom länet blifvit anstälda utaf 
lektorn vid Ultuua landtbruksinstitut A. X. Lundström, som med 
särskildt anslag ifrån Finansdepartementet under ett par somrar 
rest inom länet för att undersöka den vilda foderväxtfloran samt 
de parasiter ur växtriket, som angripa skogen. Dessa under
sökningar hafva sedan utsträckts till lagarne för skogsföryngringen 
och till en del andra skogsbiologiska förhållanden. 

1 uteslutande agronomiskt-botaniskt syfte hafva nuvarande 
föreståndaren för Sveriges utsädesförenings försöksfält i Örebro 
G. A. Kellgren och assistenten vid svenska mosskulturföreningen 
R. Tolf genomrest länet. 

Den förre har under sina resor inom länet insamlat ett rikt 
material utaf de inom Norrbotten vildt förekommande foder
växterna, såväl ifrån fastare mark som ifrån myrar, utdikade 
sjöar och flodholmar. De insamlade foderväxterna hafva vid 
Landtbruksakademiens kemiska laboratorium underkastats nog
grann kemisk undersökning, hvarvid befunnits, att de norr
bottniska foderväxterna besitta ett näringsvärde, som i mänga 
fall öfverträffar det, som man funnit vid undersökning af samma 
arter ifrån sydligare växtlokaler. Särskildt gäller detta de starr
arter, som ingå såsom hufvudbeståndsdel i de utdikade sjöarnes 
och de ryktbara flodholmarnes yppiga vegetation. Enligt de ut
förda undersökningarna borde det ifrån dessa erhållna höet i 
fodervärde motsvara, om ej öfverträffa, godt hårdvallshö. Denna 
slutsats strider emellertid emot den här i praktiken vunna er
farenheten, hvilket åter torde vara förorsakadt af det förhållan
det, att befolkningen af fruktan för en felslagen aterväxt, om 
höet toges för tidigt, i allmäuhet dröjer alltför länge med hö-
bergningen från de ifrågavarande slåtterlägenheterna. 

Assistenten Tolfs undersökningar gälde i främsta rummet 
länets många vidsträckta myrar, deras beskaffenhet och odlings-
värde samt den ä dem förekommande foderväxtfloran. Under
sökningen, som omfattade icke mindre än 123 inom länet be
lägna myrar, torde komma att blifva af stor betydelse såväl 
såsom vägledande för kommande undersökningar pä detta område 
som också för blifvande odlingsföretag. De norrbottniska nios
sarne äro enligt Tolfs undersökning af en mera likartad karakter 
än inom öfriga delar af landet, i det att egentliga högmossar, 
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hvilkas odlingsvärde är obetydligt, så godt som saknas. Nästan 
alla länets mossar utgöras af grunda odlingsbara lägmossar, 
b,land hvilka särskildt framhållas de inom Arvidsjaurs socken 
belägna Stormyren (en fjerdedels mil lång), Fetmyren och Salt
myren (hvardera mellan 400 och 500 hektar), hvilka visat sig 
innehålla en utmärkt odlingsmark. I samband med myrarnes 
ringa djup torde stå ett annat, för deras framtida uppodling 
betydelsefullt förhallande, som assistenten Tolf vid sina under
sökningar inom länet tror sig hafva funnit, att nämligen alla de 
gräs och foderväxter, som trifvas å fastmarksvallar, äfven fram
gångsrikt kunna odlas på torfjord, under förutsättning af att 
torrläggningen motsvarar växternas behof och att vallarne skötas 
rationelt. Skulle denna iakttagelse visa sig riktig, så skulle 
frågan om erhållande af lämpliga foderväxtblandningar för myr
odlingarna högst betydligt förenklas och dermed en af de större 
svårigheterna för en rationel skötsel af myrodlingarna vara undan
röjd. Möjligen beror det iakttagna förhållandet dock till hufvud-
saklig del af den omständigheten, att å så godt som alla äldre 
myrodlingar inom länet påförts stora mängder sand och lera, 
hvarigenom myrjordens beskaffenhet blifvit i hög grad modi
fierad. 

Under femårsperioden har äfven berättelse afgifvits angående 
de agronomiskt-geologiska undersökningar, som geologen J. Jöns
son med understöd från Finansdepartementet företagit under som
maren 1890. Enligt dessa undersökningar, som omfattade det 
mellan Torneå och Luleå elfvar belägna kustlandet, utgöres den 
allmännaste jordarten inom de mera höglända områdena utaf en 
ljusgrå, sandig eller grusig, ursköljd moränbildning af i allmänhet 
obetydlig mägtighet och knappast lämplig för annat än skogs-
växt. I dalarne är denna moränbildning oftast täckt af ett tunnt 
lager af nedsvämmad sand, s. k. sväinsand, mera sällan af lera, s. k. 
svämlera, men dessa sistnämnda jordarter äro då i sin tur oftast 
dolda af torfdy. Endast å några ställen utmed elfvarne hade en 
fin, kalkfattig, skiktad lera iakttagits. Ifrån agronomiskt-geologisk 
synpunkt måste de inom dessa trakter talrikt förekommande my
rarne således anses såsom den vigtigaste geologiska bildningen inom 
det ifrågavarande området. Myrarne hade vid företagna borrningar 
visat sig bestå af hufvudsakligen torfdy samt af väl förmultnad 
mosstorf. Deras djup vexlade mellan ett par decimeter och 4-i 
meter samt uppgifves till i medeltal Vi meter (medeltal af några 
och femtio borrningar). Lutningsförhållandena äro i allmänhet så
dana, att myrarne utan större svårigheter torde kunna utdikas. 
Härigenom skulle ofantliga myrsträckor inom detta område kunna 
sä godt som af sig sjelfva omdanas till skogbärande mark eller 
blifva användbara för sädesodling eller, der förhållandena tillåta 
anordnande af öfversilning eller annat konstgjordt bevattningssätt, 

kunna gifva en stor foderafkastning. Erfarenheten ifrån de redan 
verkstälda utdikningarne af sjöar och myrar har nämligen visat, 
att dessa med väl genomförda öfversilningsanordningar kunna 
gifva en oerhörd afkastning af foder, hufvudsakligen bestående 
af de storväxta, gröfre starrarterna. 

Såväl de prof af myrjord, hvilka af assistenten Tolf insamlats, 
som också myrjord ifrån andra ställen inom länet hafva till ett 
ej obetydligt antal varit fiiremål för undersökning vid Moss-
kulturforeningens laboratorium i Jönköping. Kemisk undersök
ning af myrjord ifrån Norrbotten har dessutom på Hushållnings
sällskapets bekostnad utförts vid Landtbruksakademiens labora
torium i Stockholm; och sedan den kemisk-växtbiologiska 
anstalten i Luleå trädt i verksamhet år 1895, hafva liknande 
undersökningar der blifvit utförda. 

Från och med år 1893 har Svenska mosskulturföreningen 
å myrodlingar inom länet haft tvenne försöksfält, nämligen ett i 
Neder-Kalix och ett i Korpilombolo socken. Den verksamhet, 
som Mosskulturföreningen påbörjat för att skaffa en noggrannare 
kännedom om länets myrmarker och för att genom försök lemna 
vägledning vid deras uppodlande och rationela skötsel, har nu
mera upptagits utaf den inom länet inrättade kemisk-växtbio
logiska anstalten. Till omförmälda förening hafva under perioden 
anslag utgått frän såväl länets landsting som dess hushållnings
sällskap. 

Hvad soin i fråga om beskaffenheten af länets skogar kan 
vara att för nu ifrågavarande period anmärka, finnes antecknadt 
här nedan under afdelningen rörande skogshushållningen inom 
länet. 

Arbetena på länets ekonomiska kartverk hafva under femårs
perioden fortgått med en arbetspersonal under åren 1891—1893 
af 4 och derefter af 3 kartografer. Topografiskt kartlagda under 
femårsperioden äro Neder-Kalix och Neder-Luleå socknar äfven-
som från nästföregående period återstående delar af Kåneå, Ofver-
Luleå och Piteå socknar. Är 1892 var länet i sin helhet topo
grafiskt kartlagdt och fältarbetena afslutade. Härefter har kart
verket, som nu äfven bearbetar Vesterbottens län, att upprätta 
beskrifningar öfver lappmarkssocknarne i mån af afvittringens 
fortgång. 

Den af Generalstabens topografiska afdelning, ined ledning 
af kartverkets utförda arbeten, under utarbetande varande topo-
grafisk-ekonomiska kartan öfver länet i skalan 1:200,000 och 
41 blad, hade vid periodens slut utkommit med undantag af 
bladen Rödkallen, Piteå, Mala, Sorsele och Luleå. En ny revi
derad upplaga af kartverkets specialkartor i skalan 1:100,000 
öfver Råneå, Öfver-Luleå och Neder-Luleå socknar har under 
år 1895 utarbetats. 

2. Invånare. 

Länets folkmängd under åren 1891—1895 är uti bifogade 
tabell 1 uppförd deJs enligt presterskapets uppgifter den 31 de
cember hvarje år och dels enligt mantalslängderna. 

Enligt presterskapets uppgifter uppgick folkmängden i länet 
den 31 december 1895 till 115,500, deraf i städerna 10,958, å 
landsbygden utom lappmarkerna 83,674 samt i de sistnämnda 
20,868. 

Vore denna befolkning jemnt fördelad på länets hela yta 
(1,051-891 qvadratnymil), så k om me 109-s invånare pä hvarje 
qvadratnymil; fördelas densamma på länet nedanom odlings
gränsen (514-697 qvadratnymil), blir siffran 224-6 på qvadrat-
nymilen. I lappmarkerna (777-726 qvadratnymil) komma 26-e 
invånare på qvadratnymilen och i kustlandet (274-i6ft qvadrat
nymil) 345-2. Afdrages ytan af vatten (omkring 68 qvadratnymil), 
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komina 117'4 personer på hvarje qvadratnymil land. Befolknings
tätheten är störst i Neder-Luleå med 884-2 personer på qvadrat-
nymilen och minst i Arjeplnog med 13-6 personer. 

Den 31 december 1890 utgjorde folkmängden i länet 104,783, 
deraf i städerna 8,698, å landsbygden utom lappmarkerna 79,135 
och i de sistnämnda 10,950. Folkmängden har således under 
perioden ökats med 10,717 personer, eller med 10-23 procent, 
hvaraf i städerna 2,260 eller 25-98 procent, i lappmarkerna 
3,918 eller 23-i2 procent och å den öfriga landsbygden 4,539 
eller 5-?4 procent. Folkökningen inom länet utgjorde föregående 
period 8-88 procent, under perioden 1881—1885 6'oi procent, 
under perioden 1876—1880 8-ss procent, under perioden 1871— 
1875 9'6o procent samt under perioden 1866—1870 3-i7 procent, 
motsvarande respektive 2-i8, 2'56, 4-i6, 5'IB och l-32 procent för 
hela riket. 

Den årliga folkökningen under perioden åskådliggöres full
ständigare genom följande tablå: 

I medeltal för år uppgår folkökningen till 2,143 personer, 
motsvarande 1,708 personer föregående femårsperiod, 1,096 per
soner under perioden 1881 — 1885 samt 1,460 under perioden 
1876—1880. 

Tillökningen utgör sålunda i medeltal 1-97 procent årligen, 
emot l-56 procent årligen under föregående period, I20 procent 
årligen under perioden 1881—1885 samt l-i2 procent under åren 
1861—1880. Folkökningen i hela riket utgjorde föregående period 
i medeltal OM4 procent för år. 

Den folkökning, som under perioden egt rum inom länet, 
är såväl relativt som absolut större än under någon föregående 
femårsperiod och öfverträffar den, som under förra delen af 1870-
talet inträdde i samband med de då synnerligen gynsamma trä
konjunkturerna. Särskildt framträda verkningarna af det upp
sving, som Luleå-Gellivare jernväg och den i Gellivare uppkomna 
bergshandteringen medfört, i de höga siffror, som angifva folk
ökningen inom Luleå stad och Gellivare kommun. Folkmängden 
i Luleå stad, som vid utgången af år 1885 utgjorde 3,392 per
soner och som år 1890 uppgick till 4,755, utgjorde den 31 de
cember 1895 ett antal af 6,822. Gellivare socken, hvars folk
mängd under femårsperioden 1881—1885 ökades med allenast 
199 personer, eller från 3,253 till 3,452, och som vid utgången 
af år 1890 ökats till 4,279, uppgick den 31 december 1895 till 
6,676 personer. Under tioårsperioden 1886—1895 har alltså 
Luleå stads folkmängd mer än fördubblats samt folkmängden i 
Gellivare kommun nära fördubblats. 

I hvad mån inflyttningen frän utrikes ort och utflyttningen till 
utlandet inverkat pä folkökningen, åskådliggöres af följande tabell: 

För hela perioden uppgick antalet emigranter till 1,557 och 
antalet immigranter till 490, således ett öfverskott af de förra 
utaf 1,067 personer. Närmast föregående period utgjorde öfver-
skjutande antalet utflyttade 1,320 personer, under perioden 1881 
—1885 ett antal af 1,231 samt under perioden 1876—1880 en
dast 843. I sin helhet företer den nu ifrågavarande perioden 
icke någon väsentligare minskning af antalet emigranter eller af 
det öfverskott, hvarmed emigrationen öfverstigit immigrationen. 
Annorlunda ställer sig deremot förhållandet, när hänsyn tages 
till de särskilda åren under perioden. Det visar sig då, att det 
hufvudsakliga antalet emigranter under densamma kommer på 
periodens trenne första år 1891, 1892 och 1893, med resp. 
511, 443 och 358, medan emigrantantalet under åren 1894 och 
1895 sjunker till resp. 122 och 123. A andra sidan visa sist
nämnda tvenne år en afsevärd stegring af antalet immigranter, 
hvilket, efter att under åren 1891, 1892 och 1893 hafva utgjort 
resp. 58, »6 och 73, år 1894 uppgår till 137 och år 1895 till 
136. Sistnämnda tvenne år förete alltså ett öfverskott af immi
granter öfver emigranter, nämligen 15 år 1894 och 13 är 1895, 
ett förhållande som förut icke för något år egt rum alltifrån 
den tid, då uppgifter om emigration och immigration först med
delades i femärsberättelserna för länet, eller från och med år 
1876. 

Af emigranterna hafva flyttat till och af immigranterna 
hafva inkommit från: 

Om någon utflyttning icke egt rum, skulle folkökningen under 
perioden uppgått till 12,274 personer eller 11'7 procent. 

Det öfvervägande antalet emigranter har, såsom af ofvan-
stående synes, begifvit sig till Nordamerika, dit ett antal af 
1,246 utflyttat. Emigrationen till Norge eger rum, såsom i före
gående berättelse anmärkts, väsentligen från lappmarken och det 
inre af landet, af hvars befolkning en och annan tager arbete 
vid de rika lofots- och tinnmarkstiskena och andra såsom tjenare 
hos norske jordbrukare eller handlande. Af de från Norge in
flyttade torde flertalet utgöras af svenskar, som, efter att tidigare 
hafva dit utflyttat, sedermera ätervändt till hemlandet. Ofverflytt-
niugen mellan länet och Finland sker hufvudsakligen uti socknarne 
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utefter gränselfvame. Med den ständiga förbindelse, som der eger 
rum mellan hvartdera landets gränssocknar och som väsentligen 
befrämjas af gemensamhet i språk samt af stamförvandtskap, 
blir en sådan öfverfiyttning helt naturlig och sammanhänger ofta 
med förvärf af fast egendom å andra sidan gränsen, ingående af 
giftermål derstädes och dylikt. Af annan art, och icke afsedd 
i ofvan meddelade sifferuppgifter, är den tillfälliga inflyttning 
från Finland af arbetare, hvilka under tider af lifligare rörelse 
uti sågverksindustrien eller eljest, då mera omfattande tillfällen 
till arbetsförtjenst erbjuda sig, eger rum till länet, flertalet af 
dessa arbetare återvänder efter slutadt arbete till hemorten, men 
en del qvarstannar, ofta nnder flere år, understundom för alltid. 
Dessa lösa invandrares arbetsamhet och sedlighet är, på sätt i 
föregående berättelser framhållits, ingalunda alltid oklanderlig. 

Antalet af dem, som från Amerika under perioden återvändt, 
utgör 232 och är större, än livad fallet varit under föregående 
perioder. De från Amerika återflyttade utgjorde under åren 
1886—1890 ett antal af 123 och uppgingo under åren 1881— 
1885 till 130. 

Länets invånare bestå af tre folkstammar, svenskar, finnar 
och lappar. 

I landet nedom lappmarksgränsen utgjorde, såsom i tabell 1 
finnes uppgifvet, befolkningen den 31 december 1895 ett antal 
af 94,632. Af detta antal kan befolkningen inom de till Torneå 
fögderi hörande socknarne betecknas såsom varande af finsk 
nationalitet. Denna befolkning utgjorde 16,983. I sistnämnda 
antal ingå äfven de inom dessa socknar bosatte svenskar, af 
hvilka emellertid flertalet äfven talar finska. 

Hvad lappmarkerna beträffar meddelas i tabell B, på sätt i 
föregående berättelser skett, en öfversigt af fördelningen af de 
tre nationaliteterna. 

Jemföres denna tabell med motsvarande tabeller uti de båda 
senaste femårsberättelserna, så visar sig, att antalet svenskar 
inom lappmarken, hvilket vid slutet af perioden 1881—1885 ut
gjorde 7,282 och vid utgången af år 1890 8,579, nu utgör 12,505. 
Ökningen af den svenska befolkningen inom lappmarken, hvilken 
ökning under den näst föregående perioden utgjorde 1,297, har 

sålunda under den nu ifrågavarande uppgått till icke mindre än 
3,926. Denna ökning har egt rum så godt som uteslutande 
inom socknarne Arvidsjaur, Arjepluog, Jockmock med Qvickjock 
samt Gellivare. Men den faller till vida öfvervägande del på 
sistnämnda socken, detta naturligen beroende på den industriela 
utveckling, som derstädes inträdt. Ty medan inom de tre först
nämnda socknarne ökningen af svenskarnes antal utgjort under 
perioden resp. 657, 138 och 617, har den inom Gellivare under 
perioden uppgått till 2,497. 

Den finska befolkningen inom lappmarken, hvilken före
kommer i de tre nordligaste lappmarkssocknarne Gellivare, Juckas-
järvi och EnoDtekis och som år 1885 utgjorde 3,998, har under 
perioden icke undergått någon nämnvärd ökning. Antalet upp
gick vid slutet af närmast föregående femårsperiod till 4,942 
samt vid utgången af år 1895 till 4,988, således en ökning af 
allenast 46. 

Antalet lappar företer, enligt siffrorna i tabellerna, en för
minskning, ehuru icke af synnerlig betydenhet. Deras antal, 
som vid utgången af år 1885 upptogs till 3,563 och vid slutet 
af år 1890 till 3,425, uppgifves nu utgöra 3,375. De egentliga 
nomadlapparne, vid periodens början beräknade till 2,580, an-
gifvas vid dess slut till 2,500. 

I afseende å de siffror, hvilka sålunda beräknats för de sär
skilda kategorierna, gäller emellertid, att de endast kunna ega 
en approximativ giltighet. Bestämningsgrunden vid deras upp
ställande har varit befolkningens ursprung från den ena eller 
andra nationaliteten. Klart är emellertid, att vid särskilning 
efter denna grund svårigheter skola i många fall uppstå. Så
lunda är gifvet, att inom de orter, der nationaliteterna före
funnits mera blandade och der äktenskap mellan personer at 
olika nationalitet ofta ingås, detta förhällande i många fall 
medför svårighet att träffa en riktig bestämning. Likartade 
förhållanden uppkomma i och genom den öfvergång, som ej 
sällan inom den lappska befolkningen eger rum från det no
madiserande lefnadssättet till ett mer eller mindre bofast, likasom 
ock derigenom att lapparne å vissa trakter upphört att tala 
lappska och i stället antagit finska eller svenska språket samt 

Tab. B. De olika nationaliteternas fördelning i Norrbottens låns lappmarker åren 1891—1895. 
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att äfven i någon mån svensk befolkning öfvergått till att blifva 
finsktalande eller tvärtom. Det ena som det andra medför i 
särskilda fall svårighet att göra en rätt särskilning mellan de 
olika nationaliteterna; och det är antagligt, att pastorsembetena, 
från hvilka primäruppgifterna till tabell B ingått, icke i alla delar 
följt fullkomligt enahanda regler vid sin klassificering, likasom 
ock att inom en och samma församling tillvägagåendet vid upp
gifternas lemnande kan från är till annat ändras genom ombyte 
af pastorsembetets innehafvare. Af orsaker, sådana som de nu 
angifna, torde derfore ett och annat förhållande förklaras, sorn 
vid granskning af tabellen kan synas anmärkningsvärda När 
sålunda tabellen visar en ökning af svenskarnes antal inom Jock-
mocks socken under perioden från 2,684, som det utgjorde år 
1890, till 3,301 vid utgången af år 1895, samtidigt med det att 
lapparnes antal inom socknen enligt uppgift skall hafva nedgått 
från 572 vid utgången af år 1890 till 431 vid slutet af år 1895, 
så torde detta förhållande i någon mån bero deraf, att sådana, 
som förut upptagits såsom lappar, numera ansetts böra betecknas 
såsom svenskar. Att antalet finnar i Gellivare, som i förra 
femårsberättelsen uppgafs för år 1890 till 2,951, för påföljande 
år 1891 uppgifvits till 2,605, beror antagligen deraf, att en del, 
som tidigare räknats såsom finnar, blifvit, såsom varande svensk
talande, upptagna bland svenskarne och ingått i den förhöjning, 
hvarmed antalet svenskar inom Gellivare uppgifves hafva ökats 
från och med år 1891. 

Antalet, nomadlappar, hvartill hänföras de, som faktiskt 
flytta med sina renhjordar, företer under perioden en ökning inom 
Arvidsjaur, Jockmock och Juckasjärvi med resp. 31, 21 och 52, 
men deremot minskning inom Arjepluog, Gellivare och Enontekis 
med resp. 106, 28 och 50. Angående nativiteten och mortali-
teten bland nomadlapparne inom Gellivare socken har af pastors-
erabetet meddelats en uppgift, som visar, att medan antalet födde 
bland fjällapparne under perioden utgjort inom socknen ett antal 
af 28, dödsfallen bland dervarande nomadlappar för samma tid 
uppgått till 32, hvilket bekräftar den i senaste fetuårsberättelsen 
lemnade uppgiften om den nedgående nativitetsprocenten bland 
nomadlapparne. 

Beträffande de särskilda nationaliteternas skiljaktighet i fråga 
om språk, karakter, lynne och lefnadssätt lemnades i förra femårs
berättelsen en framställning, som äfven för nu ifrågavarande 
period eger giltighet. Dock bör anmärkas, att det inbördes för
hållandet mellan de tre språk, som talas inom länet, svenska, 
finska och lappska, under perioden tvifvelsutan i viss mån under
gått ändring. I tidigare berättelser har alltjemt framhållits, att 
en fortgående utbredning af finska språket egde rum inom länet, 
och detta icke blott i förhållande till lappska språket utan äfven 
gentemot det svenska. Så till vida eger detta förhållande helt 
visst fortfarande rum, som i de norra lappmarkssocknarne finska 
språket alltmer vinner terräng bland lapparne, men i förhållandet 
mellan svenskan och finskan kan med denna period en förändring 
till förmån för svenskan sägas hafva inträdt. Hvad särskildt 
beträffar Gellivare socken beror detta derpå, att denna socken 
nu genom jernvägen blifvit satt i en lätt och ständig förbindelse 
med den svensktalande bygden, samt pä den storartade industriela 
utvecklingen derstädes och den i samband dermed stående stora 
inflyttningen af svensktalande befolkning. Inom kustlandssock-
narne af Torneå fögderi har med de vägförbindelser, som öppnats 
mellan dessa socknar samt närliggande svensktalande kommuner, 

en verksam faktor vunnits till hämmande af finskans utbredning. 
Härtill komma de skolor med svenska till undervisningsspråk, 
hvilka, på sätt närmare angifves i afdelningen 6, blifvit på 
statsverkets bekostnad inrättade inom de finsktalande socknarne 
och hvilka, på samma gång de bereda den finsktalande befolk
ningen tillfälle att inhemta riksspråket, utgöra stödjepunkter för 
bibehållande af svensk språkkunskap hos de inflyttade sven
skarne, hvilka tidigare spårlöst uppgått i den finska nationali
teten. Hvad från visst främmande håll andragits derom, att 
dessa skolor skulle vara ett uttryck af ett begär från statens 
sida att undertrycka den finska nationaliteten och uttränga dess 
språk, har icke vunnit någon som helst genklang bland befolk
ningen sjelf å de orter, der dessa skolor inrättats. Tvärtom 
känner och erkänner denna befolkning det vara en stor förmån 
för dess uppväxande ungdom att kunna få jemte sitt modersmål 
inhemta äfven svenska språket, utan att, såsom förut var van
ligt, behöfva för sådant ändamål försändas till den svenska 
bygden såsom tjenare eller i uppfostran. 

Hvad lappska språket beträffar, så har detta, likasom det 
i de nordligaste socknarne viker för finskan, i de sydligare lapp-
socknarne •— Arjepluog och Jockmock — visat sig lemna rum för 
svenskan, som der alltmera talas af lappallmogen. 

Beträffande lappväsendet lemnades i förra femårsberättelsen 
en närmare redogörelse, särskildt i fråga om de lagar, som reg
lera lapparnes näring, och den verkan, dessa lagar visat sig med
föra. Med hänvisande till sagda redogörelse får Konungens Be-
faliningshafvande angående den erfarenhet, som dessa lagars 
tillämpning under nu ifrågavarande period gifvit vid handen, 
anföra följande. 

Den lag, som hufvudsakligen bestämmer våra svenska lap
pars rättsliga ställning inom landet, är, såsom bekant, lagen af 
den 4 juni 1886, angående de svenska lapparnes rätt till ren
bete i Sverige. Denna lag, som trädde i gällande kraft under 
förra perioden, kan nu till sina verkningar närmare bedömas. 
Att svårligen någon lag, hurudan den än må vara, kan lyckas 
att på ett i allo tillfredsställande sätt ordna förhållandet mellan 
tvenne sinsemellan så stridiga näringar som jordbruket och ren
skötseln, säger sig sjelf. Vore förhållandet det, att jordbruket 
och renskötseln kunde begränsas till olika territorier, skulle 
svårigheterna i och med detsamma vara undanröjda. Men då 
en sådan särskilning icke kan göras, utan lapparne måste för 
sin näring anlita äfven de trakter, dem jordbruket tagit i be
sittning, uppstå gifvetvis slitningar och tvister, dem ingen lag
stiftning kan lyckas fullständigt förekomma. Hittills har dock 
inom Norrbottens län någon större stridighet mellan de båda 
näringarna icke framträdt. Förhållandena ställa sig i detta 
hänseende gynsammare här än i de sydligare län, der renskötsel 
idkas. På det hela taget kan 1886 års lag sägas någorlunda 
motsvara förhållandena, sädana de här äro. I vissa hänseenden 
hafva dock missförhållanden yppat sig, dem lagstiftningen måste 
söka att, så vidt sig göra låter, genom nya bestämmelser undanrödja. 

Enligt den gällande lagen hafva lapparne rätt att med sina 
renar uppehålla sig icke allenast inom den egentliga lappmarken 
utan äfven å de trakter i öfrigt, dem de efter gammal sedvana 
hafva besökt; dock få de ej utan vederbörande jordegares sam
tycke uppehålla sig å enskildes egor, belägna utom lappmarken 
eller inom den till odling tjenliga delen af lappmarken, annan 
tid af året än månaderna oktober—april. Genom denna be-
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stämmelse sanktionerades den sedvänja, som en del af lapparne 
sedan gammalt utöfvat derutinnan, att de oin hösten nedflyttat 
i landet nedom lappmarken och qvarstannat der med sina renar 
till våren. Denna rätt att för vintermånaderna flytta utom 
lappmarkerna begagnas af lapparne inom Norrbottens län i all
mänhet icke i någon stor omfattning. Länets lappmarker äro 
så vidsträckta, att det vida öfvervägande renantalet qvarhålles 
inom dem öfver vintertiden. I någon betydligare grad eger uti 
Norrbotten vinterflyttning utom lappmarken rum allenast till de 
närmast nedom lappmarksgränsen belägna socknarne inom Torneå 
fögderi samt i länets sydligaste kustlandssocknar — Elfsby och 
Piteå socknar — dit en del lappar från Arvidsjaurs och Arje-
pluogs lappmarkskommuner hösttiden nedflytta. Denna ned-
flyttningsrätt har särskildt inom sistnämnda båda socknar å se
nare tider visat sig medföra kännbara olägenheter derutinnan, att 
lapparne vid sin återflyttning om våren icke erforderligen tillse, 
att alla renarne blifva dem följaktiga. En hel del renar qvar-
lemnas i nedre landet, stanna der öfver sommaren och föröfva, 
utan all tillsyn som de äro, betydande skada å de bofastes 
egendom. Af sådana qvarlemnade renar uppkommer sedan, i 
den mån de föröka sig, en så godt som ny renstam, året om 
uppehållande sig å en och samma trakt och fullständigt främ
mande för lappmarkens skogar. Dessa renar, som med sin af-
föda mestadels förblifva helt och hållet skilda från lapparnes 
renhjordar, kunna knappast sägas höra någon till och, då de 
icke omhändertagas af lapparne, kunna de, år efter år förökade, 
blifva till stor skada. Emot dessa olägenheter har lagen icke 
något effektivt skyddsmedel och det måste fördenskull blifva en 
uppgift för lagstiftningen att söka bereda ett sådant. 

Ett annat förhållande, som i senare tider rätt mycket öfver-
klagats, är att finna i, hvad man kallat, de bofastes renegareskap. 
Nu gällande lag innehåller den bestämmelsen, att, när i lagen talas 
om lapparnes renar, förstås dermed icke allenast deras egna renar 
utan ock andras renar, hvilka äro under deras vård. För renar, 
som, tillhöriga bofaste, lemnas i vård hos lapparne, åtnjutas 
alltså lagens förmåner. När lagen stiftades, utgick man i denna 
del från den uppfattningen, att det dock var lappens näring, 
renskötseln — icke hans renegareskap — som skulle skyddas, och 
att de förmåner af fri tillgång till renbete, dem lagen tillerkände 
lapparne, icke borde göras beroende af den omständigheten, huru
vida de renar, som fördes i bete, voro lapparne tillhöriga eller 
ej, helst det vore för den fattige lappen, som ej egde renar, för
månligare att sköta renar åt andra än att sakna lämplig syssel
sättning. Klart är dock, att, om de bofastes renegareskap får 
mera vidsträckt omfattning, sådant måste komma att utöfva ett 
menligt inflytande oj blott på förhållandet mellan lapparne och 
den jordegande befolkningen utan ock på lappens ställning öfver 
hufvud. Det ligger i sakens natur, att den lapp, som endast är 
renskötare åt andra, blir försumligare i sin vård om den åt 
honom anförtrodda hjorden, än han skulle vara, om han sjelf 
egde renarne och vore med denna sin egendom ansvarig för den 
skada, renarne förorsaka. De bofastes renegareskap innebär 
alltså en ökad osäkerhet för de jordbrukande grannarnes egendom. 
Det är ock klart, att dessa grannar, hvilka äro underkastade 
vissa inskränkningar till lapparnes förmån, icke kunna finna 
rättvist, att deras marker tillgodogöras till förmån för andra 
bofaste, de der mången gång icke ens äro jordegare och hvilka, 
ofta bosatta nere vid kusten, hålla renar i lappmarken ute

slutande såsom en på vinst anlagd affär. Det har jemväl visat 
sig, att i många fall tillökningen i de bofastes hjordar skett på 
lapparnes bekostnad och bidragit att utarma dessa samt att, 
om än inom en socken renantalet år för år ökats, lapparnes 
ställning, i sammanhang med hjordarnes fortgående öfvergång i 
bofastes ego, blifvit allt sämre. Inom Norrbottens län hafva nu 
antydda ölägenheter gjort sig gällande å flere trakter, der de 
bofastes andel i renhjordarne nått en utsträckning, som icke kan 
försvaras med angelägenheten att bereda sysselsättning åt medel
lösa lappar. Af nedan, i tabell C intagna uppgift å antalet 
renar år 1895 inom länet visar sig, att inom Arvidsjaurs socken, 
der renantalet, uteslutande bestående af s. k. skogsrenar, be
räknades utgöra 11,822, mera än hälften, eller 6,855, tillhörde 
bofaste; att inom Arjepluogs socken, med 12,700 renar, hvaraf 
8,800 fjällrenar och 3,900 skogsrenar, likaledes mer än hälften 
af såväl fjällrenarne som skogsrenarne egdes af bofaste samt 
att äfven inom Jockmocks socken de bofastes renar utgjorde en 
betydande anpart af hela renantalet. Om nu än för Norrbottens 
län icke lärer kunna ifrågasättas, att bofaste skulle helt och 
hållet mista den rätt, de hittills egt, att få hafva renar i lap
parnes vård under tillgodonjutande af renbeteslagens förmåner, 
synes dock angeläget, att någon inskränkning i denna rätt vid
tages, åtminstone så att densamma ej vidare må tillkomma be
folkningen i socknarne nedom lappmarksgränsen samt af bofaste 
inom lappmarken egentligen endast dem, som idka jordbruk och 
för hvilka renskötseln kan sägas utgöra en väl behöflig binäring, 

Tab. C. Antal renar i Norrbottens lån år 1895. 
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oafsedt att dessa inom lappmarken boende jordbrukare, då de 
äro skyldiga att till lapparnes förmån vidkännas en del intrång, 
synas hafva ett billigt anspråk att i gengäld få hafva renar i 
lapparnes vård. 

Såsom ofvan nämnts, ega lapparne att uppehålla sig med 
sina renar öfverallt inom lappmarken, dock må de ej utan 
vederbörande jordegares samtycke vistas å enskildes egor inom 
de delar inom lappmarken, som vid afvittring förklarats tjenliga 
till odling, annan tid af året än månaderna oktober—april. 
Lagen tillerkänner dock genom särskildt tillagd bestämmelse lap
parne betesrätt äfven sommartiden å sådana inom lappmarken 
belägna enskilda egor, som vid afvittringen bibehållits jemväl 
såsom renbetesland. Den ursprungliga ordningen för renskötselns 
bedrifvande var helt visst den, att lapparne under de egentliga 
sommarmånaderna vistades i fjällbygden, således å trakter dit 
odlingen icke kunnat nå, och endast under höst- och vinter
månaderna uppehöllo sig i nedre landet, hvilket alltså under 
sommaren icke i någon nämnvärd mån utgjorde uppehållsort för 
renar. Odlingen hade för öfrigt ej heller inom denna för kultur 
tjenliga del af lappmarken då för tiden fortskridit synnerligen 
långt. I dessa förhållanden har emellertid med åren en be
tydande förändring inträdt. Jordbruket har år efter annat vunnit 
alltmer framsteg inom lappmarken, i de delar af denna, som 
egna sig för odling, på samma gång ett alltmera ökadt renantal 
inom nämnda delar af lappmarken sommartiden söker sin näring. 
Många lappar hafva nämligen lemnat det egentliga nomadlifvet 
och tagit fast fot i det nedom fjällbygden belägna skogslandet, 
der deras renhjordar hålla till året om, och af det stora antal 
renar, som numera tillhör bofaste, hålles en betydande del i 
vård hos dessa skogslappar, på sätt ofvan intagna tabell utvisar. 
I nu anmärkta förhållanden ligger en orsak till ganska svåra 
slitningar mellan lapparne och den jordbrukande befolkningen 
och frågan om skogslapparnes renbetesrätt är en af de ömtå
ligaste och svåraste af dem, som beröra lappväsendet. Vid af
vittringen hafva de enskilda byarne fått sina egor utlagda i om
råden, som ofta på alla sidor omgifvas af kronan tillhörig mark. 
Svårigheten för skogslappen att under sommaren hålla sina renar 
endast på den kronan tillhöriga marken samt afhålla dem från 
de enskildes områden är synnerligen stor, då mångenstädes kro
nans områden bilda ganska oregelbundna remsor och kilar mellan 
enskilda hemmans och nybyggens egovälden, och då dessa senare 
allenast på temligen få ställen bilda större sammanhängande 
områden, utan mestadels förekomma såsom större eller mindre 
enklaver, omgifna af och skilda genom mark tillhörande kronan. 

Hvad vidare beträffar det af lagen gjorda medgifvandet, att 
lapparnes sommarbetesrätt skulle nedom odlingsgränsen få om
fatta äfven sådana enskilde tillhöriga egor, som vid afvittringen 
bibehållits jemväl såsom renbetesland, så förutsattes vid detta 
medgifvande säkerligen, att dessa renbetesland skulle vid af
vittringen hafva blifvit till sina gränser noga bestämda. Så har 
emellertid icke skett, utan de meddelade afvittringsutslagen lemna 
i många fall den frågan, huruvida ett visst område nedom od
lingsgränsen är att anse såsom renbetesland eller ej, skäligen 
obestämd. Skogslapparne synas ej heller göra någon skilnad på 
mark, der de ega eller icke ega sommarbetesrätt, utan låta sina 
renar ströfva omkring på all utmark inom de socknar, der de 
finnas, dervid naturligen den inegojord och slåttermark, hvilken 
förekommer än här och än der, mer eller mindre tätt belägen, 

allteftersom odlingen framskridit och trakten varit för bebyggande 
lämplig, blir utsatt för kännbar skadegörelse. Förvecklingar med 
den jordbrukande befolkningen uppstå härigenom ofta, så mycket 
mera som under senare tider liknöjdhet i renvården alltmer in
rotat sig bland skogslapparne. Äfven fjäilapparne lida af det 
sätt, hvarpå skogsrenskötseln bedrifves, i det att skogsrenarne 
under sitt kringströfvande söndertrampa och förstöra den som
martiden torra och spröda renmossan, i följd hvaraf fjällrenarne, 
då de vintertiden nedkomma i skogstrakterna, lida brist på det 
nödiga vinterbetet. 

Hvad i lagstiftningsväg bör åtgöras för att i möjligaste 
mån råda bot för dessa förhållanden, är svårt att säga. Små
ningom skall odlingens utveckling inom lappmarken antagligen 
medföra såsom en naturlig följd, att renskötsel måste upphöra 
att sommartiden idkas inom största delen af den nedom odlings
gränsen belägna delen af lappmarken, men att nu ifrågasätta 
en åtgärd, hvarigenom denna landsdel skulle i dess helhet frid
lysas för skogsrenarnes sommarbete och lapparne förpligtas att 
sommartiden hålla dessa ofvan odlingsgränsen, låter sig af många 
skäl icke göra. Nödvändigt torde dock vara, att något åtgöres, 
möjligen så att en successivt fortgående begränsning göres af 
lapparnes sommarbetesrätt derstädes, i syfte att från denna fri
göra vissa trakter, som i mera afsevärd grad deraf betungas. 
A trakter, der de enskilda hemmansområdena ligga närmare in
till hvarandra och der de gynsammaste betingelserna för odling 
och bebyggande förefinnas samt sommarbetesrätten alltså medför 
de största olägenheterna för den jordbrukande befolkningen, 
skulle sålunda nämnda rätt aflysas å kronans mellan hemmanen 
inkilade marker och å hemmanen sjelfva, i händelse de skulle 
utgöra delar af gammalt renbetesland. Härigenom skulle bildas 
större sammanhängande områden, å hvilka renar ej vidare finge 
sommartid föras på bete och der odlingen således kunde fortgå 
utan intrång från rennäringens sida. Andra mera oländiga delar 
af skogslappsocknarne, särskildt kronoparkerna, skulle deremot 
bibehållas såsom renbetesland och tjena skogslapparne till som
marviste, vid hvilket de denna tid skulle vara pligtiga att sam
manhålla sina renar. 

Utom i de hänseenden, som nu äro anmärkta, kräfver tvif-
velsutan den nu gällande lagen vissa jemkningar eller ändringar 
för att, så vidt på lagstiftningen kan bero, söka åstadkomma 
en förbättrad ordning inom lappväsendet och ett bättre förhål
lande mellan lapparne och den jordbrukande befolkningen. Den 
senaste periodens erfarenhet bekräftar de länge hörda klagomålen 
öfver en alltmer tilltagande vårdslöshet vid renarnes bevakning, 
särskildt i fråga om skogslapparne. För att förmå lapparne 
till en omsorgsfullare vård om sina renar torde i lagstiftningsväg 
ett och annat kunna åtgöras. Lapparnes inbördes ställning till 
hvarandra med hänsyn till sättet för betesrättens utöfning m. ni. 
borde för sådant ändamål närmare regleras genom ordningsregler, 
antagna och faststälda för de särskilda lappbyarne, och dessa 
reglers tillämpning befrämjas genom att åt den hos lapparne 
förefintliga ordningsmannainstitutionen gifva en mera inflytelserik 
ställning än för närvarande. I vissa delar synas nu gällande 
bestämmelser om lapparnes skyldighet att gifva ersättning för 
skada, som deras renar förorsaka, böra få en närmare och må
hända i någon mån skärpt affattning och proceduren för att 
utfå skadeersättning for jordegaren underlättas. Men å andra 
sidan böra de om skadeersättning gällande bestämmelser i någon 
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mån ändras till lapparnes förmån, särskildt i afseende å skada, 
som sker ä afhergadt hö, hvilket icke förvaras i lador, utan, 
såsom seden mångenstädes är, långt in på vintern lemnas ute
stående i stackar eller hässjor, ett förvaringssätt som är lika 
olägligt för lapparne som otjenligt för de jordbrukande sjelfva, 
ocli hvilket tillvägagångssätt jordegarne böra förmås att i möj
ligaste man öfvergifva för att i stället förvara höet i lador. 
Likaså fordras skärpta bestämmelser till skydd för lapparnes 
renar mot de hundar, som tillhöra den bofasta befolkningen och 
som ofta vålla lapparne stor skada. Renarnes märkning, hvilken 
är af stor vigt såväl för betryggande af eganderätten till renarne 
som för att lemna bevismedel i fråga om skada, soin af renarne 
förorsakats, är för det närvarande icke af lagstiftningen så 
reglerad, som behöHigt vore. Imagen angående renmärken af 
den 4 juni 1886 tarfvar ändring och fullständigande, särskildt 
sa att renmärkningen biir obligatorisk samt att hvarje särskild 
renegare icke må vara innehafvare af mera än ett för honom 
faststäldt märke. Hvad särskildt beträffar den mängd renstölder, 
som föröfvas, enkannerligen genom nedslagtande af andras renar, 
är nödvändigt att genom uppställande af vissa legala presum-
tioner för fall, der omständigheterna tyda på olofligt tillgrepp 
af renar, om än bevisning derom icke föreligger, söka i möjligaste 
mån bereda ett skydd för reneganderätten, hvilken i följd af 
förhållandenas egen natur är så lätt utsatt för oärlighetens tilltag 
och prisgifven ät dess öfvergrepp. 

Huruvida genom nu antydda eller andra bestämmelser det 
må kunna lyckas att för framtiden betrygga lapparnes näring 
till den omfattning, hvari denna nu idkas, är tvifvelaktigt. Det 
ligaer, såsom ofvan är antydt, i sjelfva sakens egen natur, att 
odlingen alltmer tager ut sin rätt och att lappen tränges till
baka. Det vill dock synas, som borde nödiga förutsättningar 
finnas för de egentliga fjällapparnes fortbestånd, för så vidt 
dessa under sommarmånaderna hafva sitt tillhåll ä trakter, dit 
odlingen icke nått och icke kan nå. Hvad som deremot nöd
vändigt måste gå tillbaka, är den skogsrenskötsel, som året om 
idkas inom de till odling tjenliga delarne af lappmarken. Denna 
tillbakagång har sitt naturligaste förlopp derigenom, att skogs
lappen öfvergar till att blifva bofast och jordbrukare. En dylik 
öfvergång har ock börjat. Mänga lappar hafva slagit sig ned 
såsom nybyggare eller eljest skaffat sig någon mindre lägenhet, 
der de idka något jordbruk. Med flertalet skogslappar är för
hållandet sådant. Förr eller senare måste emellertid dessa skogs
lappar bestämma .<% för att blifva enbart jordbrukare. Skoas-
lappväsendet, sådant det nu är, visar till fullo omöjligheten lör 
eu och samma person att vara på en gång bofast och renskötare. 
Hvardera näringen kräfver sin man; att egna renarne tillbörlig 
vård låter sig icke göra för den, som är bunden vid jordbrukets 
hemsysslor. Också härleder sig en väsentlig del af missförhål
landena ä de trakter, der skogslapparne vistas, just från dessas 
dubbla egenskap att vara på en gång renskötare och bofaste. 
Till skogslapparnes fortskridande öfvergång att blifva bofaste 
medverka dessutom andra förhållanden. Lappsk ungdom er
håller ofta tjenst hos den svenska befolkningen samt invänjes 
uti och fattar tycke för dennas lefnadssätt. Lappskolorna, i 
hvilka lappbarnen numera erhålla undervisning ungefär lika med 
bofastes barn, medföra ock, att barnen blifva förtrogna med den 
svenska befolkningens förhållanden och mista hågen för nomad-
lifvet. 

Om de internationela förhållanden, som beröra lappväsendet 
och hvilka angå våra nordligaste lappars ställning under deras 
flyttningar inom dels Norge dels Finland, gäller, hvad som i 
senaste femårsberättelsen härutinnan blef fullständigt anmärkt 
och redogjordt. Under denna period hafva Juckasjärvi och Enon-
tekis lappar haft att utstå mer än vanligt stora svårigheter 
under sin vistelse om somrarne i Norge. Under åren 1893 och 
1894 kom våren mycket sent, så att, då lapparne framkommo 
till sina distrikt i Norge, fanns på fjällen intet renbete, hvadan 
renarne icke kunde qvarhållas deruppe, utan trängde ned till lägre 
vid hafvet belägna trakter, der gräs uppspirat. Härtill kom, att 
vädret under båda de nämnda årens somrar var ogynsamt med 
mycket regn och blåst, hvadan det var omöjligt att så, som 
önskligt varit, hålla renarne högre upp. I följd häraf föröfvade 
renarne oupphörligt skador på de bofastes egor och de åsatta 
ersättningarne gingo till förut ej vanliga belopp. De skade
ersättningar, som i enlighet med bestämmelserna uti den inter
nationela lapplagen af den 6 juni 1883 förskotterats af svenska 
statsverket och genom Knngl. Maj:ts Befallningshafvande utbe
talts till amtmannen i Tromsö, hafva uppgått till följande be
lopp: 851 kr. 50 öre för år 1891, 5,029 kr. 80 öre för år 1892, 
7,056 kr. 20 öre för år 1893, 11,183 kr. 65 öre för år 1894 
samt 4,708 kr. 75 öre för år 1895. I följd af de svåra olyckor, 
som drabbade Juckasjärvi- och Enontekislapparne under den 
hårda vintern 1893—94, visade det sig omöjligt att af dem ut
taga skadeersättningsbeloppen. Underdånig framställning gjordes 
fördenskull, att åt Juckasjärvilapparne mätte efterskänkas ett 
belopp af 3,409 kr. 24 öre och åt Enontekislapparne 3,848 kr. 
23 öre, hvilken framställning, efter proposition till Riksdagen, 
blef bifallen. För att lemna lapparne råd och biträde i före
kommande tvistigheter och rättegångsmål har under hela perioden 
ett juridiskt ombud, med arfvode af svenska statsverket, varit 
stationeradt i Tromsö. 

När den s. k. gränsspärmingen mot Finland i följd af kej
serliga förordningen den 20 juni 1888 trädde i kraft den 1 sep
tember 1889, ansåg man förordningens straffbestämmelser så 
stränga, att lapparne icke skulle riskera att bryta deremot och 
att förvecklingar vid gränsen med afseende å renarne skulle 
komma att upphöra. Nämnda förordning, hvilken innefattar 
förbud för svenska lappar att inkomma med sina renhjordar på 
finskt område med undantag allenast för tvenne s. k. fjällvägar 
tvärs öfver den kil, Finland inskjuter mellan unionsländerna, 
hvilka vägar lapparne mot afgift få begagna under några dygn 
höst och vår på flyttning till och frän Norge, stadgade nämligen 
såsom påföljd för öfverträdelse af förbudet beslagtagande och 
försäljning af en tiondedel af inom gränsen anträffade renhjordar, 
utom hvad som erfordras till betäckande af kostnad och skada. 
Med fog kan påstås, att svenska lappar under perioden icke med 
sina renar inträngt på förbjudet finskt område eller låtit sina 
hjordar utan vårdare beta derstädes i vidare mån, än att de 
kanske någon gång tågat efter allmänna färdvägen från Skibatten 
till Kilpisjaur och derunder passerat den en half mil långa 
sträckan, der vägen går öfver finskt område, och någon gång 
under en enda natt fört hjorden från norska sidan tvärs öfver 
finska landet till närheten af Karesuando kyrka, men dessa 
färder hafva skett hastigt, utan att renarne tillåtits i nämnvärd 
mån beta. Man hade fördenskull väntat, att det äfventyr, som 
förordningen utsätter, icke skulle komma till någon mera om-
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fattande användning. Emellertid har från linska myndigheternas 
sida beslag skett å s. k. ströfrenar, af hvilka en del kommit 
öfver till finska sidan på det sätt, att de anslutit sig till finska 
renhjordar och kommit att åtfölja dessa, då de af sina egare 
återförts från svenskt eller norskt område. Det antal Enontekis-
renar, som under perioden sålunda tagits i beslag, torde, enligt 
uppgift af lappfogden i länet, uppgå till inemot 1,000 stycken. 

I senaste berättelse omnämndes, att i följd af gränsregleringen 
utrymmet inom Enontekis socken blifvit för trängt samt att i 
följd deraf 13 lappfamiljer fått sig af Konungens Befallnings-
hafvande förelagdt att med sina renar inom viss tid flytta till 
trakter i länets sydligare lappmarker, men att de försutit eller 
öfverklagat de förelagda vitena, i följd hvaraf flyttningen icke 
under den då ifrågavarande perioden hunnit genomföras. Efter 
det sedermera under vintern 1893—94 ytterst ogynsamma ren
betesförhållanden in träd t, i följd af hvilka renarnes antal inom 
Enontekis minskades högst betydligt, blef det omförmälda flytt
ningspåbudet upphäfdt, såsom dåmera obehöfligt. 

Lappfogde, af Kungl. Maj:t förordnad för ett år i sender, 
har under hela perioden varit inom länet anstäld. 

Slutligen, och innan Konungens Befallningshafvande lemnar 
frågan om lapparne och deras förhållanden, bör här tilläggas, 
att, enär väderleksförhållandena under vissa af periodens år varit 
synnerligen ofördelaktiga för renarne, i följd deraf dessas antal 
inom länet, vid periodens början beräknadt till 228,000, minskats 
vid periodens slut till det antal, som ofvan anförda tabell ut
visar. 

Utaf länets befolkning har i föregåeude berättelser ungefär 
70 procent beräknats vara fäst vid jordbruket. Större delen af 
de öfriga utgöres af den s. k. lösa befolkningen, hvilken har sin 
utkomst af tillfälligt arbete vid trävarurörelsens skilda grenar, 
såsom afverkning, flottning, sågning m. m., vid andra arbets
företag, såsom byggnadsarbeten eller väganläggningar, samt al
lenast i mindre mån vid jordbruket. Proportionen mellan den 
fasta och den lösa befolkningen torde för perioden hafva varit 
densamma som förut; någon ändring i förhällandet kan åtmin
stone icke sägas hafva inträdt till förmån för den fasta befolk
ningen. Öfver hufvud innebär tillvaron af en så stor lös be
folkning en ganska stor svårighet och tunga för jordbruksnäringen, 
som vid tillfällen af minskad arbetsförtjenst måste vidkännas en 
god del af omsorgen om dess försörjning. Från en och annan 
socken klagas mycket öfver den lösa befolkningens alltmer till
tagande antal och de olägenheter, som dermed stå i samband. 
Förhållandet sammanhänger naturligen framför allt med den 
utveckling, sågverksrörelsen inom länet eger och hvarigenom en 
mängd krafter dragas från jordbruket, men äfven med den obe
nägenhet, som hos länets jordbrukare företinnes mot jordafsön-
dringar och torpupplätelser, ett förhällande som länge öfverklagats 
och endast sakta undergår ändring. 

Den ekonomiska ställningen öfver hufvud inom länet har 
under perioden icke varit gynsam, beroende detta i väsentlig mån 
derpå, att årsväxtens utfall under periodens tvenne första är 
varit synnerligen svagt, hvaraf verkningarne qvarstått jemväl 
under periodens närmast påföljande, af bättre skördeförhållandeu 
utmärkta år. Följande tabell öfver laysukiängsmålen under pe
rioden visar en alltjemt fortskridande ökning af dessa mål till 
och med år 1894. Med år 1895 inträder emellertid en afsevärd 
minskning. 

Perioden 1886—1890 utvisade en tillökning i lagsöknings-
målens antal utöfver de närmast föregående af i årligt medeltal 
305 mål. Den nu ifrågavarande företer i detta hänseende en 
ytterligare ökning, utöfver perioden 1886—1890, af 256 mål om 
året. Det belopp, som i lagsökningsväg utdömts och som i är
ligt medeltal under perioden 1881—1885 utgjorde 197,464 kronor 
samt under åren 1886—1890 uppgick till 372,343 kronor, har 
under perioden uppgått till i medeltal 364,509 kronor om året. 
Lagsökningsmålens ökade antal motsvaras alltså icke af en ök
ning i det utdömda lagsökningsbeloppet. 

I fråga om befolkningens sedlighet gäller, hvad som anmärkts 
i föregående berättelser. Från ett par socknar förmäles uti in
komna meddelanden, att det sjelfsväld, som tidigare plägat ega 
rum under kyrkobesöken vid de större helgerna, numera märk
bart aftagit. Från en del af Torneå fögderi klagas, att konku-
binat rätt mycket förekommer. En och annan dylik förbindelse 
uppgifves vara ingången af inflyttade finska undersåtar, de tlesta 
dock af infödda, tillhörande iuhysesklassen. Inom en och annan 
af lappmarkssocknarne idkas rentjufnad i hög grad och jemväl 
andra yttringar af bristande rättskänsla göra sig der märkbara. 
Arjepluogs lappmarkssocken har under perioden särskildt haft 
att framte en del grofva brottmål. Ej mindre än 5 mål rörande 
mord eller dråp hafva inom nämnda socken under perioden före
kommit, och i tre af dessa mål har åtalet ledt till de anklagades 
fällande. Eljest kan såsom regel sägas, att gröfre brottmål äro 
i länet jemföreisevis sällsynta. I tabell I> (sid. 12) leinnas en 
uppgift från länets straffanstalter a brott och förseelser, för hvilka 
ådömda strafl' blifvit under perioden verkstälda. 

Förbrukningen af rusdrycker är inom flertalet af länets 
socknar högst obetydlig och har inom flereaf dem under perioden 
förminskats. 1 vissa delar af länet har emellertid under ifråga
varande tid lönkrögeriet, som förut ansetts nästan undertryckt, 
framträdt i ganska betydande grad. Med norra stambanans 
framdragande genom länet följde under arbetstiden en del \ih\-
krögare från andra orter. Flere af dem ijvarstanmule efter an
läggningens afslutande och fortsatte sin näring, hvilken ock. med 
deras exempel för ögonen, upptogs af en del löst folk frän orten. 
Sålunda klagas från Arvidsjaurs socken, att efter jernvägsan-
läggningen en del yrkeskrögare, som förut medföljt arbetet, slogo 
sig ned i socknen samt att Heiv personer bland socknens egen 
befolkning sedermera sökt förtjena penningar genom samma 
handtering. Likartade förhållanden hafva delvis framträdt inom 

file:///ih/-


12 Norrbottens län. Rusdrycker. Brott. Förbrukning af njutningsmedel. 

Öfver-Luleå och Jockmocks socknar, och i Gellivare, der en stor 
arbetaremängd varit samlad vid grufarbetet, har lönkrögeriet 
under perioden haft stor utbredning. Sedan det emellertid så 
småningom lyckats åklagaremagten att få sjelfva ledarne för 
handteringen befordrade till laga näpst, torde en tillbakagång i 
detta missförhållande vara att emotse. 1 öfriga delar af länet, 
som varit mera oberörda af dessa stora arbetsföretag, äro der-
emot, såsom nämndt, spritförbrukningen och lönkrögeriet högst 
ringa. Dock förekommer äfven inom dessa öfriga delar af länet, 
att allt i detta hänseende ej är, som det borde. Sålunda upp-

gifves från Arjepluog, att lönkrögeriet, sedan gammalt der prak
tiserade visat sig synnerligen svårt att bekämpa, och inom vissa 
delar af Torneå fögderi, särskildt Tärendö socken, är förhållandet 
enahanda. Länsstyrelsen har sökt att å orter, der brott mot 
bränvinsfbrfattningarna visat sig förekomma, motverka deras 
öfverträdande genom anställande af särskilda extra polismän, 
berättigade att verkställa och utföra åtal för dylika öfverträdelser. 
Till befrämjande af nykterheten hafva de å många platser inom 
länet bildade nykterhetsföreningar af skilda slag och benämningar 
i hög grad bidragit. 

Tab. D. Uppgift från länsfängelset och kronohäktena inom Norrbottens län på antalet brott och förseelser, för hvilka ådömda 
straff blifvit verkstälda under åren 1891—1895, samt brottens och straffens beskaffenhet m. m. 

Tab. E. Import till och export från Norrbottens län af vissa njutningsmedel åren 1891—1895. 

Anm. Arlign förbrukningen för hvarje individ utgjorde under perioden 4'5 kg. kaffe, 8 1 kg. socker, 1 kg. snos och tobak, 2'87 liter bränvin, 1 liter rom, 
konjak, nrrak, punBeh och likörer samt 057 liter vin. 
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Å landsbygden finnes rätt till utskänkning af spritdrycker 
endast i Luleå gamla stad, förbunden med gästgifveri. 

Att bränvinsförbrukningen i det hela aftagit inom länet 
framgår af tabell E (sid. 12) öfver import och export af vissa 
njutningsmedel. Denna tabell visar för hvarje invånare i länet 
en årlig qvantitet af 2-87 liter, mot 3-9 liter under föregående 
period samt 3-i2 liter under åren 1881—1885. Enligt samma 
tabell har förbrukningen af kaffe, i årligt medeltal per individ 
4-5 kilogram, jemväl minskats, alldenstund motsvarande siffra 
under närmast föregående period utgjorde 6-7 kg. och under pe
rioden 1881—1885 5'86 kg. Tabellens vitsord härutinnan torde 
icke kunna jäfvas, och ehuru allmänna föreställningen inom Norr
botten är, att kaffeförbrukningen, allt hittills oskäligt stor, ökats 
äfven under nu ifrågavarande period, torde rätta förhållandet 
dock vara, att den under perioden varit mindre än under tidigare 
är. Huruvida detta berott af vunnen insigt om det förderfliga 
i det öfvermått, hvari kaffekonsumtionen förut egt rum, eller 
om det haft en mera tillfällig anledning i de tryckta ekonomiska 
förhållandena, må lemnas osagdt. Visst är, att kaffeförbruk
ningen är inom flere socknar så stor, att den medför såväl i 
ekonomiskt som i sanitärt hänseende kännbar skada. Sålunda 
uppgifver länsmannen i Juckasjärvi, hurusom kaffet för mången 
synes vara vigtigare än födan, och vid ett försök att beräkna 
årliga värdet af kaffeåtgången derstädes kommer han till det 
resultat, att för nämnda socken med dess vid pass 2,400 in
vånare ett belopp af 80,000 till 90,000 kronor för år knappt 
torde förslå. Af socker har konsumtionen ökats — 8-i kilogram 
årligen per individ mot 7"76 under senaste perioden — samman
hängande detta helt visst med det billigare pris, denna vara 
under perioden betingat. 

Hvad angår det religiösa tillståndet inom länet, så hafva 
under den gångna perioden inga rörelser af större kraft och djup 
framträdt. Befolkningen är i allmänhet kyrkligt sinnad och de 
särskilda sekter inom länet, för hvilka senaste femårsberättelse 
lemnade närmare redogörelse, hafva under perioden icke vunnit 
utbredning; snarare hafva de minskats och deras medlemmar 
trädt i ett vänligare förhållande till kyrkan, hvars presterskap 
i sin verksamhet fått biträde af många allvarliga och nitiska 
lekmän. Den luterska gammalseparatismen har splittrat sig i 
två hopar, af hvilka den större, i skarp motsättning till den 
mindre, omfattar och försvarar kyrkans ordning. LKstadianismen, 
som i Kalix-socknarne bar en mycket frånstötande fysionomi, 
har derstädes märkbart blifvit mera sund och sansad. I sin 
embetsberättelse till. senast hållna visitation har kyrkoherden i 
Neder-Kalix sjelf gifvit rörelsen detta vitsord. Vid Malmberget 
i Gellivare, der folk af alla slag samlat sig från mänga olika 
håll af landet, har en evangelisk-lutersk missionsförening kom
mit till stånd och vunnit liflig tillslutning. Frälsningsarmén har 
indragit den »postering», som varit utstäld i Persö by af Neder-
Luleå socken. Det från Örebrotrakten styrda s. k. Helgelse
förbundet har i det närmaste helt och hållet upphört med sin 
verksamhet och med sin onyktra syndfrihetspredikan. Den af 
svenska missionsförbundet ledda Waldenströmskt-Ekmanska fri
kyrkliga verksamheten synes alltmera hafva koncentrerat sig i 
Luleå stad och Boden. 

Den lekmannaverksamhet, länets prester i vidsträckt mån 
använda till sin hjelp vid ordets förkunnande, utgör i sin mån 
ett talande bevis derpå, att ej få af länets församlingar äro 
alltför stora för de för handen varande presterliga krafterna och 
att sålunda pastoratsdelningar äro af synnerligt behof påkallade. 

3. Näringar. 
A) Jordbruket. Såsom i föregående femårsberättelser skett, 

meddelas här, innan redogörelse lemnas för den utveckling och 
de förändringar, jordbruksnäringen under perioden undergått, en 
kort öfversigt öfver de under perioden rådande allmänna väderleks
förhållandena. 

Vintern 1890—91 var i allmänhet blid, men dock ganska 
ojemn. Kedan de sista dagarne af september 1890 inträdde 
kyla och jorden frös, så att potatisen knappast hann upptagas. 
I medio af oktober föll snö äfven i kustlandet, men efter någon 
veckas förlopp töade den bort och, ehuru några jordarbeten så
som plöjningar och dikningar icke kunde företagas, fortsatte 
en mild väderlek att vara rådande under större delen af vintern. 
Häftiga temperaturveslingar förekommo dock ofta. 

Vårbruket tog år 1891 sin början omkring den 10 maj, 
redan den 13 såddes hafre på lättare jordmån och med första 
veckan af juni kunde vårbruket anses afslutadt. Väderleken, 
som under vårbrukets början visade sig ganska gynsam, svek 
dock snart förhoppningarne och en ihärdig torka rådde under 
hela maj, juni, juli och augusti månader, med undantag allenast 
för några få orter inom länet, der mindre regnskurar föllo några 
gånger under sommaren. Först under september månad började 
något regn falla, ehuru icke i större mängd. 

Under sådana ogynsamma förhållanden kunde skörden icke 
blifva annat än dålig. Groningen försiggick endast långsamt 

och knappast hälften af utsädet torde hafva kommit upp. Gräs
masken uppträdde i stor myckenhet längs hela kusten af länet 
och äfveu inåt landet. Frost instälde sig tidigt. Redan i medio 
af augusti hade potatisblasten nedfrusit och kornet tagit skada 
på inånga ställen utefter kusten. Ytterligare förödelse anstäldes 
genom skarp kyla i slutet af augusti. Frosten gick dock fram 
mycket ojemnt och hemsökte icke alla trakter samtidigt. Så
lunda härjades kustlandet förr än öfre delen af landet och en 
och annan by kunde äfven undgå frostskadan. 

Aret 1891 var för Norrbottens län ett af de svåraste på 
lång tid. Endast höskörden från naturlig äng blef medelmåttig. 
Sädesskörden, särskildt af korn, hvilket är länets hufvudsäde, 
utföll, liksom skörden af potatis och andra rotfrukter samt af 
hö å odlade egor, betydligt under medelmåttan. 

Vintern 1891—92 inträdde tidigt, blef långvarig och var 
synnerligen snörik. Vårbruket 1892 börjades mycket sent och 
afslutades först i medio af juni. Värme och regn inträffade i 
slutet af juni och början af juli, åkrarne sköto stark fart, än
garne och vallarne stodo frodiga. Men i slutet af juli och början 
af augusti kom kyla, regn och blåst, och denna väderlek fortfor 
hela hösten, hvarigenom såväl höbergningen som sädesskörden 
försvårades. Myr- och elfängar öfversvämmades så, att endast 
en ringa del af grödan kunde bergås. Säden hindrades i den 
fuktiga väderleken, med brist på tillräcklig värme, att mogna. 
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Frostnätter inträffade redan i början och medlet af augusti, och 
äfven der kornet icke skadats af frost, måste det mestadels 
skördas omoget eller ofullständigt moget. Uppåt landet bortfrös 
allt, såväl säd som rotfrukter. 

Höskörden frän odlade egor, hvilken i betydlig mån skadats 
äfven af gräsmask, utföll under medelmåttan; å naturliga ängar 
betydligt derunder. Sädesskörden blef nästan fullständigt fel
slagen. Det närmast föregående svåra året hade sålunda efter-
trädts af ett ännu sämre. I sin helhet bedömd, ansågs skörden 
böra betecknas såsom nära missväxt. 

189'J—93 års vinter utmärkte sig genom sträng kyla och 
jemförelsevis litet snö. Med den skarpa kyla och ringa neder
börd, som under vintern egde rum, trängde kälen djupt ned och 
hafsisarne blefvo mycket tjocka. Man befarade derför allmänt, 
att vårbruket mycket sent skulle kunna börjas, men genom i 
slutet af mars månad inträffadt stadigt omslag i väderleken blef 
detta lyckligtvis icke förhållandet. A lättare jord kunde vår
bruket börjas redan den 9 maj. Någon sådd kunde dock ej 
verkställas förr än i slutet af månaden. I allmänhet kunde vår
bruket icke anses afslutadt förr än i tuidten af juni. Hela juni 
ocli juli månader utmärkte sig för ett mycket gynsamt växt-
väder, men augusti månad genom ymnig nederbörd och låg tem
peratur. I följd häraf försvarades höbergningen och säden mog
nade endast långsamt. Af fruktan för frost måste kornet skördas 
omoget i öfre bygderna, men äfven vid kusten hann det på flere 
ställen ej mogna. 

Skörden af korn blef derför knapp, af råg samt af hafre, 
det senare skördadt såsom grönfoder, medelmåttig. Potatisen 
lemnade äfven medelmåttig afkastning, så ock höskörden å odlad 
jord. A naturliga ängar blef höskörden något under medel
måttan. Öfver hufvud ansågs årets skörd kunna betecknas så
som nära medelmåttig. 

Vintern 1893—94 var jemförelsevis mild, med riklig neder
börd af snö, och våren kom tidigt. Redan de sista dagarne i 
april 1894 började vårbruket och afslutades de första dagarne 
af juni. En ihållande torka egde rum inom hela länet från 
förra hälften af maj månad till förra hälften af juli. På högre 
belägen mager jordmån led derför växtligheten mycket, så att 
både hö- och halmafkastningen der blef ringa och äfven skörden 
af kärna obetydlig, emot hvad man till följd af den tidiga våren 
hade väntat sig. De bästa skörderesultaten erhöllos från den 
tidigast besådda jorden, der den frän kälen härrörande fuktig
heten kom den spirande växten till godo. Till följd af den under 
hela vegetationstiden rådande höga temperaturen och det regn, 
som fram i juli manad inträffade, lemnade dock äfven den i 
början af juni besådda tyngre jorden en riklig afkastning i såväl 
kärna som halm. Den, i synnerhet lättare, jord, som besåddes 
i midteii eller slutet af maj manad, sedan den af kälen alstrade 
fuktigheten hunnit uttorka, lemnade deremot en högst ringa af
kastning i såväl strå som kärna, om ock den senares beskaffenhet 
var ganska god. 

Skörden af korn blef nära medelmåttig, af råg riklig samt 
af hafre, odlad såsom grönfoder, fullt medelmåttig. Höskörden 
såväl frän odlad jord som å naturlig äng utföll medelmåttig. 
Potatisen lemnade ymnig skörd af god beskaffenhet. I sin helhet 
bedömd, ansågs 1804 års skörd böra betecknas såsom medelmåttig. 

1894—95 års vinter utmärkte sig för jemnhet i tempera
turen och längvarighet. Först i medlet af april månad började 

den gifva med sig. Vårbruket kunde dock taga sin början efter 
första veckan af maj och var i allmänhet afslutadt redan med 
första veckan af juni. Under den härefter ovanligt gynsamma 
temperaturen med god värme och ofta upprepad nederbörd ut
vecklade sig växtligheten, synnerligast i lappmarkerna och i den 
öfre delen af länet, med otrolig hastighet och med en frodighet, 
som man icke på länge bevittnat. Härtill medverkade särskildt 
den omständigheten, att någon kale knappast funnits i den öfre 
delen af landet, der snön fallit på ofrusen mark, till följd hvaraf 
växtligheten redan vid vårens första inträde kunde taga sin början. 
I nedre delen af landet och vid kusten, hvarest till följd af ett 
grundt snötäcke och oafbruten låg temperatur under vintern 
kälen förmått tränga djupare ned, hindrades växtligheten der
emot i icke obetydlig grad såväl å vallar som å naturliga ängs
marker, till dess nederbörden i juni månad hunnit smälta den
samma. Bergningsvädret blef i allmänhet gynsamt. 

Af säd blef skörden god; af rågen, som dock endast i kust-
socknarne utgör föremål för nämnvärd odling, till och med riklig. 
Potatisen lemnade likaledes god afkastning. Höskörden å odlad 
jord utföll mer än medelmåttig, ä naturlig äng fullt medelmåttig. 
Såsom totalomdöine om skörden i dess helhet inom länet ansågs 
kunna sägas, att den utfallit öfver medelmåttan. 

Såsom denna öfversigt visar, voro femårsperiodens tveune 
första år synnerligen ogynsamma, och de svårigheter, som upp-
kommo, blefvo så mycket mera kännbara, som de båda hårda 
åren följde pä hvarann utan mellanrum af något gynsammare. 
Efter den svaga årsväxten år 1892 uppkom inom vidsträckta 
delar af länet stor foderbrist och tillståndet var öfver hufvud 
sådant, att understöd i väsentligt omfång måste beredas den 
jordbrukaude befolkningen. Länsstyrelsen gick också i författning 
om inköp och utdelning af såväl strå- som kraftfoder i ganska 
stor skala. För utsäde af såväl säd som potatis måste ock 
sörjas. Medel till de härför erforderliga utgifterna erhöll Läns
styrelsen genom frivilliga bidrag, mest i penningar, men jemväl 
in natura; ty sedan allmänheten i mellersta och södra delarne 
af vårt land genom tidningspressen erhållit kännedom om det 
sorgliga tillstånd, som rådde i öfre delarne af detta län, inström
made nästan dagligen under längi-e tid — utan någon hemställan 
från länets sida — dessa bidrag i stora summor. De trenne se
nare åren af femårsperioden företedde deremot mera fördelaktiga 
årsväxtförhållanden och utvisa i detta hänseende en successiv 
förbättring, ity att skörden, som är 1893 blef nära medelmåttig, 
året derpå blef medelmåttig samt år 1895 utföll öfver medel
måttan. Den lättnad, som efter de hårda åren sålunda inträdt, 
har för länet varit synnerligen välkommen och mycket behöflig 
för att i någon mån undanrödja de svåra följderna af de tidigare 
svagären samt ersätta den dä uppkomna skadan. 

Att under en period, i sina hufvuddrag så beskaffad som 
nu angifvits och då landtmannen haft att kämpa med många
handa betryck och svårigheter, jordbruket inom länet icke kunnat 
förete några synnerligt framträdande drag af utveckling, ligger i 
öppen dag. Alldeles utan framsteg har dock den gångna pe
rioden ingalunda varit och de svåra åren hafva verkat så till 
vida gagneligt, som genom dera blifvit bekräftadt, hvad erfaren
heten inom länet redan förut mer än en gång lärt, nämligen 
att de felslagna skördarne icke i allo hafva sin anledning ute
slutande i klimatiska förhållanden, utan att mångenstädes det 
klena resultatet har till icke oväsentlig del sin orsak i det sätt, 
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hvarpå jordbruket Öfver hufvud ännu är i åtskilliga hänseenden 
ordnadt. 

I femårsberättelserna för de närmast föregående perioderna 
har framhållits såsom ett utmärkande drag för Norrbottens jord
bruk dess extensiva karakter samt de i samband härmed stående 
bristerna i hvad angår jordens rationefa bearbetning, särskildt, 
frånvaron af ordnad och efter länets naturförhållanden lämpad 
växtföljd och cirkulation mellan de särskilda slagen af jord
brukets alster. Hvad sålunda fodertillgången beträffar, har för
hållandet inom stora delar af länet alltjemt varit, att det 
hufvudsakliga foderbehofvet hemtats från naturliga ängar, be
lägna långt bort i utmarken, samt från vanligen aflägsna bäek-
och myrslåtter. För gräsbörd odlad jord, s. k. lindor, hafva der-
emot förekommit i mindre omfattning och det behandlingssätt, 
som kommit dessa lindor till del, har i allmänhet varit föga 
tillfredsställande. Tillvägagåendet har oftast varit, att jorden 
efter verkstäid uppodling och begödsling fått bära korn i två 
år, hvarefter den fått valla sig sjelf eller ock igenlagts med 
ortens gräsfrö, och har den sedermera år efter år användts för 
gräsbörd under 20 till 25 år. Först derefter har den åter npp-
plöjts samt sedermera efter ett par års öppet bruk, åter lagts i 
linda. Dessa lindor förekomma hufvudsakligen uti kustsocknarne. 
I de närmast lappmarkerna liggande delarne af kustlandet samt 
inom lappmarkerna förekommer den sålunda odlade marken 
mindre, särskildt inom Torneådalens socknar, der tillgången på 
bäck- och myrslåtter är synnerligen stor. Hvad åkern beträffar 
har den oftast plägat år efter år besås med korn, omvexlande 
med potatis. Om jordens brukningssätt gäller för öfrigt, att 
mycket brister i fråga om dess dikning, begödsling m. m. 

Det säger sig sjelf, att ett jordbruk, bygdt på sådana grunder, 
skall i och för sig vara mindre gifvande, att det i sig sjelf bär 
fröet till en fortgående minskning i jordens växtkraft och af-
kastning samt att det måste sakna den motståndskraft, som är 
af nöden, för att det icke skall prisgifvas till ett lätt byte för 
årstidernas ogynsamma förhållanden. 

Hvad sålunda ängen och slåttern beträffar, så gäller om 
ofvannämnda i utmarken belägna naturliga ängar, att de, om än 
från början ganska gifvande, dock måste undan för undan förlora 
i växtlighet, i den mån de år efter år anlitas för hötägt, utan 
att något arbete för deras vidmagthållande å dem nedlägges. 
Elf- och bäckängarne samt myrslåtterna i utmarken äro jemväl 
utsatta för en ständigt fortgående minskning i värde, i följd 
deraf att de, som för sin växtlighet äro beroende af närliggande 
vattens öfversvämning, blifva, i den mån under årens lopp vatten
dragen sänkas och fördjupas, allt mindre på lämpligt sätt och 
till erforderlig omfattning öfversvämmade och följaktligen allt 
mindre gifvande. Dessa slåtterlägenheters aftagande alstrings-
förmåga, deras ytterligt stora beroende af nederbörds- och vattu-
flödsförhållanden, deras deraf följande stora oberäknelighet, den 
i allmänhet mindre goda beskaffenheten af det foder, de lemna, 
och hvilket än ytterligare försämras i den mån, det, såsom 
mångenstädes i stor omfattning sker, måste efter bergningen 
lemnas utestående i stack eller hässja för att först långt fram 
på vintern hemföras till gårdarne, samt slutligen den omständig
heten, att dessa lägenheter för att kunna tillgodogöras kräfva 
ett ganska tidsödande arbete under sådan tid af sommaren, då 
samma arbete borde med större fördel kunna nedläggas när
mare gårdarne — allt detta gör dem föga egnade att bilda något 

väsentligt, än mindre — såsom mångenstädes är fallet — det 
hufvudsakliga underlaget för jordbrukarens näring. Hvad angår 
den odlade ängen, den s. k. lindan, måste det ju vara påtagligt, 
att den, år ut och år in använd för gräsbörd, skall lemna en 
högst ringa och alltmer aftagande afkastning. Med minskad 
växtkraft blir den ock, efter hvad erfarenheten visat, i Okad 
grad utsatt för de härjningar, dem gräsmaskeu anställer. Samma 
anmärkning om minskad produktionsförmåga gäller ock om den 
år efter år till ensädesbruk använda åkern, som dertill i sitt 
ntväxta och för öfrigt äfven i andra hänseenden missvärdade till
stånd blir rof för sådan förstörelse som den, hvilken ä många 
trakter inom länet den s. k. åkersjukan anstalt. 

Svårigheten för jordbrukaren att, qvarstående på det exten
siva jordbrukets och det häfdvunna förfaringssättets ståndpunkt, 
skaffa vederlag och ersättning i nya lägenheter för den värde
minskning, de gamla undergått, har fört honom till insigt derom, 
att systemet måste så småningom öfvergifvas. Om än jord
bruket inom länet, i stort sedt, vidlådes af de brister, som an
märkts, så är dock dermed ingalunda sagdt, att det skildrade 
tillståndet fixerat sig såsom en gång för alla gifvet och be
ståndande. Tvärtom är sträfvandet att frånkomma den äldre 
ordningen omisskänneligt och kraftigt verksamt, om än natur-
ligen den utveckling, som i detta hänseende eger rum, har mänga 
svårigheter att bekämpa och derför visserligen kräfver tid för 
att kunna genomföras. Jordbruket befinner sig i ett öfvergångs-
skede och det norrbottniska jordbruket öfver hufvud i våra dagar 
kan väsentligen karakteriseras just genom det arbete på utveck
ling till ett bättre, som nu försiggår. Den sträfvan, som sålunda 
gör sig gällande att öfvergå från den extensiva till den mera 
intensiva formen af jordbruk, medför och innebär, att man börjar 
öfvergifva den sjelfväxande utmarksängen och hemta sitt foder-
behof i ökad mån från odlad jord, hvars areal i följd deraf för
ökas och hvilken vid användningen ock alltmera underkastas 
vexelbruk och i samband med detta en omsorgsfullare kultur 
genom ökad afdikning, genom bättre begödsling samt genom an
vändning af höstbruk i allt högre grad in. m. Från den ut
veckling i denna riktning, som är och måste vara det klart 
fattade målet för den härvarande jordbrukande befolkningens 
sträfvanden, hafva vi att för perioden anteckna följande. 

Såsom nyss antydts, hafva sålunda på mänga ställen inom 
länet elf- och bäckängar samt myrslåtter i utmarken börjat 
öfvergifvas samt utlagts till betesmark. På åtskilliga håll hafva 
genom utgräfningar och vattenöfversilningar stora vidder ängs
mark tillkommit, lemnande en till såväl qvalitet som qvantitet 
väsentligen förbättrad höafkastning. En ej ringa del naturlig 
äng, som upphört att lemna årlig skörd, har blifvit upplöjd och 
förvandlad till vall. Gamma] utväxt åker har årligen igenlagts 
till lindor och ny upptagits i stället. Öfver hufvud har en rätt 
afsevärd tillökning af den odlade jorden under perioden skett, 
dels genom odling af fast mark, dels genom ganska omfattande 
myrodlingar, det senare särskildt inom lappmarken. TJtdikning 
af den sumpiga, frostförande kärrmarken i närheten af åkern 
har alltmer blifvit ett mål för allmogens sträfvan, som dermed, 
på samma gång frostländigheten minskas, äfven försätter den 
ödeliggande jorden i växtkraft och vidgar hemmansbruket. Få 
sina håll äro stora vidder under perioden torrlagda. Till det 
arbete, som nedlagts på uppodling af mark närmare gårdarne 
och hvilket numera icke, såsom fordomdags, inskränkes till de 
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höglända steniga backarne invid gården, utan till stor och genom 
resultaten bepröfvad fordel tager i anspråk närbelägen nio och 
myr, har mycken tid vunnits, i den mån arbete alltmer frigjorts 
från utängarne och myrslåtterna. I mindre mån gäller det nu 
sagda om länets öfre delar, och särskildt Torneådalens socknar, 
der den rikliga förekomsten af sjelfväxande ängslägenheter samt 
myrslåtter ännu utgör en frestelse för jordbrukaren att qvarstå 
pä den äldre ståndpunkten. 

Den odlade markens användning och brukningssätt har ock 
mångenstädes blifvit annorlunda än förut. Vid kusten och i 
socknarne derintill börjar allmogen alltmera frångå det gamla 
ensädesbruket och i stället införa ett slags koppelbruk med tre 
till fyra års sädesodling, hvarvid omvexling sker med råg, korn, 
hafre och potatis, hvarefter taltet igenlägges till gräsvall under 
några års tid. Detta är en väsentlig förbättring ifrån det gamla 
bruket, då korn odlades år efter år under mansåldrar på samma 
åker, endast en och annan gång omvexlande med potatis. Inom 
öfre delen af länet, såsom Pajala, Korpilombolo, Tärendö och 
Juckasjärvi, är dock ensädesbruket ännu vida öfvervägande, men 
åkrarne äro derför mångenstädes i högsta grad igengångna af 
ogräs och lida allmänt af den s. k. åkersjukan. Den skörd, som 
från sådana åkrar erhålles, utgöres mången gång af vid pass 
fyra femtedelar ogräs samt blott en femtedel korn med kort 
späd halm samt korta dåliga ax. Med fog klagas, att befolk
ningen inom dessa sistnämnda orter icke ännu heintat den lär
dom af detta förhållande, som vederborde. Under perioden har 
dock en och annan inom denna del af länet, efter de årligen 
upprepade ogrässkördarne, börjat något ändra sitt brukningssätt, 
så att ombyte så till vida skett, att hafre till grönfoder samt 
potatis vissa är fått skördas å de sjuka tegarne, och har det 
visat sig, att efter tagen grönhafre- eller potatisskörd åkertegen 
påföljande år lemnat god korngröda. 

Sedan gammalt har dikningen af den odlade jorden varit 
ofullständig och otillräcklig. Åkerjorden är i de flesta fall otill
räckligt afdikad, de öppna dikena äro i allmänhet för grunda 
och täckdikning förekommer endast undantagsvis. Allmogen har 
till och med på sina orter betraktat dikning på lätt jordmån 
såsom skadlig. Härigenom blir åkern lidande af bottensyra, 
kälen går sent ur och jorden håller sig länge rå i ytan; följden 
blir ott sent vårbruk och en sen skörd, utsatt för de sedvanliga 
höstfrostnätterna, der ej väderleksförhållandena äro ovanligt gyn-
samina. Insigten om jordens afdikning och torrläggning såsom 
vilkor för god skörd har emellertid under senare tiden börjat 
vinna insteg. Särskildt under femårsperiodens sista år hafva 
dikningar i rätt beaktansvärd omfattning blifvit verkstälda. Täck
dikning har älven under perioden börjat företagas på ett och 
annat ställe af mera förtänksamma jordbrukare. Från och med 
är 18!>2 liar en dikningsförman, med uppgift att efter reqvisition 
tillhandagä länets jordbrukare, varit af Hushållningssällskapet 
och på dess bekostnad inom länet anstäld. Hvad särskildt be
träffar de ytterst vigtiga utdikningsarbeten, som hafva till ända
mål att minska frostländigheten å närbelägna odlade egor, kom
mer Konungens Befallningshafvande att här nedan närmare ut
tala sig. 

Hvad beträffar gödseltillgången har, till dess förökande, torf-
och dyjord under de senare åren börjat rätt mycket anlitas. 
Torfven begagnas dels till strö i ladugård och stall, dels till 
kompostberedning. Artificiela gödningsämnen hafva äfven börjat 

användas af en och annan, ehuru i ringa skala. Kännedomen 
om fördelarne deraf torde ännu vara jemförelsevis föga spridd. 
Der de begagnats, har emellertid den fördelaktiga verkan, de 
visat sig medföra, väckt tilltro till dem. Med de långväga trans
porterna och de i följd deraf dyra frakterna har emellertid deras 
pris under perioden stält sig alldeles för högt, för att de skulle 
kunna mera allmänt komma i bruk. Länets hushållningssällskap 
har dock sökt att, såvidt för sällskapet varit görligt, bereda 
tillfälle att kunna inom länet till billigast möjliga pris erhålla 
ifrågavarande gödningsämnen. 

Angående beskaffenheten af det utsäde, som användes, gäller, 
att större uppmärksamhet än förr egnats åt att söka erhålla ett 
väl rensadt och grobart frö, och har särskildt den i Luleå be
fintliga frökontrollanstalten, som här nedan närmare omförmäles, 
visat sig i detta hänseende vara till gagn. 

Akerbruksmaskiner hafva hittills inom länet vunnit jem
förelsevis ringa användning. Af de moderna åkerbruksredskapen 
säljas dock sedan flere år inom länet årligen ett rätt stort antal 
slåttermaskiner samt äfven skördemaskiner. Den befintliga red
skapen är i allmänhet mindre" fullständig och å många orter af 
ganska primitiv beskaffenhet. Tröskningen med vagn och slaga 
i de gamla rundlogarne och långlogarne börjar emellertid alltmer 
upphöra och i stället införas stifttröskverk, merendels för hand
kraft. De i södra och mellersta Sverige mycket använda sväng-
plogarne af Öfverums ni. fl. bruks modell vinna endast långsamt 
inträde. Ortens plogar, af gammal inhemsk konstruktion och 
vanligen försedda med endast ett styre, anses ännu af allmän
heten vara bättre och mera lättskötta. Plöjningskonsten är ej 
heller synnerligen högt uppdrifven. 

Så kort som vegetationstiden är inom detta län, med sen 
vår och tidigt inträdande frostnätter, måste naturligen jord
brukaren sträfva att tidigast möjligt hafva sin jord i ordning 
för att kunna rätt draga fördel af de perioder utaf hög värme 
och stor drifkraft för växtligheten, som den korta sommaren 
dock i regeln erbjuder. Men härtill fordras, utom att hafva 
jorden i god växtkraft och väl afdikad, att under hösten medelst 
plöjning bearbeta den, hvarvid gödslingen samtidigt bör ske, så 
att för vårbruket väsentligen endast återstår att med harfning 
bereda ytan för sådd. Också har ett allt allmännare höstbruk 
af jorden vunnit insteg. Visserligen medgifva icke alltid och 
allestädes väderleksförhållandena, särskildt icke i länets öfre och 
norra delar, att sådant kan ske till den omfattning, som önsk-
ligt vore. I samma mån emellertid, som arbetet koncentreras 
på närmare till gårdarne liggande egor och tid derigenom be
sparas, blir det vanligt att höstplöja jorden, och fördelarne häraf 
hafva, der sådant börjat ske, visat sig påtagliga, då kälen i 
följd deraf under våren hastigare gått ur jorden och sådden 
kunnat tidigare företagas. 

En af de mest betydelsefulla förändringar, som under pe
rioden skett i afseende å landtmannens näring, är emellertid, 
den ökning och förbättring, som ladugårdsskötseln och mjölk
hushållningen börjat erhålla. För detta förhållande kommer 
närmare redogörelse att lemnas här nedan. Här har allenast 
skolat anmärkas, hurusom hand i hand med detta måste följa 
en allt bättre skötsel af jorden samt ökade afdiknings- och ny
odlingsföretag för foders erhållande till en bättre och rikare ut
fodring och till kreatursstockens ökning. 



Skördebelopp. Spanmålsimport. Trädgårdsskötsel. Norrbottens län. 17 

Beträffande den omfattning, i hvilken de särskilda sädes-
slagen samt potatis och andra rotfrukter odlas inom länet, samt 
de mer eller mindre gynsamma vilkoren för det ena eller andra 
utsädets växtlighet och utbredning kan hänvisas till den full
ständiga redogörelse derora, hvilken förekommer i senaste femårs-
berättelse oeh hvilken till sina hufvuddrag gäller angående den 
nu förevarande. Hvad skördebeloppet beträffar meddelas här, 
på sätt i föregående berättelser skett, en sammanställning för 
perioden dels af de uppgifter, som af länets hushållningssällskap 
afgifvits till Statistiska Centralbyrån angående de vigtigaste af 
jordbrukets alster, dels af den på kronolänsmännens uppgifter 
grundade beräkning, som sistnämnda embetsverk uppgjort, dervid 
emellertid bristfälligheterna i de primära uppgifter, som legat 
till grund för de meddelade siffrorna, måste, såsom i senaste be
rättelse närmare angafs, göra resultatet skäligen osäkert. Skör
dens utfall under perioden, utan afdrag för utsädet, har enligt 
Hushållningssällskapets uppgifter varit detta: 

samt enligt Statistiska Centralbyråns beräkning, hvilken icke 
omfattar hö, följande: 

Hvad angår spanmåhimporten till länet under perioden 
meddelas här följande tabell: 

Denna tabell gifver anledning till enahanda anmärkningar 
som de, hvilka i senaste femårsberättelse framstäldes, nämligen 
huruledes sädesskörden inom länet på långt när icke fyller be
folkningens behof samt huruledes behofvet af tillförsel visar under 
de olika perioderna en fortgående stegring, denna i icke ringa 
mån beroende på det ökade antal arbetare, som med skogs
industriens fortgående utvidgning samt numera äfven genom den 
inom länet uppkomna bergverksindustrien här vunnit anställning. 
Tabellen angifver dock importen större än den verkliga, dä en 
del omalen spanmål, som hemtagits oeh förmalts vid ångqvarn 
inom länet, derifrån såsom mjöl försändts till andra hamnar i 
länet, till följd hvaraf samma spanmål två gånger, ehuru i olika 
form, ingått i uppgiften på införd sådan. 

I sammanhang med redogörelsen för jordbrukets ställning 
inom länet torde jemväl böra omnämnas den trädgårdsskötsel, 
som härstädes idkas. Denna är stadd i ett påtagligt framåt
skridande, om än den utveckling, som densamma hittills vunnit, 
måste anses såsom jemförelsevis ringa. Endast sällan finner 
man någon af allmogen anlägga en liten köksträdgård vid sin 
bostad. De mera bildade sakna deremot i regeln icke en träd
gård, om också köksväxterna deri utgöra hufvudsaken. Att 
trädgårdsskötsel med framgång låter sig idka inom länet äfven 
under mindre gynsamma förhållanden, framgår af anläggningar, 
som blifvit gjorda till och med ofvan polcirkeln, såsom i Tärendö. 
Storartade trädgårdsanläggningar hafva under senare åren verk
stälts på åtskilliga ställen inom länet, såsom vid Fjällnäs i 
Gellivare socken, Sandträsk uti Öfver-Luleå socken samt Hällan 
vid Piteå. 

Den i Luleå stad befintliga trädgårdsföreninsien, hvilken 
under denna liksom under föregående femårsperiod åtnjutit under
stöd såväl af länets landsting som af dess hushållningssällskap, 
har verkat för trädgårdsodlingens befrämjande dels genom de 
odlingsförsök, som egt rum inom dess i Luleå stad befintliga 
anläggningar, dels genom att till folkskollärare och — lärarinnor 
samt till mindre bemedlade jordbrukare gratis utlemna frön och 
plantor, dels ock genom undervisning i trädgårdsskötsel. Under 
hvart och ett af periodens år har under sommaren en kurs i 
trädgårdsskötsel varit anordnad för skollärare och lärarinnor och 
har Landstinget särskildt lemnat reseunderstöd till de lärare och 
lärarinnor, som bevistat dessa kurser. Under perioden har bi
träde i ökad grad från skilda delar af länet påkallats af för
eningens trädgårdsmästare, hvilken gjort resor till skilda ställen 
för anläggning af nya samt omläggning af gamla trädgårdar. 

Om nu än, såsom i det föregående framhållits, aktnings
värda ansatser framträda inom länet att genom nyodlingar samt 
genom ett intensivare och äfven i öfrigt mera rationelt bruk-
ningssätt upphjelpa jordbruket, så måste å andra sidan erkännas, 
att detta långt ifrån är, hvad det skulle kunna vara, och att 
det på långt när icke står i jemuhöjd med de naturliga resurser, 
som här föreligga. Delvis kan ju detta tillskrifvas den jord
brukande befolkningen sjelf, i den mån nämligen denna gör sig 
skyldig till bristande omsigt vid näringens utöfvande. Utom hvad 
i det föregående kan vara påpekadt härutinnan, torde icke böra 
lemnas oanmärkt, huruledes allmogen mångenstädes inom länet 
tyckes förbise, att jordbruket, för att kunna medföra påräknad 
förmån, fullständigt kräfver sin man och huru de tillfällen till 
biförtjenster, som inom länet i rikligt mätt förefinnas, anlitas 
på sådant sätt, att de leda till försummelse af jordbruket. Den 



18 Norrbottens län. Statsanslag till utdikningar. 

norrbottniske hemmansegaren har intill senare tider varit benägen 
att betrakta jordbruket och boskapsskötseln såsom en binäring, 
under det att skogsförsäljnirtg, arbeten och körslor i skogarne 
samt biträde vid flottningarne varit inkomstkällor, ur hvilka 
han sökt i främsta rummet hemta medel såväl till sitt lifsuppe-
hälle som till ufskylder och andra erforderliga utgifter. Ännu 
under senaste åren hafva hemmansegare nedifrån kusten, till och 
med inom södra delen af länet, med sina hästar och drängar 
farit iinda till 15 å 20 mil upp i landet för att genom timmer-
utrfrifning åt bolagen .skaffa sig inkomster. Det har emellertid 
visat sig, att de hemmansegare, hvilka icke egnat sig åt skogs-
körslor och som i följd deraf icke försummat sitt jordbruk, i 
längden stått sig bäst; och den uppfattningen, att landtbruket 
måste i allo betraktas och genomföras såsom hufvudsak, har 
alltmer vunnit insteg. En annan anmärkning, som kan fram
ställas, rörer den redan i tidigare femårsberättelser påpekade 
obenägenheten hos jordbrukaren att genom torpupplåtelser be
reda uppodling af honom tillhöriga odlingslägenheter som ock 
förskaffa sig sjelf arbetshjelp. 

livad sålunda ock i öfrigt felas, må dock tinnas förklarligt, 
och mycket måste ju med nödvändighet brista i en landsdel, 
hvilken, såsom denna, ända hittills varit i följd af brist på tids
enliga kommunikationer så godt som åtskild från det öfriga 
riket och der förhållandena för öfrigt erbjuda mänga, dock lyck
ligtvis ej oöfvervinneliga svårigheter. Här måste i många rikt
ningar mycket göras. Stora vidder odlingsbar mark vänta här 
på att komma under bruk, icke minst de odlingsbara myrtrakter, 
som här till så betydande utsträckning förekomma. Frostländig-
heten måste minskas genom betydande utdikningar. Vägar måste 
anläggas och kommunikationerna öfver hufvud förbättras. Och 
ej blott mark, äfven fördom och sed, måste i mångt och mycket 
brytas. Men allt detta och mycket mera, som här måste ske, 
innebär ett kulturarbete af den storartade omfattning, att det 
kräfver mansåldrar for att fullt genomföras och en arbetsstyrka, 
öfver hvilken den nuvarande, jemförelsevis fåtaliga befolkningen 
icke förfogar. I detta utvecklingsarbete måste emellertid de en
skildas ansträngningar samt välvilligt understödjande anordningar 
från det allmännas sida gå hand i hand. 

Bland åtgärder och anordningar, hvilka från det allmännas 
sida — såsom af staten, länets landsting eller dess hushållnings
sällskap — vidtagits för att direkt eller omedelbart befrämja lä
nets uppodling samt utvecklingen af dess jordbruk, torde följande 
böra här särskild t anmärkas. 

A/ix/ait till utdikningsföretag. De anslag af statsmedel, 
hvilka till en tredjedel af den beräknade kostnaden utgå för 
understödjande af sådana utdikningsföretag, som afse att minska 
fiostländigheten, utgöra otvifvelaktigt ett af de betydelsefullaste 
medel till befordran af jordbruksnäringen inom länet. Om nämnda 
utdikningsföretag gäller, livad Körningens Befallningshafvande i 
senaste femårsberättelse framhållit, nämligen att de, på samma 
gäng de verksamt fylla sitt närmaste vigtiga ändamål, att minska 
fiostländigheten, medelbart åstadkomma förbättring i flere skilda 
riktningar, i det de leda till en ökad uppodling och en bättre 
afdikning jemväl af den förut odlade jorden samt, efter livad 
man anser sig hafva skäl att antaga, till en stadigvarande för-
mildring af klimatet. 

Till år 1884 voro de vilkor, som blifvit faststälda för åt
njutande af statsbidrag till ifrågavarande ändamål, så affattade, 

att dylika afdikningsföretag i hög grad främjades. Anslag utan 
återbetalningsskyldighet gafs nämligen till sådana aftappningar 
och utdikningar, hvilka företrädesvis afsågo att minska frost-
ländigheten, utan afseende på huruvida marken efter torrlägg
ningen kunde odlas. Vid 1883 års riksdag vidtogs emellertid i 
dessa vilkor en ändring, som, gällande från och med år 1884, 
stälde dessa företag i en vida ogynsammare ställning än dess
förinnan. Samtidigt med det, att vid näranda riksdag den s. k. 
odlingslånefonden anvisades, beviljades för frostminskningsföretag 
ett statsanslag af 100,000 kronor om året att utgå till under
stödjande medelst anslag utan återbetalningsskyldighet af torr
läggning utaf sådana vattensjuka marker, som utan att kunna 
med fördel odlas sprede frostskador öfver omgifvande nejd. 

Denna formulering af anslagets ändamål gälde från och med 
år 1884 till och med år 1891. Hvad denna nya formulering 
skulle i sak betyda för länet, är omedelbart gifvet och framgår 
påtagligt af de för åren 1884—1891 alltjemt fallande siffrorna 
för de frostminskningsföretag inom länet, hvilka blefvo af an
slaget delaktiga. Den nya bestämmelsen fick naturligt nog den 
tolkningen, att alla sådana myrar, der marken blifvit af under-
sökningsförrättaren förklarad odlingsbar, vore att hänföra till 
dem, som kunde med fördel odlas. Äfven om afsigten än sä 
uteslutande var att vinna minskning af frostländigheten för 
kringliggande odlad bygd, var dock ett utdikningsföretag ute
slutet från delaktighet i anslaget, der marken kunde sägas i och 
för sig vara tjeniig till odling. Men att en myr inom detta län 
i närheten af de odlade bygderna skulle vara otjenlig till dikning, 
är ytterst sällan händelsen. Af framställningar, som gjordes vid 
Riksdagen om ändrad affattning af de för frostminskningsfonden 
gällande bestämmelser, ernåddes intet annat resultat än ett ut
talande vid 1885 års riksdag af Statsutskottet derom, att de 
gällande vilkoren torde hafva blifvit alltför strängt tillämpade 
samt att uttrycket med fördel gåfve rum för en mera liberal 
tolkning. Då emellertid den mängd mer eller mindre tillfälliga 
hänsyn, som skulle i särskilda fall afgöra, huruvida en myrmark 
kunde odlas med fördel eller ej, voro alltför skiftande och obe
stämbara för att lemna någon säker norm för åtgörandet, blef 
följden helt naturligt, att, äfven efter Statsutskottets välvilliga 
uttalande, den faktiska tillämpningen af riksdagsvilkoren kom 
att i hufvudsak stanna vid det ofvan angifna strängare upp
fattningssättet. Också blef följden, att, medan under de åtta år, 
som närmast föregingo 1884, statsbidrag lemnats ett antal af 50 
frostminskningsföretag inom länet, eller i medeltal sex till sju 
om året, erhölls dylikt bidrag under de derpå följande åtta 
åren 1884—1891 allenast för tillhopa 7 företag, alltså icke ett 
om året. Frostminskningsfonden, sålunda i minskad mån använd, 
nedsattes också af Riksdagen år 1888 till 50,000 kronor. 

I slutet af år 1890 ingick emellertid Konungens dåvarande 
Befallningshafvande i länet med underdånig framställning, att 
vilkoren för åtnjutande af bidrag från fonden måtte återföras, 
till hvad som varit gällande före år 1884, och i samband der-
med fondens belopp åter höjas. I sådan syftning gjorde ock 
Kungl. Maj:t proposition till 1891 års riksdag, hvilken på så
dant sätt biföll framställningen, att, jemte det statsanslagets 
belopp höjdes till 100,000 kronor, detsamma anvisades till under
stödjande medelst anslag utan återbetalningsskyldighet af en 
tredjedel utaf den för företagen beräknade kostnadssurama af 
sådana myrutdikningar och vattenaftappningar, hvilkas ändamål 
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är att minska frostländigheten för närliggande bygd. Den af 
Kungl. Maj:t föreslagna lydelsen, enligt hvilket anslaget skulle 
tillgodokomma sådana vattenafledningar, som företrädesvis af-
sågo att minska frostiändigheten, ville Riksdagen icke antaga af 
det skäl, att samma uttryck inrymde eller rent af påpekade, att 
anslaget äfven skulle kunna användas till främjande af odlings-
företag, ett användningssätt som emellertid enligt Riksdagens 
mening stode i bestämd strid med det ändamål, anslaget efter 
odlingslänefondens bildande hade och borde hafva. Riksdagen 
förmälde sig vidare icke förbise, att genom anslagets beviljande 
på omförmälda sätt det kunde komma att inträffa, att genom 
utdikning, verkstäld med anslag frän frostfonden, jord vunnes, 
som skulle kunna med fördel odlas, men Riksdagen förklarade 
sig finna, att det icke skulle möta synnerlig svårighet för veder
börande undersökningsförrättare att i hvarje särskildt fall afgöra, 
huruvida ändamålet med ett ifrågasatt utdikningsföretag vore 
frostländighetens minskande för annan mark eller ett omedelbart 
vinnande af odlingsbar jord. 

Till nyssnämnda belopp, 100,000 kronor, har anslaget varit 
för femårsperiodens återstående år af Riksdagen uppfördt. Ar 
1895 bestämdes emellertid dess belopp för år 1896 till 150,000 
kronor. 

Med de bestämmelser, som sålunda numera blifvit gällande, 
hafva frostminskningsföretagen inom länet äter tilltagit. Ett 
önskningsmål, livars ernående skulle än ytterligare i väsentlig 
mån befrämja dessa företag, vore, att den från statsverket ut
gående anpart i kostnaden blefve höjd tVåu en tredjedel till 
hälften. Nedanstående tabell innehåller en sammanställning af 
de statsbidrag, som från och med år 1861 anvisats till ifråga
varande slags företag inom länet, med angifvande af vidden af 
den mark, som efter arbetets fullbordan blifvit torrlagd, tillika 
med den beräknade kostnaden samt statsbidragens belopp: 

Upplåtelse af skogstorp. Ehuru de upplåtelser af mark till 
odling och bebyggande, hvilka betecknas med anförda benämning, 
närmast höra under den del af denna berättelse, som afser skogs
hushållningen, der desamma ock finnas ytterligare omförmäida, 
torde dock anledning vara att äfven pa detta ställe något be
röra dem. 

Vid 1888 års riksdag väcktes inom Riksdagens kamrar ge
nom enskilda motioner fråga, huruvida det icke skulle vara för
delaktigt, att ä kronoparkerna uti Norrland fä bosättningar till 
stånd genom upplåtelse på vissa vilkor af mark för odling och 
lämpliga platser för bebyggande. Det påpekades i dessa fram
ställningar, huruledes å kronoparkerna i Norrland, hvilka sär
skildt inom Norrbottens ocli Västerbottens län egde betydligt 
omfång och hvilka, i mån som afvittringen fortginge, alltmer 

ökades till antal och areal, funnes rika tillfällen till odling, 
hvilkas rätta tillgodogörande gällande stadganden försvårade, om 
ej omöjliggjorde. Utom det att éen mark, som eguade sig för 
odling, väl i allmänhet borde för sådant ändamål användas, 
syntes det vara särskildt önskvärdt att genom upplåtelse af 
dylika inom kronans skogsparker befintliga odlingslägenheter be
reda tillfälle för den i Norrland talrika s. k. lösa befolkningen 
att få ett eget hem, blifva bofast och att kunna bereda sig, 
jemte de mera tillfälliga arbetsförtjenster, som kunde stå till 
buds, en fast och beräknelig årsinkomst. Med dessa fördelar 
skulle äfven vinnas en direkt förmån för skogsvärden, i det att 
åt dessa inom kronoparkerna bofasta nyodlare kunde uppdragas 
vissa åligganden i afseende a skogsvården inom bestämda om
råden. Ifrågavarande lägenheter, för hvilka man föreslog be
nämningen skogstorp, skulle, enligt förslagsställarnes tanke, efter 
vissa fullgjorda byggnads- och odlingsskyldigheter kunna, i ana
logi med hvad som gälde angående krononybyggen, öfvergå till 
att blifva brukarens egendom eller åtminstone innehafvas med 
stadgad åborätt. Syftet att särskildt och framför allt främja 
odlingens utveckling, i den mån förutsättningar derför vore till 
finnandes inom de vidsträckta kronomarkerna, var i detta förslag 
otvifvelaktigt det hufvudsakliga. 

I anledning af det väckta förslaget hemstälde Riksdagen, 
att Kungl. Maj:t täcktes låta företaga närmare utredning i 
ämnet; och, sedan åtskilliga myndigheter blifvit hörda, aflät 
Kungl. Maj:t nådig proposition i ämnet till 1891 års riksdag. 
I anslutning till hvad särskildt Domänstyrelsen framhållit, afsågs 
härvid, att de ifrågastälda upplåtelserna icke borde ske under 
eganderätt eller under sådan fastare besittningsrätt som den, 
hvarunder krononybyggen innehafvas. Derigenom skulle, ansågs 
det, förorsakas bestämda olägenheter för skogsväsendet och sär
skildt skulle syftet att vinna tillgång på dugliga skogsarbetare 
äfventyras, då, äfven om förste upplatelsetagaren vore lämplig 
såsom sådan arbetare, ingen säkerhet gåfves, att jeniväl lians 
efterträdare i egande- eller besittningsrätten innehade de derför 
erforderliga egenskaperna. Endast i den man sådant befunnes 
vara för kronoparkenuts vård och bevakning gagneligt, borde 
ifrågavarande lägenheter upplåtas. Dä tillgängen pa odisponerade 
odlingslägenheter pä kronoparkerna i andra län än Norrbottens 
vore ringa och hufvudsakligen endast i detta län svårighet mött 
att erhålla tillräckligt arbetsfolk för kronoparkernas skötsel, 
borde upplåtelserna allenast inom nämnda län ega rum; och 
skulle desamma ske på viss tid, ej öfverstigande tjugo år, dock 
med vissa företrädesrättigheter för innehafvaren och hans barn 
till ny upplåtelse. 

Den kungl. propositionen godkändes med en ringa jemkning 
af Riksdagen och blefvo derefter bestämmelser i ämnet utfärdade 
genom Kungl. Maj:ts nådiga skrifvelse den 2!) maj 1891 till 
Domänstyrelsen angående upplåtande af odlingslägenheter å krono
parker i Norrbottens län. De närmare vilkoren för dessa upp
låtelser äro lämpade efter den åskådning af samma upplåtelser, 
hvilken här ofvan vid omnämnandet af den kungl. propositionen 
angifvits. En särskild förmån tillerkändes skogstorparen derut-
innan, att han. sedan han behörigen ä torpet fullgjort honom vid 
upplåtelsen af Domänstyrelsen föreskrifven byggnadsskyldighet, 
eger af statsmedel uppbära ett kontant anslag af 500 kronor. 

Att genom den träffade anordningen landets uppodling skall 
i någon man befrämjas, kan icke nekas, och sä långt författningens 
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räckvidd sträcker sig, är den god och fördelaktig. Odlingsfrågan 
har dock blifvit det sekundära, medan hänsynen till skogsvårdens 
intresse fatt verka såsom det i främsta rummet bestämmande. 
Betraktad öfvervägande som en skogsfräga, kan saken sägas vara 
väl lust. Men det torde fä anses vara ett för framtida öfver-
vägande öppet spörjsmål, om ej något vida mera kan och bör 
göras för att i vidsträcktare män tillgodogöra för odlingen de 
betydande områden, livilka, utgörande mer än hälften af hela värt 
lands kronoparksareal och till ytvidden jemväl öfverstigande de 
enskildes skogar inom Norrbotten, bilda detta läns kronoparker. 

1 fråga om antalet af de torpupplätelser, som under perioden 
egt rum, leiunas här nedan under afdelningen om skogshushåll
ningen närmare uppgifter. 

Planer till kolonimttionxföretag. Vid samnia riksdag, år 
1891, dä gällande bestämmelser om skogstorps upplåtande vid
tog», förelägo för kamrarne framställningar i syfte, att frågan 
om beredande genom statsmagternas försorg af tillfällen för obe
medlade och mindre bemedlade att pä lämpliga vilkor bilda 
egna jordbruk måtte vinna en allsidig och hela riket omfattande 
utredning. Med anslutning till motionerna aflät Riksdagen fram
ställning till Kungl. Maj:t med anhållan om sådan utredning; 
och sedan Kungl. Maj:t i följd häraf tillsatt den s. k. Jordbruks-
lägeiihetskomitén, afgaf denna, såsom bekant, under loppet af år 
1892 förslag dels till nya och ändrade bestämmelser angående 
heinmansklyfiiing, egostyckning och jordafsöndring, dels till styck
ning och försäljning af vissa jordbruksdomäner, dels till torr
läggning pä statens bekostnad af vissa till odling tjenliga sank
marker för att vinna tillfälle till upplåtelse dera af mindre 
jordbruks-lägenheter och dels till upplåtelse af odlingslägenheter 
a lämpliga trakter inom Norrbottens och Vesterbottens län. 

Af dessa fyra särskilda förslag var det i tredje rummet 
ouitörmulda icke afsedt att tillämpas inom Norrbotten. Det i 
andra rummet nämnda hade. i betraktande af den nästan full
ständiga saknaden inom länet af sädana jordbruksdomäner, som 
med detsamma åsyftades, ingen egentlig betydelse för detta län. 
Körshisjet till ändrade bestämmelser rörande heinmansklyfiiing 
ncli jordafsöndring, syftande framför allt att underlätta försälj
ning af geografiskt bestämda mindre delar af jordbruksfastigheter, 
innebar deremot en iifven för Norrbottens län i mänga afseenden 
betydelsefull lagstiftning, men dä förslaget i denna del icke under 
den femårsperiod, bvarom här är fråga, hann att leda till något 
statsmagternas beslut, torde detsamma icke här böra närmare 
beröras. Annorlunda är deremot förhallandet med det ofvan 
.si.st mitumla förslaget, hvilket, uteslutande afseende de båda nord
ligaste länen, varit under perioden föremål för en förberedande 
handläggning af Kungl. Maj:t och Riksdagen samt föranledt den 
särskilda åtgärd, Ii vilken Konungens Befallningshafvande här har 
att närmare omförmäla. 

Komiténs förslag i sistberörda del afsåg, att tillfälle till 
upplåtelse af odlingslägenheter matte beredas a sådana inom 
kronoparkerna, kronoöfverloppsmarkerna eller andra kronan till
höriga, nedom odlingsgränsen i Norrbottens och Vesterbottens 
län belägna områden, der i närheten af befintliga eller beslutade 
konimunikationsleder ett jiei-tal inrid Iwarandra liggande lägen
heter ansages med fördel kunna till enskilde upplåtas, samt att 
i främsta rummet härtill borde användas sädana sankmarker, 
som efter torrläggning väl lämpade sig för odling af gräs eller 
säd. Enligt komiténs förslag skulle fråga om upplåtelse af ett 

dylikt kolonisationsområde kunna väckas vare sig af Domän
styrelsen, Konungens Befallningshafvande eller kommunalnämnd 
och skulle frågan, efter föregående förberedande behandling såväl 
af Konungens Befallningshafvande som af Domänstyrelsen äfven-
som af en särskild för hvartdera länet tillsatt nämnd, pröfvas 
af Kungl. Maj:t. I de fall, der Kungl. Maj:t funne skäl att 
medgifva upplåtelsen, skulle kostnaden för möjligen erforderlig 
torrläggning af marken, så vidt den afsåge hufvudaflopp och 
större kanaler, men ej egentlig dikning, bestridas af statsmedel, 
hvarefter och sedan marken kommit i sådant skick, att den 
kunde till enskilde för odling och bebyggande upplåtas, nämnden 
borde fördela densamma i lämpliga delar, till livilka skulle läggas 
erforderliga områden af kronan tillhörig utmark, hvarförutom 
viss närmare bestämd rätt till skogsfångst frän kronans skog 
skulle tillkomma lägenhetsinnehafvaren, hvilken derjemte skulle 
åtnjuta ett för en gång utgående bidrag af statsmedel för lägen
hetens bebyggande och uppodling. Lägenheterna skulle upplåtas 
till en början allenast under nyttjanderätt med femton frihetsår 
samt med viss odlings- och byggnadsskyldighet, genom hvars 
eftersättande upplåtelsen blefve förverkad, men efter fullgjorda 
skyldigheter och frihetsårens utgång eller ock dessförinnan, der 
skyldigheterna tidigare fullgjorts, skulle lägenheterna få till skatte 
omföras. 

Detta komiténs till sin innebörd ganska omfattande förslag 
blef af Kungl. Maj:t meddeladt 1894 års riksdag, dervid emel
lertid Kungl. Maj:t icke ansåg, att för det dåvarande denna 
kolonisationsplan borde definitivt beslutas till genomforande. In
nan dylikt beslut fattades, syntes det böra tagas i öfvervägande, 
huruvida förhållandet mellan de för bosättningarnas åvägabrin
gande erforderliga kostnader och det resultat, som med dessa 
stode att uppnå, kunde förväntas blifva sådant, att staten borde 
anse med sitt intresse förenligt att för ändamålet^åtaga sig 
dessa kostnader, hvarförutom jemväl den frågan borde förbe
redelsevis komma under behandling, huruvida, sedan en trakt i 
ett af de båda nordligaste länen blifvit koloniserad efter komiténs 
plan och å trakten sålunda uppstått en bosättning af ett större 
eller mindre antal smärre jordegare, denna bosättning skulle er
bjuda de ekonomiska betingelserna för framtida bestånd. Kungl. 
Maj:t ansäg fördenskull, att till en början borde för ett eller 
flere lämpliga områden genom sakkunniga personer upprättas ej 
mindre fullständiga, af kostnadsförslag åtföljda afdiknings- och 
odlingsplaner än äfven förslag till områdenas fördelning i lägen
heter af lämpligt omfång och dessas förseende med anslag af 
kronan tillhörig utmark till erforderlig areal, hvarjemte beträf
fande de ifrågavarande områdena äfven borde upprättas utförlig 
beskrifning, innefattande bland annat utredning om möjligheterna 
att å samma områden med framgång idka jordbruk eller bo
skapsskötsel äfvensom om tillfällena för lägenhetsinnehafvarne 
att i orten erhålla arbetsförtjenst, hvarefter och sedan dylika 
planer för ett eller flere områden blifvit upprättade, planerna 
borde föreläggas Riksdagen, som då blefve i tillfälle att med 
närmare kännedom om alla på frågan inverkande omständigheter 
fatta sitt beslut. För upprättande af dylika planer begärdes 
och blef af Riksdagen anvisadt anslag af statsmedel. 

Sedan härefter Kungl. Maj:t anbefalt Länsstyrelsen att låta 
genom lämplig landtbruksiugeniör för ett eller flere områden af 
myrmark, som dertill funnes lämpliga, upprätta afdiknings- och 
odlingsplaner jemte kostnadsberäkning och beskrifning, allt i 
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enlighet med nyss antydda grunder och med iakttagande deraf, 
att upplåtelse kunde ske på en gång af ett flertal intill hvar-
andra gränsande lägenheter i närheten af större bebygda platser, 
industriela etablissement, vattendrag eller andra kommunikations
leder, lemnade Konungens Befallningshafvande i uppdrag åt sta
tens landtbruksingeniör inom länet att verkställa den anbefalda 
undersökningen och utredningen beträffande ett för ändamålet 
lämpligt område å kronomark i Gellivare socken från Lomondi-
suando hemmans gräns och Jockmocks sockenrå i söder förbi 
Koskivara jernvägsstation å Gellivarabanan ungefär 4 kilometer 
från stationen norrut efter jernvägen och sträckande sig i öster 
mot Råne elf och i vester högst omkring 4 kilometer från jern
vägen. Detta område innesluter betydande vidder af odlingsbar 
myrmark samt synes äfveu i öfriga hänseenden uppfylla de 
vilkor, som för ett slikt kolonisationsföretag böra vara bestäm
mande. Det anbefalda förslaget, hvilket påkallat ganska om
fattande undersökningar, har emellertid icke före femårsperiodens 
utgång hunnit afgifvas. 

Agronomiska m. fl. undersökningar. I afseende härå hän
visas till hvad derom blifvit anfördt härofvan under afdelningen 1. 

Kemisk-växtbiologisk anstalt. Under senare delen af år 
1895 blef en, med understöd af statsmedel inrättad, kemisk-
växtbiologisk anstalt inom Norrbottens län tillgänglig för all
mänheten. Landstinget och Hushållningssällskapet hade år 1892 
beslutit att upprätta en kemisk station i förening med en växt-
fysiologisk försöksanstalt och för detta ändamål anvisat dels ett 
anslag för en gång utaf 5,000 kronor till anstaltens upprättande, 
dels ett årligt anslag af tillsammans 3,000 kronor till anstaltens 
underhåll. Sedan 1894 års riksdag på extra stat för år 1895 
beviljat ett statsbidrag utaf 5,000 kronor till anstaltens under
håll och Landtbruksstyrelsen den 24 januari 1895 utfärdat 
reglemente för anstaltens verksamhet, började denna under se
nare delen af år 1895 sitt arbete. 

Enligt reglementet är den kemisk-växtbiologiska anstaltens 
liufvuduppgift den att verka såsom praktisk försöksanstalt. Så
som sådan eger anstalten att »genom odling och förädling af 
sädesslag och foderväxter söka utröna, hvilka af dessa som äro 
för öfre Norrland mest passande». För detta förädlingsarbete 
har anstalten att tillgå tvenne försöksfält, som Luleå stad kost
nadsfritt stält till förfogande. I den mån resultat erhållas utaf 
detta anstaltens försöksarbete å egna försöksfält, komma resul
taten emellertid att i större omfattning pröfvas i praktiken hos 
enskilde intresserade landtbrukare inom länets olika delar. Vidare 
liar anstalten såsom en ytterligare uppgift för sin försöksverk
samhet fått sig uppdraget att låta anställa försök med konst
gjorda gödningsämnen för att söka utröna, hvilka slag af dylika 
ämnen, som bäst lämpa sig för öfre Norrland, särskildt för Norr
bottens möss- och myrmarker. Dessa försök komma under an
staltens ledning och kontroll och i enlighet med af densamma 
uppgjord plan att verkställas inom olika delar af länet hos per
soner, som af intresse för saken vilja åtaga sig det med försöken 
förenade arbetet och besväret. Anstalten eger i öfrigt att på 
samma, sätt som de förut existerande med statsmedel understödda 
kemiska stationerna tillhandagå allmänheten med undersökningar 
af handelsvaror och andra ämnen, som för jordbruk och näringar 
äro af betydelse; hvarjemte den också har till uppgift att söka 
lemna bidrag till kännedom om lagarne för växtlifvets utveckling 
under nordliga breddgrader. 

Anstalten, som sålunda har sig stora och betydelsefulla upp
gifter förelagda, har ännu icke hunnit mer än påbörja sitt ar
bete, men torde, i den mån den hinner att förverkliga sina upp
gifter, komma att utöfva ett stort inflytande på utvecklingen af 
länets jordbruk. 

Frökontrollanstalt. Den frökontrollanstalt, som sedan år 
1889 varit upprättad uti Luleå och hvilken uppehållits dels med 
anslag af länets landsting och hushållningssällskap, dels med bi
drag af statsmedel, har under perioden blifvit i väsentligen ökad 
grad anlitad, i samma mån länets jordbrukare vunnit insigt om 
det gagn, de kunna hemta af anstalten. Undersökningar ä gro
barhet hafva leranats jordbrukarne kostnadsfritt. På ett sär
skildt framträdande sätt visade sig under år 1893 nyttan och 
betydelsen af anstaltens verksamhet. Till följd af den helt och 
hållet felslagna skörden inom lappmarken år 1892 måste, såsom 
redan förut blifvit omnämndt, allt utsäde för påföljande år dit 
införas. Af 754 till plombering anmälda säckar korn kunde 380 
icke plomberas på grund af för låg grobarhet och, enär allt det 
utsäde, som från kommunerna i kustlandet inköptes för lapp-
markssocknarne, måste vara i frökontrollanstalten undersökt, und-
gingo dessa senare kommuner att erhålla underhaltigt utsäde. 
Afven i ett annat särskildt hänseende har anstaltens betydelse 
gjort sig fördelaktigt gällande, ity att genom anstaltens kontroll 
motverkats gjorda försök att såsom utsädeshafre tillhandahålla 
allmänheten importerad finsk foderhafre, genom hvilket tillväga
gående fara förelegat för den lifskraftiga norrbottenshafrens för
sämring genom uppblandning med foderhafre frän Finland. 

Med utsäde, som af Allmänna svenska utsädesföreningen 
lemnats, hafva under perioden kulturförsök blifvit anstälda dels 
vid Aminne landtbruksskola och dels vid Elfsborgs egendom i 
Neder-Luleå socken. Till nämnda förening samt, sedan den
samma tillika med Mellersta Sveriges utsädesförening uppgått 
uti Sveriges utsädesförening, har under fyra af periodens är an
slag varit af länets hushållningssällskap anvisadt. 

Agronomiskt biträde. Sedan från och med den 1 april 1887 
en statens landtbruksingeniör med Norrbottens och Vesterbottens 
län till tjenstgöringsomräde varit inom Norrbottens län bosatt, men 
det sålunda bestämda tjenstedistriktet •—omfattande en tredjedel 
af rikets areal och sannolikt innehållande största delen af dess 
vattendränkta, men odlingsbara möss- och myrmarker — snart 
visat sig vara alldeles för stort tilltaget, ingingo länets landsting 
och hushållningssällskap år 1891 med underdånig anhållan, att 
Norrbottens län måtte få ensamt för sig blifva tjenstgörings
omräde för en statens landtbruksingeniör. Efter det nådig pro
position härom aflåtits till Riksdagen och denna anvisat för 
ändamålet erforderliga aflöningsmedel, har från och med år 1893 
särskild statsagronom varit för länet anstäkl. 

Den omfattning, hvari statsagronomens biträde under femårs
perioden anlitats, framgår af tabell F (sid. 22). 

J em föres denna tablå med motsvarande uppgift för perioden 
1886—1890, visar sig, att såväl antalet särskilda förrättnings
ställen som ock antalet förrättningsdagar ställa sig vida högre 
än under den tidigare perioden. Medan under de särskilda åren 
af sistnämnda period antalet förrättningsställen utgjort resp. 20, 
21, 20, 19 och 10, utgöras motsvarande siffror under den nu 
ifrågavarande utaf 18, 65, 54, 33 och 42. Antalet dagar, som 
statsagranomen användt i och för sina förrättningar inom länet, 
utgjorde under den tidigare perioden för de särskilda åren 46, 
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42, 52, 56 och 55, men under den senare resp. 58, 100, 72, 99 
och 105. livad sjelfva forrättningarnas beskaffenhet beträffar 
visar sig. att ökningen i statsagronomens arbete inom länet vä
sentligen föraniedts af tillärnade utdikningsföretag i och för frost-
ländighetens minskande samt, ehuru i mindre mån, af sjösänk-
ningsföivtag. Denna ökning, i livad den afser utdikningsföretag 
för fredande mot frost, sammanhänger med de omständigheter, 
hvilka här ofvan förut angifvits. 

.lemte det biträde, statens landtbruksingeniör leinnat, har 
sådant varit att tillgå genom en af Landstinget aflönad läns-
agroiwut, som sedan längre tid tillbaka varit inom länet anstäld 
och som under hela femårsperioden varit i verksamhet. Hans för
rättningar härunder ha t va afsett undersökningar och utstakningar 
för sänkning eller utdikning af sjöar, för torrläggning och od
ling af myrmarker, för ängsvattningsanläggningar m. m., hvar-
jemte rad och upplysningar af honom meddelats enskilde eller 
byalag angående sättet för odlingars och utdikningars verkställande, 
om odlingssätt, begödsling och lämplig växtföljd å verkstälda 
nyodlingar, om afdikade lägenheters behandling m. m. samt i 
fråga om ladugärdsskötsel och mejerihandtering. 

Angående de af honom under perioden utförda förrättningar 
lemnas här följande uppgift: 

Tab . F . Af statsagronomen utförda förrättningar åren 1891— 
1895. 

Möten och utställningar. Enligt stadgarne för länets hus
hållningssällskap åligger det sällskapet att minst hvartannat år 
anordna landtbruksmöten i sammanhang med sällskapets andra 
ordinarie årssammankomst. Sådana landtbruksmöten, vid hvilka 
enligt stadgarne utställning eger rum af jordbruksalster samt 
alster af jordbrukets binäringar, hafva under nu ifrågavarande 
period hållits år 1891 uti Matarengi kyrkoby af Öfver-Torneå 
socken, år 1893 å Neder-Kalix kyrkoplats samt år 1895 uti Ar
vidsjaurs kyrkoby. Då numera för prisbelöning af hästar samt 
afvelsdjur af hornboskap särskilda premieringsmöten hållas, hvarom 
här nedan närmare förmäles, hafva nu ifrågavarande utställningar 
omfattat andra husdjur, såsom får, svin m. m., samt ladugärds-
och andra jordbruksprodukter äfvensom spånads-, väfnads- och 
andra husslöjdalster jemte uppvisning af landtbruksredskap in. m. 
Matarengi by, belägen 7-3 nyinil norr om Haparanda vid Torneå 
elf, är den nordligaste ort inom länet, der hittills landtbruks-
möte varit anordnadt. Arvidsjaurs by, hufvudorten inom Arvids
jaurs betydande lappmarkssocken, är belägen vid pass 13 nymil 
från kusten. Det säger sig sjelf, att, med de stora afstånden 
inom länet och den deraf beroende stora svårigheten för befolk
ningen att med utställningsföremål deltaga i dessa utställningar, 
desamma icke kunnat motsvara, hvad som med lättare kommunika
tionsmedel och med mindre afstånd mellan byarne kunnat åstad
kommas. Hushållningssällskapet har dock ansett det angeläget 
att välja äfven mera aflägsna hufvudorter inom länet till platser 
för ifrågavarande möten, på det att den uppmuntran och den 
väckelse, nämnda möten kunna medföra, måtte komma äfven 
dessa i och för sig ganska försigkomna orter till del. Det har 
ock visat sig, att den sålunda träffade anordningen motsvarat 
det syfte, man velat vinna, och de utställningar, som i dessa 
bygder åstadkommits, hafva öfverraskat både genom de utstälda 
föremålens talrikhet samt deras beskaffenhet. Särskildt hade 
mötet i Arvidsjaur att förete en synnerligen rikhaltig utställning 
af husslöjdalster. 

Förutom de nu anmärkta landtbruksmöten har Hushållnings
sällskapet åren 1891, 1892, 1893 och 1895 anordnat utställningar 
uti Luleå stad, samtidigt med sällskapets ordinarie vintersamman
komster, af mejeriprodukter samt utsädesspanmäl och frö. Ar 
1894 egde utställning rum af mejeriprodukter för Norrbottens 
och Vesterbottens län i samband med en i Luleå då anordnad 
industriutställning. 

Till pris vid nu ifrågavarande utställningar, och således 
oafsedt de belöningar, som anvisats för de särskilda häst- och 
nötboskapspremieringarne, hafva af Hushållningssällskapet an
slagits och utdelats sammanlagd! 3,991 kronor, förutom medaljer 
af silfver och brons. 

Landtbruhskola. Länets landtbruksskola har under pe
rioden fortfarande varit förlagd till Aininne egendom, tillhörig 
länets hushållningssällskap, samt stått under ledning af direktör 
E. Frisendahl, hvilken sedan den 1 oktober 1888 på arrende 
innehar egendomen. Undervisningen har derunder meddelats af 
skolans föreståndare samt af en vid skolan anstäld andre lärare 
och har omfattat samtliga de ämnen, hvari enligt gällande regle
mente för de med statsmedel understödda landtbruksskolor under
visning skolat lemnas. Hvad den teoretiska undervisningen be
träffar har, i följd deraf att åtskilliga elever befunnits ega svag 
underbyggnad i sådant, som egentligen bort vara inhemtadt före 
inträdet i skolan, icke obetydlig tid måst egnas åt deras hand-
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ledning i dylika kunskapsgrenar. Dock hafva flere lärjungar 
innehaft så goda förkunskaper och sådan praktisk insigt i landt-
mannaarbeten, att de kunnat få genomgå skolan på ett år. 

Under perioden har skolan besökts af 45 elever. Af dessa 
hafva 28 utexaminerats, 3 afgätt utan betyg, 2 skilts från skolan 
samt 2 afvikit derifrån. 

Egendomens areal, som utgör 1,051·68 hektar, var vid slutet 
af perioden använd sålunda, att 57·37 hektar användes till åker 
oeh vall, 142·03 hektar till äng och 479·se hektar till skogs
bärande mark, hvartill komma 372·42 hektar impediment. Af 
denna areal nyttjar landtbruksskolan 41 hektar åker och vall 
samt 40 hektar sidvallsäng. Dessa sidvallsängar äro belägna på 
ett afstånd, vexlande mellan 6 till 10 kilometer från gårdens 
inegor. Största delen af den återstående ängsmarken utgöres af 
från gården långt aflägsna, nästan värdelösa urfjällsängar. 

Åkerjorden, som till jordmånen består af en mindre del 
sandjord, men till öfvervägande del lerjord, var indelad uti föl
jande cirkulation: träda, korn, sex års vall, hvarje skifte be
stående i medeltal af fem hektar. 

"Vid egendomens skötsel till åker, äng och ladugård har af 
nuvarande innehafvaren särskild uppmärksamhet egnats deråt, 
att det hela måtte anordnas så, att egendomen kunnat utgöra 
en föresyn för länets allmogejordbruk. Beträffande sålunda åker
bruket har en så liten del af åkerarealen användts till sädesbruk, 
att ett eller annat frostar icke kunnat alltför betungande inverka 
på skörderesultatet i dess helhet. Dock har under perioden 
förekommit ett och annat år, som kunnat gifva skäl för att 
inrymma åt sädesbruk en större procent af åkerarealen. Ett 
sådant år var särskildt det sista under perioden. Medeltalet af 
kornskörden lemnade dä vid Aminne den höga siffran, efter ut
sädet räknadt, af adertonde kornet, ett resultat som sällan uppnås 
äfven annorstädes inom riket. Vidkommande foderväxtodlingen 
har det i södra Norrland vanliga bruket af treåriga vallar, med 
insåning af röd-, alsike- och hvitklöfver samt timotej, ej här 
funnits vara annat än undantagsvis med fördel tillämpligt. I 
stället hafva vid egendomen begagnats fleråriga vallar, för hvilkas 
insåning — sedan flere års försök visat, att de i mellersta Sverige 
och södra Norrland mycket ansedda storväxta gräsen hundäxing 
och knylhafre ej här vore vinterhärdiga •— företrädesvis användts 
alsike- och hvitklöfver samt ängskafle, timotej, ängssvingel, röd-
svingel, ängsgröe och tuftåtel. Dessa sålunda använda växter 
hafva visat sig fullt pålitliga samt lemnat stor och värdefull 
afkastning. 

För vidmagthållande och ökande af vallarnes växtkraft hafva 
under perioden rätt betydliga qvantiteter konstgödningsämnen, 
kainit och thomasfosfat, användts, och på det hela taget har 
under denna tid afkastningen af Aminne jordbruk med raska 
steg ökats. 

I föregående femårsberättelser har omnämnts det arbete, som 
vid Aminne påbörjats för att derstädes erhålla en kreaturs
besättning af ren fjällras, hvarifrån sedermera goda afvelsdjur 
skulle kunna erhållas till länets ladugårdar; och har detta arbete 
så pass fortskridit, att ett tjugotal utvalda djur af ren fjällras 
voro vid periodens slut uppfödda och uppstälda på Aminne, för
utom kor af blandade raser. 

Sedan under år 1894 ladugården på Aminne nedbrunnit, 
har en ny sådan för kor, hästar, får, svin och fjäderfä uppförts 
för en kostnad af omkring 10,000 kronor. 

Under perioden har, med anslag af statsmedel till en tredje
del, utdikning skett af en del till egendomen hörande frostförande 
marker, hvilket företag i dess helhet betingat en kostnad af 
7,500 kronor. 

Afvittringen, som har till ändamål att skilja de enskildes 
marker från kronans och som i följd häraf eger den största be
tydelse för länets jordbruk, har under perioden oafbrutet fortgått. 
Rörande arbetets gång får Konungens Befallningshafvande här 
meddela följande uppgifter. 

Inom länets kustland var afvittringen redan före början af 
närmast föregående femårsperiod afslutad och något annat med 
afvittringieH sammanhängande arbete har derstädes under nu 
ifrågavarande fem år icke egt rum än afslutandet af laga skiftet 
utaf Tärendö by. Inom Pajala och Tärendö socknar hafva näm
ligen laga skiften enligt nådig föreskrift utförts i sammanhang 
med afvittringen och den sist qvarstående af ifrågavarande slags 
skiftesförrättningar, delningen af Tärendö by, afsltitades och blef 
af egodelningsrätt faststäld år 1892. 

Hvad lappmarkssocknarne beträffar hafva inom Arvidsjaur 
de i senaste femårsberättelse omförmälda undersökningar rörande 
dispositionen af kronans öfverloppsmarker blifvit under perioden 
fullföljda samt förslag till dessa markers användning af afvittrings-
tjenstemännen uppgjorda. 

Sedan, på sätt i förra berättelsen meddelades, besvär blifvit 
hos Kungl. Maj:t anförda öfver Konungens Befallningshafvandes 
afvittringsutslag för, Gellivare socken af den 31 oktober 1887 samt 
ärendet blifvit af Kungl. Maj:t i vissa delar återförvisadt genom 
nådigt beslut den 10 april 1891, har Konungens Befallnings
hafvande deri meddelat nytt utslag den 7 juni 1892, hvilket 
sistnämnda utslag blifvit, efter deröfver anförda besvär, af Kungl. 
Maj-.t faststäldt den 18 maj 1894. Derefter hafva utstakning, 
bredhuggning och rörläggning skett af afvittrade hemmansom
råden samt undersökningar påbörjats i och för blifvande disposi
tion af öfverloppsmarkema inom socknen. 

Öfver Konungens Befallningshafvandes den 15 december 1890 
meddelade utslag rörande afvittringen af Jockmoeks socken an
fördes besvär dels af Kammaradvokatfiskalsembetet oeh dels i 
vissa delar af enskilde. Dessa besvär afgjordes omedelbart efter 
utgången af nu ifrågavarande period genom nådigt bref den 7 
februari 1896, genom hvilket afvittringen af denna socken i några 
få punkter återförvisades, men i öfrigt vann fastställelse. 

På särskild underdånig framställning af Konungens Be
fallningshafvande har Kungl. Maj:t genom nådigt bref den 3 maj 
1895 medgifvit anläggandet af några nybyggen utefter Stora Lule
vatten samt vid Luleluspen, dels inom Gellivare och dels inom 
Joekmocks socken, utan hinder deraf, att de ifrågavarande lägen
heterna äro befintliga ofvan odlingsgränsen. För dessa nybyggen, 
hvilka medgifvits med hänsyn till deras behöflighet för den all
männa samfärdseln, hafva skattläggnings- och områdestilldelnings-
förslag under perioden uppgjorts. 

Angående afvittringen inom Arjeplnogs socken har utslag 
af Konungens Befallningshafvande meddelats den 1 februari 1893. 
De vid afvittringen af denna socken afmätta områdena utgöra: 
för byar och hemman 173,949 hektar, för häradsalimänningar 
21,172 hektar, för föreslagna kronoparker jemte derinom belägen 
odisponerad mark 9b\452 hektar, för kronoöfverloppsmarker 332,087 
hektar samt för urfjällsegor 6 hektar, tillsammans 623,666 hektar 
eller 62·366 qvadratnymil. Detta område utgöres af den del af 



24 Norrbottens län. Skiftesverket. Boskapsskötsel. 

socknen, som faller nedom odlingsgränsen, samt af en del utaf 
socknen ofvan nämnda gräns. Då socknens hela areal utgör 
14(r«4i qvadratnymil, är det alltså i rundt tal 84 qvadratnymil, 
som vid afvittringen icke afmätts. De marker och fjälltrakter 
ofvan odlingsgränsen, som vid afvittringen icke afmätts, hafva 
dock undergått mätning af kartograferna vid Ekonomiska Karte
verket. 

Afvittringsutslaget för Arjepluog, öfver hvilket underdåniga 
besvär anförts, hade vid periodens slut vunnit laga kraft utom 
i några få punkter af mindre omfattning. Erforderliga rågångs-
ntstakningar, i den mån utslaget vunnit laga kraft, hafva under 
perioden blifvit utförda. 

För Juckasjärvi socken hafva de till afvittringsberedningen 
hörande taxeringar, häfdeförteckningar samt skattläggnings- och 
områdestilldelningsförslag blifvit under perioden upprättade, hvadan 
ock utslag kunnat under år 1896 för denna socken meddelas. 
Likaså hafva livad Enonlekis socken beträffar nödiga taxeringar 
blifvit verkstälda och häfdeförteckningar upprättade, hvarjemte 
för största delen af dervarande byar, hemman och lägenheter 
områdestilldelningsförslag blifvit under perioden uppgjorda. 

Laga skiftesförråttningar. Skiftesverkets ställning vid 1895 
års utgång angifves af nedanstående, utaf förste landtmätaren i 
länet meddelade, tabell G. 

Kronans kostnader i och för afvittringen samt de utflyttnings
understöd efter laga skiften, som under perioden af statsmedel 
utbetalts, hafva utgjort: 

Vid femårsperiodens början voro vid länets afvitfcringsverk 
anstälde, utom styresmannen för afvittringen, 8 ordinarie och 2 
extra landtmätare. Vid periodens slut utgjordes arbetsstyrkan, 
utom af styresmannen, utaf 4 ordinarie och 2 extra landtmätare. 

B) Boskapsskötseln. På sätt i föregående femårsberättelser 
skett, meddelas här en tabell, grundad på de från Hushållnings
sällskapet årligen till Statistiska Centralbyrån ingående uppgifter 
på antalet kreatur, som vid slutet af hvarje periodens år inom 
länet underhållits. Enligt dessa uppgifter skulle förhållandet 
under de särskilda åren hafva varit följande: 

Tab. G. Skiftesverkets ställning i Norrbottens lån vid 1895 års slut. 
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I afseende å dessa uppgifter måste emellertid anmärkas, att 
deras tillförlitlighet icke kan anslås högt, då till grund för dem 
icke kunnat läggas sådana särskilda undersökningar, som för 
ändamålet varit behöfliga och önskvärda. Insamlandet af de 
statistiska uppgifterna har i allmänhet tillgått så, att blanketter 
utsändts till gillesordförandena att ifyllas, men det- resultat, som 
härmed ernåtts, har icke varit tillfredsställande. Under perioden 
har förslag varit inom Hushållningssällskapet väckt, att säll
skapet skulle genom anvisande af särskildt anslag utaf större 
belopp söka åstadkomma en grundligare utredning i och för 
jordbruksstatistiken, men sällskapet har, med hänsyn till de be
gränsade tillgångar, hvaröfver det förfogar, icke ännu sett sig i 
tillfälle att realisera denna plan. De anförda siffrorna kunna 
fördenskull hvarken anses såsom i och för sig rigtiga, ej heller 
såsom rätt angifvande den relativa förändring i kreatursstockens 
storlek, som under perioden kan hafva egt rum. 

Hvad hästafveln och dermed sammanhängande omständig
heter beträffar, äro förhållandena skiljaktiga mellan ä ena sidan 
länets nordligare del, särskildt den finsktalande delen, samt å 
den andra dess mellersta och sydliga delar. Inom norra delen 
af länet äro de s. k. finnhästarne de vanliga. Dessa hästar äro 
härdiga och snabba. De tåla också mer än andra raser hård 
med fart, och erkännas måste tyvärr, att de i allmänhet häraf 
få sin beskärda del. Intresset för en rationel hästskötsel och 
särskildt för uppfödning af dugliga hästar står nämligen lågt 
inom länets finnbygd. Lättheten att från Finland för billigt 
pris förvärfva behöfliga hästkreatur medför, att föga omsorg 
egnas åt hästuppfödning för eget behof. Hästen blir öfvervägande 
en handelsvara, som i mån af förbrukning ersattes genom nytt 
inköp. Det har också visat sig, att vid de tvenne hästpremierings-
tuöten, som under perioden hållits inom länets finnbygd och af 
hvilka det ena egt rum i Haparanda och det andra i Matarengi, 
utställarnes antal varit ringa och de utstälda djuren föga pris-
gilda. Någon förbättring i afseende å hästskötselns allmänna 
ståndpunkt torde dock under perioden hafva inträdt äfven inom 
de norra socknarne. 

Inom länets sydligare delar ställa sig, såsom nämndt, för
hållandena i viss mån annorlunda. Der har sedan lång tid till
baka en ganska god omvårdnad egnats hästen, med bättre rykt 
och skötsel, mera aktsam körsel samt rikligare utfodring. Ur
sprungligen är den i länets mellersta och sydliga delar befintliga 
häststammen en blandning af ångerman ländsk och finsk ras, 
dock med icke obetydlig senare uppblandning af norsk och jemt-
ländsk. Redan för mera än tjugo år sedan började nämligen 
dugliga beskäliare hemtagas till länet från Norge och Jemtland. 
Det var den då i stark utveckling varande trävarurörelsen med 
sitt behof af kraftiga dragare, som närmast föranledde denna 

import. I allmänhet är den nu befintliga häststammen icke stor
växt; en alltjemt fortskridande utveckling i såväl storlek som 
former gör sig emellertid märkbar. 

Mycket gynsamt hafva härvid de årliga, alltsedan år 1874 
inom länet försiggående hästpremieringarna verkat. Dessa hafva 
medfört, att man numera i allmänhet ej vill använda annat än 
prisbelönta beskäliare samt möjligast felfria moderston, hvar-
förutom en omsorgsfullare uppfödning af föl och unghästar genom 
premieringarne uppmuntrats. Vid premieringsmötet i Neder-
Luleå kyrkostad sommaren 1894 uppvisades sålunda icke mindre 
än sextio stycken hästkreatur, det största antal som hittills vid 
något dylikt möte förekommit inom länet; och då djuren med 
få undantag voro efter ortens förhållanden ganska vackra exem
plar med goda former och rörelser, sä att vid pass hälften kunde 
prisbelönas, vittnar detta ojäfaktigt, att ett icke ringa intresse 
för hästafveln är till finnandes inom södra delen af länet. 

Under perioden har genom enskild persons åtgärd beskäliare 
af bergsardenuerras hemtagits till länet och en god afvel har 
deraf uppkommit, hvilken anses vara särskildt lämplig för tyngre 
jordbrukskörslor och för skogskörslor. Hushållningssällskapet har 
under perioden sökt främja hästkulturen genom inköp af en 
afvelshingst från Jemtland, en åtgärd som emellertid, enär den 
inköpta hingsten befanns hafva fel och fördenskull ej blef upp-
stäld, icke ledde till åsyftadt mål. 

Premieringsmöten för hästar hafva under periodens fyra 
första år hållits hvartdera året å två ställen samt under år 1895 
å tre ställen, i det att sistnämnda år premieringen för första 
gängen utsträcktes äfven till lappmarken genom möte, som då 
hölls i Arvidsjaur. För pris samt andra kostnader vid dessa 
möten hafva medel varit anslagna såväl af länets landsting och 
hushållningssällskap som frän statsverket. I sammanhang med 
nämnda möten samt de af Hushållningssällskapet anordnade landt-
bruksmöten hafva af medel, som Hushållningssällskapet anvisat, 
i vissa fall belöningar utdelats äfven för arbetshästar af fram
stående egenskaper. Beträffande premieringen vid förstnämnda, 
särskildt för afvelsdjur afsedda premieringsmöten gäller, för fem
årsperioden, följande tabell H (sid. 26). 

Nötboskapsskötseln är och måste inom detta län alltmer 
blifva en landtbrukarens hufvuduppgift. Den står för närvarande 
långt ifrån på den ståndpunkt, hvartill länets naturliga resurser 
borde kunna föra den. Men åtskilliga framsteg äro dock att 
anteckna och under den nu gångna perioden har särskildt åt
skilligt blifvit uträttadt dels för sjelfva boskapsrasens förädling, 
dels för mjölkhushållningens förkofran och förbättring, på sätt 
här nedan närmare angifves. 

Den period, som nu är i fråga, har i och för sig varit föga 
gynsam för boskapsskötselns befrämjande. Periodens första år 
voro, såsom ofvan omförmäldt, synnerligen svaga och genom 
dem tillfogades ladugårdshandteringen ett afbräck, för hvars ut-
jemnande periodens följande gynsammare år voro väl behöfliga. 
Till följd af den felslagna skörden år 1891 uppstod stor foder
brist under påföljande vinter. Särskildt härd t ledo då Arvids
jaurs och Arjepluogs socknar, ehuru stora fodertransporter dit 
upp egde rum från Vesterbottens län. Enahanda var förhållandet 
inom Juckasjärvi och Enontekis socknar, och äfven inom kust
landet måste i allmänhet kreatursstocken rätt betydligt reduceras, 
en reduktion som dock i regeln ej skedde i tillräcklig omfattning, 
och hvaraf följden blef, att i inånga byar kreaturen måste under 
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1892 års vår ställas på svältfodring och endels framfödas med 
nödfoder, såsom granris, mossa, laf och dylikt. Efter 1892 års 
ogynsamma väderleks- och skördeförhållanden blef sedermera vin
tern 1892—93 än svårare än den föregående, med foderbrist i 
en grad som hittills knappast torde hafva iakttagits. Sålunda 
var fodertillgången inom Enontekis, Juckasjärvi och Gellivare 
socknar i det närmaste medtagen före mars månads utgång och 
äfven i åtskilliga andra socknar, såsom i Jockmock, Arvidsjaur, 
Korpilombolo och Öfver-Kalix, var fodertillgången ytterst knapp. 
För att kreatursstocken inom dessa bygder icke skulle helt och 
hållet gå under genom svält eller nedslagtning inköptes och ut
delades genom Länsstyrelsens försorg såväl strå- som kraftfoder 
i ganska stor skala för medel, som i form af frivilliga bidrag i 
riklig mån ingingo från mellersta och södra Sverige. På detta 
sätt räddades inom de öfre bygderna större delen af kreaturs
stocken, hvilken i annat fall, enligt hvad med säkerhet är kändt, 
till största delen, om ej helt och hållet, skulle hafva måst ned-
slagtas. För kreatursstammen, som sålunda blef bevarad, blef 
dock naturligen utfodringen mångenstädes ytterst knapp och den 
hårda vintern lemnade efter sig en försvagad boskap, lidande 
mångenstädes af svåra benskador och magsjukdomar. 

Frånsedt de särskildt ogynsamma förhållanden, hvilka upp
komma under sådana svagår som de nu omförmälda, måste man 
erkänna, att ladugårdsskötseln inom länet ingalunda bedrifves 
på sätt, som vederbör. I åtskilliga hänseenden lemnar den rum 
för anmärkningar, hvartill anledningarna borde, med ökad insigt 
om näringens betydelse och sättet för dess bedrifvande, kunna 
af jordbrukarne undanrödjas. Hvad sjelfva ladugårdarne be
träffar gäller sålunda i allmänhet, att de äro kalla och dragiga, 
eller ock hållas de. såsom regeln är hos de mera burgna, alltför 
varma, i saknad som de äro af ett ordnadt ventilationssystem. 
Rykt och vård brister ofta och renhållningen ombesörjes på ett 
högst otillfredsställande sätt. Vanligt är, att hemmansegarne 
ej sjelfva öfvervaka utfodringen och skötseln i sina ladugårdar, 
utan att denna del af landthushållningen är öfverlemnad åt 
qvinnorna, i bästa fall åt husmodern, men ofta åt endast legda 
tjenare, som sakna allt intresse och anse sig ha gjort allt, som 
erfordras, sä snart djuren fått sitt foder och blifvit mjölkade. 
Vid foderberedningen begås ej sällan fel, hvarigenom en stor 
mängd närande ämnen ej komma djuren till godo. Detta är i 
synnerhet fallet vid tillagningen af sörpfoder. Utfodringen är 
ofta otillräcklig och af dålig beskaffenhet, såsom bestående af 

illa bergadt starrgräs, förvuxet eller fruset myrhö, hvars närande 
beståndsdelar till större delen bortgått, innan det införts i ladu
gården. Och äfven i det fall, att fodret i och för sig varit af 
god beskaffenhet, har det ofta försämrats i följd af alltför sen 
bergning. Ett allmänt fel hos jordbrukarne i länet är nämligen, 
att de alltför länge dröja med bergningen af sina ängar och 
vallar, detta i tro att fodret härigenom blir drygare, hvilket så 
till vida eger sin rigtighet, som kreaturen mindre gerna förtära 
detsamma. Ofta och mycket felas — frånsedt tillfälliga miss-
växtår — genom bristande beräkning af fodertillgången, innan 
vinterfodringen börjar, och i samband dermed underlåten reduk
tion af ladugårdsbesättningen, hvaraf följer, att kreaturen under 
senare delen af vintern blifva stälda på förknappning, och sommar
betet räcker ej till att återställa de utmagrade och försvagade 
djuren, långt mindre att höja den svaga mjölkproduktionen. Ej 
heller sker så, som behöfligt vore, utgallring af dåliga mjölkkor 
och dåliga afvelsdjur, hvarjemte såsom ett stort och allmänt gängse 
fel måste anmärkas den alltför tidiga betäckningen. Mindre jord
brukare inom länet tyckas allmänt vara af den tron, att ju yngre 
tjuren är desto bättre samt att en tjur vid två års ålder börjar 
blifva oduglig. Högst fä tjurar finnas inom länet, som uppnått 
en ålder af tre år och deröfver. 

Härmed icke sagdt, att alla dessa fel förekomma alltid och 
allestädes. Ladugårdar finnas nog, som skötas väl, och deras 
antal tillväxer. Från skilda håll nppgifves, att hemmansegarne 
börjat sjelfva öfvervaka utfodringen och skötseln i sina ladu
gårdar, och förbättringar göra sig gällande än i ett och än i ett 
annat, i samma mån den norrbottniske jordbrukaren vinner ökad 
insigt derom, att en ordnad ladugårdshandtering är och blir den 
vigtigaste källa till uppehälle och förkofran. Hvad särskildt 
utfodringen beträffar, har under perioden kraftfoder börjat i 
någon mån användas, icke blott inom kustsocknarne utan äfven 
i de längre från kusten belägna, såsom t. ex. Korpilombolo. 
Det uppgifves, att de, som börjat rätt använda dessa foderämnen, 
funnit sig synnerligen tillfredsstälda dermed, i det såväl mjölk-
mängden som fetthalten i mjölken i anmärkningsvärd grad höjts 
samt djurens välbefinnande och deras hull derigenom ökats. 
Bästa och mest glädjande tecknet till en lofvande nydaning och 
utveckling pä detta område är emellertid den förbättrade mjölk
hushållning, som under perioden framträdt och fått sitt uttryck 
i den ökade mpjerirörelsen inom länet, hvarom närmare här 
nedan. Det är påtagligt, att jordbrukaren nu börjat lyssna till 

Tab. H. Premieringsmöten för hästar åren 1891—1895. 
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de råd, som länge predikats för döfva öron, nämligen att genom 
en ordnad ladugårdsskötsel i förening med mejerihandtering söka 
förskaffa sig den inkomst, som han hittills erhållit genom skogs-
körslor, flottning m. m. samt vid ett extensivt skött jordbruk. 
Hittills har det särskildt varit mycket vanligt, att jordbrukaren, 
då han haft behof af kontanta penningar, tagit sig före att af-
yttra så mycket af sitt bästa hö son» möjligt för att sålunda 
på genaste väg skaffa sig den behöfliga inkomsten. Man må 
hoppas, att detta förfaringssätt-skall snart kunna räknas till 
öfvervunna ståndpunkter och att landtmannen skall komma till 
insigt derom, att, om han i stället uppfodrar höet, han icke al
lenast erhåller bättre betalning för detsamma genom mjölk-
afkastningen, utan äfven får mera gödsel att föra pä sina fält, 
och derigenom i sin ordning än rikare höskördar. 

Länets boskapsstam har ursprungligen enbart tillhört den 
hvita, kulliga stam, som bär namnet fjällrasen. Ännu i början 
af århundradet torde denna stam hafva varit så godt som oblandad 
inom länet. Förhållandena hafva emellertid medfört stora för
ändringar härutinnan. Uppblandning har egt rum, först med 
finsk rödboskap, senare och under skilda tider med den rödbruna 
holsteinska rasen, med strömsholmsras samt med svartbrokig 
holländsk ras. Härigenom blef kustlandets boskapsstam så små
ningom alldeles förändrad och detta har sedermera i än högre 
grad blifvit förhållandet genom den införsel, som under senare 
årtiondena egt rum i länet af allgauer- och ayrshireras, hvilken 
senare ras till stor del inkommit från Finland, der den vunnit 
icke ringa utbredning. Följden af detta har blifvit den, att den 
ursprungliga inhemska fjällrasen numera icke förekommer till 
någon större omfattning annorstädes än i de inre och öfre de
larne af länet samt att de ställen, der den förekommer fullt ren 
och oblandad, äro högst få. 

Sedan sålunda genom uppblandning och korsning den ur
sprungliga inhemska fjällrasen blifvit tillbakaträngd, så att till 
och med dess fortbestånd såsom särskild ras var äfventyradt, 
mognar omsider insigten derom, att just denna så förbisedda och 
föga uppskattade ras är den för länets förhallanden allra bästa 
och lämpligaste, att vi just genom denna ega inom vår landsdel 
en kreatursstam, i besittning af så framstående och efter här-
yarande förhållanden afpassade egenskaper, att det måste be
tecknas såsom ett missgrepp att blanda densamma med andra, 
för våra säregna förhållanden främmande raser. Numera råder 
härom ingen meningsskiljaktighet. Såväl länets egna jordbrukare 
som ock sakkunniga personer frän orter utom länet, hvilka här 
gjort sig bekanta med länets förhållanden, äro fullständigt ense 
derom. att just fjällkon bäst motsvarar de icke ringa anspråk, 
som måste ställas på en verkligt god ko i dessa trakter. 

Härdig mot temperaturvexlingar, är hon bättre än andra i 
stånd att fördraga klimatets hårdhet. Utrustad med god ben
byggnad samt med starka leder och senor, är hon, bland annat, 
synnerligen egnad att tillgodogöra sig betet på de omfångsrika 
skogstrakterna, der det gäller att ströfva vida omkring. Hon 
synes icke vara mottaglig för tuberkulos, som åtminstone icke 
ännu härstädes konstaterats hos fjällrasens kreatur. Hon nöjes 
åt klen kost och har visat sig kunna härda ut vid knapp till
gång på föda. Hon är slutligen, och framför allt, ett synner
ligen godt mjölkdjur, och detta ej blott livad beträffar mjölkens 
mängd utan äfven dess fetthalt. Man kan naturlige» icke be
gära, att boskapen inom skogsbygderna i detta län skall någonsin 

kunna uppvisa så hög mjölkafkastning per individ som t. ex. 
utlandets bästa mjölkboskapsraser på sina trakter, lika litet som 
det i längden skulle lyckas att å de skogsbeten, som här finnas, 
behålla t. ex. ayrshire- eller holländska kor vid oförminskad 
mjölkproduktionsförmåga. Men fjällkon visar sig tacksam för 
kraftigare utfodring samt lemnar vid rationel skötsel minst lika 
stor afkastning i mjölk som hvarje annan ras å samma foder-
ration och under samma förhållanden i öfrigt. Hvad mjölkens 
fettrikedom beträffar beror denna visserligen på födans beskaf
fenhet, men konstateradt är dock, att den större eller mindre 
fetthalten är att hänföra jemväl till rasolikheten, och man har 
funnit, att fjällrasen i detta hänseende står synnerligen högt. 
Härutinnan lärer den, efter hvad som uppgifvits, bland norra 
Europas kreatursraser öfverträffas allenast af jerseyrasen. Kom
mer så härtill, att rasen är gammal och att i följd deraf dess 
rasegenskaper äro mycket konstanta, finnas visserligen fullgiltiga 
skäl för de försök, som nu göras att åt densamma återvinna 
terräng inom länet samt att befrämja dess utveckling framför 
andra nötkreatursraser. De företräden, som tillkomma fjällräven, 
hafva ock vunnit behörigt erkännande vid de årliga nötboskaps-
premieringarne inom länet och det har visat sig, att af upp
visade fjällraskor en väsentligt större procent blifvit godkänd, än 
hvad förhällandet varit med kor utaf blandad ras. 

Under perioden har Hushållningssällskapet sökt vidtaga sär
skilda åtgärder för att i sin mån medverka till rasens befräm
jande. Då en af de väsentligaste faktorer härutinnan är tillgång 
på goda tjurar, har sällskapets uppmärksamhet ock företrädesvis 
riktat sig häråt. Sålunda beslöt Hushållningssällskapet vid dess 
soiiimarsammanträde år 1891 att lata uppköpa fem stycken tjurar 
af ren fjällras för att sedermera utställa dessa inom de särskilda 
elfdalarne hos landtbrukare, hvilka voro villiga att frän säll
skapet pä vissa gynsamma betalningsvilkor inköpa djuren och 
hvilka, mot åtagande att under vissa år hålla dem allmänheten 
tillhanda mot låg afgift, tillförsäkrades att, derest djuren sköttes 
väl, bekomma årligen under tre år en särskild premie af 50 eller 
under vissa förhållanden 75 kronor. Huru starkt tillbakaträngd 
och uppblandad fjällrasen under årens lopp blifvit inom länet, 
visade sig bäst, då ifrågavarande inköp skulle för Hushållnings
sällskapets räkning verkställas. Ehuru en särskildt kunnig och 
med länets förhållanden vä! förtrogen person utsågs att gå i 
författning om inköpet och för sådant ändamål gjorde rätt om
fattande resor inom länet, var det dock förenadt med rätt stora 
svårigheter att öfverkomma sådana djur, som motsvarade de 
anspråk, man ansett böra uppställas, for att kreaturen skulle 
erkännas såsom varande af fullt ren fjällras. Ar 1894 vidtog 
Hushållningssällskapet en annan åtgärd, gående ut på att genom 
utfästelse af premier förmå ladugårdsegare att sjelfve, vare sig 
genom uppköp eller uppfödning, anskaffa fullt afvelsdugliga 
tjurar. Enligt sällskapets beslut eger landtbrukare, som innehar 
tjurar af ren fjällras, att under vissa vilkor — deribland att 
tjuren icke varit använd till betäckning före ett och ett hälft 
års ålder samt att den blifvit godkänd af premieringsnämnden 
eller särskildt af Hushållningssällskapets förvaltningsutskott ut-
sedt ombud — få tjuren af förvaltningsutskottet antagen såsom 
s. k. stamtjur, med rätt för innehafvaren af sådan tjur att, seder
mera och sä länge tjuren af premieringsnämnd eller eljest af 
sakkunnig person vitsordas såsom fortfarande duglig och använd, 
erhålla en årlig premie af högst 40 kronor. Sådana tjurar skulle 
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enligt uppgjord plan antagas tillsvidare till ett antal af tolf, 
med sådan fördelning mellan länets elfdalar, att tre stycken 
skalle ajitagas för hvardera af Piteå och Luleå elfdalar samt 
två för hvardera af Råneå, Kalix och Torneå elfdalar. Vid 
utgången af perioden hade ett antal af sex sådana stamdjur 
blifvit antagna. På samma gång Hushållningssällskapet fattade 
omförmälda beslut i afseende å stamtjurars uppställande samt 
anvisade för ändamålet erforderligt anslag, bestämdes äfven, att, 
i händelse detta anslag icke kan årligen i sin helhet användas, 
det öfverblifna kapitalet skall afsättas till bildande af en sär
skild fond för nötboskapens förädling inom länet. 

Till nötboskapens förbättring inom länet och särskildt till 
befrämjande af fjällrasens utveckling bidraga i hög grad de årliga 
nötboskapspremieringarna. Dessa hafva från och med år 1892 
varit ordnade enligt reglementet den 13 november 1891. Enligt 
den för länet antagna premieringsinstruktionen prisbelönas inom 
de i reglementet upptagna fyra första klasserna såsom oblandad 
ras allenast djur af ren fjällras. Från och med år 1892 har staten 
bidragit till nötboskapspremieringen med 1,000 kronor om året. 
Länets landsting och hushållningssällskap hafva under samma 
tid till ändamålet livar för sig anvisat under år 1892 ett belopp 
af 500 kronor samt under hvartdera af periodens återstående år 
750 kronor. Länet är i och för premieringen indeladt i tvenne 
underdistrikt, det ena omfattande Piteå, Luleå och Råneå elf
dalar, det andra återstående delen eller Kalix och Torneå elf
dalar. Nämnden besöker ena året det ena distriktet, andra året 
det andra, och får således hvartdera distriktet hvartannat år 
besök af nämnden. Södra distriktet besöktes åren 1892 och 
1894, norra distriktet åren 1893 och 1895. Uppvisningsställenas 
antal var under år 1892 fjorton, 1893 sexton, 1894 sjutton 
och 1895 aderton. De långa afstånden inom länet fördyra kost
naden för förrättningen genom de dryga belopp, som åtgå för 
nämndens resor. 

Angående nötboskapspremieringen från och med år 1892 med
delas här nedanstående tabell I. I afseende å siffrorna i denna 
torde uppmärksammas, huru gynsamt förhållandet mellan an
talet anmälda och antalet prisbelönade djur ställer sig beträffande 
fjällrasen, hvilket, på sätt redan ofvan blifvit anmärkt, i sin mån 
är ett intyg om rasens goda beskaffenhet. 

I föregående femårsberättelser har omnämnts, att mjölk
hushållningen inom länet icke vunnit någon synnerlig utveckling, 

Tab. I . Nötboskapspremieringen i Norrbottens län 
åren 1892—1895. 

dock att Torneå elfdal i detta hänseende stode framom öfriga 
delar af länet, äfvensom att försök blifvit gjorda till inrättande 
inom länet af bymejerier, utan att emellertid dessa försök ledt 
till något nämnvärdt resultat. Den nu ifrågavarande perioden 
företer på detta område början till en utveckling, om hvilken 
man må hoppas, att den än vidare skall vinna fart och fram
gång. För jordbrukaren har det, såsom redan omnämnts, för 
hvarje år framstått allt klarare, att ladugården och mjölkhus
hållningen måste blifva hufvudraålet för hans arbete; ansträng
ningarna hafva alltmer börjat riktas på att i möjligaste mån upp
bringa ladugårdens af kastning; sättet för mjölkens handhafvande 
och användning vid smörberedning inom enskilda hushåll har 
börjat förbättras och visar sig den inträdande förändringen sär
skildt deri, att åtskilliga bymejerier under denna period kommit 
till stånd. 

Vid periodens början fanns inom länet, frånsedt några få 
enskilda mejerier såsom å Aminne i Edefors socken, Melderstein 
i Råneå, Grytnäs i Neder-Kalix och Niemis i Hietaniemi socken, 
knappast mera än ett enda bymejeri, nämligen i Ängesby inom 
Neder-Luleå socken, afsedt för tillverkning af ost. Mejerierna 
i Afva och Persö — det förra för ost- och det senare för smör
tillverkning — hvilka, anlagda såsom bolagsmejerier, fått sina 
bolagsordningar faststälda under föregående period, förde vid 
ingången af den nu ifrågavarande en tynande tillvaro och upp
hörde snart. Från periodens tvenne första år är allenast att 
anteckna anläggningen af Skogså mejeri inom Öfver-Luleå socken, 
grundadt på den s. k. andelsprincipen och afsedt för tillverkning 
af ost. Från och med år 1893 deremot framträder det begyn
nande uppsvinget å detta område och hafva under periodens 
trenne sista år anlagts bymejerier å följande platser, nämligen 
i Håkansön, Blåsmark, Alter och Sjulnäs i Piteå socken, Ersnäs 
och Antnäs i Neder-Luleå socken, Boden och Bredåker inom 
Öfver-Luleå socken samt uti fyra särskilda byar inom Torneå
dalen. Af dessa äro 10 s. k. andelsmejerier samt 2 grundade 
på uppköp. Till bymejerierna hafva vid deras anläggning i re
geln lemnats bidrag intill ett belopp af högst 400 kronor utaf 
medel, dem Landstinget, genom ett årligt anslag af 1,200 kronor, 
för ändamålet anvisat. Enskilda mejerier hafva under perioden 
anlagts eller utvidgats i Niemis, i Karungi by inom Karl Gustafs 
socken samt å Björkfors egendom uti Neder-Kalix socken. 

Största delen af produkterna från dessa mejerier har kon
sumerats inom länet, men en icke obetydlig del deraf, från 
Torneådalen, har under vissa tider af perioden försålts på Eng
land, hvarvid i brist på jernväg från Boden till Torneådalen 
utfartsvägen gått öfver Uleåborg, Hangö och Köpenhamn. En 
mindre del har försålts på Stockholm, Hernösand och Sunds
vall. Då smörprisen fallit i England, har åter smör förts från 
Finland öfver på svenska sidan, vanligen utan att förtullas, 
hvarigenom marknaden inom länet nedtryckts för mejerierna. 
Ett bekymmer för dessa äro de öfver hufvud alltjemt fallande 
priserna på deras produkter, hvaraf länet dock hittills ej haft 
så stor känning som södra Sverige, i det priserna här uppe å 
såväl smör som ost i allmänhet hållit sig något högre än der 
nere. 

De utställningar inom länet, vid hvilka mejeriprodukter ut-
stälts, hafva i det föregående omnämnts. I den täflan, som vid 
industriutställningen i Luleå år 1894 egde rum och hvarvid me
jeriprodukter från Norrbottens och Vesterbottens län mottogos, 
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deltogo 20 af länets mejerier och befanns härvid, att tillverk
ningarna vid de olika mejerierna varit öfver all förväntan bra. 

Från hösten 1892 har inom länet varit, med anslag af 
länets hushållningssällskap, anstäld en särskild länsmejerska. 
Denna, som förut varit föreståndarinna vid den med statsanslag 
understödda mejeriskolan vid Robertfors inom Vesterbottens län 
och derförut vid en liknande skola inom Jemtlands län, har 
inom länet tiilhandagått med råd och ledning vid anläggning af 
nya mejerier, besökt förutvarande mejerier samt gifvit anvisningar 
för deras rationela skötsel, gjort resor till alla större byar inom 
länets kustsocknar och jemväl till åtskilliga af de större byarne 
inom Piteå lappmark samt genom föredrags hållande och genom 
förhandlingar med allmogen sökt uppmuntra till bedrifvande af 
en ordnad mejerirörelse samt till förbättrande af ladugårdsskötseln 
och mjölkhushållningen öfver hufvud. Det arbete, länsmejerskan 
lemnat och hvilket varit lika insigtsfulit som nitiskt, har i be
tydande mån underlättat den begynnande utvecklingen på detta 
område. Från och med november 1894 har länsmejerskan i vä
sentlig mån tagits i anspråk för bestridande af föreståndarinne
befattningen vid den länets mejeriskola, hvilken sedan sistnämnda 
tid varit i verksamhet. 

På framställning af länets hushållningssällskap har nämligen 
Kungl. Maj:t täckts anvisa, till en början för en tid af två är, 
ett anslag af 3,000 kronor om året till upprättandeafen mejeri-
skola inom länet. Behofvet för mejerierna inom länet af dugliga 
mejerskor och svårigheten att från annat håll erhålla sådana 
föranledde upprättandet af denna skola, till hvars anläggning 
jemväl medverkade syftet att för de i Torneådalen uppstående 
mejerierna bereda tillgång till infödda mejerskor, så att dessa 
mejerier icke skulle behöfva för att erhålla mejerskor vända sig, 
såsom dittills måst ske, till Finland. Skolan förlades, med hänsyn 
särskildt till sistnämnda förhållande, till Neder-Kalix socken, 
inom hvilken gränsen mellan svenska och finska språkens om
råden är belägen. Den började sin verksamhet å Grytnäs egen
dom i närheten af Neder-Kalix kyrkostad, men förflyttades under 
förra delen af år 1895 till Björkfors inom samma socken be
lägna egendom, å hvilken enligt ritning af statens instruktör i 
mejerihandtering ett nytt och i allo tidsenligt mejeri blifvit an-
lagdt. Skolan är upprättad och handhafves enligt de i nådiga 
reglementet den 14 maj 1880 gifna bestämmelser. Eleverna, 
som äro sex, åtnjuta teoretisk och praktisk undervisning, utföra 
alla inom mejeriet förefallande göromål, deltaga i mjölkning och 
hushåll samt något i husdjursskötsel. 

Fårafveln har inom länet ieke ernått någon nämnvärd ut
veckling. Den är obestridligen nödig och nyttig för ett län så
dant som Norrbottens, der lin icke odlas och der fårens ull och 
skinn äro väl behöfliga för tillverkning af kläder, lämpade efter 
det stränga klimatet. A andra sidan möta dock inom länet 
stora svårigheter mot fårskötselns utveckling, särskildt genom 
nödvändigheten under den kalla årstiden af långvarig stallfodring 
med hö. När fodertillgången blir knapp, blir det också derför i 
främsta rummet fårstammen, som blir föremål för decimering. 
Den ofvan meddelade tabellen öfver antalet kreatur inom länet 
under perioden visar ock en betydande, i samband med de svaga 
foderåren stående, minskning af fårens antal. Statens under
visare i ullkultur och fårskötsel har under tvenne af periodens 
år, på reqvisition af Hushållningssällskapet, besökt länet för att 
lemna jordbrukarne råd och upplysningar om sättet för får-

skötselns rätta bedrifvande och Hushållningssällskapet har sökt 
i sin mån befrämja dennas utveckling genom att erbjuda sina 
åtgärder för anskaffande åt hågade jordbrukare utaf lämpliga 
afvelsdjur af cheviotras till korsning med den mera sträfulliga 
och småväxta inhemska rasen, men sällskapets åtgörande här-
utinnan- har icke mötts af någon tillslutning frän allmänhetens 
sida. 

Getternas antal inom länet är obetydligt. Hvad svinskötseln 
beträffar synas de statistiska uppgifterna antyda en betydande 
tillbakagång. Förhållandet torde dock knappast vara sådant, 
som nämnda uppgifter angifva. Visst är åtminstone, att å mänga 
trakter inom kustlandet i södra delen af länet ett omisskänneligt 
intresse för svinafvelns bedrifvande gjort sig gällande. 

I fråga om renskötseln inom länet hänvisas till hvad här 
ofvan, under afdelningen rörande länets invånare, blifvit anfördt 
angående lappväsendet och dermed sammanhängande förhållanden. 

På sätt i föregående femårsberättelser skett, meddelas här i 
tabell K en tabellarisk uppgift å landtmannaprodukter m. m., 
hvilka under periodens sista år genom tullkamrarne uti länets 
städer hit införts. 

C) Skogshushållning. I fråga om arealen af de skogsom
råden utaf olika slag, hvilka inom länet förekomma, gäller, att, 
då afvittringen ännu vid periodens utgång icke vunnit slutlig 
fastställelse för åtskilliga delar af länet, definitiva siffror icke 
kunna härutinnan för närvarande uppgifvas. Vid sådant för
hållande synes skäl icke nu förefinnas att söka angifva nya 
siffror i stället för dem, som i senaste femårsberättelser med
delats, då dylika uppgifter allenast skulle komma att fä en ap
proximativ giltighet. Konungens Befallningshafvande har för
denskull ansett sig här böra angifva allenast de ändringar af 
större betydenhet, som äro att anteckna för perioden, och får 
Konungens Befallningshafvande i sådant hänseende anmärka, att 
under perioden tillkommit, ehuru densamma icke utstakats förl
än under år 1896, en kronopark inom Arjepluogs socken med 
en areal af 85,979·95 hektar, samt att kronoparksarealen inom 
länet i öfrigt ökats dels genom inköp af åtskilliga inom Bodens, 
Vittjärvs, Svartbyns och Hedens byar uti Öfver-Luleå socken 
belägna hemman, hemmansdelar och lägenheter med en areal af 
sammanlagdt 1,191·68 hektar, dels derigenom att Degerfors stock-

Tab. K. Landtmannaprodukter m. m., som under år 1895 
införts till Piteå, Luleå och Haparanda tullkamrar. 
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fångst skogar, 2,178·M hektar, återfallit till kronan, hvarförutom 
någon ökning uppstått genom utläggande till kronopark af egor, 
hörande dels till indragna boställen, dels till kronoheraman, hvar-
till åborätten förverkats. De inom länet befintliga, kommuner 
tillhöriga, besparingsskogar hafva under perioden ökats dels ge
nom utbrytning af Geliivare sockens häradsallmänning med en 
ytvidd af 63,014·13 hektar, dels genom tillkomsten af Arjepluogs 
och Jockmocks socknars allmänningar, hvilka, slutligen utstakade 
under är 1890, innefatta den förra 21,171·30 hektar samt den 
senare 68,760·i hektar. 

I senaste femårsberättelse framhölls den betydelse, goda 
jlotthder ega för skogstillgängens tillgodogörande och höjandet 
af dess värde, och redogjordes för de förhållanden, hvilka dermed 
ega sammanhang, samt för de åtgärder, som uti ifrågavarande 
hänseende inom länet vidtagits. Under hänvisning till den full
ständiga redogörelse, som då lemnades, vill Konungens Befall-
ningshafvande frän densamma erinra, hurusom det sedan längre 
tid tillbaka framträdt såsom ett önskningsmål att kunna genom 
vattendragens beredande för timmerflottning underlätta skogs-
eftekternas utdrifning och hnruledes detta sträfvande tagit sig 
uttryck i skilda åtgärder frän statens sida. Till ifrågavarande 
ändamål syftade på sin tid de flott ledsundersökningar och i sam
band dermed stående primära skogsuppskattningar, som under 
en följd af år fortgiugo inom länet. I brist på nödiga medel 
för vidtagande af mera verksamma åtgärder inskränktes dessa till 
en början till de allra nödtorftigaste rensnings- och sprängnings-
arbeten och, dä det visade sig, att litet eller intet härmed åstad
koms, vidtog man utvägen att vid virkets försäljning binda 
skyldighet för köparen att iordningställa och flottbargöra vatten
dragen frän inköpta skogstrakter. Häraf föranleddes de stora 
fleråriga virkesförsäijningarna i slutet af 1870- och början af 
lSKO-talet. Man fann likväl snart, att detta sätt att lösa frågan 
var alltför kostsamt, enär timmervärdet pä ståndorten härigenom 
nedbragtes till en obetydlighet, på samma gång flottbargörandet 
af vattendraget blef planlöst och otillfredsställande. Da äfven 
de nya vattenrätts- och flottledsförfattningarna, der man räknat 
htifvudsakligim med enskildes företagsamhet, visade sig mindre 
tillämpliga och derför äfven mindre effektiva för detta vidsträckta 
län. fann man det sa småningom alltmer nödvändigt, att staten 
sjelf pa ett mera verksamt sätt lade hand vid vattendragens 
reglering. Ilufvudsakligen afsågos härvid de vattendrag, som 
helt och hållet Ingo inom statsskogarne och der enskildes in
tressen ej trädde hindrande i vägen. Endast i mera trängande 
fall skulle vattendrag, som i följd af sin natur och belägenhet 
måste biifva allmänna, göras till föremål för statens direkta 
ingripande. Efter det frän början af innevarande årtionde en 
byggnadskontrollant fungerat vid de byggnadsföretag, som nu 
satts i verket, blef frän och med år 1893 anstäld för statens 
Hottledsbyggnadsföretag inom länet en särskild flottledsingeniör 
för de tekniska anordningarna och tillsynen öfver arbetenas ut
förande med förre kontrollanten såsom arbetsledare jemte ytter
ligare ett arbetsbiträde. 

Af sädana Hottleder, som falla ensamt inom kronoskogarnes 
områden och derför äro att anse såsom enskilda flottleder i sta
tens hand, hafva under perioden följande undersökts och delvis 
iordningstälts: Liviojoki, Siikajoki, Öfre Kihlangijoki, Kärendöjoki, 
Lainio elf (s. k. Kangosforsen), Vuoddasbäcken, Piteå elf ofvan 
Abmorelfvens inflöde, Abmorelfven med tillflöden, Stora Lule elf 

ofvan Ligga (Harsprånget), Mörtbäcken och dess vattensystem, 
Nautijaurelfven, Ruodnabäcken och Märsabäcken. Samtliga dessa 
vattendrag hafva undersökts af flottledsingeniör och hafva med 
undantag af de fyra sistnämnda ansetts förtjenta att iordning
ställas samt äro under arbete eller hafva fullbordats. Härjemte 
hafva Sikån, Telebäcken och Hvitbäcken, undersökta af veder
börande jägmästare, blifvit iordningstälda. Varrisån, som i sam
manhang med stöire virkesförsäljning underkastats fullständig 
nybyggnad, har undergått en del reparationer, bekostade af 
virkesköparen. 

Vattendrag, hvilka efter framställning af skogsförvaltningen 
undergått flottledssyn i och för upplåtande till allmänna flott
leder samt angående hvilka Konungens Befallningshafvande der-
efter under perioden meddelat flottningsutslag, äro följande: 
Svärdelfven och Nuortijaurbäcken, Kengis-Lappea, Puostijoki, 
Perlelfven och Naustaelfven, Bölsmansån, Hvitträskbäcken och 
Spikelfven samt Svansteins vattendrag. De trenne sistnämnda 
hafva icke ännu blifvit bygda, hvaremot de förutnämnda äro 
i enlighet med utslagen iordningstälda; dock har flertalet af dem 
ej ännu kunnat såsom allmänna flottleder definitivt upplåtas. 

De kostnader, dem staten nedlagt på dessa flottledsarbeten 
och regleringar, uppgå för femårsperioden till omkring 243,000 
kronor, en visserligen i och för sig betydande summa, men 
dock otillräcklig, i betraktande af hvad på detta område är att 
göra. Hvad som i sådana företag nedlägges, blir dock snart 
återgäldadt, dels direkt genom inflytande amorteringsumgälder, 
dels medelbart genom det ökade timmervärdet och det vidgade 
område, hvarinom timmerdrift möjliggjorts. 

Bland flottledsarbeten, som under perioden verkstälts af en
skilde, märkas de, som egt rum i Råneå elf från Båtbäcken till 
Lillvassbomiuen, Stockforselfven, Aby och Byske elfvar med en 
del bivatten samt Skellefteå elf med en stor del af dess mindre 
tillflöden inom Arvidsjaurs och Arjepluogs socknar, hvarförutom 
en del mindre förbättringar och reparationer här och hvar före
tagits. 

Efter internationel öfverenskommelse har reglering genom 
sprängningar och rensningar af Torneå och Muonio elfvar pågått, 
hvarvid hufvudsakligaste arbetena förekommit i de svåra och 
för flottningen hinderliga Muonio samt Vuoento och Matkakoski 
forsar. 

Hvad nu närmast beträffar kronoskogarne och hushållningen 
dera, torde i enlighet med uppgifter, som benäget lemnats af 
öfverjägmästaren N. Sjöberg, följande böra här särskildt an
märkas. 

För att utröna dessa skogars verkliga afkastningsförmåga i 
och för ett ordnadt och med skogens framtida bestånd fullt för
enligt virkesuttag, hafva under perioden undersökningar och upp
skattningar egt rum, hvilka omfattat en ganska betydande areal. 
Sådana undersökningar hafva nämligen företagits på 18 särskilda 
kronoparker med en ytvidd af sammanlagdt 263,816·33 hektar, 
hvarförutom under samma tid 14 ecklesiastika boställsskogar 
blifvit indelade till ordnad skogshushållning eller för sådan in
delning undersökta. Dessa undersökningar och uppskattningar 
hafva gifvit vid handen, att en vida större årsafkastning från 
skogarne bör kunna för framtiden påräknas, än hvad man hit
tills, efter blott okulär besigtning, ansett sig kunna antaga, sär
skildt under de närmaste tio åren, då den skadade skogen är 
afsedd att i möjligaste mån tillgodogöras. Sedan afverkmngen 
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derefter kommer att begränsas till den friska skogen, torde den 
nedgå till i det närmaste den timmerkontingent, som hittills 
plägat årligen uttagas, eller omkring 650,000 sågtimmerträd, repre
senterande ett skogskapital af omkring 32 till 33 millioner friska 
eller åtminstone i tekniskt hänseende friska träd. Om dessa 
beräknas i värde efter de pris, som vid 1896 års virkesauktioner 
inom länet erhållits, uppkommer en summa af mer än 67 mil
lioner kronor. Härvid bör märkas, att vid förenämnda upp
skattningsförrättningar minimidimensionen för frisk skog sänkts 
från 33 till 31 centimeters brösthöjdsdiameter, enär genom verk-
stälda växtfysiologiska undersökningar blifvit utrönt, att hugg-
barhetsåldern för timmertallen i Norrbotten — i stort sedt och 
med nödig reservation för en mängd skiljaktigheter beträffande 
växtlighet, jordmån och läge — sammanfaller med sistnämnda 
mått och att trädens sparande, efter det denna dimension upp
nåtts, i allmänhet, skulle lemna ett från ekonomisk synpunkt 
mindre gynsamt resultat. 

I ett län, der endast gröfre virkessorter kunna bära ut-
drifningskostnaden, medan denna för mindre eller sämre virke 
ställer sig oproportionerligt hög, har naturligen ett intensivare 
skogsbruk ringa förutsättning för att kunna vinna tillämpning. 
Allt ordinarie virkesuttag sker derför genom timmerblädning. 
Denna metod kan tillämpas på olika sätt och det torde ej vara 
för mycket sagdt att påstå, att tillvägagångssättet härvidlag under 
perioden vunnit betydligt. Sålunda har man sökt att mer och 
mer genomföra ett omsorgsfullt urval af de timmerträd, som för 
sin egen eller beståndets skull böra afve-rkas, samt att i er
forderlig mån spara de växtliga och kraftiga träden för återväxt 
och kommande skördar. För att i öfrigt motverka de blädn ingen 
följaktiga olägenheter har man genom att med extra afverkning 
årligen öfvergå vissa delar af hyggena sökt att gallringsvis fä 
bort så mycket som möjligt af qvarlemnade mindre och sämre 
marväxta träd för underhjelpande af återväxten och skogsför-
yngringen. Detta rensningsvirke har under år af minskade ar-
betsförtjenster mot låga stubbören lemnats åt den närboende 
fattigare befolkningen. 

Äfven vid sjelfva afverkningen, trädens fällning och aptering, 
har ett afsevärdt rigtigare och bättre förfaringssätt för tillgodo
görande af virkesmassan vunnit insteg. Först under de senare 
åren har nämligen nedsågning af träden mera allmänt kommit i 
bruk, hvarigenom ungefär en tredjedels meter af den gröfre och 
bättre delen utaf träden besparas. Äfvenså har virkets uttagning 
till mindre toppdimension ökat behållningen, hvarjemte den å 
vissa trakter vid de större vattendragen, särskildt i de norra or
terna, införda anordning, att träden ej i skogen uppdelas i stock
längder, utan tagas hela intill 7 å 6 V» eng. tums topp, för att 
först vid sågverken afpassas i fördelaktiga och begärliga längder, 
uti ej ringa mån fördrygat virkesutfallet och nedsatt tiilsynings-
kostnaderna vid hyggena. 

Virkets afforsling sker numera med betydligt större var
samhet och den vårdslöshet vid virkets fällning (ifällning), bleck-
ning af körskiften och nedhuggning af träd, hinderliga för kör
vägars upptagande, som tillförene var så vanlig i de afiägsna 
skogstrakterna här uppe, har, om ej upphört, dock väsentligen 
minskats. Såsom bidragande orsak härtill torde utom en skärpt 
kontroll få räknas det numera påbjudna förfaringssättet att upp
dela alla större utstämplingar i vissa till trädantal bestämda 

körskiften om 1,500 till 2,000 träd i hvarje, hvarigenom större 
reda och ordning kunna åstadkommas. 

Utdrifningarna hafva i allmänhet försiggått under temligen 
gynsamma omständigheter. Hvarken snö och köld eller yrväder 
och hastigare omslag i väderleken hafva förekommit i ovanligare 
grad. Härigenom hafva högst obetydliga rester af för afverkning 
bestämdt virke behöft lemnas qvar till ett påföljande år och, då 
äfven virkets flottning med ett par undantag utfallit tillfreds
ställande, hafva utdrifningskostnaderna, trots de dryga arbets-
och dagsverksprisen, ej stält sig alltför betungande. 

Af de olika sätt, hvarpå virke frän kronans marker upp-
låtes, intager den en gång om året— under hösten — på offentlig 
auktion inför Konungens Befallningshafvande försiggående ordi
narie virkesförsäljningen främsta rummet. Vid denna auktion 
försäljes icke allenast den virkesmängd, som efter förut upp
rättade och af Domänstyrelsen uppgjorda förslag bestämts böra 
för året efter förutgängen utsyning försäljas, för afverkning 
under det förestående afverkningsåret, från kronoparker, odispo
nerade kronoöfverloppsmarker och de delar af oafvittrade skogar, 
å hvilka icke uteslutande rätt till utsyning tillkommer någon 
enskild, utan ock den skog, som efter faststäld liushållningsplan 
bör uttagas från sädana boställen inom länet, frän hvilka för
säljningsmedel ingå till någon under statens förvaltning stäld 
fond. Ett annat sätt för upplåtelse af kronoskog består i för
säljning af flerårig afverkningsrätt till visst, för är bestämdt, 
antal träd från kronopark, hvilken rättighet, efter förutgången 
auktion, upplåtes genom särskildt kontrakt af Domänstyrelsen. 
Genom försäljning under hand föryttras virke, efter Domän
styrelsens bestämmande, endast i särskilda fall, då sådant på
kallas, antingen deraf att fråga är om ringare virkesbelopp eller 
om sådant sämre och betydelselösare virke, som ej har allmän 
efterfrågan och der intet skulle vinnas genom utbjudande på 
auktion, eller då försäljning föranledes af tillfälliga behof, såsom 
för jernvägarnas behof af syllar, för llottledsbyggnader, för väg-
och brobyggnader m. m. Slutligen är att i detta sammanhang 
märka den rätt till virkestägt, som kan tillkomma sågverk eller 
bruk på grund af s. k. stockfångstprivilegium eller såsom er
sättning för afstående från dylikt privilegium. 

Det virke, som inom länet på angifvet sätt försäljes å of
fentlig auktion, är numera alltid före försäljningen utstämpladt. 
1 detta hänseende har en förändring egt rum, från livad som 
förr praktiserades. Enligt den äldre regimen bortauktionerades 
vissa dimensioner å vissa angifna trakter, hvarefter skogstjenste-
mannen hade att, enligt de vid försäljningen träffade bestäm
melser, verkställa utstämplingen. I stället verkställes nu utstämp-
lingen före försäljningen till största fördel för både säljare och 
köpare och icke minst för skogen, enär nu derifrån kan uttagas, 
just livad som verkligen bör komma bort, utan att man är bunden 
af vissa på förhand uppstälda godhets-, dimensions- och afstånds-
klassiftceringar. Med detta försäljningssätt förekommer ej heller 
den förr brukliga s. k. vrakprocenten — ett tillägg utöfver det 
till utstämpling försålda trädantalet såsom vederlag åt köparen 
för den anpart af detta, hvilken kunde antagas bestå af odugliga 
träd — utan säljas träden, sådana de på rot å ståndorten be
finnas, utan vederlag för skadade eller odugliga träd. Den of
fentliga försäljningen eger numera rum i september eller början 
af oktobsr och utsyningarna ske så tidigt dessförinnan, att trä-
va ruafnämare ega tillfälle att taga kännedom om och undersöka 
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de utstämplade virkesposternas beskaffenhet äfvensom utdrifnings-
förhällandena samt sålunda göra sig fullt förtrogna med det 
virkesntfall, som är att påräkna. 

Hvad beträffar den ofvan omförmälda underhandsförsälj-
ningen, sa besörjes denna, i hvad den afser skadad, torr och 
vindfäld skog äfvensom tjäruvirke, af vederbörande revirförvaltare 
och har den under perioden vunnit betydligt i kontroll och öfver-
skådlighet. All sådan försäljning sker numera mot hyggesbevis, 
berättigande till viss virkestägt ä angifven trakt utaf visst slags 
virke, frjin paginerade blankettböcker med qvarsittande verifika
tioner och afslutas köpet, der ej kontant liqvid genast erlägges 
till jägmästaren, niot betalningsförbindelse, försedd ined veder
häftig borgen, hvarefter medlen sedermera indrifvas af Kung). 
Maj:ts Befallningshafvande. 

I fråga om storleken af det virkesuttag, som under perioden 
eift rum från kronans marker, och dervid främst det virke, som 
försålts frän kronoparker, odisponerade kronoöfverloppsmarker 
samt från sådana delar af oafvittrad skog, der uteslutande 
ntsi/ningsrätt icke tillkommer någon enskild, så har sistberörda 
virke under perioden uppgått till följande mängder: 

I denna uppgift innefattas icke allenast det efter utsyning 
pä ordinarie årlig auktion försålda virke utan äfven det, som 
upplåtits genom kontrakt om flerårig afverkningsrätt, äfvensom 
det till extra afverkning hänförliga under hand försålda virke. 
Hvad angår kontrakt om flerårig afverkningsrätt, så har under 
perioden allenast ett sådant varit gällande, nämligen af den 18 
januari 18H8 angående afverkning från Varriså kronopark, på 
grund af hvilket under åren 1891—1895 uttagits ett i ofvan-
stäende uppgift ingående antal af 036,158 träd. I samma upp
gift ingår jcinväl ett antal träd, hvilka för kronans räkning 
under perioden försålts frän den s. k. Kengis kolfångstskog, ut
bruten i tre skiften om tillsammans 14,109-6s hektar för fyllande 
af Kengis bruk tillförsäkrade 17,121-w tunnor kol årligen, men 
från hvilken kronan, dä bruket icke på längre tid tillgodogjort 
sig sitt tillerkända virkesqvantum, låtit för sin räkning under 
perioden uttaga befintligt virkesöfverskott i skadad och öfver-
mogen skog. 

Från stovkfångsUkogar hafva under perioden af de dertill 
berättigade uttagits: 

tillhopa således 1,043,916 sågtimmerträd, hvilkas kubikmassa, 
då i de flesta fall afverkningsrätt medgifvits ned till 26 centi
meters brösthöjdsdiameter, uppgått till omkring 417,566 kubik
meter. 

I anledning af det stora virkesuttaget från stockfångst-
skogarne bör anmärkas, att utaf dessa skogskomplexer större 
delen — 96,619 hektar — upplåtits på flerårig afverkning till 
innehafvarne, hvilka berättigats att såsom vederlag för åtnjutna 
privilegier under tiden afverka dera befintliga träd af viss bröst
höjdsdiameter, hvarefter skogarne återfalla till kronan. Allenast 
ett fåtal stockfångstområden — Lejonströms, Brännfors, Storfors 
och Törefors — med en areal af 35,097-33 hektar afverkas ännu 
enligt resp. privilegier med ett visst utsynadt trädantal för är. 
Beträffande de öfriga äro kontrakt om deras återfallande till 
kronan träffade. Af dessa har ett stockfångstområde — Deger-
fors — efter afverkningskontraktets tilländagång den 12 april 1895 
återgått till kronans disposition; de andra, som till största delen 
redan äro slutafverkade, återfalla under den nu ingångna femårs
perioden med undantag af Björkfors stockfångstskog, som återgår 
under år 1904. Aftalen angående privilegierättens upphörande 
förskrifva sig i allmänhet från femårsperioden 1886—1890. Under 
den, hvarom här är fråga, har allenast ett sådant aftal kommit 
till stånd, nämligen angående Björkfors stockfångstskog, å hvilken 
afverkningsrätten bestämts att omfatta träd intill 27 centimeters 
diameter vid brösthöjd. 

Det antal träd, som i sammanhang med de årliga krono-
skogsauktionerna försålts från boställsskogar, har under perioden 
utgjort tillhopa 1,754 sågtimmerträd om 1,023-is kubikmeter. 

Virkespriserna för de under perioden försålda skogseffekterna 
framgå af följande: 

A de årliga ordinarie skogsauktionerna hafva försålts: 

Af de särskilda reviren nåddes under perioden högsta medel
priset af Pajala revir med 1-so kr. per träd, hvilket pris emel
lertid varit tillfälligt samt beroende på en större försäljning år 
1894 af 110,025 träd af gröfre dimensioner. Dernäst kommer 
Norra Piteå revir med Vet kr. per träd. Lägst har Södra Piteå 
revir stått med 0'73 kr. per träd, beroende denna låga siffra 
derpå, att virkesuttaget till stor del skett genom berednings-
och rensningshyggen. 

För ofvan omförmälda, på grund af flerårig afverkningsrätt 
från Varriså kronopark uttagna 636,158 träd hafva erlagts 
718,858-54 kr. efter 1-is kr. per träd. 

För Gellivarabanans syllbehof försålda 107,502 bjelk- och 
sågtimmerträd hafva betingat ett pris af 122,921-25 kronor, alltså 
i medelpris l u kr. för träd. 

Den från boställen försålda skogen har betingat ett medel
pris af 1-42 kr. 

De virkespris, som sålunda erhållits och som varit i jemnt 
stigande med undantag för periodens sista år, måste anses sär
deles fördelaktiga, särskildt om man tager i betraktande det 
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stillestånd, som under perioden egt ram å den utländska trä
varumarknaden, samt den ökade mängd, hvari till följd af sorg-
fälligare urval vid stämplingarna skadad skog ingått i auktions
virket, äfvensom den nedsättning, som egt rum i dimensionerna 
för den friska skogen genom minimidimensionens sänkning från 
33 till 31 centimeter vid brösthöjd. Att, sådant oaktadt, virkes
prisen under perioden i det närmaste fördubblats, dertill torde 
i främsta rummet anledningen vara att söka i det förhållandet, 
att det norrbottniska virket blifvit under perioden i alltmer ökad 
grad föremål för spekulation af trävaruafnämare från sydligare 
delar af riket, hvarigenom uppstått en inom länet förut okänd 
konkurrens. Till denna ändring har tvifvelsutan medverkat, för
utom den söderut minskade tillgången på gröfre dimensioner i 
de dervarande hårdt anlitade skogarne, jemväl den omständig
heten, att, såsom ofvan framhållits, åtskilliga flottleder blifvit 
genom statens försorg anordnade, hvarigenom större beräknelighet 
för den underlättade virkestransporten vunnits. Till de för
höjda prisen torde äfven hafva bidragit de förändringar, som i 
afseende å sjelfva försäljningssättet egt rum dels derutinnan, att 
jemväl förseglade anbud numera mottagas vid auktionerna, dels 
derigenom att, då vid auktionen antagliga anbud å vissa poster 
icke erhållits, dessa poster sedermera icke försålts under hand, 
utan gjorts till föremål för utrop vid särskild ny auktion, genom 
hvilket senare förfarande auktionsförsäljningarne vunnit fasthet 
och betydelse, vida utöfver hvad som förut varit förhållandet. 

Den minskning i medelpris, som visar sig för periodens 
sista år, är endast skenbar. Försäljningen år 1894 lemnade ett 
högre medelpris i följd af den ofvan omnämnda försäljning, som 
då inom Pajala revir egde rum af en virkespost å mera än 
100,000 träd, hvilka i följd af sina större dimensioner betalades 
med ända till 2-65 kr. per träd. Undantages denna alldeles till
fälliga försäljning från beräkningen, blir 1894 års medelpris 
1'74 kr. Att 1895 års försäljningar (medelpris l-75 kr.) icke 
tedde sig så gynsamma, som man af tendenserna til! gryende 
bättre träkonjunkturer väntat, torde delvis hafva berott deraf, 
att från Gellivare allmänningsskog samtidigt utbjödos 378,847 
träd, hvarförutom under senare åren börjat förekomma, att trä
varuköpare inom länet hemta en del af sitt virkesbehof från 
Finland, hvarest, i den mån afvittringen der vinner afslutning, 
ökade virkesmängder komma i marknaden. 

De priser, som erhållas vid extra försäljningar af skadad, 
vindfäld och torr skog samt af tjäruvirke, äro temligen obetyd
liga och hafva under perioden icke blifvit väsentligt höjda. 
Totalbeloppet har dock för perioden utgjort ej obetydligt öfver 
350,000 kronor. Dessa försäljningar medföra vid inträffad ar
betsbrist eller andra ogynsamma förhållanden å någon ort till
fällen till arbetsförtjenst åt behöfvande, om de än icke kunna 
sägas bereda dessa all den förmån, som man af dem velat på
räkna. Från skogsvårdssynpunkt skulle dessa försäljningar tjena 
till beståndsregleringens befrämjande samt till återväxtens be
fordran, men åtskilliga omständigheter medföra, att de härut-
innan icke kunna fullt verka på önskvärdt sätt. Dels kunna 
endast de närmast vattendragen liggande trakterna underkastas 
ifrågavarande slags afverkning, då det ej lönar sig att utdrifva 
dessa mera värdelösa virkesslag längre väg, dels kan ej undvikas, 
att icke äfven något bättre skog måste medfölja, än hvad strängt 
taget vore nödigt, dels måste uttaget rättas efter efterfrågan på 
särskilda trakter eller vattendrag, i följd hvaraf och då andra 

ställen, som kunde vara i behof af lika behandling, måste för
bigås, någon genomförd hyggesordning icke kan tillämpas. Så 
småningom torde dock genom vidtagna ändringar och förbätt
ringar dessa afverkningar kunna bringas att bättre fylla den be
tydelsefulla uppgift, som de enligt sin natur äro egnade att i 
skogsvårdshänseende tjena. 

Inkomsten från de skogar, från hvilka afkomsten ingår till 
statsverket, utgöres af följande under perioden till länets ränteri 
inlevererade skogsmedel: 

Jemföres detta medeltal med förra femårsperiodens, som ut
gjorde 774,164'n kr., så befinnes, att medelinkomsten för den 
nu ifrågavarande höjts med 118,774'7i kr. 

För utgifterna till skogsstatens i länet aflöning samt för 
kostnaderna för skolförvaltningen öfver hufvnd lemnas föl
jande öfversigt: 

Hvad härnäst beträffar de särskilda Åtgärder, som till be
främjande af hushållningen å kronoskngame blifvit under perioden 
af statsverket eller skogsförvaltningen vidtagna, så hafva redan 
i det föregående, vid redogörelse för flottledsförhallandena inom 
länet, blifvit. anmärkta de flottledsarbetcn, dem kronan låtit med 
bekostnad af dertill anvisade medel under perioden verkställa. 
Utom dessa arbeten hafva vi att i nu ifrågavarande hänseende 
anmärka följande. 

För virkesdriftens underlättande hafva några mindre våg-
anläggningar blifvit under perioden med skogsmedel utförda. 
Sålunda har en släpväg om 1'8 mil kommit till stånd mellan 
Storfors och Storidan samt en kärrväg från Storfurs uppefter 
"Varriså och Telebäckens vattendrag om 3·3 mil blifvit fullbordad, 
hvarjemte en del gångvägar inrättats och spånglagts inom mera 
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otillgängliga trakter, för lwilket ändamål 100 till 300 kronor 
årligen anvisats för hvarje revir. En mindre väg öfver krono
park har med vederbörligt tillstånd af enskild person blifvit bruten 
mellan Grundsel och Sandträsks jernvägsstation, 3 till 4 kilo
meter. Den ringa omfattning, i hvilken under perioden vägar 
till virkesdriftens befrämjande blifvit med skogsmedel anlagda, 
må finna sin förklaring deraf, att staten numera är förpligtad 
att för sina skogar deltaga i allmänna väghållningsbesvärets ut
görande å landet, en skyldighet som inom Norrbottens län med
fört under periodens sista år en utgiftssumma af mer än 31,000 
kronor. Det lärer dock ej kunna bestridas, att vägars anläg
gande inom de vidsträckta kronoparkerna är synnerligen be-
hörligt för höjande af dessas och skogsprodukternas värde och 
att sådana arbeten, utförda af skogsförvaltningen, betala sig 
genom förhöjda virkespris. Det vill derför tyckas, som borde 
dylika väganläggningar, hvilka hafva sitt omedelbara ändamål 
på samma gång som sin betalning i ökade skogsvärden, af staten 
i rätt betydande mån utföras, frånsedt den större eller mindre 
tunga, som enligt den nya väglagen må träffa statsverket, så
som delaktigt i det allmänna vägunderhållet. Att skogsvägar, 
anlagda sxenom kronoparkerna, skulle jemväl främja den all
männa samfärdseln ocli dermed befordra odling och utveckling 
i kringliggande bygd blir en medelbar vinst, hvilken i sin ord
ning återverkar befrämjande på sjelfva skogsvården och skogens 
tillgodogörande genom att underlätta bevakningen, bereda be-
qvämligare tillgång på de vid skogsutdrifning behöfliga för
nödenheter ni. ni. 

I det föregående har Konungens Befallningshafvande haft 
anledning att beröra den under senare åren vidtagna upplåtelse 
af s. k. skogstorp. Med föranledande af nådiga brefvet den 29 
maj 1891 hafva under perioden utförts ganska omfattande un
dersökningar å distriktets kronoparker rörande tillfällen för in
rättande af dylika torplägenheter och har dervid kartläggning 
ocli urstakning egt rum, hvarefter hugade sökaDde fått tillfälle 
att anmäla sig. Efterfrågan har visat sig lifligast efter Piteå, 
Aby och Byske elfdalar med jemnt aftagande norrut, så att i 
Paja la revir, der dock blott tre eller fyra lägenheter undersökts, 
ingen sökande anmält sig. Inom lappmarkssocknarne, der af-
vittrinceii ej ännu blifvit fullt genomförd och der dispositionen 
af ängslägenheter a kronopark i vissa fall utgör hinder för 
lägenheters upplåtande, har endast ett fåtal skogstorp kunnat 
komma till stnnd. De torpupplåtelser, som egt rum, hafva i 
åtskilliga fall galt äldre lägenheter, upptagna å kronoparkerna 
antingen utan tillstånd eller efter mera provisoriskt af skogs-
förvaltningen lemnadt medgifvande. 

Vid utgången af är 1895 voro — utom 12 beslutade, men ej 
ansökta skogstorp — följande genom kontrakt upplåtna och på 
de olika reviren sålunda fördelade: 

Ej så få skogstorp äro redan färdigbygda och statsanslaget, 
500 kronor, derför utbetalat. Åtskilliga äro i det närmaste 
färdiga. Att döma af hvad som redan nu egt rum, och sedan 
framdeles i och med öfverloppsmarkernas disposition nya krono
parker bildats samt privilegiiområdena i kustsocknarne återgått 
till kronans fria disposition, kan man med säkerhet motse ett 
mångdubbelt större antal skogstorp inom länet. 

Under perioden hafva vissa kulturåtgärder till befräm
jande af skogsföryngringen blifvit af skogsförvaltningen vid
tagna. Sålunda har derunder skogssådd utförts å samman-
lagdt 593-o4 hektar för en kostnad af i medeltal 10 till 12 
kronor per hektar. 

Att särskilda åtgärder måste vidtagas till befrämjande af 
skogens återväxt inom länet, är obestridligt och framgår ytter
ligare af de iakttagelser rörande barrträdens frösättning och 
fröens grobarhet, som under perioden kunnat göras. Ehuru åren 
1891, 1894 och 1895 med torra och varma försomrar varit för 
skogsträdens blomning och frösättning särdeles gynsamma, har 
det oaktadt tallen icke under nämnda år haft ens ordinär frö
tillgång, utan har denna under hela femårsperioden varit högst 
ringa, inskränkande sig till vissa mindre trakter eller bestånd. 
Detta ger stöd åt det antagandet, att inom våra nordligaste 
trakter, som dock äro hufvudsakligen tallproducerande, icke före
ligger någon motsvarighet till det förhållande, som söderut eger 
rum, nämligen att fröår för tallen med ganska stor regelbundenhet 
inträffa hvart tredje eller hvart fjerde år. Granen deremot 
hade såväl år 1892 som år 1895 ovanligt rik frösättning, men 
fröet från år 1892, hvilket underkastades undersökning från 
länets samtliga revir, var smått och delvis odugligt, med en 
grobarhetsförmåga af 2 till 10, högst 27 procent, beroende detta 
tilläfventyrs på den kalla och regniga väderlek, som under nämnda 
års sommar var rådande. 

Tallens sparsamma eller under längre tidsföljder helt och 
hållet uteblifna frösättning är för skogsföryngringen, särskildt 
under vissa yttre rubbningar, ett mägtigt hinder. De gamla 
vidsträckta brandfälten, flerstädes fullständiga kalmarker, bära 
ojäfvigt vittnesbörd härom; ty dessa hafva efter branden hunnit 
gräs- eller mosslöpa eller öfverdragas med betäckning af hop
filtrade växtlemningar, innan ett fröår inträffat. Äfven vid 
timmerblädning visar sig samma olägenhet, i det de genom fäll
ningen upprispade fläckarne af frisk jord ej genast blifva be-
fröade. 

Af de verkstälda sådderna visa sig de äldre i allmänhet 
temligen tillfredsställande, ehuru likvisst torkan på sina ställen 
gjort skada och orsakat många af de späda plantornas utdöende 
strax på våren, innan rotfästet hunnit återvinna den genom 
såddfläckarnes uppfrysning rubbade stadgan. Synnerligast å de 
vida brandfälten lägger torkan stora hinder för skogskulturen 
och torde med skäl kunna betecknas såsom såddernas svåraste 
fiende häruppe, hvarest efter snösmältningen regn ej plägar falla 
på flere veckor, medan fuktigheten från källossningen då trängt 
ned till undre jordlager. Från Jockmocks revir klagas öfver 
plantsjukdomen »Schötte», hvilken å vissa fält angripit och full
ständigt förstört plantorna i en del såddfläckar, under det i 
andra närliggande plantorna varit alldeles oberörda deraf, gröna 
och kraftiga. Inom några revir, såsom Luleå och Råneå, säges 
renen hafva skadat sådderna, dels genom tramp och dels vid 
nppsparkning af snön för mossans åtkommande. 
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Att döma af försökssådderna synes skogskultur åtminstone 
i kustreviren hafva utsigt att lyckas, om det än må vara för 
tidigt att derom yttra sig med någon bestämdhet, då öfver hufvud 
endast tre- till fyraåriga sådder ligga till grand för omdömet, 
likasom ock ledning ännu saknas för bedömande af det eko
nomiska utbytet af en dylik skogskultur, och huruvida utfallet 
af densamma kommer att ställa sig gynsamt till den nedlagda 
kostnaden samt göra en allmännare och genomförd användning 
deraf finansielt fördelaktig. 

Försök hafva äfven anstalts att utfälla den mest mariga 
och för återväxten hinderliga skogen äfvensom att zned lindrig 
eld strax efter snösmältningen eller genom svedjande bereda 
lämplig bädd för skogsfröet. 

Från och med år 1892 hafva inom samtliga revir försök i 
mindre skala egt rum att uppdraga sibiriska lärkträdet. Dessa 
försök sägas hafva utfallit särdeles väl och man väntar de bästa 
resultat för framtiden. Härdigheten och motståndskraften torde 
dock ännu ej kunna fullt bestämmas, då under vintrarne snö
täcket ännu skyler toppskotten för den strängaste kölden. 

För nu omförmälda skogssådder och andra åtgärder till skogs-
föryngringens befrämjande hafva under perioden af för ända
målet anvisade 14,485 kronor anv&ndts ett belopp af 8,093'i6 kr. 

Afdikningar till beredande af mark för skogsbörd hafva 
under perioden börjat försöksvis anställas. Det är en sedan 
länge insedd olägenhet, att myrarne så småningom inkräkta pä 
skogsmarken, hvarigenom denna i utkanterna alltmer försumpas, 
äfvensom att åtskilliga skogstrakter, särskildt vissa granlider, 
äro så genomsyrade af grundvatten, att någon afsevärd timmer-
produktion ej är att derifrån förvänta, då träden, lafbehängda 
och angripna af innanröta, torka ut, innan användbar dimension 
uppnåtts. Också hafva samtliga revirförvaltningar anbefalts 
verkställa afdikningar å lämpliga, ej alltför djupa myrmarker 
samt annan sidländ och vattensjuk mark för att genom sänk
ning af grundvattnet återvinna en del nu odugliga arealer för 
skogsbörd. Hvad som härvid ännu blifvit ätgjordt, är dock en 
obetydlighet, dä under de fem senaste åren omkring 500 hektar 
utdikats och mer eller mindre torrlagts för en kostnad af 9,579 
kronor. 

Efter denna redogörelse för vidtagna åtgärder till de all
männa skogarnes vidmagthållande och förkofran torde ock böra 
omnämnas de särskilda fall af skada, för hvilka dessa skogar 
under perioden varit utsatta. 

Såsom vanligt har icke ringa förödelse anstalts af skogs
eldar. Om än somrarne 1891 och 1894 genom ovanligt ihål
lande torka varit utmärkta af temligeu vidsträckta skogseldar, 
hvilka på några ställen djupbrunnit och delvis förstört ej blott 
beståndet utan äfven humuslagret, torde dock den af brand öfver-
gångna arealen under femårsperioden uppgå till betydligt mindre 
vidd, än hvad förhållandet varit under föregående perioder. 

Den afbrända kronoskogsarealen har utgjort: 1,758 hektar 
år 1891, 50 år 1892, 150 år 1893, 2,000 år 1894 och 10 ar 
1895, eller tillsammans 3,968 hektar, och tillhörde af den år 
1891 afbrända skogsarealen omkring 1,000 hektar Råneå revir 
och af den år 1894 afbrända arealen likaledes omkring 1,000 
hektar Kalix revir. 

Den timmerskog, som efter 1894 års brand ej ansågs kunna 
qvarstå till ett kommande års försäljning utan att blifva full

ständigt värdelös och fördenskull genast måste utstämplas, ut
gjorde omkring 5,500 träd. 

Det kan icke förnekas, att en större varsamhet numera 
iakttages med eld ute å mark, åtminstone af den skogsegande 
befolkningen, sedan i följd af de ökade virkespriserna skogarnes 
rent pekuniära värde börjat allmännare inses, äfvensom att de 
för statens skogar anstälde brandrotemästare uträtta mycket till 
förekommande och begränsning af skogseldarne. Man ser dock, 
att, allenast förutsättningen — torka och värme — förefinnes, 
skogseldar af ganska stor omfattning äro gifna. Om nu än af 
de afbrända arealerna allenast en del blir så skadad, att sjelf-
sådd icke kan påräknas, är dock den skada, som uppstår såväl 
genom nedsättningen i virkets qvalitet och tillväxt som genom 
förlust af ungskog, så betydande, att den, tillika med den ökade 
kostnaden för de behöfliga skogskulturätgärderna, påkallar än 
mera skärpt tillsyn i fråga om skogseldarne, deras uppkomst 
och spridning. 

Rätt betydande skada hafva stormar anstalt under perioden. 
Svårast härjade den sydveststorm, som den 2 och 3 augusti 1893 
öfvergick länet och på mera blottstälda lägen kullfälde betydliga 
mängder timmerskog, hvilken i följd af förutgående ihållande 
regnig väderlek icke hade erforderligt rotfäste. Särskildt häftigt, 
nästan cyklonartadt, uppträdde den på ett milsbredt bälte från 
de stora sjöarne Grundträsk och Lappträsk i Råneå socken 
öfver kronoparkerna Skajte och Blåkölen, vidare öfver Töre-
fors, Ängeså och Narkens kronoparker i Kalix reyir samt in i 
Tärendö på södra sidan af Kalix elf, å hvilka trakter den 
fläckvis eller i långa, 100 till 200 meter breda, gator kullfälde 
bestånden. Tillstötande Gellivare allmänningsskog och trakterna 
vid Bönelfven blefvo ej heller oberörda. Af den kullblåsta 
skogen utstämplades 14,750 timmerträd utom mindre sortiment, 
som försåldes under hand, der efterfrågan förekom. Äfven under 
sommaren 1894 uppstod en hvirfvelstorm af ganska stor styrka, 
strykande fram öfver landet mellan Kalix och Tornea elfvar. 
Tärendö revir var härvid svårast utsatt för skadegörelse. En
samt pä Rissa och Mesto kronoparker kullfäides 8.200 träd och 
å kronomark i Juckasjärvi socken 1,300 träd, under det enligt 
uppgift angränsande enskilda skogar förlorade omkring 9,000 
träd. Spår af samma storm varsnades såväl i norra delarne af 
Kalix revir som i östra trakterna af Gellivare revir samt uppe 
i öfversta barrträdsregionen inom Pajala revir. 

Ingen märkbarare skada har genom insekter tillfogats krono-
skogarne. Skadeinsekter finnas nog, men den rikliga förekomsten 
af torrskog, vindfällen och rester från afverkningar erbjuder dem 
begärliga näringsplatser, och den friska växande skogen häruppe 
är, i motsats till hvad förhållandet är med de putsade kultur-
skogarne söderut, i regeln fredad frän insekthärjningar. Inom 
fjällregionen kring Stora Lulevattnet iakttogs är 1892 i början 
på sommaren eu ytterst talrik fjärillarv, som fullständigt af-
löfvade björkskogen på vida sträckor. Större delen af denna 
skog uttorkade påföljande är. 

Skada i vida större grad tillfogas förvisso våra timmer
skogar af parasits rampar, bland dem särskildt den allmänt före
kommande s. k. talltickan, hvilken angriper timmerträd af tall, 
enstaka exemplar här och der, och hvilken gör träden, ehuru de 
kunna se felfria och kraftiga ut, allt igenom förderfvade af riug-
röta samt omöjliga för hvarje teknisk användning. 
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Ar 18!Ö iakttogs teniligen allmänt, att senaste årsskotten 
å annars växtlig ungskog af tall voro klena, tvinande och till 
och med förtorkade. Denna skada, som ingaf allvarsamma far
hågor, visade sig dessbättre ej vara beroende af någon särskild 
sjukdom, enär ungträden hastigt nog repade sig och nya friska 
skutt ersatte de uttorkade. Förhållandet berodde antagligen 
derpå, att årsskotten 181)2 genom stark kyla pä våren samt 
brist på sol och värme under sommaren blefvo tillbakasatta i 
växtkraft och ej hunno antaga fastare konsistens före den tidiga 
höstköldens inträde. Från Stora Luleå elfs ådal omnätmies en 
omfattande uttorkning å yngre och medelaldrig skog, hvilken, 
hård t glesstäld vid timmerafverkning och med fiackgäende rot
bildning, på blottstälda växtplatser saknat tillräcklig motstånds
kraft mot storm och torka. 

I följd af allt verksammare kontroll vid hygges- och upp
lagsplatser samt ett mera ordnadt virkesuttag visar den skade
görelse, sum sker genom åcerkan, ett fortsatt aftagande. Dock 
förekommer skogsåverkan inom de flesta af länets revir, men 
af ser hufvudsakligen åtkomst af husbehofsvirke. Enligt upp
gifter från revirförvaltningarna utgör det under perioden åverkade 
och beshujtagxa civket följande: 

Deraf liaiVa, i följd af svårigheten att bevara eller försälja 
beslagsgodset, 049-i kubikmeter måst onyttiggöras. 

För förbrytelser mot skogsförfattningarna hafva under pe
rioden af skogsstatens tjenstemän och betjente blifvit anhängig-
trjonhi ."»7-t ;ital, af hvilka 208 blifvit slutligt afgjorda. I 109 
af dessa 208 mal har svaranden ådömts ansvar och har be
loppet af tle böter, som blifvit i samma mål ålagda, uppgått 
till l,<ir>i>\-,ii kronor samt summan af ådömdt skadestånd till 
•1S-1 •;,•_> kronor. 

Ih iiiskililii skoijunie inom länet kunna i afseende å den 
rätt till -skogen, som tillkommer innehafvaren, hänföras till 
tvenne skilda grupper: 

de, som med hänsyn till afverkning för afsalu äro stälda 
under skogstjenstemäns kontroll och från hvilka afverkning för 
försäljning endast far cga rum efter utsyning, i den mån sädan 
afverkning kan ske med bevarande för framtiden af skogens 
bestand; samt 

de, hvilkas egare hafva fri dispositionsrätt till skogen utan 
annan inskränkning, än att de icke må för skeppning eller för 
sagning afverka virke, som understiger en viss dimension. 

Till förra kategorien höra lappmaikshemman samt i nedre 
landet nybygges- och kromdieiiaiiaiisskogar äfvensoit: ett fåtal 
skatteskogar. Med dem likstälda äro allmännings- och besparings-
skogarne. Till den senare kategorien höra, med nyss antydt un
dantag, skatte- och frälsehemmansskogarne i nedre landet. 

Dispositionen af skogen är alltså inom hela länet på ett 
eller annat sätt underkastad inskränkning eller begränsning. 

För de enskildes skogar i lappmarken och öfriga med dem 
likstälda hemmansskogar hafva under perioden i viss mån än
drade bestämmelser blifvit gällande genom kungl. förordningen 
den 26 januari 1894. I senaste femårsberättelse framhölls så
som en olägenhet, att enligt då gällande bestämmelser utsyning 
skulle ske för ett år i sänder, och anmärktes de ökade kost
nader, som voro förenade med dessa små, årliga utsyningsposters 
utdrifning, i jemförelse med dem, som vore förbundna med af
verkning och flottning af större virkesposter på en gång. Genom 
nyssnämnda förordning har nu blifvit stadgadt, att i stället för 
årliga virkesutsyningar dessa skola verkställas för tre år i sänder. 
Dessa utstämplingar föregås af syn och besigtning af skogstill
gången. Dylika uppskattningar hafva, påbjudna af Domän
styrelsen, tillämpats från år 1890, eller från och med det att 
statsverket öfvertog utsyningsafgifterna. Utsyningsberättigade 
hafva härjemte fått sig medgifvet att, om de så önska, få till
godogöra sig all den skadade skogen redan under första året, 
derest sådant icke kommer i strid med grunderna för en god 
skogsvård. Fördelarne af dessa förändringar äro påtagliga. 
Rätten att på en gång disponera tre års skogsafkastning för 
att efter omständigheterna bedrifva afforslingen under ett, två 
eller tre år bereder tillfälle att tillgodogöra sig gynsamma kon
junkturer samt medför, der utdrifningen sker på en gång, en 
väsentlig besparing genom möjligheten att använda samma flott-
ningshandtlangning, samma körvägar m. m. Härtill kommer 
förmånen att erhålla skogsafkastningen bestämd genom upp
skattning eller stamräkning utan annan kostnad än handtlang-
ning vid förrättningen samt att kunna särskildt och utan upp-
skof få uttaga den skadade skogen. Nyttan och värdet af 
utsyningslagen erkännes ock inom länet. Den enskilde erhåller 
genom denna, allt hvad han af sin skog skäligen kan begära: 
det räntelösa kapitalet — den skadade skogen — hvilket bör 
lemna rum för nytt och mera gifvande kapital genom återväxt, 
samt derutöfver räntan på hufvudkapitalet — ordinarie afkastning 
af den friska växtliga skogen. Och den kostnad, som är för
enad med detta skogsskötselns handbafvande och kontroll — i 
medeltal för år 1895 uppgick denna kostnad till omkring fem 
öre för stämpladt träd — kan ingalunda anses betungande, helst 
då man tager hänsyn dertill, att af hemmansskogarne en stor 
del, just den timmerrikaste, innehafves antingen under egande-
eller afverkningsrätt af sågverksbolag eller virkeshandlare, vid 
hvilkas förvärf af skogen utsyningsafgiften varit tagen i be
räkning. 

Utom en del mindre, på enskildt uppdrag verkstälda, om-
rådesbesigtningar hafva ofvannämnda skogsuppskattningar och 
afverkningsberäkningar enligt Domänstyrelsens cirkulär den 20 
januari 1890 och den 1 juni 1894 fortgått å hemmans- och ny
byggesskogar samt omfattat följande hemmans- eller byområden, 
med här angifna totalareal i hektar: 
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Uppgifterna från länets samtliga revir å de utsyningar, 
som under perioden egt rum å enskildes skogar i lappmarken 
och med dem likstälda hemmansskogar äfvensom ä stockfångst-
områdena, hvilkas utsyningsbelopp ingå i samma uppgifter, visa 
följande virkesslag, trädantal och kubikmassa: 

Häraf belöper sig, såsom förut uppgifvits, pa stockfångst-
skogarne 1,043,916 träd. »Således utgör utsyningen under pe
rioden på nybygges- och hemmansskogar 1,306,071 träd, eller 
i medeltal årligen 261,214 träd. 

Hvad härnäst angår de of van omförmähla allmänningssko
garne, så utgjordes dessa vid periodens början af tvenne all— 
männingar, den ena för Pajala med Muonionalusta samt Tärendö 
socknar, den andra för Arvidsjaurs socken. För tillkomsten af 
dessa båda allmänningar är i föregående femärsberättelse redo-
gjordt. Här skall allenast erinras derom, att deras tillkomst 
grundats på beslut, som vid afvittringen af omförmälda socknar 
utaf de enskilde delegarne i afvittringsområdet fattats derom, 
att en fjerdedel af de skogsanslag, som vid afvittringen komme 
att tilldelas byar, hemman och nybyggen, skulle afsättas till 
gemensam allmänning, och hvilka beslut blifvit af Kungl. Maj:t 
faststälda. 

Under afvittringens fortgång inom lappmarkssocknarne hafva 
sedermera inom alla dessa socknar — Gellivare, Jockmock, Arje-
pluog, Juckasjärvi och Enoutekis—enahanda beslut fattats och 
vunnit nådig fastställelse. Sedan afvittringsutslag meddelats för 
de trenne förstnämnda af dessa socknar och dervid allmännings
skogarne blifvit till areal och läge bestämda, hafva allmän
ningar inom dessa tre socknar numera blifvit utbrutna och hus
hållningsplaner för dem af Kungl. Maj:t faststälda. Dessa 
sistnämnda åtgärder, hvilka fördröjts i följd deraf, att besvär 
blifvit anförda öfver afvittringsutslagen, hafva emellertid icke 
hunnit att fullständigt genomföras förr än under år 189(5 be
träffande Jockmocks och Arjepluogs socknar. Under de år, som 
denna berättelse omfattar, faller deremot det slutliga bildandet 
af Gellivare sockens allmänning, hvilken, efter det utslag på de 
öfver socknens afvittring anförda besvär fallit den 18 maj 1894, 
utstakades på marken samt erhöll hushållningsplan af Kungl. 
Maj:t faststäld den 24 maj 1895. I särskildt nådigt beslut den 
21 augusti 1896 har sedermera Kungl. Maj:t meddelat före
skrifter om förvaltningen och användningen af de medel, som 
inflyta genom denna allmännings tillgodogörande i enlighet med 
den för densamma stadfästade hushållningsplan. 

Bestämmelserna om denna allmännings vård och förvalt
ning skilja sig så till vida från dem, som genom tidigare nådiga 
bref faststälts för Pajala och Arvidsjaurs allmänningar, att 

virkesuttaget, som för sistberörda tvenne allmänningar bestämdes 
skola ega rum genom upplåtelse på en gäng af samtliga af-
verkningsbara träd af viss dimension till afverkning under ett be-
stämdt antal år, för Gellivare allmänning skall fördelas, under 
eu tid af fyrtio år, på fyra tioårsperioder sålunda, att den till 
sågtimmer dugliga, friska och skadade skogen utsynas och för-
säljes för tio är i sänder, under iakttagande deraf, att de trakter 
af allmänningen, som innehålla proportionsvis största mängden 
skadad skog, utsynas före dem, som innehålla jemförelsevis 
mindre skadad skog, medan deremot de skiften, som hufvud-
sakligen innehålla timmerämnen och friska timmerträd och der 
den skadade skogen utgör en jemförelsevis mindre anpart, sparas 
till senare afverkningsperioder. För första tioårsperioden, hvars 
virkesuttag borde enligt kungl. brefvet den 24 maj 1895 i antal 
motsvara hela den å allmänningen såsom befintlig beräknade 
skadade timmerskogen tillika med en fjerdedel af den beräknade 
friska, skedde utstäinpling under 1895 års sommar, hvarefter 
försäljningen, jemlikt samma bref, egde rum på hösten samma 
år inför Konungens Befallningshafvande å offentlig auktion. 
Dervid försåldes ett antal af 378,847 sägtimmerträd. Priset 
för dessa stälde sig, i följd af posternas storlek och deras kon
centrerade belägenhet, något fördelaktigare än det, som erhölls 
vid den samtidiga försäljningen från länets kronoparker, i det 
detsamma uppgick till i medeltal lsi kr. per träd. Genom 
denna försäljning tillfördes alltså den blifvande fonden ett be
lopp af 706,709-69 kronor, hvilken penningesumma kommer att 
till fonden ingå i vissa terminer, deraf den första betalnings
terminen egt rum i september 1896. VindfäM och torr skog, 
som efter Konungens Befallningshafvandes bestämmande får för
säljas äfven annorledes än å offentlig auktion, har från Gellivare 
allmänning försålts till ett antal af 16,213 träd. 

Dimensionerna för den skog, som ingår i den ordinarie för
säljningen för Gellivare allmänning, har i meranämnda nådiga 
bref bestämts sålunda att brösthöjdsdiametern skall utgöra minst 
25 centimeter för skadade träd, minst 27 centimeter för friska 
men undertryckta träd, minst 31 centimeter för frisk icke under
tryckt granskog samt minst 33 centimeter för frisk icke under
tryckt tallskog. Allmänningen står under Skogsstatens vård och 
förvaltning. Auktionsanbuden pröfvas af Konungens Befallnings
hafvande i samråd med tre af allmänningsdelegarne utsedda 
ombud. 

I fråga om förvaltningen och användningen af de medel, 
som genom försäljningen från Gellivare allmänning inflyta, hafva 
genom ofvannämnda nådiga bref den 21 augusti 1896 följande 
hufvudsakiiga bestämmelser meddelats: 

att af dessa medel skall, sedan afdrag för vissa kostnader 
skett, bildas en fond, för delaktighet i hvilken hemmantalet är 
grunden och hvilken fond handhafves af Konungens Befallnings
hafvande, som skall besörja, att den göres fruktbärande och 
som besluter i fråga om all användning af fondens afkastning; 

att af denna afkastning skola, sedan kostnaderna för all— 
ålänningarnas bevakning och för fondens förvaltning jemte andra 
dylika utgifter blifvit afdragna, i främsta rummet gäldas uti 
följande ordning: å jordbruksfastigheterna inom socknen be
löpande fastighetsbevillning, för jordbruksfastigheterna utgående 
landstingsskatt, för jordbruksfastigheterna utgående bidrag till 
skjutsentreprenaderna, samt för samma fastigheter bestämda bi
drag till presterskapets aflöning; 
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att härnäst må af fondens arsafkastning utgå såsom bidrag 
tiil utförande af den de väghållningsskyldiga hemmanen i socknen 
enligt lag påhviiande tunga ett årligt belopp, tillsvidare bestämdt 
till högst 10,000 kronor, med rätt för Konungens Befallnings
hafvaude att inom angifna gräns årligen fastställa beloppet 
äfvensom bestämma det sätt, hvarpå bidraget må tillgodokomma 
de väghållningsskyldige; 

att af den behållning i arsafkastningen, som, sedan nu om-
förmäkla utgifter blifvit bestridda, kan komma att uppstå, fyra 
tiondedelar skola afsiittas till bildande af en fond i och för 
befoJkniHifwj.s understöd vid missvnxtkr, företrädesvis genom be
redande af arbetsförtjenst vid inom kommunen anordnade all
männyttiga arbeten, skolande, när denna fond uppgått till 100,000 
kninor, vidare af/sättning till densamma upphöra, men deremot, 
i den man den genom anlitande förminskats, densamma genom 
ärliga utsättningar äter höjas intill nämnda belopp; 

att återstående delen af fondens afkastning far användas 
till andra för delegarne och kommunen nyttiga ändamål, såsom 
jordbrukets befrämjande genom understöd till utdikningar, ge
nom odlingsföretags uppmuntrande eller annorledes, boskaps
skötselns befrämjande, kommunikationsväsendets utveckling, sär-
skildt genom understöd till byvägars anläggande, strömrensningar 
m. m,, äfvensom till bidrag vid utgörande af utgifter, dem sock
nens kommunal- eller kyrkostämma beslutit; kunnande likväl 
fondens afkastning icke användas för sådant kommunalt ända-
mal, för hvilket kommunens medlemmar enligt lag äro under
kastade uttaxering, ined mindre hela utskyldsbeloppet för samma 
ändamål »eh således jeinviil den del deraf, som belöper på icke 
jordegande medlemmar af kommunen, tages af fondens afkast
ning. 

Fem af delegarne i fonden utsedde förtroendemän, hvilka 
sjelfve äro delegare i densamma, skola till Konungens Befall-
nir.gshafvande afgifva förslag tiil användning för de särskilda 
ändamålen af skogsmedefsfondens arsafkastning. Vid handhaf-
\ainlet af fondens kapital biträdes Konungens Befallningshafvaude 
af en särskild styrelse af tre personer, af hvilka två utses af 
delegarne samt den tredje, hvilken är ordförande i styrelsen, af 
Konungens Befallningshafvaude. Fondens kapital skall placeras 
i Riksbanken, i enskilda af Kungl. Maj:t oktrojerade banker 
eller i räntebärande värdepapper af sådan egenskap, att de äro 
i cn>kild.i banker, enligt derom gällande bestämmelser, använd
bara såsom griiiidfondshypotck. Ur fonden må jemväl kom
muner, som undfått nådigt tillstånd att upptaga amorteringslån, 
kunna samma lan erhålla, dock far lan ur fonden ej tilldelas 
GeiVivart' eueu kommun, der ej Kungl. Maj;f för särskildt fall 
sådant medgifvit. Vid pröfning af frågor om inköp af värde
papper samt om meddelande af amorteringslån deltager styrelsen 
oclt ma icke värdepapper inköpas eller amorteringslån utgifvas, 
med mindre åtgärden godkännes såväl af alla styrelsens leda
möter som af Konungens Befallningshafvaude. Allteftersom 
räntorna å fondens kapital inflyta till Konungens Befalinings-
hafvande, skola de öfverlemnas till styrelsen, som omhänderbar 
dessa afkomstmedel och verkställer de utbetalningar eller af-
sättningar, som af dem skola ega rum. 

I öfrigt innehåller det kungl. brefvet närmare bestäm
melser i fråga om räkenskapernas förande, redogörelse och 
revision, former och sätt för utöfning af delegarnes beslutande
rätt m. m. 

Till sina hufvudgrunder äro dessa för Gellivare allmännings-
fond faststälda bestämmelser likartade dem, som gälla för de 
förutvarande Pajala- och Arvidsjaursfonderna. 

Från samtliga de tre allmänningarna hafva under perioden 
utstämplats och utlemnats följande qvantiteter virke, dervid den 
stora ökningen för år 1895 berott af ofvan omförmälda för
säljning af Gellivare allmänning: 

Pajala och Arvidsjaurs häradsallmänningsfonders behåll
ning var vid slutet af periodens olika år följande: 

Sistnämnda års behållningar voro sålunda placerade: 

Rörande användningen af de tvenne nu ifrågavarande fon
dernas afkastning, hvilken förvaltas af den särskilda styrelse, 
som för hvardera allmänningsfonden finnes tillsatt i och för 
handhafvande af fondens afkomstmedel, får Konungens Befall-
ningshafvande här meddela följande: 

Pnjalafundens afkomstmedel hafva under perioden sammaulagdt upp

gått tiil kr. 152,783-91 

De samtida utgifterna hafva afaett: 

Församlingarnes allmänna onera kr. 72,079-51 

Prestenkapets atlöning > 21,456'27 

Vägunderhåll > 15,327-41 

Förvaltnings- m. fl. utgifter > 13,08206 

Bildande af understödsfond > 4,644.36 126>08961 

Kontant behållning vid 1895 års slut kr. 26,194 30 

Ofvannämnda understödsfond, hvilken enligt reglementet 
skall bildas genom årlig afsättning af en del utaf årsafkomsten 
och hvilken är afsedd att lemna hjelp åt befolkningen vid in-
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träffande missväxt, har under femårsperioden tillväxt på föl
jande sätt: 

Behållning vid 1890 års slut kr. 1,281-49 

Afsatta medel under femårsperioden > 4,644'36 

Räntemedel under d:o » 7'52'29 

Behållning vid 1895 års slut kr. 6,678'14 

Arvidsjaursfondens afkomstmedel redovisas sålunda: 

Behållning vid 1890 års slut kr. 7,054-91 

Under femårsperioden influtet . . . . . • . . » 121,231'82 

Summa kr. 128,286-73 

Af denna summa hafva utbetalts till: 

Allmänna onexa . . . kr. 7,020-97 

Presterskapefs aflöning » 5,434-18 

Vägunderhåll och vägbyggnader. . . » 14,283'17 

Preutgårds- na. fl. allmänna bjggnader > 47,795'55 

Förvaltnings- m. fl. kostnader . . . » 6,69686 

Bildande af understödsfond . . . . » 28,197-55 109,428-28 

Kontant behållning vid 1895 års slut kr. 18,858'45 

Nyssnämnda understödsfond, hvars tillkomstsätt och ändamål 
äro desamma som här ofvan i fråga om Pajalafonden, har äfven-
ledes under perioden tillväxt, såsom närmare framgår af följande: 

Fondens behållning vid 1890 års slut kr. 14,880-26 

Under femårsperioden afsatt » 28,197"55 

Under d:o influtna räntor » 6,259j52 

Fondens behållning vid 1895 års slut kr. 49,337-33 

För öfriga enskilda skogar, skatte- och frälsehemmansom
rådena nedanför lappmarksgränsen, gälla, såsom ofvan nämmlt, 
andra bestämmelser än för enskildes skogar i lappmarken och 
är der dispositionsrätten begränsad genom en dimensionslag, 
kungl. förordningen den 19 mars 1888 angående åtgärder till 
förekommande af öfverdrifven afverkning af ungskog inom Vester-
bottens och Norrbottens län. Det gröfre virket i kustsocknarne 
har i det allra närmaste redan för länge sedan blifvit afverkadt 
och såsom föremål för skogshushållning återstå i regeln endast 
så kalladt byggnadstimmer och ungskogen. Om nu än den s. k. 
norrbottenslagen vid handhafvandet är förenad med vissa svå
righeter och dess bestämmelser i vissa hänseenden lenina rum 
för en del oegentligheter, torde det dock enligt Länsstyrelsens 
uppfattning icke kunna förnekas, att densamma lemnat ett 
oanska verksamt stöd åt sträfvandena att från misshushållning 
och planlös afverkning spara den växande ungskogen. 

Förordningen raedgifver utstämpling af undermålig skog för 
skeppning eller sågning, dels då afverkning af dylik skog på
kallas af hänsyn till en ordnad skogsvård, dels då den erfordras 
i och för skogsmarks uppodling till åker eller äng. För af
verkning af undermålig skog till försågning eller skeppning hafva 
enligt ifrågavarande förordning utstämplats: 

Förteckningarna från de särskilda reviren å olofligen af
verkadt undermåligt virke, som tagits i beslag, utvisar följande 
siffror: 434 mindre sågtimmer och spanar år 1891, 2,191 är 
1892, 4,320 år 1893, 26,605 år 1894 och 974 år 1895, eller 
tillsammans 34,524 beslagtagna undermåliga träd. 

För försågning inom länet har begärts afstämpiing af inom 
Finland afverkade undermåliga träd till följande mängder under 
de respektive åren 1891—1895: 20,000, 16,000, 5,417, 4,500 och 
3,000 träd, tillhopa 48,917 träd. 

Enligt af tullkamrarne uti länet benäget lemnade uppgifter 
hafva i efterföljande tabell L upptagna skogseffekter under pe
rioden frän länet ut- och införts. 

Såsom af det föregående framgår, är trävarurörelsen inom 
länet fortfarande stadd i tillväxt. Att med denna tillväxt vissa 
olägenheter för jordbruket äro förenade är obestridligt, om det 
än å andra sidan måste medgifvas, att densamma medfört för 
befolkningen afgjorda fördelar. I de trakter, der jordbruket 
icke kan ensamt skänka befolkningen dess uppehälle, är trä
varuindustrien oundgänglig för dess existens och den utveckling 
öfver hufvud, som länet ernått, måste rättvisligen i väsentlig 
mån tillskrifvas denna vigtiga näring. Klart är dock, att i och 
med den ökade omfattning, som denna näringsgren erhåller, för
hållanden kunna uppstå, som måste betecknas såsom afgjordt 
menliga, särskildt det förhållandet att, i den mån skogsrörelsen 
utvidgas, jordegendomen börjar att i allt vidsträcktare omfattning 
öfeergå i trävaruindustriens ego. Erkännas måste, att inom 
Norrbottens län ett Iifligt och verksamt intresse för jordbrukets 
befrämjande blifvit ådagalagdt af flere utaf de bolag eller en-

Tab . L. Ut- och införda skogseffekter åren 1891—1895. 
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skilde sågverksegare, som der förvärfvat jordbruksegendom. Det 
Iigser dock i sakens natur, att för den stora skogsindustrien, 
son; liar fullt upp att sköta med sin främsta och hufvudsakliga 
uppgift, jordbruksnäringen måste fa en allenast sekundär be
tydelse; och de möjligheter till odling, som länets jordbruks
fastigheter erbjuda, kunna naturligen icke blifva i samma mån 
tillgodogjorda, när egendomen befinner sig i skogsindustriens 
händer, som när den tillhör en klass, för hvilken jordbruket är 
den hufvudsakliga uppgiften och förvärfskällan. Särskildt mot 
utvecklingen af den för länet, såväl som för landet i öfrigt, så 
ytterst betydelsefulla sjelfegande allmogeklassen innebal' den i 
trävarurörelsens händer samlade stora jordegendomen ett hinder 
och en hämsko. Tilltager detta skogsindustriens fastighetsförvärf 
i alltmer stegrad omfattning, såsom på månget håll synes vara 
att motse, blir sådant likbetydande med, att den sjelfegande 
allmogeklassen icke blott icke når önskvärd förkofran, utan ut
sattes för en påtaglig och ödesdiger til/bakagång. Här före
ligger ett område, der tvenne betydelsefulla och hvar för sig 
högst afsevärda näringars intressen på ett betänkligt sätt bryta 
sig emot hvarandra. 

Gjorda beräkningar rörande den omfattning, i hvilken hem
manen inom länet öfvergått i sågverksrörelsens händer, utvisa, 
att en märkbar skiljaktighet eger rum i detta hänseende mellan 
länets olika hufvuddelar. Till jcinförelsevis minsta omfattningen 
befinna sig hemmanen i sågverksindustriens händer uti den del 
af länet, som omfattar Torneåelfvens vattenområde. Uti de hit
hörande Neder-Tornea, Karl Gustafs, Hietaniemi, Ofver-Torneå, 
Pajala och Juckasjärvi socknar är anparten af skogsrörelsen 
tillydande hemman obetydlig. I de till Piteå elfdal liggande 
socknarne Piteå, Elfsby, Arvidsjaur och Arjepluog innehar trä
varurörelsen jemförelsevis obetydlig andel af Arvidsjaurs och 
Arjepluogs, deremot nära en sjettedel af Piteå sockens hem
mantal samt nära hälften af Elfsby sockens. Inom den del af 
(änef, som omfattar Kaneä och Ka/ixe/fvarnes vattenområden 
— Råneå, Gellivare, Neder-Kalix och Öfver-Kalix socknar samt 
Korpilombolo kapellförsamling — är sågverksrörelsens andel af 
hemmantalet i allmänhet ej obetydligt större än i de förstnämnda 
elfdalaines områden och uppgår inom den betydande Gellivare 
sucken — likasom inom Hånea socken — till mera än en tredjedel 
af hemmantalet samt inom Korpilombolo till ungefär en fjerdedel. 
Sin största omfattning har trävarurörelsens förvärf af fastigheter 
natt i socknarne kring Luleå elfdal. Om man frånser Neder-
Luleå sucken, der trävarurörelsens fasta egendom är ringa, uppgår 
den inom Öfvor-Lulea och Edefors socknar tillsammantagna — 
»ämmla bada sork nar hafva intill de senare åren utgjort en 
socken •— samt inom Jockmoeks socken till inemot hälften af 
socknarnes mantal. Denna öfversigt visar, att den under senare 
åren lifiigt afhandlade frågan om skogsindustriens fastighetsför
värf är af stor betydelse jemväl för Norrbottens län. 

Man har satt i fråga, om ej skogsrörelsen borde helt och 
haffet förbjudas att inom de nordligare länen med eganderätt 
förvärfva fast egendom. Ett dylikt förbud vore dock helt visst 
icke välbetänkt. Det innebure ett obilligt tvång på sågverks
rörelsen, hvilken med den utveckling och stadga, den numera 
vunnit, icke skäligen kan hänvisas allenast till mer eller mindre 
tillfälliga afverkningsrättigheter. Att hindra skogsindustrien från 
att blifva egare till sådan mark, hvilken väsentligen är egnad 
för skogsbruk och som icke kan af jordbruksnäringen med någon 

fördel tillgodogöras, vore påtagligen oriktigt. Det är först, i den 
mån trävarurörelsen slår under sig områden, dem odlingen skulle 
kunna med större fördel använda eller dem jordbruksnäringen 
eljest för sitt ändamålsenliga bedrifvande eller för sin utveckling 
kan behöfva, som sågverksrörelsens eganderätt till marken blir 
ett missförhållande. Uppgiften blir fördenskull icke att öfver 
hufvud utestänga trävarurörelsen från allt förvärf af fast egen
dom, utan att, så vidt möjligt, söka åvägabringa en sådan sär-
skilning mellan jordbruksnäringen och skogsskötseln, som bevarar 
åt den förra den odlade och odlingsbara marken och det ut
rymme i öfrigt, som den för sin trefnad och utveckling behöfver, 
men som lemnar skogsrörelsen full rätt till de delar af skogs
marken, hvilka icke för berörda ändamål behöfva undantagas. 
I sådan riktning bör helt visst den nya lagstiftningen angående 
jordstyckning komma att verka. Huruvida något derutöfver 
kan i lagstiftningsväg göras, är vanskligt att säga, då spörs
målet erbjuder de största svårigheter af både Jegislativ och prak
tisk art. 

D) Jagt. I tidigare femårsberättelser har Konungens Be-
fallningshafvande haft anledning anmärka, att jagthushållningen 
inom länet befinner sig på en låg ståndpunkt. Någon förändring 
i detta förhållande kan på det hela taget icke sägas hafva in-
trädt under den nu ifrågavarande perioden. Sträfvandena att 
åstadkomma ordning och plan vid jagtens utöfvande, att väcka 
tilltro till gagnet af jagtförfattningarnas föreskrifter samt att 
genom premier uppmuntra till villebrådets fredande och rof-
djurens utrotande hafva ännu icke ledt til! något mera märkbart 
resultat. Det intresse, hvarmed under senare åren den verk
samhet, som utvecklats af Svenska jägarförbundet, jagtföreningar 
och skyttegillen, blifvit omfattad, har visat sig ej ännu hafva 
nedträngt till befolkningens bredare lager. Härom lemnades år 
1894 tillräckligt bevis, då, ehuru bevakningen fördubblats, be
tydligt flere elgar dödades på skarföre, förföljda och uttröttade 
af skidlöpare, än under den tillåtna jagttiden. Klart är ock, 
att missbruken skola vara särskildt svåra att motverka i vild
markerna och ödeskogarne inom detta jemförelsevis glest be
folkade län, der den fåtaliga bevakningspersonalen ej närmelsevis 
förmår utöfva nödig tillsyn ens å kronans jagtmarker. 

Att jagten, utöfvad såsom här sker, utan återhåll, så länge 
villebrådet går till, icke lemnar den afkastning, man vore be
rättigad förvänta af densamma i de vidsträckta och samman
hängande skogsbygderna, säger sig sjelf, på samma gång dess 
bestånd för framtiden äfventyras genom dess planlösa och hejd-
lösa bedrifvande. Till den förödelse af villebrådet, som uppstår 
genom jagt och fångst, kommer dessutom den minskning i till
gången, som helt naturligt måste uppkomma deraf, att timmer-
afverkningen och den fortskridande odlingen beröfva stora skogs
land det skydd och det lugn, som förr gjorde dem till stamhåll 
för ett ganska rikt djurlif. 

Efter afvittringens afslutande inom lappmarkerna, hvar-
igenom enskildas områden genom tydliga rågångar varda fullt 
skilda från kronans marker, och i den mån den hittills fler
städes rådande föreställningen om villebrådet såsom ett jcommune 
bonum» så småningom ger vika, torde man dock kunna skäligen 
påräkna en förbättring i jagtförhållandena. Det för kustlandet 
genom kungl. kungörelsen den 15 mars 1895 stadgade förbudet 
mot användande af finare giller och snaror skall tvifvelsutan 
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i sin mån bidraga till skogsfogelns fredande och allmännare ut
bredning. 

Hvad villebrådstiilgången beträffar förekommer numera elgen, 
som för ett par årtionden sedan nästan fullständigt saknades i 
Norrbotten, temligen allmänt spridd öfver hela länet från kusten 
ända upp till fjällandet. Den betydliga förökning och spridning, 
som elgen under de senare åren vunnit inom länet, är ej att 
härleda från de skilda elgstammar, som från 1870-talet funnits 
sporadiskt inom länet, utan torde förhållandet närmast vara att 
tillskrifva de häftiga förföljelser, för hvilka detta djurslag varit 
utsatt i närmaste sydliga län, der jagten på elg efter längre 
tids fridlysning år 1887 frigafs och hvarifrån djuren, skingrade 
och skrämda, sökte sin tillflykt norrut. Riktigheten af detta 
antagande framgår äfven deraf, att djuren på trakterna närmast 
gränsen mot Vesterbotten — inom Piteå, Arvidsjaurs och Arje-
pluogs socknar — äro relativt mera fåtaliga och ej stationära, 
under det desamma ofvan Piteå elf inom hela skogslandet ända 
upp till Torneå och Muonio elfvar uppträda i starka stammar 
med temligen fasta stånd. A ömse sidor af detta skogsbälte, 
såväl mot kusten som mot fjällen, aftaga de i antal. Talrikast 
synes elgen vara inom Öfver-Kalix socken samt tillstötande 
delar af Gellivare, Öfver-Torneå och Korpilombolo socknar. 

Inom länet har elgen varit fridlyst till och med år 1893; 
från och med år 1894 är jagten dera lofgifven under förra hälften 
af september månad. Under de år, fridlysningen egde rum, var 
elgen i allmänhet fredad för förföljelse från befolkningens sida. 
Man hade ej ännu i de vida, glest bebodda trakterna kommit 
fullt underfund med den tillgång, som fanns, och vintrarnes be
skaffenhet lemnade i sin mån ett väsentligt skydd. Ändrade 
förhållanden inträdde med år 1894. Den ovanligt djupa snön 
under 1894 års vinter gjorde det nämligen omöjligt för elgen 
att, sedan skare frampå våren bildats, taga sig fram med någon 
snabbhet. Detta elgens värnlösa tillstånd blef för befolkningen 
en alltför stark frestelse och förföljelse på skidor kom i gång på 
några veckor så allmänt öfver hela länet, att, trots en öfverallt 
förstärkt bevakning, 52 elgar bevisligen nedskötos. De fall, som 
icke ertappades, voro förmodligen bortåt lika många. När sedan 
den lofgifna jagttiden i september inträdde, dödades ytterligare 
43 stycken. Ar 1895 utgjorde det kända jagtbytet under till
låten tid 111. I ett län, der elgen för tjugufem år sedan ej 
fanns och först under senaste decenniet hunnit blifva fullt sta
tionär, kan en beskattning af 100 till 150 djur årligen knappast 
tänkas ega rum någon längre tid, utan att de fasta stånden 
varda upprifna och skingrade, stammarne svaga och stocken be
tänkligt nedsatt. 

Haren, som är särdeles allmän, har under perioden vunnit 
ytterligare ökning och spridning, så att den ej blott vid kusten 
förekommer talrikt, utan så småningom förökats äfven inom 
lappmarkens skogsbygd samt trängt ända upp i fjälldalarne. 

Skogsfogeln — tjäder, orre och järpe — har under perioden 
utom år 1891, hvilket var ett ovanligt rikt fogelår, varit ytterst 
sällsynt. Den häftiga minskningen i tillgången torde väsentligen 
hafva föranledts af väderleksförhållandena åren 1892 och 1893. 
Dessa års sena och frostiga vårar samt kalla och regniga somrar 
tillika med den ringa tillgången på skogsbär under samma års 
höstar decimerade de ej fåtaliga fogelstammarne på det häfti
gaste och föranledde flyttning till andra nejder. Först 1895 års 
höst syntes skogsfogeln åter och, om den än hufvudsakligen ut

gjordes af strykfogel, torde man dock få antaga, att en del 
stannat qvar och att således bättre år kunna vara att för
vänta. 

På ripa har tillgången varit betydligt under medelmåttan, 
dock något bättre än på skogsfogel. Ofvannämnda ogynsamma 
väderleksförhållanden hafva äfven för denna fogelart verkat häm
mande. 

Af sjöfogel hafva gräsänder blifvit alltmer sällsynta. Till
gången på annan sjöfogel — dykänder — är under perioden möj
ligen något ökad. 

I skärgården idkas sälfångst såväl under sommaren, då salen 
skjutes eller fångas i slagjern eller sax i grannskapet af fiske
platserna, som synnerligast under mars, april och maj månader 
ute bland drifismassorna i Bottenhafvet. Sälfångsten har emel
lertid under perioden mycket aftagit, beroende särskildt deraf, 
att priset på sälspäck betydligt nedgått. 

Rörande de för vildnaden skadliga ro/djuren och deras 
förekomst är att märka följande. 

Björnen, hvilken blifvit alltmera sällsynt, påträffas högst 
sällan utom i de otillgängligaste fjälltrakterna. Vargen deremot, 
hvilken endast förekommer i fjällandet, är der temligen allmän 
och synes, ehuru strängt eftersatt af lapparne, vara stadd i till
tagande, en ökning som i de öfre socknarne i väsentlig mån 
tillskrifves stammens rekrytering från Finland, hvarest vargarnes 
antal är synnerligen stort. Det är hufvudsakligen renbjordame, 
som äro föremål för den ganska betydliga skada, vargen anställer. 
I olikhet med järfven medföljer dock vargen icke renhjordarne 
på vinterflyttningarna ned i den egentliga skogsbygden. Järfven 
är ganska allmän här och hvar inom lappmarken. Dock synes 
den icke hafva tilltagit under perioden utom i Pajala revir samt 
i de stora ödebygderna mellan Luleå och Piteå elfvar, hvarest 
den förekommit i ökadt antal. Den skada, han gör å ren
hjordarne, är ganska betydlig. Särskildt under renens kalf-
ningstid och vid svårare snövintrar i skogsbygden är han till 
stort förfång genom sin lätthet att taga siĝ  fram äfven i lö
saste snö. 

Lo är ytterst sällsynt; mård och utter förekomma i skogs
landet, dock sparsamt. 

Räf är ganska allmän. I början af perioden iakttogs en 
förökning af densamma, men den har under senaste åren märk
bart aftagit, hvartill nog i sin mån bidragit den ökade för
följelse, som åstadkommits genom de premier, dem länets jagt-
vårdsförening utdelar för dödade räfvar. 

Nedanstående tabell upptager det antal rofdjur, som under 
perioden veterligen blifvit dödade inom länet: 

Af länets jagtvårdsförening hafva under perioden, likasom 
under den närmast föregående, premier utdelats till sådana, som 



42 Norrbottens län. Grufhandtering. 

kunnat visa sig hafva under ett är dödat minst fem räfvar. 
Medel härtill hafva erhållits dels genom ett af Landstinget an-
visadt årligt anslag å 300 kronor, dels i öfrigt ur jagtvårdsför-
eningens kassa. Af dessa medel hafva under femårsperioden för 
dödade 1,418 räfvar utbetalts tillhopa 2,044'so kr. 

Utom det anslag, som nyss blifvit nämndt, har jemväl ett 
annat dylikt för jagtvårdens befrämjande varit af Landstinget 
stäldt till jagtvårdsföreningens disposition. Detta anslag, som 
under perioden utgått med 300 kronor för år och som användts 
dels till aflönande af s. k. jagtpolis, dels till belöning åt dem, 
genom hvilkas åtgöranden öfverträdelser af jagtlagarne blifvit be
fordrade till åtal, dels i öfrigt till åtgärder för elgens fredande, 
har af 1895 års landsting blifvit förhöjdt till 500 kronor med 
föreskrift, att detsamma skulle i främsta rummet användas till 
åtgärder i och för elgens fredande. 

Att öfverträdelser af jagtförfattningarna måste i ett län 
sådant som Norrbottens, med dess ofantliga vidder och skogs
marker, vara svåra att konstatera och leda i bevis, ligger i öppen 
dag. De åtal, som i detta afseende blifvit under perioden af 
skogspersonalen anstälda, hafva uppgått till ett antal af 81, af 
livilka vid periodens utgång ett antal af 43 blifvit slutligen af-
gjorda. I 31 af dessa sistnämnda mål ledde åtalet till svaran
dens fällande; och har dervid utdömts ett bötesbelopp af 3,105 
kronor. 

E) Bergs- och brukshandtering. Nu ifrågavarande period 
företer å detta område dels en utveckling af ganska betydande 
omfattning, dels i andra hänseenden en påtaglig tillbakagång. 
Den egentliga grufvehandteringeu har nämligen derunder antagit 
relativt storartade dimensioner, men deremot jernhandteringen 
för öfrigt i temligen hög grad aftagit. 

Den tvist om eganderätten till största antalet jernmalms-
fyndigheter på Gällivare malmfält, hvilken omnämndes i näst
föregående feraårsberätte/se, upphörde vid början af denna period. 
Gellivare bolag, som förut varit egare til! samma fyndigheter, 
förklarades genom dom i första instansen sin rätt förlustigt i af
seende å de flesta af dem. Talan häremot fullföljdes visserligen 
till högre rätt, men återkallades sedermera, och förlikning in-
gicks, hvarigenom det i början af denna period nybildade Aktie
bolaget Gellivare malmfält blef egare till alla de af Gellivare 
bolag egda fyndigheter i samma malmberg, såväl inmutade om
råden som utmål. 

Malmbrytningen, som vid början af perioden i det närmaste 
lag helt och hållet nere på detta fält, återupptogs nu och ökades 
oupphörligt, så att densamma, ifrån att år 1891 vara endast 
180 ton, år 1894 uppgick till 655,401 ton och år 1895 till 
027,578 ton, och utgjorde summan bruten malm för perioden på 
detta fält 1,768,615 ton, eller i medeltal per år 353,723 ton. 

Närmare angifvet för hvarje särskildt år, har malmbryt
ningen i Gellivare malmberg under perioden utgjort: 

Detta utgör all den jernmalm, som under perioden brutits 
inom länet, om man ej fäster afseende vid den lilla qvantitet, 
som brutits vid så kallade försvarsarbeten å skilda grufvefält. 

Af denna malm har förädlats inom länet intet och inom 
landet högst obetydligt, utan har den allra största delen skep
pats på utlandet, och meddelas här nedan omfattningen af skepp-
ningen till de olika länderna. 

Under år 1891 hafva af de malmqvantiteter, som under 
föregående år blifvit nedforslade från Gellivare till Luleå, ut
skeppats till Stettin 450 ton, och var härmed det i Luleå upp
lagda malmförrådet helt och hållet uttömdt. 

Under åren 1892—1895 hafva skeppats till nedannämnda 
orter: 

Malmbrytningen i Gellivare malmberg har hittills försiggått 
hufvudsakligen i öppna arbetsrum eller s. k. dagbrott. Arbets
rummen under dagen hafva uteslutande varit afsedda till kom
munikationsorter och sänkningarne eller schakten till förbere
delser för blifvande arbetsrum under dagytan. 

Beträffande öfriga kända inom länet belägna jernmalmsfält 
är ej mycket att säga, då på dem något arbete i större skala ej 
blifvit utfördt under denna period, utan har detsamma varit in
skränkt till det minsta möjliga eller till s. k. försvarsarbete, 
der ej hvilostånd kunnat erhållas eller då rätt att erlägga afgift 
i stället för att verkställa arbete ej förefunnits. 

I Luossavara-Kierunavara malmfält i Juckasjärvi socken 
med dess bihang Haakivara och Nukutus har ännu icke någon 
verklig grufdrift kunnat ega rum, då bearbetningen af dervarande 
grufvor naturligen är beroende i främsta rummet deraf, att ifråga
satt jernvägsförbindelse till Ofoten kommer till stånd. Ungefär 
detsamma kan ock sägas om det ej långt från denna projek
terade jernväg belägna, från äldre tider kända och fordom be
arbetade Svappavara koppar- och jernmalmsfält. 

Ännu ett sedan gammalt kändt större jernmalmsfält finnes 
att omnämna, nämligen Ituotivara med dess bihang Vallatj i 
Qvickjock ej långt från gränsen mot Norge. Då detta fält en 
gång kommer att blifva belagdt med arbete, torde malmfrakten 
derifrån ej komma att gå till någon svensk hamn, utan dess 
naturliga utfraktsväg torde blifva till någon hamn på norska 
kusten. 

Inom Norrbottens läD finnas äfven andra grufvor än sådana, 
som föra jernmalm. De innehålla bly- och silfvermalm, koppar
malm, nickelmalm m. m. och äro till största antalet belägna 
inom vestra delen af länet i närheten af gränsen mot Norge. 
De sedan äldre tider kända bland dem äro Nasafjälls, Silbo-
tjockos (Kedkevaras), Alkavaras och Sjangelis grufvor. Dessa 
grufvor arbetas dock för närvarande ej annat äu försvarsvis. 
Dock har i Nasafjäll något blyglans med zinkblende blifvit 
bruten, hvaraf en del, vid pass 100 ton, blifvit landvägen efter 
häst transporterad till Mo i Kanen inom Norge i och för export. 
År 1891 bröts i Nasafjälls grufvor 60 ton malm, bestående af 
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blyglans och zinkblende. Dessutom hafva i den s. k. Nilagrufvan 
år 1893 bmtits 25 ton blyglans, hvaraf en liten del lär hafva 
blifvit öfverförd till norsk hamn, och i Merkenis grufvor 3 ton 
malm, bestående af blyglans, arsenikkis, kopparkis, brokig koppar
malm och magnetkis. 

Här nedan meddelas i tabell M en uppgift öfver de under 
perioden utfärdade mutsedlarne och, att döma efter densamma, 
skulle intresset för grufvehandteringen på senare tider betydligt 
aftagit, men verkliga förhållandet torde vara, att, sedan de af 
ålder kända malmfälten såsom Gellivare, Luossavara och Kie-
runavara, Kuotivara m. fl., till sin helhet blifvit inmutade, det 
ej förefunnits någon större anledning att ytterligare ansöka 
mutsedlar. I början af denna period under tvisten om egande-
rätten till de flesta fyndigheterna på Gellivare malmberg ut
färdades de flesta mutsedlar för fyndigheter å detsamma, men 
sedan denna tvist blifvit bilagd, upphörde de stridande parterna 
att oupphörligen inmuta ånyo. 

Hämmande på intresset att uppsöka och inmuta malm-
fyndigheter verkar otvifvelaktigt kungl. kungörelsen den 19 
augusti 1889, då utmål för efter nämnda dag inmutade fyndig
heter å kronojord tillsvidare ej få läggas och inmutaren sålunda 
ej får åtnjuta en del fördelar, som grufvestadgan medgifver. 
Sålunda hafva under åren 1894 och 1895 för 186 inmutningar 
inom länet ansökan om utmål ej af bergmästareembetet kunnat 
beviljas. 

Under denna period hafva ganska många utmål blifvit lagda 
inom länet, hvaraf de flesta å Gellivare malmberg: år 1891 
lades 14 utmål för jernmalmsfyndigheter å Gellivare och 6 för 
bly- och silfvermalmsfyndigheter å Nasafjäll; år 1892 lades 95 

utmål och utvidgades 5 för jernmalmsfyndigheter å Gellivare, 
och lades 4 för samma malm i Luossavara och Kierunavara; 
år 1893 lades 6 utmål för grafitfyndigheter i Hufvudköllandet; 
och år 1894 utvidgades ett fordom lagdt utmål i Gellivare. 

Under perioden har ej inom länet någon masugnsverksamhet 
bedrifvits och likaså ej heller någon nämnvärd gjuteriverksamhet. 

Stångjernstillverkningen inom länet har under perioden 
ingalunda varit storartad. Denna, som under föregående fem
årsperiod utgjorde 12,439,326 kg., har under denna period nedgått 
till 433,055 kg. De bruk, som varit i verksamhet, äro Selet, 
Melderstein och Alfer. Tillverkningen under de olika åren af 
perioden angifves af följande tabell: 

Ej annorlunda förhåller det sig med manufakturtillverk
ningen. Afven der har inträdt en återgång, i det att tillverk-

Tab. M. Utfärdade mutsedlar beträffande Norrbottens län åren 1891—1895. 
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ningen, som under föregående period var 1,409,126 kg., under 
denna period nedgått till 60,225 kg. De enda verk, som varit 
i verksamhet, äro Selet och Kengis. 

Öfver jernmanufakturtillverkningen under de olika aren 
meddelas följande tabell: 

I överensstämmelse med hvad ofvan blifvit sagdt, har inom 
länet under perioden endast ett ringa antal arbetare varit an-
vändt vid jernverken, inklusive manufakturverken, hvaremot vid 
jerngrufvorna ett jemförelsevis stort antal haft sysselsättning. 
Arbetarnes fördelning på dessa olika områden för hvarje år 
under perioden har varit följande: 

Till en öfversigt öfver bergshandteringens ståndpunkt och ut
veckling inom Norrbottens län under de fem senaste femårs
perioderna meddelas här nedan en tabell, upptagande de vigti-
gaste föremålen: 

Såsom man ser af ofvanstående tabell, har bruten jernmalm 
ökats till en rätt respektabel siffra under sista perioden, under 
det att tackjerns- och gjutgodstillverkningen legat helt och hållet 
nere. Deremot har tillverkningen af stång- och ämnesjern m. m. 
med undantag af finjern fortgått, fastän i aftagande. 

Beträffande antalet använde arbetare hafva dessa i antal 
från år 1885 ständigt minskats vid jernverken, men efter år 1880 
ständigt ökats vid grufvorna. 

Under perioden hafva Torneåfors masugn, Degerfors bruk, 
Altappens valsverk, Afvafors masugn och Hasafors manufaktur
verk blifvit helt och hållet nedlagda. 

F) Fabriker, manufakturer och handtverk. Den industriela 
verksamhet, som eger rum inom länet, är, frånsedt den som ut
vecklas vid länets sågverk samt den i föregående afdelning om-
förmälda bergshaudtering, af jemförelsevis ringa omfattning, detta 
helt naturligt beroende deraf, att denna landsdel med sitt af-
lägsna läge och med sin jemförelsevis ringa folkmängd ännu 
icke kan upptaga täflan härutinnan med sydligare och i fråga 
om sin belägenhet bättre gynnade delar af vårt land. Någon 
särskildt anmärkningsvärd utveckling har under perioden icke 
å förevarande område egt rum, och gäller öfver hufvud i denna 
del, hvad i föregående femårsberättelse anmärkts. Den derstådes 
särskildt omförmälda ångsnickerifabriken i Luleå har under pe
riodens sista år genom vådeld nedbrunnit och i dess ställe ett 
s. k. hyfleri anlagts vid Karlsviks ångsåg inom Luleå stads 
område. 

Hvad särskildt ånggågarne beträffar, så utgjordes deras antal 
vid periodens slut af 21 ; hvarförutom finnes inom länet en 
mängd husbehofssågar. 

För industrien inom länet har man dock att hoppas en 
gynsam framtid med hänsyn till den rika tillgång på vattenkraft, 
som finnes derinom och hvilken med den användning, den mo
derna tekniken förmår att gifva deråt, torde komma att med
föra framtida industriela anläggningar af betydande omfattning, 
särskildt jernförädlingsverk. 

Hvad slöjden beträffar har under perioden åtskilligt till 
dess befrämjande vidtagits såväl af länets landsting som af dess 
hushållningssällskap och slöjdförening. Till slöjdundervisningens 
utveckling har förutom det anslag af statsmedel, som ingår i 
länets årliga stat, för hvartdera af periodens år varit anvisadt 
af Landstinget tillhopa 2,300 kronor, af Hushållningssällskapet 
2,900 kronor samt af statsmedel ett belopp af 1,400 kronor. 
Med de af Landsting och Hushållningssällskap anvisade medel 
samt med sistberörda statsanslag, hvilka samtliga stälts till 
disposition af länets slöjdförening, har denna sökt verka för 
sakens befordran. Dels hafva särskilda s. k. högre slöjdskole
kurser under perioden hållits kortare eller längre tid uti skilda 
delar af länet — så uti Öjebyn, Neder-Luleå, Råneå, Neder-
Kalix, Öfver-Kalix, Matarengi och Boden — dels har undervisning 
uti såväl träslöjd som qvinligt handarbete meddelats vid sär
skilda i Luleå stad under sommarmånaderna anordnade läro
kurser för skollärare och lärarinnor, dels hafva af slöjdföreningen 
särskilda gratifikationer tilldelats lärare och lärarinnor vid skolor, 
der slöjdundervisningen införts. Vid undervisningen har i regeln 
användts särskilda för länet upprättade och efter dess förhål
landen lämpade modellserier såväl hvad träslöjden som den 
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qvinliga slöjden beträffar. Undervisningen vid ofvan omförmälda 
kurser har meddelats eller ledts af en särskild för länet anstäld 
instruktör, som jemväl haft till uppgift att verkställa inspektion 
af slöjdskolorna i länet samt att såväl dervid tillhandagå med 
råd och anvisningar som ock att genom föredrag å länets skilda 
orter väcka befolkningens intresse för slöjden. 

Under periodens sista år utgjorde de läroanstalter (folkskolor, 
seminarier, elementarläroverk m. fl.), vid hvilka undervisning 
letunades i manlig slöjd, ett antal af 47, medan undervisning i 
qvinnoslöjd då leranades vid 44 skolor, innefattande dessa siffror 
en icke ringa förhöjning i det antal slöjdskolor, som vid perio
dens början voro verksamma. Ett förmånligt intyg om skol-
slöjdens framgång erhölls år 1894, då slöjdföreningen deltog i 
den af Luleå fabriks- och handtverksförening anordnade industri-
och slöjdutställning i Luleå med en separat utställning af slöjd
föremål från länets slöjd- och handarbetsskolor, hvilken utställ
ning vann förtjent erkännande. 

En kännbar fara för allmogens hemslöjd ligger i landt-
handelns utveckling och de tillfällen, som genom densamma er
bjuda sig att för penningar erhålla fabriksvaror för tillgodo
seende af behof, dera hemslöjden förut afhjelpt. Också är en 
tillbakagång påtaglig inom de intill de större handelsvägarne 
liggande byar och bygder. Dereroot har husslöjden bibehållit 
sig jemförelsevis kraftig i mera aflägsna delar af länet. Inom 
vissa delar af lappmarken besitta såväl män som qvinnor en 
anmärkningsvärd färdighet i vissa slöjdarter. Spånader och 
väfnader samt arbeten i trä, horn och ben från dessa trakter 
förtjena beröm för finhet i utförandet. Der tillverkas ock ut
märkta linor och korgar af trärötter. Denna omständighet är 
så mycket mera värd att märka, som de särskilda slöjdarne 
derstädes, i synnerhet männen, ännu arbeta med mycket primi
tiva verktyg och fördenskull måste framgå efter arbetsmetoder, 
hvilka kräfva lång tid och oerhördt tålamod samt göra arbets
produkten dyr. 

En del väfnader äro till texturen och färgen specifikt norr
bottniska och måste derför tillverkas i hemmen. Så är för
hållandet med de s. k. »hoppetäckena» (ylle) och »hilkorna» 
(hafvudkläden af bomull), hvilka tillverkas i hvarje gård, der 
väfstol finnes. Fabrikerna hafva ännu icke inlåtit sig på åt
skilliga för Norrbotten nödvändiga tillverkningar i trä, hvilka 
hus- och hemslöjden derför ännu behåller. Detta är förhållandet 
med de allmänt begagnade löpskidorna, till hvilka alltid höra 
mera eller mindre utsirade stafvar. Åtskilliga fabriksalster i trä 
skulle blifva alltför dyra för vår allmoges köpförmåga. Detta 
är händelsen med tillverkningen af båtar. Till hvarje stuga, 
som är belägen vid en sjö eller större elf, höra en eller två båtar, 
tillverkade af närboende slöjdare. Ej ens lappmarkens invånare 
behöfva gå utom sina hemtrakter för att skaffa sig sina ytterst 
lätta roddbåtar. Åtskilliga fabrikstillverkningar inom andra 
områden anses icke tillfredsställa de norrbottniska behofven och 
önskningsmålen. Sa är förbållandet med afseende a vadmal, 
som af männen allmänt begagnas till hvardags- och arbetsdrägt 
under vintern — fabriksvaran är ej nog hållbar — orf, räfsor och 
liar, huggyxor och diverse jordbruksredskap samt åkdon för 
vinter- och sommarbruk. I länets alla s. k. sjöbyar, det är de 
byar, hvilka under sommaren bedrifva fiske efter strömming, 
lax o. s. v., tillverkas dessutom alla behöfliga slag af fiskegarn 
och strömmingskärl. 

I det närmaste allt smide har öfvergått från hemslöjden till 
det egentliga handtverket. Emellertid äro länets klensmeder 
ännu fortfarande i de ojemförligt flesta fall hemmansegare eller 
torpare och således jordbrukare, hvilka pa sitt handtverk an
vända de tider af aret och de dagar, som icke behöfva egnas a 
jordbruket. Pa samma sätt förhåller det sig med yrkessnickarne 
pa landsbygden. 

En specifikt norrbottnisk arbetsprodukt äro de s. k. käng-
skostöflarne, bandskorna och kängskorna. Dessa läder- och 
skinnarbeten tillverkas för olika ändamål i en stor mängd sins 
emellan olika foriner, af hvilka åtskilliga rätt mycket tilltala 
ögat och tillika äro synnerligen angenäma för foten. Med denna 
tillverkning sysselsätter sig en mängd personer, hvilka icke äro 
skomakare till yrket. Inom länets lappmarker är det enligt 
regeln qvinnor, som sy de enklare bandskorna. 

Med afseende på hus- och hemslöjden likasom i sa många 
andra afseenden utgöra länets floddalar särskilda temligen skarpt 
begränsade områden, inom hvilka olika slöjdarter öfvas och 
olika grad af skicklighet vunnits. 

G) Fiske. Laxfisket utgör fortfarande den betydelsefullaste 
grenen inoin länet af denna näring. Laxen fångas såväl i skär
garden Bom i elfvarne. Den förekommer ganska rikligt i skär
garden om våren och försommaren, dä han närmar sig kusten 
under sökande efter de elfvar och vattendrag, der han blifvit 
född, för att uppgå i dem och der förrätta sin lek. Under dessa 
vandringar genom den af öar och skär uppfylda skärgården fångas 
rätt mycket lax, och användas såsom fångstredskap nät, hvilka 
utsättas på olika sätt. I elfvarne fångas laxen uti fasta fiskeverk. 

Bland länets elfvar har, i afseende a laxfisket, Tornea elf 
största betydelsen. Laxfisket derstädes är ett regale, gemensamt 
för de båda angränsande staterna. Såsom i senaste femärs-
berättelse omnämndes, har det varit sedan år 1791 på arrende 
upplåtet åt allmogen vid elfven. Den ursprungliga upplåtelsen 
tilländagick den 14 mars 1891. Efter det en särskild inter-
Dationel kommission blifvit för ändamålet tillsatt, har förslag 
till framtida disposition af fisket under är 1892 afgifvits. Da 
emellertid under femårsperioden detta förslag icke hunnit att 
leda till slutlig och definitiv öfvereuskommelse mellan de båda 
kronorna, har fisket under tiden provisoriskt upplåtits för ett 
år i sänder enligt sådana bestämmelser, att det väsentligen för-
blifvit i förutvarande innehafvares händer under enahanda vilkor, 
som under den förra arrendeperioden varit gällande. 

Under femårsperioden har laxfisket icke varit så gifvande 
som under förutgående perioder. 

Laxen säljes dels färsk till omedelbar förbrukning inom 
länet, detta dock i ringa omfattning, dels och hufvudsakligen till 
uppköpare frän södra och mellersta delarne af riket, dit den 
utföres dels färsk, nedlagd i is, dels saltad. Hvad sjelfva in
läggningsmetoden beträffar torde gälla, att den vid Torneå elf 
natt en ganska hög grad af fulländning. 

En fiskodlingsanstalt har under perioden varit i verksamhet 
vid Fällforsen i Piteå elf och har fiskodling der bedrifvits med 
framgång. 

Näst laxfisket utgör strömmingsfisket i skärgården den vig-
tigaste delen af fisket inom länet. Strömmingen förekommer 
ymnigt i hela skärgärden, träffas i lek än uppe i vikarne tidigt 
pa våren, än längre ut på grunden vid midsommartiden eller 
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efter midsommaren. Strömmingsfisket bedrifves under hela den 
tid, vattnet är isfritt, samt på några ställen äfven om vintern. 
Tidigt pä våren, då såväl lekströmming som större fetströmming 
ga til) i de inre vikarne, fångas han med not, sedermera under 
hela sommaren längre ut i skärgården med s. k. skotar. 

Fiskarebefolkningen längs kusten och på de stora öarne ut-
göres dels af hemmansegare och jordbrukare, dels af inhysingar 
eller backstugusittare. Derjemte finnes en eller annan fiskare, 
som har hus och bodar i städerna. Den jordbrukande delen af 
fiskarebefolkningen idkar fiske endast hemma vid sina stränder. 
De andra begifva sig om våren, en del af dem strax efter det 
fjärdarna blifvit isfria, andra något senare, ut till de yttre 
skären, der de ega eller hyra hvar sin koja med sjöbod. Till 
de större skären medhafvas äfven kor. I slutet af september 
eller början af oktober pläga fiskarena lemna skären, emedan 
höststormarne och kölden vid den tiden pläga göra fisket derute 
omöjligt. Antalet fiskare har under de senare åren varit i af-
tagande, beroende dels derpå, att priset på saltad strömming, 
förnämligast till följd af konkurrens från sydligare Norrland, 
sa nedgått, att, om ock fisket är gifvande, föga återstår såsom 
arbetslön, sedan salt och kärl samt slitningskostnad för red
skapen beräknats, dels derför att tillfälle till högre arbetsför-
tjenst funnits vid sågverken och skogsarbetena. 

Onekligen är strömmingsfisket af den betydelse, att det
samma borde, i den mån ske kan, särskildt upphjelpas. Då 
priset pa den saltade strömmingen i icke ringa grad betingas 
af det sätt, hvarpa den beredes till handelsvara, borde åtgärder 
vidtagas för åstadkommande af förbättrade metoder härför. Un
dervisning i bättre beredningssätt har lemnats vid skilda till
fällen af statens fiskeritjenstemän, som af Hushållningssällskapet 
fått i uppdrag att företaga resor inom fiskeområdet. Men man 
har icke kommit sig för att frångå gamla vanor. 

Om insjöfisket gäller, att detta uti kustlandets socknar, så
dant det för närvarande der idkas, är af mindre betydenhet, då 
det hufvudsakligen utöfvas endast såsom en tillfälligtvis be-
drifven binäring. Inom lapptnarkssocknarue gäller deremot om 
mänga orter, att fisket lemnar ett ganska väsentligt bidrag till 
befolkningens existens. I allmänhet utöfvas det dock mindre 
rationelt, ity att mångenstädes fångstsätt tillämpas, som snarare 

eller senare måste leda till fiskets väsentliga förminskning. På 
en del orter hafva ock sådana verkningar framträdt. Sålunda 
förekommer i afseende å sikfisket, som väl är det hufvudsak-
ligaste fisket i aJla sjöarne inom lappmarken och hvilket der 
pågår nästan hvarje tid af året, då ej alltför tjock is betäcker 
vattnet, att vid detta fiske, som hufvudsakligast bedrifves med 
mycket stora, täta notar, uppfångas massor af sikyngel om fem 
till sex tums längd, hvilka, om de finge vara fredade och till
växa, inom ytterligare två eller tre år vore futlväxta, fullt mat
nyttiga och följaktligen af mycket högre värde. I allmänhet 
kan sägas, att länet i sina talrika sjöar och vattendrag hyser 
en fisktillgång, hvilken, rätt tillgodogjord, skulle kunna lemna 
länets inbyggare väsentligt större bidrag till deras uppehälle, 
än hvad för det närvarande är förhållandet. Hushållningssäll
skapet har under perioden gjort hemställan till länets landsting 
om åtgärder för fiskerinäringens befrämjande, särskildt om till
sättande af en fiskeristyrelse för länet, hvilken skulle hafva sig 
ålagdt att i allmänhet befrämja denna näring, bland annat genom 
anordnande af premieringar för prisbelöning af saltad och inlagd 
fisk samt alla slags berednings- och marknadskärl, men de gjorda 
framställningarna hafva icke ledt till resultat. 

En särskild omständighet, som är af största betydelse för 
strömmingsfisket inom länet, är tillgången på lämpliga hamnar. 
Genom landets fortgående höjning hafva många förutvarande 
fiskehamnar så uppgrundats, att de måst öfvergifvas eller nu
mera blott kunna besökas af ett fåtal båtar, såsom förhållandet 
är med de förr så betydande lägena Ködkallen och Rönnskär, 
det sistnämnda beläget inom Vesterbottens län, men såsom fisk
läge hufvudsakligen användt af norrbottningar. Att genom an
läggande af lämpliga hamnarmar och vågbrytare vid dessa platser 
ånyo åstadkomma hamnar för fiskebåtar kan mycket väl låta 
sig göra. Då emellertid härtill fordras penningemedel till be
lopp, som icke kan från orten påräknas, blir det nödigt, att 
staten lemnar anslag för ändamålet. Fråga om anläggning med 
statsanslag af en hamn vid Rönnskär, hvarest lotsstation finnes, 
i följd hvaraf ock Lotsverket är högeligen intresseradt af, att en 
hamn der måtte komma till stånd, har under perioden gjorts, 
men icke under densamma ledt till önskad åtgärd. 

4. Kommunikationer och varubyten. 

A) Landtkommunikationer. Tabell 2 redogör för de all
männa vägarnes inom länet längd äfvensom skjutsanstalternas 
antal vid 1895 års slut m. m. Den visar, att omkring 28 ny-
mil allmänna vägar under perioden tillkommit, äfvensom att 
förut befintliga allmänna vägar blifvit till en sträcka af l-2o 
nymil omlagda eller betydligt förbättrade. Sammanlagda längden 
af allmänna vägar inom länet utgjorde vid periodens slut 204'2 
nymil, vid 1875 års slut endast 99-3 gamla mil. Länets väg-
väsende har sålunda under de senaste tjugu åren snabbt ut
vecklats. Mycket återstår dock härutinnan att göra, innan 
länets behof af vägar kan anses fyldt. Så t. ex. finnes inom 
hela Arjepluogs socken, hvilken omfattar ett område af icke 
mindre än 146-g4i qv.-nymil och hyser en folkmängd af omkring 
2,000 personer, endast en liten vägbit, ej fullt en half nymil i 

längd, under det Enontekis socken, som dock har öfver 1,300 
invånare, ännu saknar hvarje tillstymmelse till bruten allmän 
väg. Sedan genom bestämmelserna i nya väglagen vägunderhålls
bördan blifvit jemnare fördelad, har äfven den fåtaliga och spridda 
befolkningen i lappmarkerna, hvarest de jemförelsevis små bya-
områdena omgifvas af milsvida kronomarker, hvilka förut ej 
deltagit i vägunderhållet, sett sig i stånd att ikläda sig de med 
beslut om väganläggningar förenade förpligtelser. Sålunda pågår 
för närvarande i Arjepluog en vägbyggnad, som har till uppgift 
att förena nämnda sockens centralort med Arvidsjaur samt vägen 
ned till stambanan och kusten, och en beslutad väganläggning 
frän Karesuando inom Enontekis socken kommer att sättas i 
gång, så snart sökt statsbidrag för dess byggande utverkats. 
Inom länets öfriga lappmarkssocknar pågå äfven väganläggningar 
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af betydenhet. I allmänhet har lappmarksbefolkningeDS offer
villighet, då det galt väganläggningar, varit högeligen beröm
värd, helst om man tager i betraktande denna befolknings få
talighet och gleshet samt dess knappa vilkor. I kustsocknarne 
deremot, der de folkrikare och mera centralt belägna byarne 
länge åtnjutit fördelen af vägförbindelse sinsemellan och med 
stapelorterna vid kusten, har hos flertalet minnet af de tider 
förbleknat, då man i saknad af vägar nödgades efter obanade 
stigar på egen rygg hembära sina förnödenheter, och ifrågasatta 
nya vägföretag, som afsett att tillgodose i socknarnes utkanter 
belägna byars behof, hafva ofta nog icke kunnat bringas till 
utförande annorledes än genom begagnande af Konungens Be-
fallningshafvandes domsrätt. 

Bland de vägföretag, hvilka under perioden påbörjats och 
fullbordats eller bragts nära sin afslutning, må särskildt nämnas 
den i Konungens Befallningshafvandes sist afgifna femårsberät
telse omförmälda 8-42 nymil långa och uteslutande af statsmedel 
bekostade vägen emellan Vistträsk i Elfsby och Glommerträsk 
i Arvidsjaurs socken samt denna vägs fortsättning till läns
gränsen i riktning mot Norsjö i Vesterbotten äfvensom väg från 
Geilivare kyrkopiats norrut förbi Malmberget till gränsen mot 
Juckasjärvi, afsedd att, fortsatt vidare till Vittangi. förmedla 
samfärdseln och varubytet emellan Gellivarebanans ändpunkt å 
ena sidan och å den andra Juckasjärvi samt Enontekis socknar 
äfvensom norra delen af Pajala socken, hvilka trakter hittills 
tillhört Haparanda stads handelsområde. Betydelsen af denna 
väg inses lätt, då man tager i betraktande, att afståndet från 
Juckasjärvi sockens centralpunkt Vittangi till Haparanda utgör 
30 nymil, men till Geilivare endast 11 nymil. 

Under perioden har den första större landsvägsbron inom 
länet kommit till stånd, nämligen en bro ined stålkonstruktion 
öfver Luleå elf vid Edefors, för hvars byggande ett statsbidrag 
af 44,000 kronor erhållits. Den beräknade kostnaden derför 
utgjorde 66,500 kronor. 

Nedanstående tabell N utvisar samtliga de vägarbeten, som 
under perioden blifvit med statsanslag understödda. 

Tab. N. Med statsanslag understödda vägarbeten i Norrbottens 
län åren 1891—1895. 
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Årliga kostnaden för underhållet den tid marken är bar af 
allmän väg utgör enligt den uppskattning, som förut egt rum 
på grund af nya väglagens föreskrift inom länets särskilda väg-
hiillningsdistrikt: 

Piteå fögderi, Arjepluog 47356 kr. 

> Arvidsjaur 10,69688 > 

Piteå södra 20,86012 » 

•i Piteå norra 16,746'71 » 

f.uleå fögderi, Neder-Luleä 17,434'20 » 

Öfver-f.ulcå 27,405-94 » 

Jockmock 16,670-27 » 

Kolis fössderi. Neder-Kalix 10,948-20 . 

Gellivare 9,04802 » 

. Råneä 4,496-60 » 

Öfvtr-Kalis 8,99677 » 

Torneå fögderi. Nedcr-Torncå och Kurl Gustaf . 4,36970 > 

Öfver-Torneä 7,72232 > 

Korpilombulo 13,090-64 . 

Pajala 13,026-90 > 

. Juckasjärvi 2,73203 > 

> Enontekis » 

Länets städer > 

Samma 184,718-76 kr. 

Landstinget, som städse behjertat vigten af kommunika
tionernas underlättande och för detta ändamål gjort stora upp
offringar, har äfven under denna femårsperiod anvisat anslag 
för aflönande af en länsvägsbyggmästare, hvilken haft till uppgift 
att lemna vederbörande vägintressenter biträde vid vägarbetens 

lämpliga anordnande och utförande äfvensom att efter förord
nande af Konungens Befallningshafvande verkställa vägunder-
sökningar, för hvilket sistnämnda ändamål Landstinget jemväl 
anvisat medel — 3,000 kronor för hvartdera af åren 1892—1894 
och 1,500 kronor för år 1895. Derjemte har Landstinget an
visat ett årligt anslag af 2,000 kronor såsom bidrag till anlägg
ning af sådana vägar, för hvilkas byggande statsanslag ej kunnat 
påräknas. Detta anslag har dock under perioden tagits i anspråk 
endast för två vägföretag, nämligen för anläggning af utfartsväg 
dels från Trundö by i Piteå socken och dels från Bensbyn i Neder-
Luleå socken. Orsaken, hvarför befolkningen ej mera allmänt 
begagnat sig af ifrågavarande anslag, har uppgifvits vara dels 
den, att det bidrag ett vägföretag kunnat erhålla, enligt Lands
tingets beslut begränsats till högst Vs af den beräknade kost
naden, dels den att vederbörande vägintressenter ansett de af 
Landstinget bestämda vilkor i fråga om de med bidrag under
stödda vägarnes omsorgsfulla byggande och framtida underhåll 
väl stränga. 

Skjutsanstalternas antal inom länet har under perioden ökats 
med 12 och utgjorde vid 1895 års slut 92. 

Skjutsentreprenadbidrag hafva under perioden utgått med 
tillhopa 159,668 kr. 62 öre, mot 157,220 kr. 44 öre förra pe
rioden. Nedanstående tabell O utvisar dessa bidrags fördelning 
på periodens olika år m. ni. 

För de utefter de mera trafikerade vintervägarne öfver till 
Norge inom länet inrättade s. k. fjällstugorna, hvilkas åbor 
emot åtnjutande af ett mindre statsbidrag och åtskilliga förmåner 
i öfrigt äro skyldiga att lemna vägfarande tak öfver hufvudet 
jemte förplägning, har Konungens Befallningshafvande närmare 
redogjort i sin senast afgifna femårsberättelse. 

Färjställen: Efter fullbordandet af väganläggningarne Heden 
—Korpilombolo och Storbacken—Murjeks jernvägsstation hafva 
nya färjställen med af Kungl. Maj:t faststälda taxor inrättats i 
Heden vid Ängesån, i Rödupp vid Kalix elf samt i Storbackeu 
vid Luleå elf. 

För tillkomsten af Luleå—Gellivare jernvåg, dennas skif
tande öden och slutliga öfvergång i statens ego har Konungens 
Befallningshafvande utförligt redogjort i sin senaste berättelse. 
Här må endast nämnas, att denna bana enligt Kungl. Järnvägs
styrelsens berättelse för år 1895 nämnda år Iemnat den i för
hållande till anläggningskostnaden största afkastningen af alla 

Tab . O. Skjutsentreprenadbidragen i Norrbottens län 
åren 1891—1895. 
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statens jemvägar, eller 7-88 %• Banan har således ej blott mägtigt 
bidragit till en förut isolerad landsdels snabba utveckling utan 
ock visat sig ega förmåga att tillföra statskassan en afsevärd 
direkt inkomst. 

Det har varit den nu tilländagångna perioden förunnadt 
att bevittna fullbordandet af ett storartadt järnvägsföretag inom 
länet, nämligen norra stambanans framdragande till Bodens jern-
vägsstaiion å Luleå—Gellivare-banan, hvarigenom länet kommit 
i förbindelse med rikets öfriga jernvägsnät. Den nya ban
sträckan, som den 6 augusti 1894 öppnades för allmän trafik, 
har stationer, förutom i Boden, vid Hednoret, Brännberg, Elfs-
byn, Storsund, Långträsk och Myrheden. Anläggningen af dessa 
länets båda jernvägar har emellertid framkallat behofvet af en 
mängd nya vägar för att förmedla samfärdseln till och från 
jernvägarne, ett behof som i en snar framtid måste tillgodoses. 

Post- och telegraf(telefon)anstalter. Postanstalterna inom 
länet utgjordes vid 1895 års slut af 8 postkontor (ingen för
ändring sedan år 1890) samt 45 poststationer, af hvilka 20 
öppnats under perioden. Af dessa sistnämnda hafva de flesta 
tillkommit i och med anordnandet af jernvägsstationer. Medel
talet af hvarje postanstalts område i qvadratkilometer utgjorde 
vid 1895 års slut 1,997, mot 3,164-03 vid 1890 års slut. Medel
talet invånare på hvarje postanstalt var 2,179, mot 3,175 vid 
1890 års slut. Antalet till postbefordran inom länet aflemnade 
försändelser utgjorde år 1895, oberäknadt en del i ångbåtarnes 
breflådor nedlagda och sålunda befordrade försändelser, 1,286,440, 
mot 781,599 år 1890. Medeltalet försändelser på hvarje in
vånare utgjorde vid 1895 års slut 11, mot 7 vid 1890 års slut. 

Uppbörden af postmedel vid postkontoren i länets städer 
under år 1895 utgjorde i Luleå 42,190 kr. 97 öre, mot 31,268 
kr. 55 öre år 1890; i Piteå 19,469 kr. 76 öre, mot 19,249 kr. 
52 öre år 1890; samt i Haparanda 13,920 kr. 66 öre, mot 
10,580 kr. 46 öre år 1890. 

Antalet nummerexeinplar af abonnerade tidningar och tid
skrifter under år 1895 var vid Luleå postkontor (med under
lydande stationer) 177,632, vid Piteå 94,328 och vid Haparanda 
39,468 exemplar. 

Telegrafstationerna inom länet hafva under perioden ökats 
med 1, den i Gellivare, livilken plats förbundits med Luleå. 

Antalet taxerade afsända och ankomna telegram utgjorde för 
städerna: 

Telefonväsendet har under perioden icke undergått annan 
ändring, än att telefon inrättats i Gellivare och att förut be
fintliga telefonnät genom anläggning af nya abonnentledningar 
utvidgats. 

B) Sjökommunikationer. En ny ångbåt har under perioden 
anskaffats för linien Haparanda—Luleå med mellanstationer. 
Ångaren, hvilken bär namnet Haparanda, är särskildt kon
struerad för denna trafikled, så grundgående, att densamma kan 
passera de grunda farvattnen i Torneå elf och nedanför dess 
utlopp och gå ända upp till Haparanda stad. Vidare har till
fälle öppnats till direkt passagerarebefordran emellan Luleå och 
utlandet med de ångbåtar, hvilka hemta jernmalm från Luleå. 

Det redan under förra perioden påbörjade arbetet med för
djupningen af södra inloppet till Luleå hamn genom det s. k. 
Tjufholmssundet har numera fullbordats, hvarigenom denna för
träffliga hamn blifvit tillgänglig för fartyg af ända till 7 meters 
djupgående. Afven hafva åtgärder under perioden vidtagits fru-
upptagande af en rakare och djupare farled upp till Piteå stad 
genom uppmuddring till inemot 5 meters djup af det s. k. Munk-
sundet. Arbetet torde dock ej fullbordats vid periodens slut. 

Bland öfriga till sjöfartens fromma under perioden vidtagna 
åtgärder må nämnas förläggningen af ett fyrskepp med mistsirén 
vid det s. k. Norströmsgrundet i hafvet utanför Luleå och Piteå 
skärgård. Äfvenså hafva af Kung!. Sjökarteverket sjömätningar 
verkstälts i farvattnen vid länets kuster. 

C) Sjöfart och handel. Någon förändring har under pe
rioden icke egt rum i afseende på de varor, hvilka hufvud-
sakligen utgjort föremål för import och export. 

Följande tre tabeller P, Q och It åskådliggöra omfattningen 
af länets in- och utrikes sjöfart samt tullinkomsterna. 

Tab. P . Inrikes sjöfarten i Norrbottens län åren 1891—1895. 
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Tab. Q. Utrikes sjöfart till och från Norrbottens 
län åren 1891—1895. 

Tab. R. Tullinkomster i Norrbottens län åren 1891—1895. 

Försäljning af bränvin har under perioden på landsbygden 
egt rum endast på ett ställe, nämligen i Luleå gamla stad, der 
en med gästgifveriet förbunden utskänkning utöfvats. 

Efterföljande tabell utvisar försäljningsställenas antal samt 
beloppet influtna försäljningsafgifter: 

5. Kameralförhållanden. 
Länets oförmedlade mantal utgjorde vid föregående periods 

slut 901·88. Vid 1895 års slut hade det, såsom af tabell 3 
framgår, uppgått till 1,012'33~82. Ökningen beror derpå, att 
hemman och nybyggen ingått i hel eller half skattskyldighet. 
I mantalssnmman äro icke inräknade de nybyggen, för hvilka 
vid periodens slut skattskyldighet icke inträdt. 

Nedanstående tabell S, upptagande uppskattningen af fa
stighet oi'h inkomst i hela länet enligt de af Kungl. Statskon
toret utgifna Generalsammandragen öfver bevillningen, visar, att 
uppskattade värdet å fast egendom, hvarför bevillning erlägges, 
vid periodens slut utgjorde 50,391,810 kronor. Under förra pe
rioden uppgick detta värde till 43,676,200 kronor. Ökningen 
vid denna periods slut var således 0,715,610 kronor. Ökningen 
under näst föregående period var 5,554,040 kronor. 

Den uppskattade inkomsten af kapital och arbete inom 
länet utgjorde vid 1890 års slut 6,603,323 kronor, men uppgick 

vid 1895 års slut till 8,506,484 kronor, hvadan den taxerade 
inkomsten under sista perioden ökats med 1,903,161 kronor. 

Egendom af fideikommissnatur finnes ej inom länet. 

Tabell 5 upptager egendomar tillhörande inhemska aktie
bolag år 1895. Dessa egendomar utgjorde vid nämnda års slut 
183'87o3 mantal förutom 113 utjordar och dylik i mantal ej satt 
jord samt 149 verk och inrättningar. Taxeringsvärdet dera var 
vid samma års utgång 7,065,100 kronor, hvadan under perioden 
detta värde ökats med 674,550 kronor, under det att mantalet 
minskats med l'io27. 

Tabell 6 redogör för egendom tillhörande främmande 
magters undersåtar, och inheintas deraf, att dem tillhörande 
mantalssatt jord under perioden minskats från 15796 mantal 
till I3/-i2 mantal, att några utjordar och dylik i mantal ej satt 
jord, tillhörande utländingar, ej inom länet finnas samt att dem 

Tab. S. Uppskattning af fastigheter och inkomst i Norrbottens län åren 1891—1895. 
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tillhöriga verk och inrättningar minskats från 21 till 1. Taxe
ringsvärdet har å sådan egendom minskats med 367,100 kronor, 
deraf på jordbruksfastighet 140,100 kronor och på annan fa
stighet 221,000 kronor. 

Under perioden hafva 30 nybyggen i sammanhang med af-
vittringen upplåtits i Arjeplnogs lappmarkssocken. 

Ofver kronohemman och nybyggen samt delar deraf, so)n 
omförts eller lösts till skattenatur, Iemnas följande uppgifter: 

Af nämnda hemman och nybyggen hafva 17 till skattenatur 
öfvergått med full dispositionsrätt för egarne till skogen; de 
öfriga äro antingen belägna i lappmark, der dispositionsrätten 
till skogen jemväl för skatteegendomar är enligt lag inskränkt, 
eller hafva i anseende till försummelser i afseende å åboskyldig-
heternas fullgörande till skatte öfvergått med för egarne inskränkt 
rätt att disponera skogen. 

I följd af vid ekonomiska besigtningar befunna försummelser 
i fråga om byggnad och häfd hafva 13 åbor tilldelats varningar 
att sina åboskyldigheter fullgöra. Aborätten till ett kronohemman, 
som enligt nådigt beslut bestämts att försäljas, men som vid 
förra periodens slut ännu icke vunnit köpare, har under denna 
period sålts. Mot två åbor vid förra periodens slut väckta rätte
gångar om åborättens förlust hafva under perioden afgjorts så. 
att de från åboskapet skilts. Dessa åborätter hafva i enlighet 
med nådigt beslut, då köpare deraf icke kunnat erhållas, öfver-
låtits till nya åbor mot åboskyldigheternas fullgörande. Två 
åbor hafva under perioden förklarats sina åborätter för van-
häfd förlustige och äro deras förut innehafvande hemman öfver-
lemnade till skogsstaten. 

För de jordafsöndringar, å hvilka under perioden afgäld af 
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande faststälts, redogöres i 
följande tabell: 

Antalet jordafsöndringar var under föregående period 473, 
eller 32 färre; den afsöndrade vidden dock något större. 

Uppbörden af landstingsmedel uppgick år 1891 till 59,096-87 
kronor, år 1892 till 57,971-73, år 1893 till 58 ,756-J I , år 1894 
till 64,903-eo och år 1895 till 54,882-67 kronor. 

Landstingsskatten utdebiterades under nämnda tid med föl
jande belopp på hvarje bevillningskrona: 

Denna skatt har under perioden utdebiterats till olika be
lopp inom särskilda grupper af kommuner inom länet med an
ledning af den utaf Landstinget antagna debiteringsgruitden för 
länets bidrag till norra stambanan, och angifva de i de sär
skilda kolumnerna af ofvanintagna tabell angifna siffror dels den 
lägsta och dels den högsta utdebitering, som för någon kommun 
egt rum. 

Prisen på spanmål, bättre hö och dagsverken vid märke-
gångssättningarne angifvas i nedanstående tabell: 

Vakansafgiften för hel soldatrote uppgick år 1891 till 113-82 
kronor, år 1892 till 120-26, år 1893 till 107-03, år 1894 till 
98-ÖB och år 1895 till 101-04 kronor. 
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6. Politi. 

Fvlkuiulerrisninyen. Nedanstående tabell T utvisar antalet 
skotor ufaf skilda slag vid utgången af år 1895. 

Af denna tabell framgår, att antalet egentliga folkskolor 
untler perioden Okats frän 53 till 72 samt antalet mindre folk
skolor frän 182 till 244. Antalet fasta folkskolor, som vid pe
riodens början utgjorde 45, uppgick vid dess slut till 61; de 
fasta småskolornas och mindre folkskolornas antal har under 
perioden ökats från Hl till 100 samt skolhusens antal från 152 
till 171. Utom de skolor, som upptagas i nedanstående tabell, 
finnas inom länet uti Arjepluog en statens fasta lappskola och 
tro lappkateketskolor, i Arvidsjaur en svenska missionssäll
skapets lappskola, i Jockmock med Qvickjoek två statens fasta 
lappskolor, den ena utgörande öfningsskola för lappska små-
skollärarc- och lärarinneseminariet i Mattisudden, samt tre flyt
tande lappska kateketskolor, i Gellivare en statens fasta lapp-

Tab . T. Antal skolor i Norrbottens län vid 1895 års slut. 

skola samt tre flyttande lappkateketskolor, i Juckasjärvi en 
statens fasta lappskola samt en af svenska missionssällskapet 
inrättad lappsk folk- och småskola, i Enontekis ett af den s. k. 
Femöresföreningen bekostadt lappskt barnhem i Karesuando samt 
en flyttande lappkateketskola. Dessa skolor äro uteslutande af-
sedda att bereda undervisning åt lappska barn. 

I tabellen äro deremot inräknade de folkskolor med svenska 
till undervisningsspråk, hvilka blifvit af statsverket inrättade 
inom länets finsktalande socknar och med hvilka man afsett 
dels att lemna den svenska delen af gränsbefolkningen ett stöd 
för bevarandet af svenskt språk och svensk odling, dels att be
reda den finska befolkningen ett med begärlighet omfattadt till
fälle att inhemta kännedom om fäderneslandets språk. Vid pe
riodens början funnos sådana med statsmedel inrättade skolor 
uti Hackas och Nattavara i Gellivare socken, Nickola i Neder-
Torneå socken, Lappträsk i Karl Gustafs socken, Svanstein uti 
Öfver-Torneå socken samt Teurajärvi i Korpilombolo socken. 
Under perioden hafva, efter det Riksdagen bifallit af Kungl. 
Maj:t gjord framställning om inrättande i orter vid språkgränsen 
eller inom områden, der båda språken talas, af åtskilliga nya 
skolor med svensk undervisning, dylika skolor inrättats dels en
ligt nådigt bref den 17 mars 1894 uti Kuckula i Karl Gustafs 
socken, Jänkisjärvi, Matarengi och Kuivakangas uti Öfver-Torneå 
socken, Kengis i Pajala socken, Narken och Jerijärvi i Korpilom
bolo socken samt Kvoka-Sarkavara-Murjek inom Jockmocks 
socken, dels enligt nådigt bref den 21 september samma år uti 
Säivis och Mattila inom Neder-Torneå socken samt Kuckasjärvi 
och Niemis inom Hietaniemi socken. Samtidigt med det, att 
Riksdagen anvisade medel för inrättande af nu omnämnda skolor, 
medgaf Riksdagen ock inrättandet på statsverkets bekostnad af 
en del skolor inom Gellivare socken, men beslut om dessa sist
nämnda skolor blef ej före periodens utgång af Kungl. Maj:t 
meddeladt. 

Storleken af det lönetillskott, som under perioden utbetalts 
från härvarande ränteri åt lärare och lärarinnor vid folkskolor 
och småskolor i länet, framgår af (oljande tabell: 

Länet var under åren 1891 och 1892 indeladt i fyra folk
skoleinspektionsdistrikt samt under periodens trenne senare år i 
tre. Genom nådigt bref den 28 juni 1895 bestämdes emellertid, 
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att från och med år 1896 länet skulle delas i två inspektions
områden, det ena omfattande länets finsktalande församlingar, 
det andra de svensktalande. 

Det af länets landsting inrättade seminariicm för utbildande 
af lärare och lärarinnor vid småskolor och mindre folkskolor 
har under hela perioden varit i verksamhet. Det har såsom förut 
flyttat mellan länets skilda hufvuddelar och under perioden varit 
förlagdt till Neder-Luleå läseåren 1890—1891 samt 1891—1892, 
till Neder-Kalix under de derpå följande tvenne läseåren samt 
derefter till Ojebyn i Piteå landsförsamling. Fråga har emel
lertid uppstått, att seminariet borde erhålla fast förläggningsort, 
och med särskildt föranledande deraf, att inom Piteå landsför
samling en frikostig donation af 10,000 kronor blifvit af fram
lidne riksdagsmannen J. E. Wiksten anslagen för att befrämja 
seminariets fasta förläggande till Ojebyn, fattade 1895 års lands
ting beslut om närmare utredning i ämnet, hvilken utredning 
sedermera vid 1896 års landsting ledt till definitivt beslut om 
seminariets framtida fasta förläggning ä nämnda plats samt om 
läroverksbyggnads uppförande derstädes. 

Bland seminariets undervisningsämnen har under ifråga
varande period tillkommit slöjd, såväl manlig som qvinlig. 
Lärokursen har i öfrigt varit som förut, således omfattande 
tvenne läseår. Undervisningen var intill läseåret 1895—26 sä 
ordnad, att allenast en årskurs årligen undervisades vid anstalten, 
så att ena året första årskursen åtnjöt undervisning samt under 
det derpå följande den andra. Enligt beslut af Landstinget har 
från och med nyssnämnda läseår den ändring inträdt, att båda 
årsklasserna hvarje år undervisas samtidigt, i sammanhang 
hvarmed intagning af nya elever årligen sker till hvardera års
klassen och äfveu afgångsexamen kan årligen anställas med båda 
klasserna. Vid seminariet äro anstälde en föreståndare, som 
tillika är förste lärare, samt en biträdande lärarinna. För semi
nariets styrelse har Landstinget tillsatt en särskild komité. 

Antalet från seminariet utgångna lärare och lärarinnor har 
utgjort: 

Repetitionskurs med redan anstälda lärare och lärarinnor 
inom länet har under ledning af seminariets föreståndare varit 
anordnad under sex veckor hvarje sommar, med undantag af som
maren 1895, och har denna repetitionskurs varit förlagd år 1891 
till Ojebyn, år 1892 till Neder-Luleå Gammelstad, år 1893 till 
Neder-Kalix kyrkoby och år 1894 till Boden i Öfver-Luleå. 
Medeltalet deltagare i dessa repetitionskurser har utgjort 12. 

För utbildande af lärare och lärarinnor vid småskolor i de 
finsktalande församlingarne är af statsverket ett särskildt se
minarium inrättadt i Haparanda. I afseende å dess organisation 
har under perioden den ändring vidtagits, att seminariet år 1891 
utvidgades med en tredje klass. Sedan är 1891 fordras för in
träde vid seminariet kunskap i svenska språket; är 1892 infördes 
undervisning i trädgårdsskötsel; med höstterminen 1893 ökades 
antalet undervisningstimmar i svenska. 

Ar 1891, då — såsom nämndt — seminariet tillökades med en 
klass, utexaminerades i följd deraf inga elever. Under de der

efter följande åren 1892—1895 hafva 30 elever undergått af
gångsexamen och, med undantag allenast af två, anstalts vid 
mindre folkskolor eller såsom småskolelärare och lärarinnor. 
Elevernas antal under höstterminerna af periodens särskilda år 
har utgjort: 

År 1891 7 manliga, 25 (jvinliga 
• 1892 5 » 24 
» 1893 5 • 20 
» 1894 9 > 20 
» 1895 7 » 20 •> 

Vid Mattiauddens seminarium i Jockmock, anlagdt och be-
kostadt af statsverket för utbildande af lärare och lärarinnor vid 
lappska småskolor, är lärokursen tvåårig. Sedan år 1893 har 
undervisningen hvarje år omfattat både första och andra års
kursen, med årlig intagning och utexaminering af elever. Från 
och med samma tid hafva undervisningsämnena tillökats med slöjd, 
såväl manlig som qvinlig. Vid seminariet hafva under perioden 
inskrifvits 56 och utexaminerats 45 elever. Af de 56 inskrifna 
hafva 13 varit manliga och 43 qvinliga; 34 hafva varit från 
Norrbottens och 22 från Vesterbottens län. 

Länet har tre allmänna läroverk, ett högre uti Luleå samt 
femklassiga i Piteå och Haparanda. Allmänna läroverket i Luleå 
är fullständigt allenast å humanistiska linien; dess reallinie om
fattar till och med sjette klassen. Höstterminen 1890 var lär
jungeantalet 136, höstterminen 1895 utgjorde det 131. Lärarnes 
antal har under perioden utgjorts af 5 lektorer, rektor inberäknad, 
6 adjunkter och 3 öfningslärare. 

Piteå allmänna läroverk hade höstterminen 1890 ett lär
jungeantal af 69. Till samma siffra uppgick dess lärjungeantal 
höstterminen 1895. Ämneslärarnes antal, rektor inberäknad, har 
under perioden utgjort 6, öfningslärarnes 3. Under den nu 
ifrågavarande perioden har Piteå iäroverk fått inflytta i en ny, 
tidsenlig läroverksbyggnad. Behofvet af ett nytt läroverkshus 
i staden, i stället för det gamla, omkring år 1816 fullbordade 
»skol- och synodalhuset», hade under de senare årtiondena blifvit 
alltmer trängande. Redan på 1860-talet ansågs det gamla skol
huset otillfredsställande, men frågan om ett nytt skolhus fick 
dock hvila i många år, bland annat derför att lämplig plats för 
ett sådant icke kunde anvisas. Sedan emellertid sådan plats, 
efter det plan för den s. k. nya stadsdelen blifvit faststäid, der
städes kommit i stadens ego, fattade under år 1880 stadsfull-
mägtige beslut om upplåtande af byggnadstomt för ändamålet 
samt om uppförande derstädes af ett nytt läroverkshus på sta
dens bekostnad. Det dröjde emellertid mera än tio år, innan 
nybyggnadsfrågan kunde få sin definitiva lösning, hufvudsakligen 
derför att stadens tillgångar under tiden blefvo starkt anlitade 
för andra nödvändiga byggnadsföretag. Hösten 1892 antogos af 
arkitekten A. Th. Lignell uppgjorda ritningar till läroverks
byggnad af sten; och utförandet af denna byggnad samt af sär
skildt gymnastikhus, hvilka arbeten under år 1893 upplätos pä 
entreprenad, fullbordades derefter till hösten 1894, då båda ar
betena afsynades och godkändes. Sammanlagda kostnaden för 
sjelfva skolhuset uppgår till 74,080 kronor, för gymnastikhuset 
till 15,300 kronor, deri inbegripen kostnaden för attiralj, samt 
för uthusbyggnad till omkring 1,620 kronor, eller tillhopa 91,000 
kronor. 

Vid Haparanda femklassiga läroverk har undervisningen 
bestridts af 5 ämneslärare, rektor inberäkuad, samt 3 öfnings-
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lärare. Lärjungarnes antal uppgick höstterminen 1895 till 50, 
mot 44 vid förra periodens slut. 

Elementarläroverket för flickor i Luleå, som vid slutet af 
förra perioden räknade ett elevantal af 42, liar under den nu 
ifrågavarande varit stadt i jemn utveckling, och uppgick lar
jungarnes antal höstterminen 1895 till 81, deraf 11 tillhörande 
läroverkets förberedande afdelning och 70 ilen egentliga elementar
skolan. Af staten har läroverket åtnjutit ett årligt understöd 
af 1,000 kronor samt af Luleå stad hyresfri lokal. Denna, som 
varit belägen i stadens folkskolehus, har varit i vissa hänseenden 
mindre tillfredsställande och har för öfrigt icke utan olägenhet 
kunnat upplåtas, alldenstund det alltjemt växande antalet skol-
pligtiga barn i staden gjort det för hvarje år allt svårare för 
folkskolan att kunna undvara någon af sina lägenheter. Som 
emellertid, pa sätt i senaste berättelse omförmäldes, dels tomt
plats förvärfvats for en särskild flickskolebyggnad, dels medel å 
enskild väg insamlats till en byggnadsfond, har Luleå stad, med 
öfvertagande af de för ändamålet insamlade medel, beslutit att 
uppföra ett särskildt läroverkshus för flickskolan. Detta beslut 
och dess verkställande faller dock utom tiden för den period, 
denna berättelse omfattar. 

Rörande landtbrnks- och slöjdskolor är redogjordt under 
kapitlet om näringar. 

I Luleå finnes en lägre teknisk yrkesskola, som från och 
med år 1892 åtnjutit understöd af statsmedel. 

Bidrag af statsmedel för anordnande af föreläsningskurser 
for arbetsklassen liar under periodens sista år utgått till för 
sådant ändamål bildad förening i Luleå. 

Tvenne bvandförsäkrhtgsinrättningar finnas inom länet, näm
ligen Norrbottens läns och Piteå tingslags brandstodsbolag, samt 
ett kreatursförsäkringsbolag för länet. Närmare uppgifter an
gående dessa försäkringsinrättningar innehållas i de af Kungl. 
Civildepartementet publicerade meddelanden angående försäkrings
väsendet i riket. Här skall allenast anmärkas, att Norrbottens 
läns brandstodsbolags risker, hvilka vid utgången af senaste 
femårsperiod belöpte sig till 13,380,360 kronor, under den nu 
ifrågavarande ökats till 17,337,845 kronor, samt att Piteå tings

lags brandstodsbolag, som år 1890 egde ett ansvarsbelopp af 
5,618,850, under perioden fått detta ökadt till 6,591,830 kronor. 
En minskning företer deremot länets kreatursförsäkringsbolag, 
hvars risker år 1890 uppgingo till 370,247 kronor och år 1895 
till 280,694 kronor. 

Registrerade sjukkassor, de der åtnjutit förvaltningsbidrag 
af statsmedel, hafva under perioden inom länet varit trenne, 
nämligen Luleå goodtemplars sjukkassa, föreningen E. W:s sjuk
kassa samt Luleå ångsnickerifabriks. sjukförening. 

Bankinrättningar. Likasom under föregående period har 
bankrörelse inom länet bedrifvits af Riksbankens afdelnings-
kontor i Luleå samt af Vesterbottens enskilda bank, hvilken 
haft afdelningskontor uti alla tre länets städer. Under perioden 
har emellertid tillkommit Norrbottens enskilda bank, hvilken år 
1893 erhöll oktroj och hvilken har sitt hufvudkontor i Luleå samt, 
från och med år 1894, afdelningskontor uti Piteå och Haparanda. 
Dessa bankers verksamhet i vissa delar belyses af nedanstående 
tabell U. Af densamma framgår, att summan af på upp- och 
afskrifningsräkning samt deposition i länets banker innestående 
medel ökats från 1,704,998 kronor den 31 december 1890 till 
3,988,867 kronor vid 1895 års slut. 

Sparbankernas antal har under perioden varit detsamma 
som under den föregående. De utgöras af de 10, som angifvas 
i tabell V (sid. 55). 

Denna tabell utvisar för perioden eu ganska afsevärd stegring 
såväl af antalet delegare som af delegarnes behållning samt spar
bankernas egna fonder. 

Inom länet finnes allenast en folkbank af det slag, hvarför 
folkbankslagen af den 29 juli 1892 är gällande, nämligen Råneå 
folkbank. Antalet insättare å sparkasseräkning uti denna bank 
utgjorde vid 1895 års utgång 149 med en behållning af 105,855-96 
kronor. Bankens egna fonder utvisade vid samma tid en be
hållning af 23,274-66 kronor. 

Norrlands hypoteksförening har under perioden inom länet 
haft det antal delegare, som jemte delaktighetsbeloppen angifvas 
i följande öfversigt: 

Tab . U. På deposition samt upp- och afskrifning innestående belopp i banker i Norrbottens län vid slutet af åren 1891—1895. 
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För fromma stiftelser, stipendiefonder ra. ni. inom länet 
redogör tabell 7. 

Bland dessa äro särskildt anmärkningsvärda de tvenne inom 
länet befintliga, under Konungens BefälIningshafvandes förvalt
ning stående nödhjelpsfonder. För tillkomsten af den äldre utaf 
dessa lemnades uti förra berättelsen närmare redogörelse. Rö
rande den s. k. 1893 års nödhjelpsfond, hvilken, såsom dess 
namn antyder, bildats under förevarande femårsperiod, har redan 
härofvan i afdelningen angående näringarna meddelats, hurusom 
i böljan af år 1893, efter upprop i tidningspressen på initiativ 
af enskilda personer i hufvudstaden, insamlingar skedde i landets 
skilda delar till lindrande af det betryck, som redan drabbat 
eller hotade inbyggarne i de inre delarne af Norrbotten till följd 
af den felslagna skörden under två på hvarandra följande år. 
De rikliga bidrag, som från alla håll inflöto och stäldes till 
Konungens Befallningshafvandes förfogande, lemnade, sedan den 
hotande nöden blifvit afhjelpt, ett betydande öfverskott, hvars 
användande till grundande af en fond för befolkningens under
stödjande vid framdeles inträffande missväxt eller annan all
männare hemsökelse Konungens Befaliningshafvande ansåg mest 
förenligt med det ändamål, hvartill de skänkta bidragen när
mast lemnats. 

En del af dessa bidrag användes till inköp af utsädeskorn, 
som genom i orterna tillsatta nödhjelpskomitéer utlånades till 
de behöfvande emot afgifna förbindelser. Då emellertid dessa 
förbindelsers ordalydelse berättigade låntagarne att återbetala 
de erhållna lånen in natura, blefvo förbindelserna öfverlåtna på 
vederbörande kommuner för att utgöra grundplåt för bildande af 

magasinsfonder. Den 8 oktober 1895 faststäldes af Konungens 
Befaliningshafvande reglementen för dylika fonder i Edefors, 
Gellivare och Juckasjärvi socknar. I fråga om tillkomsten af 
äldre magasinsfonder inom länet får Konungens Befalinings
hafvande hänvisa till hvad derom meddelats i senaste femårs
berättelse. 

Sjukvård; sanitära förhållanden. Länslasarett finnas i 
Luleå, Piteå och Haparanda. I städerna finnas dessutom epi
demisjukhus, af hvilka det i Luleå nybygdes år 1894 och är 
inrättadt efter nutida fordringar. Sjukstugor med anslag af 
landstingsmedel finnas inrättade uti Gellivare, Öfver-Kalix och 
Neder-Kalix. A landsbygden hafva sedan är 1893 flere kom
muner hyrt lokaler att vid behof användas till kolerasjukstugor. 
Piteå landsförsamling och Neder-Luleå kommur. hafva låtit 
bygga sådana; i Gellivare har ock kommunen egen epidemi-
sjukstuga. 

Sedan 1889 års riksdag på nådig proposition anvisat ett 
belopp af 965,200 kronor för uppförande af ett hospital för 
sinnessjuka å Pitholmen i närheten af Piteå, har ifrågavarande 
sjukvårdsanstalt blifvit uppförd och år 1893 tagits i användning 
för sitt ändamål. Hospitalet inrymmer 280 platser, oberäknadt 
10 platser å epidemiafdelningen. 

I fråga om tillgång på läkarevård inom länet har den nu 
förevarande perioden medfört afsevärda ändringar i samband 
med den under perioden genomförda nya regleringen af provin
sialläkarestaten i riket. Förste provinsialläkare har blifvit för 
länet anstäld"och i samband dermed ett nytt provinsialläkare
distrikt inrättadt, bestående af Neder-Luleå socken och ut
görande tjenstgöringsområde för förste provinsialläkaren och den 
vid hans sida stälde biträdande provinsialläkaren. Under pe
rioden hafva, på sätt under afdelningen 1 jemväl blifvit anmärkt, 
inrättats fyra extra provinsialläkarebeställningar, nämligen i Ar
vidsjaur, Jockmock, Gellivare och Öfver-Torneå. Uppenbart är, 
att, om än härigenom väsentlig förbättring inträdt, mycket dock 
återstår att önska i och för beredande af en lättare tillgänglig 

Tab. V. Sparbankerna i Norrbottens län år 1895. 

55 



5 6 Norrbottens län. Sjukvård. Fattigvård. Länets städer. 

läkarevård. De stora afstånden inom detta län medföra här-
utinnan svårigheter, hvartill sydligare delar af vårt land icke 
erbjuda något motstycke. Särskildt är en del af länet, det ytterst 
vidsträckta Pajala provinsialläkaredistrikt, ännu högst vanlottadt 
i förevarande hänseende. I följd af de stora afstånden inom 
detta distrikt kan största delen af befolkningen inom detsamma 
icke få tillfälle att vid behof erhålla läkarevård. För att i 
någon mån afhjelpa detta har Kungl. Maj:t medgifvit, att pro
vinsialläkaren i Pajala må på statsverkets bekostnad och efter 
förordnande af Konungens Befallningshafvande tvenne gånger 
ärligen under några dagar besöka Karesuando kyrkoby. 

Under perioden har ett nytt sjelfständigt apotek inrättats i 
Arvidsjaur samt medikamentsförråd anlagts i Gellivare och Öfver-
Torneä. 

Bland de i länet under denna period uppträdande smitto-
mntma xjiihlomar har influensa hvarje år under vinter- och 
vårmånaderna visat sig temligen talrikt, och i synnerhet under 
år 1895 var den utbredd och elakartad i Neder-Kalix distrikt. 
Af skarlakansfeber hafva under de fem åren anmälts samman-
lagdt 1,024 fall, hvaraf 916 år 1895, under hvilket senare år 
denna sjukdom förekom i länets flesta läkaredistrikt och var på 
våren högst elakartad i Xeder-Kalix. Af smittkoppor före-
kommo 19 fåll i Haparanda distrikt under åren 1891 och 1892. 
Af nervfeber hafva under perioden anmälts 469 fall och af kik
hosta 785. Dessutom hafva förekommit epidemisk hjernfeber, 
strypsjuka, barnsängsfeber, rödsot, frossa och mässling, hvilka 
dock ej fått någon större utbredning. 

Allmänt utbredd inom nästan hela länet är lungsot. Detta 
bedröfliga förhållande beror tvifvelsutan till stor del derpå, att 
de sjuke ej iakttaga den ringaste försigtighet för att motverka 
smittans spridande. Helt visst verkar i samma riktning den 
allmänna vanan, att under den långa vintern så inånga som 
möjligt af en gårds befolkning packa sig tillhopa i ett rum och 
att a vissa trakter som sofplatser begagnas stora väggfasta 
skåp, s. k. lucksängar. 

Under femårsperioden hafva inom städerna helsovårdsstad-
tians fordringar med afseende å renlighet strängare öfvervakats; 
härtill hafva bidragit dels kolerafaran och dels förste provinsial
läkarens årliga sundhetsinspektioner. Dock återstår ännu mycket, 
innan de sanitära förhållandena inom städerna blifva fullt till
fredsställande. Svårast torde vara olägenheterna af affalls- och 
slaskvattnet, för hvars bortförande erforderliga åtgärder ej vid
tagas. Antagligen är markens genomdränkande af allehanda 
orena ämnen en af de vigtigaste orsakerna till, att brunnarnes 
vatten vissa tider är högst dåligt. 

Med afseende a de allmänna sanitära förhållandena å lands-
Jnjijdei) är ingen särskild förändring att för perioden anmärka. 
Omnämnas kan en under år 1894 företagen utdikning af en myr 
invid Nattavare by i Gellivare socken samt rensning af en del 
brunnar derstädes för att hämma årligen återkommande nerv-
febersjukdom. Sedan dessa åtgärder företagits, har under år 
1895 icke visat sig något enda fall af sjukdomen. Bland sa
nitära missförhållanden är att nämna den redan ofvan anmärkta 
seden, att befolkningen sammantränger sig inom alltför trångt 
utrymme, samt att brunnarnes läge nära intill ladugårdar och 
gödselstackar på ej så fä ställen torde vara orsak till, att vattnet 
förorenas. Anmärkningsvärd är ock befolkningens ringa be
nägenhet att vid fall af smittosjukdomar ställa sig till efter

rättelse de anvisningar och råd, som af läkare lemnas till 
smittans hämmande. 

Till de sanitära missförhållandena bör ock räknas det på 
vissa orter gängse sättet att uppföda späda barn. I synnerhet 
bland den finsktalande befolkningen och lapparne är det ej ovan
ligt, att barnen ej fullständigt afvänjas förr än vid tre till 
fyra års ålder, men dessutom är det ej ovanligt, att de tillika 
redan under de första månaderna få hvarjehanda olämplig föda, 
såsom sur mjölk (piinä), sur fisk, potatis och framför allt kaffe. 
Tarmkatarr, engelska sjukan och skrofler i de svåraste former 
äro också högst vanliga bland barn i dessa trakter. Bland 
njutningsmedel missbrukas i hög grad, i synnerhet i lappmarken 
och den finsktalande bygden, kaffe och tobak. 

Bad användas sällan af den äldre delen af befolkningen; 
de yngre taga kalla bad under sommaren. Den finsktalande 
befolkningen brukar dock i regeln hvarje lördag taga varma 
bad, s. k. finsk badstu. Späda barn badas i allmänhet ofta. 

Allmänna sjukvårdsafgiften har under perioden utgått med 
50 öre af man och 25 öre af qvinna. 

Angående länets indelning i länsveterinärdistrikt är redo-
gjordt här ofvan i afdelningen 1. Under perioden hafva, såsom 
förut, tvenne distriktsveterinärer varit med aflöning af Lands
tinget anstälde inom länet. Landstinget har dessutom anvisat 
medel såsom bidrag åt veterinärerna för årliga resor, å förut 
kungjorda tider, till Ofver-Torneå, Ofver-Kalix, Råneå, Öfver-
Luleå, Gellivare, Elfsby, Arvidsjaur, Arjepluog, Edefors och 
Jockmock för att tillhandagå befolkningen å dessa orter. 

I fråga om kommunernas fattigvård hänvisas till Statistiska 
Centralbyråns publikationer härutinnan. Det fordom brukliga 
sättet att genom auktion till den minstfordrande utackordera 
fattighjon förlorar, enligt inkomna upplysningar, alltmer an
vändning. Fattiggårdar hafva, såsom i senaste femårsberättelse 
omförmäldes, anlagts inom en del af länets kommuner och under 
nu ifrågavarande period hafva inom andra kommuner, såsom 
Öfver-Luleå och Neder-Luleå, förslag om sådana gårdars an
läggande bragts å bane. 

Af statsmedel hafva såsom understöd åt fattiga bland lapp
allmogen lemnats under periodens fem år respektive 2,300, 2,750, 
3,000, 3,100 och 3,100 kronor; hvarförutom ersättning jemlikt 
29, 30 och 31 §§ fattigvårdsförordningen för fattigvårdsutgifter 
till kommuner inom länet under perioden utgått med i medeltal 
omkring 1,650 kronor årligen. 

livad särskildt länets städer beträffar torde, utom hvad i 
det föregående kan vara på skilda ställen anmärkt, böra nämnas 
följande. 

På sätt i tabell 1 finnes angifvet, har under perioden Lultå 
stads invånareantal ökats från 4,755 till 6,822 personer. Den 
betydande inflyttning, som sålunda egt rum, beror delvis deraf, 
att i samband med Gellivarebanans öfvertagande af statsverket 
en mängd i jernvägens tjenst anstälde tjenstemän och arbetare 
bosatt sig i Luleå. I öfrigt sammanhänger nämnda folkökning 
med den ökade rörelse öfver hufvud, som med bergverksindu
striens framsteg samt jernvägskomtnunikationernas utveckling 
inträdt. 

Genom de talrika inflyttningar till staden, som under pe
rioden egt rum, har en kännbar bostadsbrist framträdt, i syn
nerhet bland den fattigare delen af befolkningen, men denna 
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brist torde så småningom afhjelpas genom en alltmer tilltagande 
enskild byggnadsverksamhet. Den hastiga tillväxten af stadens 
invånareantal har jemväl gifvit anledning till en delvis icke 
rätt sund affärsverksamhet inom densamma, enär staden gjorts 
till försöksfält för åtskilliga mindre solida affärsmän från andra 
orter, de der emellertid så småningom måste draga sig tillbaka, 
hvarefter det sundare afFårslifvet åter kommit till sin rätt. 

I fråga om större byggnadsföretag må nämnas, att stadens 
kyrka, som vid stadens brand år 1887 ödelades, blifvit under 
denna period nybygd. Det nya templet, som är synnerligen 
vackert och för hvilket kostnaden blifvit ganska stor, allt in-
beräknadt omkring 400,000 kronor, invigdes den 3 december 
1893. Här bör jemväl omförmälas att, på derom af Kungl. 
Maj:t aflåten proposition, 1895 ars riksdag beviljat, för upp
förande af ett nytt landsstatshus i Luleå, ett anslag af 91,500 
kronor. Under perioden har staden förskaffat sig eget elek
tricitetsverk, drifvet med ånga, för såväl yttre som inre be
lysning och har i samband med denna anläggning uppförts sär
skild ny brand- och polisstation. 

Piteå stad, hvars folkmängd vid periodens början utgjorde 
2,691, egde vid dess slut ett invånareantal af 2,730. I motsats 
mot länets flesta öfriga kommuner företer icke Piteå stad någon 
mera framträdande utveckling under perioden, snarare i vissa 
hänseenden en tillbakagång. Handeln, som sedan midten af 
detta århundrade utgjort stadens hufvudsakligaste inkomstkälla, 
har under senare åren minskatSj detta delvis beroende på den 
alltmer tilltagande s. k. landthandeln, men särskildt äfven derpå 
att, i och med norra stambanans framdragande öfver Elfsbyn till 
Bodenj utan att i samband dermed någon förbindelseled öppnats 
mellan stambanan och Piteå, mycket af den handel, som förut 
gått till denna stad, nu tagit andra vägar. Så är förhållandet 

med handeln på Arvidsjaurs och Arjepluogs stora lappmarks
socknar, så jemväl med handeln på Elfsbyn och öfre delarne af 
Piteå socken. För Piteå stad är erhållandet af en bibana till 
stambanan ett lifsintresse, hvars tillgodoseende man må kunna 
hoppas af en icke aflägsen framtid. 

Till befrämjande af stadens samfärdsel och kommunikationer 
har staden under perioden dels låtit upptaga en ny farled genom 
det s. k. Munksundet, hvilket arbete betingat en kostnad af om
kring 45,000 kronor, dels verkstält tillbyggnad af stadens kajer 
för en kostnad af ungefär 30,000 kronor, dels för vidmakt
hållande af farleden utefter Piteå elf till dess utlopp i hafyet 
för cirka 42,000 kronor inköpt ett nytt mudderverk. 

Ej heller Haparanda stad företer under den nu ifrågavarande 
perioden någon synnerlig utveckling, detta till en del beroende 
på likartade förhållanden som i afseende å Piteå. Genom sitt 
läge och sina mindre goda kommunikationer i saknad af förut
sättningar för egentlig storindustri och väsentligen hänvisad till 
handeln, har staden funnit denna alltmer kringskuren genom 
landthandeln samt genom de tid efter annan uppstående nya 
utfartsvägarne från Torneå elfdal vesterut. Äfven för Hapa
randa utgör erhållandet af jernvägsförbindelse ett lifligt och be-
rättigadt önskningsmål. Folkmängden, som vid förra periodens 
utgång utgjorde 1,252, belöpte sig vid 1895 års slut till 1,406. 

Stadens kommunalstyrelse har under tiden väsentligen för
ändrats, i det stadens vid allmän rådstuga röstberättigade in
vånare numera åt stadsfullmägtige öfverlätit sin beslutanderätt 
i stadens gemensamma angelägenheter, hvarjemte stadens drätsel, 
som förut handhafts af municipalstyrelsen, nu omhänderhafves 
af en för ändamålet tillsatt drätselkammare med underlydande 
stadskassör. 

Landskansliet och Landskontoret i Luleå den 30 juni 1897. 

K. S. HUSBERG. 

A. Eurén. A. Pipon. 
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Tab. 1. 

FOLKMÄNGDEN I NORRBOTTENS LÄN ÅREN 1891—1895. 
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Tab. 2. 

ALLMÄNNA VÄGAR OCH SKJUTSNING I NORRBOTTENS LÄN ÅREN 1891—1895. 
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Tab. 3. 

HEMMAN OCH LÄGENHETER SAMT STADSJORDAR M. M. I NORRBOTTENS LÄN ÅR 1895. 



Tab. 4. 

EGENDOMAR AF FIDEIKOMMISSNATUR I NORRBOTTENS LÄN ÅR 1895. 

(Finnas ej.) 

Tab. 5. 

EGENDOMAR TILLHÖRANDE INHEMSKA AKTIEBOLAG, I NORRBOTTENS LÄN ÅR 1895. 
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EGENDOMAR TILLHÖRANDE FRÄMMANDE MAGTERS UNDERSÅTAR, I NORRBOTTENS LÄN ÅR 1895. 
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FROMMA STIFTELSER, STIPENDIIFONDER, PENSIONSANSTALTER, SJUKKASSOR OCH DERMED JEMFÖRLIGA 
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