


INLEDNING 

TILL 

Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes 
femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren … på Nådigaste befallning 
utarbetat och utgivet af Statistiska centralbyrån – Stockholm, 1863-1912. 
Täckningsår: 1856/60-1901/05 = N.F., [1]-10. 
Kungl. Maj:ts befallninghavande i Stockholms stad och i rikets 24 län avger underdåniga 
femårsberättelser av statistiskt innehåll. 
Berättelserna består av två avdelningar. 
Första avdelning består av följande rubriker: 
1. Länets indelning och naturbeskaffenhet i allmänhet 
2. Innevånare 
3. Näringar 
4. Kommunikationsanstalter och varubyten 
5. Kameralförhållanden 
6. Politi. 
Andra avdelning är en tabellbilaga. 
Statistiska centralbyrån samlar in och utgiver ett sammandrag för hela riket av 
samtliga femårsberättelsernas huvudsakliga innehåll. 

Föregångare: 

Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren ... – Stockholm, 1823-1857. 
Täckningsår: 1822-1851/55. 

BISOS H digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) med stöd från Riksbankens Jubileumsfond, 2009. 
Vid digitaliseringen har en innehållsförteckning skapats och lags till. 

urn:nbn:se:scb-bi-h0-0125_ 



Innehållsförteckning. 

Sid. 
Underdånig berättelse…………………………………………………… 1-50. 
1. Länets indelning och naturliga beskaffenhet i allmänhet……………. 1. 

Tab. A. Norrbottens läns indelning vid 1905 års slut…………… 2. 
2. Invånare……………………………………………………………… 3. 

Tab. B. De olika nationaliteternas fördelning i Norrbottens läns 
lappmarker samt antalet finnar inom länets nedre del den 
31 december 1900 och 1905……………………………. 4. 

Tab. C. Lagsökningsmål inom Norrbottens län åren 1901-1905... 7. 
Tab. D. Uppgift från länsfängelset och kronohäktena inom 

Norrbottens län på antalet brott och förseelser, för hvilka 
ådömda straff blifvit verkställda under åren 1901-1905, 
samt brottens och straffens beskaffenhet m. m…………. 8. 

3. Näringar……………………………………………………………… 9. 
Tab. E. Skiftesverkets i Norrbottens län ställning vid 1905 års 

slut………………………………………………………. 23. 
Tab. F. Ut- och införda skogseffekter åren 1901-1905…………. 31. 
Tab. G:I. Husslöjdsarbeten från Norrbottens län, af perma-nenta 

slöjdutställningen i Luleå år 1904-05 kontant inköpta 
och försålda i kommission……………………………… 32. 

Tab. G:II. Fördelning på länets socknar af de i tabell G:I upptagna 
slöjdalster……………………………………………….. 33. 

Tab. H. Inom Norrbottens län bruten järnmalm åren 1901-1905.. 33. 
Tab. I. Från Norrbottens län exporterad järnmalm åren 

1901-1905………………………………………………. 33. 
Tab. K. Utfärdade mutsedlar beträffande Norrbottens län åren 

1901-1905………………………………………………. 35. 
4. Kommunikationer och varubyten……………………………………. 36. 
5. Kameralförhållanden ………………………………………………... 39. 

Tab. L. Taxering af fast egendom och af inkomst i Norrbottens 
län åren 1901-1905……………………………………… 40. 

Tab. M. Till skatte omförda eller försålda hemman och nybyggen 
i Norrbottens län åren 1901-1905………………………. 40. 

6. Politi…………………………………………………………………. 41. 
Tab. N. Antal skolor i Norrbottens län vid 1905 års slut………... 42. 
Tab. O. Patientantal, underhållsdagar och sjukvårdskost-nader 

vid Norrbottens läns lasarett åren 1901-1905…………... 46. 
Tab. P. Rörelsen vid Riksbankens afdelningskontor i Luleå, 

Bankaktiebolaget Stockholm-Öfre Norrland och 
Härnösands enskilda banks kontor i Norrbottens län 
samt Aktiebolaget Luleå folkbank åren 1901 och 1905… 48. 

Tab. Q. Sparbankerna i Norrbottens län år 1905………………... 49. 



Sid. 
Tabellbilagor………..……………………………………………………. 51-62. 
Tab. 1. Folkmängden i Norrbottens län åren 1901-1905……………… 51. 
Tab. 2. Allmänna vägar och skjutsning i Norrbottens län åren 

1901-1905……………………………………………………… 52. 
Tab. 3. Hemman och lägenheter samt stadsjordar m. m. i Norrbottens 

län år 1905……………………………………………………... 54. 
Tab. 4. Egendomar af fideikommissnatur i Norrbottens län år 1905….. 55. 
Tab. 5. Egendomar tillhörande inhemska aktiebolag, i Norrbottens län 

år 1905…………………………………………………………. 55. 
Tab. 6. Egendomar tillhörande främmande makters undersåtar, i 

Norrbottens län år 1905………………………………………... 58. 
Tab. 7. Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter, icke 

registrerade sjukkassor samt därmed jämförliga inrättningar i 
Norrbottens län år 1905………………………………………... 59. 



B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

H) Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser. Ny följd. 10. 

ÅREN 

1901—1905. 

NORRBOTTENS LÄN. 

1. Länets indelning och naturliga beskaffenhet i allmänhet. 

JLiänets gränser hafva under femårsperioden icke under
gåt t någon förändring. Dess areal utgör 105,882 kvadrat
kilometer, med den fördelning å fögderier, socknar och stä
der, som finnes angifven ut i femårsberättelsen för 1886 
—1890. Däremot har länets indelning, som åskådliggöres af 
tabell A (sid. 2), undergått en del; förändringar underj 
perioden. 

Enligt nådiga brefvet den 25 maj 1900 hafva Pi teå 
norra och Piteå södra länsmansdistrikt från och med 1901 
års ingång delats i tre distrikt, sålunda at t ett ny t t distrikt 
med benämning Älfsby länsmansdistrikt bildats genom ut
brytande dels från Piteå norra distrikt af Älfsby socken,, 
dels ock från Piteå södra distrikt af Piteå sockens nord
västra del. 

Vidkommande den ecklesiastika indelningen är at t an
teckna, a t t jämlikt Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse den 
27 oktober 1903 Norrbottens jämte Västerbottens län utbru-
tits från Härnösands stift för at t från och med den 1 ja
nuari 1904 bilda ett särskildt stift med benämningen Luleå 
stift och med biskopssäte i Luleå. 

Från och med ingången af år 1901 utgör Piteå stad egen 
• församling, utbruten från Piteå pastorat. 

Genom nådigt bref den 4 december 1903 har Eders 
Kungl. Maj:t förordnat, a t t Korpilombolo kapellförsamling 
skall vid nuvarande kyrkoherdens i Öfver-Torneå afgång 
afskiljas i rån Öfver-Torneå pastorat för at t bilda eget kon-
sistoriellt gäll. . 

Vidare har genom nådigt bref den 31 mars 1905 for-
ordnats, a t t vissa delar af Piteå landsförsamlings pastorat 
må, sedan inom de olika pmrådena kyrkor blifvit färdiga-
byggda, kyrkoherdeboställen anskaffade och bégrafningsplat-
ser anordnade, afskiljas från nämnda församling för a t t 
bilda egna regala gäll, under benämning Norrfjärdens för
samling och Hortlax församling. 

I fråga om länets judiciella indelning har under perioden 
den förändring ägt rum, a t t Enontekis tingslag och Juckas-
järvi tingslag, som tidigare til lhört Torneå domsaga, samt 
Gällivare tingslag, förut tillhörande Kalix domsaga, på 
grund af nådiga brefvet den 26 juni 1903 från och med 1904 
års ingång bildat en ny domsaga: Gällivare domsaga. 

tlnder femårsperioden hafva 1 ny t t provinsialläkaredi
strikt och 3 nya extra provinsialläkaredistrikt blifvit in
rättade. Enligt nådigt bref den 1 juni 1900 hafva nämligen 
Juckasjärvi och Enontekis lappmarkssocknar, hvilka jämte 
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Pajala |socken och Tärendö kapellförsamling förut bildat 
Pajala provinsialläkaredistrikt, från och med 1901 års in
gång afskilts från samma distrikt och bildat eget distrikt 
under benämning Vittangi provinsialläkaredistrikt. Extra 
provinsialläkaredistrikt hafva inrättats: e t t inom Arjeplogs 
lappmarkssocken enligt nådigt bref den 24 januari 1902, ett 
inom Kiruna stationssamhälle inom Juckasjärvi socken en-
einligt nådigt bref 'den 23 januari 1903 samt ett vid Gällivare 
malmberg enligt nådigt bref den 4 november 1904. Sta
tens årliga bidrag till aflönande af extra provinsialläkarno 
i Arjeplog joch Kiruna har utgjort 1,500 kronor till dem 
hvardera, hvaremot intet statsbidrag utgått till aflöning af 
extra provinsialläkaren vid Gällivare malmberg. 

Länets indelning för de allmänna skogarnes vård och 
bevakning har jämväl under perioden undergått förändring. 
Norrbottens län, som tidigare utgjort ett enda öfverjägmäs-
tarcdistriJct, är från och med 1903 års ingång deladt på tvenns 
distrikt, nämligen: Luleå distrikt, omfattande Pajala, Tor-
neå, Tärendö, Juckasjärvi, Gällivare, Råneträsks, Ängeså, 
Kalix,: Råneå, Bodens, Storbackens, Pärlälfvens och Jock-
mocks revir, samt Skellefteå distrikt, omfattande, förutom 
tre revir inom Västerbottens län, Varriså, Arjeplogs, Mal-
mesjaurs, öfre Byske, Arvidsjaurs, Älfsby och Piteå re

vir. 
I samband med frågan om länets indelning torde häl 

böra anmärkas, a t t Konungens Befallningshafvande genom 

Tab. A. Norrbottens läns indelning vid 1905 års slut. 
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beslut den 29 september 1900, af Kungl. Maj:t fastställd!, 
den 23 augusti 1901, förordnat, a t t ordningsstadgan, bygg
nadsstadgan och brandstadgan för rikets städer äfvensom 
hälsovårdsstadgan för riket, i livad den afser stad, skola 
i tillämpliga delar gälla inom visst, i närheten af Luleå 
stad beläget område a Svartön inom Neder-Luleå socken, 
den s. k. Svartöstaden. Vidare har Konungens Befallnings-
hafvande genom beslut den 19 november 1900, hvilket enligt 
nådigt bref den 29 november 1901 vunnit Kungl. Maj:ts 
fastställelse, föreskrifvit, att brandstadgan för rikets städer 
samt hälsovårdsstadgans för riket föreskrifter rörande stad 
skola i tillämpliga delar gälla för Gällivare muniäpalsam-
hälle. Enligt beslut den 12 augusti 1904, som af Kungl. Maj:t 

Uti bifogade tabell 1 finnes redogjordt för folkmängden 
inom länet under åren 1901—1905, dels enligt prästerskapets 
uppgifter den 31 december hvarje år och dels enligt man
talslängderna. 

Enligt denna redogörelse utgjorde den 31 december 1905 
den kyrkoskrifna folkmängden 150,220, däraf i städerna; 
13,001, å landsbygden utom lappmarkerna 99,543 samt i de 
sistnämnda 37,67G. Vore denna befolkning jämnt fördelad på 
länets hela yta, 105,882 kvadratkilometer, så komme 1-4 in
vånare på hvarje kvadratkilometer. Befolkningstätheten är 
fortfarande störst i Neder-Luleå socken med 10-7 personer påi 
kvadratkilometern och minst i Arjeplog med 0-18 personer. 

Den 31 december 1900 uppgick folkmängden' i länet till 
134,769 personer, däraf i städerna 13,707 och å landsbygden 
121,062. Folkmängden har således under perioden ökats med 
15,451 personer eller 11-4G o/o. Enligt föregående femårsbe
rättelser uppgick folkmängdsökningen under perioden 1876— 
1880 till 7,405, under perioden 1881—1885 till 5,480, under 
perioden 1886—1890 till 8,542, under perioden 1891—1895 
till 10,717 och under perioden 1896—1900 till 19,269, mot
svarande respektive 8-88 o/0) 6-01 o/0j 8-88 o/0j 10-23 o/0 och 
16-68 o/0. 

Den folkökning, som under perioden ägt rum inom 
länet, kommer så godt som uteslutande på landsbygden. 
Af länets städer är det nämligen endast Piteå, som har at t 
uppvisa en obetydlig tillväxt i folkmängden under perio
den, då däremot Luleå och Haparanda sett sitt invånareantal 
minskas. Hvad Luleå beträffar, kunde i de tvenne senast 
afgifna berättelserna omnämnas, a t t stadens folkmängd ha
stigt tillväxte under perioderna 1891—1895 och 1896—1900. 
Denna stegring af folkmängden fortgick äfven under nu 
ifrågavarande periods 'första år, eller år 1901, vid hvars slut 
stadens jnvånareantal uppgick till 9,632, men under åren 
1902 och 1903 sjönk åter folkmängdssiffran i högst vä
sentlig grad. Orsaken till denna folkminskning torde huf-
vudsakligen vara at t söka i den delvis icke rä t t sunda affärs
verksamhet, hvartill stadens raska ti l lväxt under de när
mast föregående åren gaf anledning och som förr e l ler 
senare måste leda till en ekonomisk kris. Beträffande däre-

faststallts don 13 april 1905, har Konungens Befallnings-
hafvande ytterligare förordnat, a t t jämväl ordningsstadgan 
för rikets städer skall i tillämpliga delar gälla för berörda 
municipalsamhälle. 

Bodenp. municipalsamhälle, som särskildt under perio
dens första år gick raskt framåt i utveckling, har under 
år 1904 ingått till Kungl. Maj:t med underdånig ansökning 
at t få bilda egen kommun med de rät t igheter och privile
gier,., som tillkomma en stadskommun, dock med den in
skränkning, a t t staden i judicicllt hänseende fortfarande 
skulle tillhöra Öfver-Luleå tingslag och i administrativt 
äfseendo Luleå fögderi. Frågan härom är emellertid ännu 
oafgjord. 

mot Haparanda, hvars kyrkoskrifna folkmängd under peri
oden minskats med 238 personer, är denna minskning1 mera 
skenbar än verklig och beror därpå, a t t mantalsskrifnings-
förrättaren till Neder-Torneå socken öfverfört e t t betydande 
antal, personer, som förut vari t i stadens mantalslängd upp
tagna, oaktadt do vari t bosatta utom stadens egentliga 
område. . . 

De kommuner inom länet, hvilka hafva at t uppvisa den 
största ökningen af folkmängden under perioden, äro Öfver-
Luleå, Jockmock, Gällivare och Juckasjärvi. Inom Gälli
vare har sålunda invånareantalet t i l lväxt med 25 °/o och 
inom Juckasjärvi har folkmängden nära nog tredubblats. 
Den stora folkökningen i de båda sistnämnda kommunerna 
har sin naturliga förklaringsgrund i den storartade bergs-
hand teringen å Gällivare malmberg och å Kirunavara, som 
dragit till sig en talrik befolkning. Särskildt anmärknings
värd är uppkomsten och utvecklingen af Kiruna grufsamhälle, 
som vid 1905 års utgång räknade ett invånareantal af 4,700 
personer, boende inom ett område, där ännu så sent som 
år 1897 fanns endast en enda människoboning.-

Folkmängdens ökning (-}-) eller minskning (—) under 
perioden åskådliggöres fullständigare genom följande tabell: 

I livad mån utflyttningen till utlandet och inflyttningen 
från utrikes ort inverkat å folkmängdsförhållandena, fram
går af följande tabell: 

2. Invånare. 
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För hela perioden uppgick antalet emigranter till 3,363 
och antalet immigranter till 796, således ett öfverskott af 
do förra af ej mindre än 2,567 personer eller öfver 500 om 
året i medeltal. Vid jämförelse med uppgifterna om ut
flyttningen till utrikes ort under föregående perioder, finner 
man, att under den tidsperiod, denna berättelse omfattar^ 
emigrationen varit dubbelt så stor som under någon före
gående period. Om hänsyn tages till de särskilda åren inom 
porioden, visar det sig, att antalet emigranter uppgick år 
1901 till 263, år 1902 till 810, år 1903 till 1,044, år 1904 
till 462 och år 1905 till 784 personer. Störst var utvandringen 
således under år 1903. 

Orsakerna till den betydligt ökade emigrationen under 
perioden torde hafva varit dels de dåliga skördar, som in
träffade under de första åren af perioden och som sanno
likt förmått mången at t öfvergifva fädernejorden af miss
tröstan a t t här kunna erhålla sin bärgning, och' d,els den 
föreställningen, som under senare tider blifvit allt mera 
allmän i hela riket, at t inom Nordamerika, dit flertalet 
emigranter tagit sin tillflykt, rikare tillfällen erbjödes till 
vinnande af en burgen ekonomisk ställning. 

Af emigranterna hafva f lyt tat till och af immigranterna 
hafva inkommit från: 

Liksom under föregående perioder har, såsom förut an
märkts, det ojämförligt största antalet emigranter, eller 
3,045, begifvit sig till Nordamerika. Till Finland hafva ut
flyttat 144 personer och till Norge 123. De till Finland ut
flyttade torde dock till större delen vara sådana finska under
såtar, som blifvit kyrkoskrifna här i länet under deras mer 
eller mindre tillfälliga vistelse härstädes för erhållande 
af arbetsförtjänst, liksom de från Norge inflyttade hufvud-
sakligen torde vara svenskar, som efter någon tids vistelse 
i Norge återvändt till hemorten. Af immigranterna har 
det största antalet, eller 416, inkommit fråri Finland. In
flyttningen från sistnämnda land har för öfrigt vari t större 
under nu ifrågavarande period än förut, hvilket i någon 
mån torde bero på de förhållanden, som i Finland voro 
rådande särskildt under de tre första åren af perioden. 

Såsom bekant är, består länets befolkning af tre folk-
stammarj svenskar, finnar och lappar. I nedanstående ta
bell B redogöres för de olika nationaliteternas fördelnin'g 
inom länets lappmarker. Af denna redogörelse framgår 
att ökningen af den svenska befolkningen inom lappmarken 
utgör 9,|194 eller 48-l %. Denna ökning faller till öfvervä-
gande del på Gällivare och Juckasjärvi socknar, beroende 
på folktillströmningen till därvarande grufsamhällen, men 
en ej oväsentlig ökning har ägt rum äfven inom Arvidsjaurs 
och Jockmocks socknar; Den finska befolkningen inom lapp-

Tab. B . De olika nationaliteternas fördelning i Norrbottens läns lappmarker samt antalet finnar inom länets nedre del 
den 31 december 1900 och 1905. 
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marken har under perioden ökats med 8--i °/o, under det 
att det finska elementet i kustlandet ökats med 6-9 o/o och inom 
länet i dess helhet med 7-2 o/0. Antalet lappar synes under 
perioden hafva ökats med 58, hvilken ökning dock endast 
kommer på de lappar, som öfvergått till bofast lefnadssätt. 
De egentliga nomadlapparnes antal synes däremot ej hafva 
undergått någon väsentlig förändring under perioden. 

De omständigheter, af hvilka lapparne i sin näring 
äro så godt som uteslutande beroende, eller renbetesförhål
landena, hafva under perioden öfver hufvud taget varit 
mindre gynnsamma. I detta afseende inverka en mängd 
omständigheter, af hvilka än den ena än den andra kan 
verka hämmande på renskötseln pch inskränka afkastnin-
gen där af, såsom isflen, vargar m. m. 

Under periodens första år, 1901, voro betesförhållan
dena synnerligen ogynnsamma ,i följd af flen och djup snö, 
på grund hvaraf en del lappar tvungos at t föra renarne till
baka till fjällen för at t där finna åtminstone något bete. 
Detta års betesbrist vållade också att, ehuru vinterbetet 
det följande året, 1902, blof i allmänhet godt, afkastnin-
gen af renhjordarne betydligt nedsattes. Vajorna voro ut
svultna och kunde ej nära kalfvarne, hvilka vid sådan 
brist på bete lida skador redan i moderlifvet; de få ej fram
tänderna, säga lapparne, ocli kunna därför icke dia, utan 
lefva endast två å tre dygn efter födseln. Hjordarnes af-
kastning blef därför mycket knapp, och många lappar för
lorade alla årskalfvar. Vargarne voro talrika detta år, 
och af dem rifna renar påträffades litet hvarstädes, en 
gång sju stycken på samma plats inom Juckasjärvi socken. 
Året 1903 medförde likaledes mindre goda utsikter för ren
skötseln. Isflen förekom flerstädes med åtföljande knappt 
bete och 'dåliga utsikter för kalfningen. Lemlar förekommo 
äfven massvis under detta och följande år, och lapparnes 
erfarenhet är, a t t renen har svårt a t t lifnära sig; under 
ett »lemmelår». 

Under periodens tvenne sista år voro betesförhållandena 
i allmänhet drägliga, med undantag af hösten 1905, då 
tidig snö åtföljdes af töväder och därpå' följande frost, så at t 
betesmarkerna täcktes af isflen, hvarigenom rénarne tidigt; 
spreds sig på större vidder, och på grund hvaraf det blef 
omöjligt för lapparne at t sammanhålla dem och kunna draga 
erforderlig nyt ta af sina hjordar. 

Till berörda i lapparnes näring svårt ingripande för
hållanden komma dock ännu åtskilliga omständigheter, som 
bidraga till at t göra lapparnas ställning vansklig. Af deras 
betesmarker hafva vidsträckta områden härjats af skogs
eldar, hvarigenom renmossan eller renlafven där utrotats, 
och å andra trakter, enkannerligen inom Jockmock, äro 
de mossbärande skogslanden efter betydlig skogsafverkning! 
be täckta af kvarlämnade tullar och'grenar, som hindra 
renen a t t åtkomma mossan. Dessutom hotas lapparnes till
varo som nomader svårt af de inom länet befintliga tal
rika skogsrenarne, hvilkas ständiga förtrampande af den 
torra och spröda mössan sommartiden kraftigt bidrar till a t t 
mossan på de trakter, där skogsrenar årligen förekomma,' 
fullkomligt utrotas, hvarigenom den egentliga nomaden be-' 
röfvas första villkoret för sin existens såsom sådan.. 

Af alla dessa hinder och svårigheter för lapparnes nä

ring skulle man synas hafva anledning a t t antaga, a t t ren
antalet i betydande mån skulle hafva nedgått under perio
den. Detta är dock icke fallet. Renskötseln, där densamma,; 
såsom i allmänhet sker bland fjällapparne, rationellt be-
drifves, är så inbringande, a t t den förlust i afkastning; 
som ett pch annat hårdt år medför, snart och fullt ersattes 
af något följande godt betesår. Lappen har nämligen a t t be
räkna minst 20 å 30 procent nottobehållning under ett 
vanligt betesår. De renlängder, hvilka årligen efter lap
parnes egna uppgifter upprättats under perioden,- utvisa 
äfven, a t t renantalet inom länets respektive lappmarkssock
nar icke förminskats utan tvärtom ökats. Till detta för
hållande kan dock i någon mån inverka, a t t lapparne under 
perioden småningom börjat afgifva al l t noggrannare upp
gifter om sina renars antal. 

Sina ekonomiska förhållanden och intressen synas lap
parne hafva i vida mindre grad beaktat urider denna period! 
än under de föregående. Den rikliga afkastning och intäkt,-
som en rationell renskötsel kan lämna,- har en stor del af 
dem försummat tillvarataga. Följden häraf har blifvit förj 
många skuldsättning för tillgodoseende af behofvet af andra 
lifsförnödenheter än sådana, som fås af renen. Inom en 
lappmarkssocken,- Juckasjärvi, uppgår denna skuldsättning 
till cirka 30,000 kronor. 

Detta missförhållande har inträdt som följd af en viss 
allmän slapphet i renskötseln,; och skulden synes i första 
hand ligga hos de större renägarne. Då dessa, i följd af för 
ringa antal renvaktare eller af likgiltighet, försummat a t t 
efter sommarens sammanblandning af et t byalags alla re
nar skilja dessa vid nedflyttningen på hösten, så a t t en 
hvar lapp kunnat få sina egna renar om hand, har det 
blifvit omöjligt för öfriga mindre renägare a t t kunna hop
samla sina egna renar, då dessa till stor del befunnits in-i 
blandade i flera andra lappars stora hjordar. Denna sam
manblandning har hindrat många lappar från a t t för sina 
behof förfoga öfver sina renar och a t t afhända sig de djur,-
som ej vari t nödvändiga ti l l hjordens förökande eller t i l l 
dragare. En ytterligare följd af denna sammanblandning 
har blifvit, a t t en stor del kalfvar årligen gåt t förlorade) 
för deras ägare, enär de såsom oåtkomliga icke kunnat åsättas 
ägarens märke, hvarom de årliga beslagen å et t eller annat 
hundratal omärkta kalfvar inom skilda byalag1 tydligt vitt
nar. 

Inom Juckasjärvi lappmarkssocken har lapparnes skuld
sättning, oafsedt berörda sammanblandning, äfven orsakats 
daraf, a t t lapparne, vana vid att^under den tid järnvägs
byggnaden pågick genom deras betesland, få ett högt pris 
för si t t renkött, under perioden höjt priset på sina s laktre j 

nar med i det närmaste 150 procent, så at t allmogen vari t 
afstängd från sin allmänt vanliga handel med dem och 
öfriga afnämare af slaktrenar nödgats söka sådana från 
Finland i stället för a t t inköpa dem af ortens lappar. Också 
har under perioden hörts ett ifrigt yrkande af lapparne på 
införseltull å finska renar. 

Följden af a t t lapparne på grund af orimlig prisförhöj
ning kunnat afsätta blott ett ringa fåtal renar mot förut 
blef, a t t renmängden så tilltog, a t t nödig skillning och' 
skötsel af enskildes renar omöjliggjordes och a t t lappen, som 
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förut genom försäljning af sådana kunnat skaffa sig kon
tanter till sitt behof af köpvaror i stället måste taga sä
dana på kredit. 

Byaordningar, hvilka jämlikt lapplagens § 9 af lapparne 
själfva föreslagits och under perioden för hvarje byalag 
tillämpats, hafva under år 1904 fastställts. 

Under sin -vistelse med renarne sommartiden i Tromsö 
amts ronbetesdistrikt liafvai Juckasjärvi pch Karesuando 
lappar under femårsperioden liksom förut varit underka
stade årliga skadeersättningar till de bofaste för skador, 
som renarne vållat på såväl utmark eller betesmark som 
ängsmarken. Ilättvisligen måste doek erkännas, a t t dessa 
skador ofta, uppstått genom alltför slapp ocli otillräcklig 
bevakning af de inom renbetesdistrikten sammanblandade 
iöeli löfverallt fritt ströfvandc renarne. Dessa draga sig. 
vid regn och oväder ned från fjällplatåerna, sökande skydd 
i skogen och komma därvid utan at t hejdas af någon bevak
ning lä t t in på bofastas säter- och ängsmark. Lapparne 
förlägga vanligen sina kåtor tillsammans på en plats, ofta 
i en utkant af distriktet, och renarnc, som äro spridda öfver 
hela distriktet, skola tillses af några tjänare, en tillsyn som 
visat sig1 alldeles otillräcklig at t freda jordbrukaren .från 
intrång och skada af renen. En ändring af lapparnes ren
skötsel i Norge är därför af nöden. 

Under femårsperioden hafva lapparne vid med dem 
hållna sammanträden ständigt framhållit en del ölägen
heter och hinder i deras näring, hvilka, utom förluster och 
skada,' vålla dem mycken onödig möda. Så anföras klago
mål öfver jordägarnes försumlighet at t vederbörligen in
hägna sina höhässjor för at t på hösten skydda det bärgade 
höet för renarnc. Lapparne anföra, a t t då höstbetet är 
ogynnsamt i (följd af flen eller mycken snö, det är dem 
omöjligt att sammanhålla renarne, hvilka då under sitt 
sökande ofter föda sprida sig öfver stora vidder, hvarvid 
do ohägnado höhässjorna ofta angripas och lappen blir ut
satt för do bofastes missnöje ocli kraf på ersättning1. I 
dotta fall ligger felet hos den bofaste, som ej tillräckligt' 
skyddar sitt foder, hvilket han till sin egen fördel helst 
borde förvara i lador. 

E t t annat svårt hinder för lappen i hans näring och 
som vid hvarjo sammanträffande med lapparno föranleder 
bittei' klagan, är den mängd lösa hundar, som ströfva på 
lapparncs betesland. På det ensligaste nybygge såväl som 
i do stora grufsamhällena inom lappmarken ocli utefter järn
vägslinjen vid banvaktsstugor ocli sitationer ända till riks-
gränsen finnas hundar, hvilka släppas at t ströfva i skog 
och mark. Då dessa påträffa renar börjar en hetsjakt,-
som ofta slutar med a t t ronarne skadas eller förgöras, af-
bryta benen i den oländiga stenmarken, nedstörta i bråd
djup, nedtrampa do svagare m. m. I synnerhet fördärfvas 
dräktiga vajor af att jagas af lnmtlame och bära ofta i för
tid dödfödda foster. Utom all sådan skada, orsakas lappen 
ott oorhördt besvär med at t uppsöka och åter hopsamla de 
vidt förspridda och förskrämda renarne. 

Vid järnvägsdriften å Gällivaro-Eiksgränsbanan hafva 
under perioden några hundratal renar öfverkörts af tågen. 
Endast på bandelen mellan Kaitums och' Kalix älfvar, 25 
km.,- hafva lapparno på .märkena igenkänt mer än hun

dra öfverkörda renar. Om man än rättvisligen bör till-: 
skrifva en alltför stor likgiltighet hos lapparne i renar-, 
nes skötsel och sammanhållning skulden för renarnes mas
saker å sistnämnda bandel, måste man å andra sidan med-
gifva, a t t Juckasjärvi-lapparne i Eautusvuoma byalag icke 
kunna anses med bästa vilja och största ansträngning förmå 
af hålla renarne från banan därstädes, enär denna; går ej blott 
tvärs öfver utan äfven längs efter hela byalaget och do 
marker, som banan genomlöper, af gammalt äro renarnas 
sommarbetesmark, där de äro vana at t njuta sin frihet. 

Under perioden hafva lapparne, i synnerhet i de tre 
nordligaste lappsocknarne, där någon verklig renskötsel ännu 
råder, ofta framhållit, huruledes deras vinterbeten år för år 
försämras, i det de beröfvas renmossan ;å de trakter, där 
skogsrenarne |om sommaren' hafva si t t tillhåll. Lapparne! 
finna sig härigenom beröfvade stora delar af sina vinter-i 
betesland och nödgas söka sig andra ofta mindre lämpliga 
sådana. Den skada, som skogsrenarne hvarje år tillfoga 
ej blott nomadlapparne än äfven jordbrukare, hvilkas ängs
marker de nedtrampa, har också ofta framhållits. 

Förutom skogsrenarnes fördärfliga inverkan på renbe
tesmarkerna förekommer en sköfling af mossmarken, som 
verksamt bidrager till renbetets aftagande. Det är näm
ligen flerstädes sed at t allmogen till kreatursfoder om hös
ten,; innan den hinner frysa, hopsamlar och hemför stora 
mängder renlaf, hvarigenom lappen beröfvas sina höst- och 
vinterbeten. 

Emot de anstalter, som vidtagits för ordnande af lapp
barnens undervisning och skolgång, i barnhem, statsskolor 
etc, hafva lapparne invänd t, a t t barnen, hvilka under längref 
eller kortare kurser komma a t t vistas i fasta bostäder ocli 
stundom äfven beröfvas sin lapska klädedräkt, därigenom 
få smak för den bofastes bekvämare lefnadssätt och så 
småningom förlora lust att återvända till kåtan och ägna 
sig' åt nomadens sträfsamma lif. Därför hysa de, särdeles 
mödrarna, motvilja mot at t ens för en kortare tid lämna 
sina barn ifrån sig och sätta dem i främmande händer. 
Lapparne se därför helst, a t t barnens undervisning1 såsom! 
förr meddelas af kateketer, hvilka medfölja lapparne! på de
ras flyttningar. I denna afsikt hafva lapparne ock till ve
derbörande domkapitel gjort framställning om anordnande, 
af kurser för utbildning af kateketer af deras egen stam'. 

För at t komma i åtnjutande af någon andlig vård under 
sin långa sommarvistelse i fjällen hafva lapparne u t ta la t 
önskvärdheten af at t sådan ledning1 måtte beredas dem ge
nom utsändande af lapsktalande prästerliga lärare. 

Den ekonomiska ställningen inom länet under den pe
riod, Konungens Befallningshafvandes förra femårsberättel-
so omfattade, kunde där betecknas såsom öfver hufvud ta
get god. Samma omdöme kan tyvärr icke lämnas beträffan
de den period, hvarom nu är fråga. Missväxtåret 1902, 
hvarti l l Konungens Befallningshafvande återkommer här 
nedan, och den i lappmarkerna felslagna foderskörden på
följande år 1903 måste gifvetvis i förevarande hänseende 
medföra sina verkningar. 

Efter det stora ekonomiska uppsving1, som rådde i Norr
botten under 1890-talet, kom bakslaget, som redan började 
under år 1900. Delvis berodde detta därpå, a t t en del affärer 
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grundlagts utan ekonomisk grundval och utan noggranna 
beräkningar och afven därpå a t t en mängd alltför spekula
tivt anlagda, sangviniska personer utan ekonomiska resur
ser och ofta af tvifvelaktigt anseende begifvit sig hit upp 
för a t t »skära guld med täljknifvar». 

En osund spekulationslusta hade gripit omkring sig och 
företag af hvarjehanda art grundades, såsom det vill synas 
utan tanke på företagets bärighetsförmåga. Med mindre väl
betänkt beredvillighet understöddes också spekulationsifvern 
af bankerna, som tillhandahöllo medel till företag, hvilka,' 
enligt hvad de sedermera fingo erfara, icke bort komma 
till stånd och som i sinom tid bragto dem betydande för
luster. 

Då penninge till gången inom landet visade sig knappare, 
dåliga konjunkturer å trävarumarknaden inträdde och till
tron till de planlagda affärerna upphörde, Jnåste en stor 
del affärsmän afträda sin egendom till konkurs. Och vcrk-
ningarne af deras ekonomiska ruin sträckte sig långt utöfver 
affärsmännens krets. Värdet å tomter och fastigheter, sär-
skildt i Luleå stad, där fastigheterna ständigt bytte ägare, 
hade uppdrifvits till en onaturlig höjd. Omsider måste de 
emellertid gå under klubban och stannade uti en mängd fall 
i bankernas händer. 

En förbättring i dessa förhållanden synes dock hafva 
inträdt under periodens senare del. Riktigheten af här ofvan 
uttalade omdöme bekräftas af antalet vid länets domstolar 
inkomna konkurs- och warfvaansölcningar, af hvilka dock 
blott en del föranledt offentlig stämning. 

En sammanställning häraf visar följande: 

Den här nedan intagna sammanställning af lagsöknin
garnas antal och de utsökta beloppen (tabell C) tyder äf-
ven på, a t t den ekonomiska ställningen inom länet under 
denna femårsperiod vari t betydligt sämre än under när
mast föregående. Emellertid har det visat sig, a t t i trots 
af denna försämring af don ekonomiska ställningen i allmän
het en del af befolkningen, som har sinne för sparsamhet, 
kunnat öka sina besparingar. Detta framgår af de längre 
fram i denna berättelse under rubriken kreditanstalter in
tagna tablåer. 

Priserna å landtmannaprodukterna hafva under perioden 
visat tendens till stegring, till följd livaraf det ekonomiska 
utfallet af jordbruket och boskapsskötseln i allmänhet blif-
vit allt mera tillfredsställande. SärSkildt j. trakter, där 
afsättning funnits för mjölken oförädlad,' hvilken i vissa 

orter betingat ett mycket högt pris, har landtmannen haft 
en synnerligen god afkastning från sin ladugård. Pr iset 
på kreatur, särskildt goda mjölkkor, har stigit högst flfse-
värdt och till följd däraf köttprisen. 

Tab. C. Lagsökningsmål inom Norrbottens län åren 
1901—1905. 

Trävaruprisen hafva under perioden vari t tillfredsstäl
lande, om man bortser från året 1901. Inkomsten af trävaru
rörelsen har 'dock bety.dligt minskats till följd af väsent
ligt höjda pris på råvaran. 

Sedan de stora järnvägsbyggnaderna under åren 1901 
och 1902 afslutafs samt skogsafverluiingarna minskats, 
hafva arbetstillfällena för en stor del af befolkningen blif-
vit färre, och under vissa delar; af året har därför å 
vissa orter uppstått arbetslöshet. Det oaktadt synes emel
lertid arbetsprisen icke hafva nedgått utan snarare tvärt
om, hvilkct delvis torde bero på do höga arbetslöner, som 
betalas vid 'do stora gruffältoh. 

Den cgnahcmsläncrörclsc, som med statsmedel utöfvas af 
länets hushållningssällskap genom dess egnahemsnämnd, har 
börjat år 1905, efter det hushållningssällskapets förvalt
ningsutskott under år 1904 meddelat de närmare bestäm
melserna angående ifrågavarande lånerörelse. För a t t till
mötesgå lånebehofvet begärdes och erhöllos för år 1905 ur 
egnahemslånefondcn 400,000 kr., däraf 325,000 kr. beräknades 
skola åtgå till lån för åstadkommande af jordbrukslägen
heter och 75,000 kr. till bostadslägenheter. Under året in-
kommo oj mindre än 399 låneansökningar, angående hvilka 
här .lämnas följande redogörelse: 



8 Norrbottens län. Det sedliga tillståndet. 

Orsaken till at t så många af de gjorda låneansöknini. 
garne blifvit afslagna har i allmänhet varit den, a t t låne
sökandena redan förut haft egna hem och uppenbarligen 
sökt lån endast för at t därmed reglera sina skulder. 

Det sedliga tillståndet inom länet synes i allmänhet 
kunna betecknas såsom godt. Tabell D innefattar en upp
gift från länets straffanstalter å brott och förseelser för 
hvilka straff under perioden blifvit verkställda. Vid jäm
förelse mellan denna uppgift och den, Konungens Bef allnings-
hafvande lämnat i sin berättelse för förra femårsperioden, 
finner man, att antalet brott, för hvilka vederbörande un
dergått urbota bestraffning, under den nu ifrågavarande 
gift från länets straffanstalter ,å brott och förseelser, för 
hvilka vederbörande undergått förvandlingsstraff för böter, 
något ,ökats. Härvid bör dock tagas hänsyn till folkmäng
dens tillväxt under perioden. 

Spritdrycksförbrukningen, som under åron 1896—1900 
årligen .ökades, har däremot under åren 1901—1905 i rä t t 
afsovärd grad minskats, och förtjänsten häraf torde i icko 
ringa grad böra tillskrifvas det energiska arbete, som be-
drifvits af en mängd inom länet verkande nykterhetsförenin
gar, hvilkas verksamhet i nykterhetens intresse emellertid 
nog skulle vinna än mera allmän sympati, om arbetet vore 
prägladt af mera tolerans och mera uteslutande ägnadt åt 
nykterhotssaken. 

I syfte att bekämpa det öfverhandtagande lönnkrögeriet 

anordnades, såsom Konungens Befallningshafvande anmärkt 
i |sin förra berättelse, i slutet af år 1900 en laglig bränn-
vinsförsäljnuig i Jockmock. Denna försäljning åstadkom 
också en väsentlig minskning af lönnkrögeriförseelserna, och 
enahanda var förhållandet beträffande Gällivare socken, där 
i enahanda syfte en dylik förSjäljningsrättighet medgafs 
under år 1902. Bägge dessa rättigheter, hvilka emellertid 
nog torde hafva föranledt en ökning af spritförbrukningen, 
fingo därför utöfvas allenast under tre å r : försäljningen i 
Jockmock till den 1 november 1903 och försäljningen i Gäl
livare till den 1 november 1905. 

På framställning af Konungens Befallningshafvande 
medgaf Kungl. Maj:t enligt nådigt bref den 26 januari 1900, 
att af allmän åklagare anhängiggjorda mål rörande öfverträ-
delse af nådiga förordningarne angående villkoren för för
säljning af brännvin m. m. samt angående försäljning af 
vin och maltdrycker m. m. finge intill utgången af år 1904 
vid Gällivare lappmarks tingslags häradsrätt handläggas 
å de urtima ting, som å tingsstället i Gällivare kyrko-
by hölles för rannsakning med häktade personer, och sist
nämnda år medgaf Kungl. Maj:t, a t t samma anordning 
finge tillämpas under ytterligare två år. En liknande an
ordning infördes genom nådigt bref den 5 juni 1903 beträf
fande Kiruna. 

Då särskildt det förhållandet, a t t ordinarie ting höllos 
i Gällivare tingslag blott två och' i Juckasjärvi tingslag 

Tab. D. Uppgift från länsfängelset och kronohäktena inom Norrbottens län på antalet brott och förseelser, för hvilka 
ådömda straff blifvit verkställda under åren 1901—1905, samt brottens och straffens beskaffenhet m. m. 
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allenast en gång om året, verkat i hög grad hämmandei 
i fråga om de åtgärder, som från åklagaremaktens sida vid
tagits för at t stäfja ifrågavarande slag af lagöverträdel
ser, hvilka i många fall först efter åratal drabbats af 
straff, är det uppenbart, a t t en snabbare behandling af 

lönnkrögerimålen skulle i afsevärd grad hämma lönnkröge-
riet, som företrädesvis florerat i de stora grufsamhällena. 

I fråga om de religiösa strömningarna har Konungeng 
Befallningshafvande icke något för perioden särskildt an-
märkningsvärdt a t t här anteckna. 

3. Näringar. 

A) Jo rdbruke t . Såsom inledning till redogörelsen för 
jordbruksnäringens utveckling inom länet under femårspe
rioden, lämnas här, i likhet med hvad i föregående femårs
berättelser varit vanligt, en kortfattad öfversikt öfver väder
leksförhållandena under periodens olika år. 

Vintern 1900—01 var öfver lmfvud taget ganska mild 
inom hela Norrbotten. Visserligen nedgick temperaturen i 
do öfro socknarne vid enstaka tillfällen till mellan 40 och 50 
gr. C , men äfven där var vintern dock ganska dräglig,; 
med måttlig köld och måttlig snönederbörd. Inom kustlandet 
var hela vintern af synnerligen mild karaktär, och på grund 
af den jämförelsevis ringa snömängden kunde vårsolen snart 
nog göra sin verkan gällande. Redan i början af maj blef 
marken bar inom de delar af Norrbotten, där jordbruket id
kas, och under senare hälften af maj kunde sådden verk
ställas. På ett och annat ställe i Piteå socken företogs hafre-
sådden så tidigt som den 11 maj. 

Den tidiga våren var för en stor del af länets jordbru
kare synnerligen välkommen, särskildt i de öfre socknarne, 
där de två sista ogynnsamma foderåren gjort, a t t foderbristen 
fram på vårsidan var synnerligen kännbar. Nu kunde krea
turen t. o. m. så högt upp som i Pajala utsläppas på bete 
redan de första dagarne af juni. 

Do glada förhoppningarna på et t r ik t år blefvo dock 
delvis gäckade på grund af den svåra torka, som inom större 
delen af länet utmärkte så godt som hela vegetationsperioden. 
Ifrån alla kustsocknarna meddelades, a t t sommaren vari t 
ovanligt varm och torr och a t t endast mindre,- enstaka regn
skurar af ringa omfattning föllo. Ifrån sådden till skörden 
erhölls på de flesta ställen ingen enda r ikt ig s. k. rotblöta,-
och ifrån Pajala meddelades, a t t den 20 juni f,ö|ll e t t ymnigt 
regn, »men tyvärr det sista för sommaren».; 

Liksom så många gånger förut visade det sig äfven nu,: 
af hvilken stor betydelse det är, a t t jorden genom lämplig 
bearbetning och gödsling hålles i god växtkraft. Från flera 
håll meddelades sålunda, a t t afkastningen af såväl hö som 
korn blef mycket tillbakasatt på den sämre häfdade jor
den, under det a t t däremot den bättre häfdade jorden icke 
eller endast obetydligt led af torkan. 

På några ställen fingo jordbrukarne Också göra sam
ma erfarenhet som efter de svåra missväxtåren 1866 och 
1867, nämligen att de oaktadt gynnsamt läge och godt växt-
väder dock fått missväxt på grund däraf, a t t de användt då
ligt utsäde från föregående års dåliga skörd. Oaktadt hus
hållningssällskapet erbjuder länets jordbrukare tillfälle a t t 
vid' frökontrollanstalten få sitt utsäde kostnadsfritt under

sökt, hade dock mången, enligt gillesordförandenas medde
lande, användt odugligt .utsäde och på grund däraf få t t 
felslagen skörd. 

Den starka torkan, som menligt inverkade på årsväx
ten, var a andra sidan naturligtvis mycket gynnsam för 
grödans inbärgande. Redan i midten af juli kunde höskör
den börja; de första dagarne af augusti var kornet på många 
ställen fullt moget och redan i slutet af augusti hade de 
flesta såväl si t t foder som sin gröda välbehållen under tak. 

Sedan kom en höst, som ifråga om mild väderlek sökte 
sin like. Ännu i senare delen af oktober hade man icke haft 
någon svårare frostnatt t. o. m. så högt uppe i landet som 
i Gällivare; och i början af november stodo friska blommor 
ännu ute på kalljord i Luleå. 

Också begagnade sig länets jordbrukare på många ställen 
af detta gynnsamma tillfälle a t t göra nyodlingar. Från, 
nästan alla delar af Norrbotten ingingo underrättelser om,-
at t befolkningen med större ifver än förut påbörjat nyodi 
lingar af större eller mindre omfattning. Den sent inträdande 
vintern blef också ganska gynnsam för skogskörslorna med 
lagom snö och måttl ig kyla. 

Våren 1902 blef sen och kall, och snötäcket minskades 
endast långsamt. Här t i l l bidrog i synnerhet den omständig
heten, a t t ringa eller ingen nederbörd kom under snösmält
ningen och källossningen, som därigenom blef betydligt för
dröjd. Vårbruket och sådden kunde på grund häraf inom 
större delen af länet icke företagas förr än i början af juni,-
och på tyngre och sämre afdikad mark icke förr än under 
senare hälften af samma månad. 

Efter vårsådden erhölls visserligen inom större delen af 
länet någon nederbörd,; men icke tillräckligt för a t t få lin-
dorna a t t börja grönska. I allmänhet började; vallar och lin-
dor a t t grönska först framemot midsommar; och samtidigt 
stod den uppkomna säden tillbaka i sin utveckling på grund 
af den torra och kalla väderleken. Sedan nederbörd kommit 
i början af juli, repade sig emellertid årsväxten på e t t syn
nerligen framträdande sä t t : gräset utvecklade sig t ä t t och' 
kraftigt, och säden sköt långa och kraftiga ax, som lofvade 
en rik skörd,: om densamma hunne mogna. 

Men sedan blef hela sommaren mycket regnig. Neder
börden under juli månad var till stort gagn för växtligheten, 
och hade hösten sedan blifvit torr och varm, så hade afkast
ningen från såväl åker som äng blifvit fullt medelmåttig. 
Men då regnandet med korta afbrott fortsatte hela eftersom-
maren och större delen af hösten, så blef årets äring sådan,-
a t t år 1902 måste betecknas såsom et t missväxtår. Af au-
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gusti månads 31 'dagar voro 15—20 at t beteckna såsom regn
dagar — något olika inom de olika delarna af länet — och 
utaf do 19 första dagarne af september voro icke mindre än 
14 regndagar. Uppehållsdagarne mellan regndagarne voro 
alltför få, för att höet med. de här vanligen använda bärg
ningsmetoderna skulle hinna torka nog för at t kunna infö
ras i ladorna. 

Följden af denna ovanliga nederbördsmängd blef den, 
a t t kornet utvecklade sig mest på halmen och i regel icke 
hann full mognad, förrän nattfrosterna kommo de sista 
dagarne af augusti och de första dagarne af september; a t t 
bärgningen i hög grad försvårades och för dem, som ej voro 
försedda med tillräckliga mängder hässjevirke, så godt som 
olmöjliggjordes; och a t t stora områden af lägre belägna 
äjngslägenheter kommo under vatten och icke alls kunde 
afbärgas. Först i slutet af september inträffade »torknings
väder». 

De skadliga verkningarna af dessa ogynnsamma väder
leksförhållanden hafva därföre också drabbat i synnerhet 
de byar,' som varit hänvisade till de naturliga ängarna för 
erhållande af hufvudparten af sitt foderbehof, under det a t t 
da landtbrukare, som taga sin hufvudsakliga foderskörd ifrån 
den odlade- jorden, däremot lidit mindre, och många landt
brukare,' som varit förtänksamma nog at t i förväg skaffa 
sig et t större förråd med hässjevirke .eller användt s. k', 
hässjelinor, under år 1902 fått lika stor eller t. o. m. något 
större foderskörd än under de närmast föregående åren. För 
flertalet landtbrukare inom länet blef höafkastningen dock 
såväl kvantitativt som "kvalitativt långt under medelmåttan, 
och i do pjfro socknarna beräknades afkastningen knappast 
till mer än hälften af den vanliga, hvartill kom, at t det bär
gade fodret dessutom var af synnerligen dålig beskaffen
het. 

Efter det för Norrbottens jordbrukare så olyckliga året 
1902 kom en jämförelsevis blid och vacker vinter. Marken 
tillfrös på hösten 1902 redan i början af oktober månad och 
betäcktes med ett tunnt snötäcke. Därigenom omöjliggjor
des, förutom alla nyodlingsarbeten, äfven höstplöjningen. 
Då härtill kom, at t snön under förvintern icke var särdeles 
djup,' så blef marken oaktadt den jämförelsevis svaga kölden 
djupt kälad, hvilket naturligtvis bidrog till a t t försena vår
bruket 

Den ogynnsamma väderleken under år 1902 visade i mer 
än ett afseende sina verkningar äfven på 1903 års vegeta
tionsförhållanden. På grund af den föregående sommarens 
kalla och regniga väderlek hann ett stort antal af de fleråriga 
växterna hvarken at t samla tillräckligt med reservnäringj 
för utvecklingen af normala skott under det kommande året,: 

oj heller att tillräckligt utbilda de skyddande väfnaderna 
i do öfvervintrande skotten. Detta visade sig under 1903 
års sommar tydligast med våra träd och buskar, särskildt 
med de i trädgårdarne odlade prydnadsträden och prydnads-
buskarne. Men äfven ett så härdigt träd som tallen rönte 
häraf stor inverkan. Ej nog med att de under 1903 utveck
lade årsskotten inom större delen af Norrbotten blefvo myc
ket förkrympta, under det a t t de under 1902 utväxta skot
ten, tack vare 1901 års gynnsamma sommar, voro de kraf-. 
tigaste, som framkommit under de sista tio åren; i de öfre 

socknarne förfröso och borttorkade under 1902—03 års jäm
förelsevis blida vinter på stora sträckor så godt som alla 
årsskotten, tydligen på grund däraf a t t 1902 års kalla och 
regniga sommar icke medgifvit de kraftigt anlagda skotten 
at t blifva fullt förvedade, innan den tidiga vintern kom. 
Likaså utgingo eller skadades under 1902—03 års vinter ett 
stort antal träd och buskar, t. o. m. sådana, som man sedan 
gammalt räknat för fullt härdiga inom Norrbotten, t. ex. 
syrener, vinbärsbuskar m. fl., som efter gynnsammare som
rar uthärdat många ojämförligt mycket hårdare vintrar än 
den sistnämnda. 

Härmed står också i samband det förhållandet, a t t syre
ner m. fl. prydnadsbuskar och träd under år 1903 blommade 
mycket. fattigt, under det a t t blomningen under det ännu 
ogynnsammare året 1902 var synnerligen riklig. Orsaken här
till är i det ena såväl som i det andra fallet naturligtvis den, 
a t t hos de på våren blommande träden och buskarne blom-
knopparnc anläggas redan under föregående sommar, då äf
ven den för blommornas utveckling nödiga reservnäringen 
magasineras i stammen. Den tidiga hösten, som medförde 
frost redan före löffällningen, kom på sådant sätt a t t utöfva 
ett stort inflytande på den följande sommarens hela växtlif. 
Och detta ej endast hvad träd och buskar beträffar, utan äf
ven, ehuru i mindre påtaglig grad, hvad de i ängar ooh 
lindor ingående foderväxterna angår. Särskildt gäller detta; 
vegetationen å myrar och sumpiga ängar, som under år 1903 
blef mycket tillbakasatt icke blott på grund af kälen och 
den sena våren 1903 utan äfven på grund af den menligia 
inverkan, som 1902 års sommar utöfvat på deras öfvervint-' 
rings- ocli reservnäringsörgan. 

På efterjulsvintern syntes det, som om Norrbotten skulle 
komma at t år 1903 få en mycket tidig vår: redan i slutet af 
mars visade sig vissa vårtecken, och i början af april hör
des lärkan i närheten af Luleå; men i slutet af april in
trädde svåra snöstormar, och kommo stora snömassor, som 
icke hunno smälta bort förr än i midten af maj, då vårbruket 
började i de nedre socknarne. 

I slutet af maj började björkärne att lysa i grönt, och 
samtidigt började sådden, som inom större delen af länet 
verkställdes under de sista dagarne ,af maj och' de första 
dagarne af juni. Ful l t afslutadt var vårbruket icke förr 
än i midten af juni. 

Efter sådden var väderleken under den första tiden rä t t 
gynnsam,' men blef under den senare delen af sommaren reg
nig och kall, hvarföre växtligheten utvecklade sig 8 a 14 
dagar senare än under vanliga år. Härti l l bidrog i sin mån 
den omständigheten,- a t t nätterna äfven under den varmare 
perioden voro ovanligt kalla. 

Kornets axgång inträffade strax efter midten af juli, 
och i do öfre socknarne hann det ej mogna, förrän de första 
nattfrosterna kommo. Kornskörden påbörjades i allmänhet 
först under de sista dagarne af augusti. 

Slåttern började i slutet af juli och gynnades under den 
första tiden af godt bärgningsväder, men försenades sedan 
i .hög grad, då hela augusti blef regnig med undantag af 
några dagar i slutet af månaden. Inom de flesta kustsock-i 
narne hade man emellertid af det senaste årets bit tra erfaren
het lär t sig inse nyt tan af a t t anskaffa tillräckligt med häs'-
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sjevirke, och pågick där höbärgningen tämligen öbehindradt, 
oaktadt det dåliga bärgningsvädret. Afkastningen blef där
vid ganska tillfredsställande, hvad mängden beträffar, ehuru 
det bärgade höets beskaffenhet på flera håll blef ganska då
lig. Inom de öfre socknarne, där man är mera hänvisad 
till de själfväxande myrarne och ängarne, blef höafkast
ningen under år 1903 däremot lika dålig som under år 1902, 
hvartill sedan kom den stora olägenheten, a t t det bärgade 
hiöeti, innan det på vintern hunnit hemföras, blef mycket 
skadadt af fjäll-lemlar och råttor, som under 1903 års höst 
och vinter uppträdde inom Norrbotten i oerhörda skaror. 
Ända ner till Luleå och andra platser vid kusten, t. o. m. 
till öarne ute i skärgården, trängde de fram i stort antal. 
I flera lappmarksbyar anställde de så stor ödeläggelse i la
dor och hässjor, a t t man delvis måste transportera hem höet 
i säckar. Utom genom den direkta förlust, som höet genom 
deras frosseri undergått, har dylikt hö naturligtvis dessutom 
förlorat ofantligt i värde, därigenom at t det blifvit genom-
dränkt och inpyrdt med de små gnagarnes urin och exkre-
menter. ' ( ' 

Höbergningen och kornskörden voro i allmänhet äfsluta-
del i midten af september. Upptagningen af potatis och rofvor 
verkställdes under senare delen af september, men hade på 
många ställen icke hunnit fullt afslutas,- då vintern gjorde 
sit t inträde redan de första dagartaje af oktober. Med järn
spett och spade fick man på många ställen bryta upp rof-
vorna ur åkern. { 

Sedan kom en ganska blid period i slutet af oktober 
och under större delen af november, men på grund däraf 
at t jorden under den kalla perioden i början af oktober 
hunnit kala kunde äfven under år 1903 höstplöjning endast 
i jo-betydlig utsträckning företagas. Sedan blef emellertid) 
hela förvintern blid och ovanligt snöfalttig, i synnerhet i 
kustlandet På många ställen hade man vid jultiden 1903 
nätt och jämnt slädföre. Detta återigen medförde, a t t kälen, 
till stor skada för årsväxten, blef mycket djup och kvarsatt 
i jorden mycket långt fram på sommaren. I Piteå socken 
konstaterades sålunda år 1904 vid brunnsgräfning,- a t t kä
len nedträngt ända till 2 meter i jorden; och ifrån Ar-. 
vidsjaurs socken berättas, a t t kälen på många ställen låg 
kvar i myrarne ännu i slutet af augusti. I de öfversta sock
narne, såsom Jockmock och Gällivare, kom däremot mera 
snöv och däx blefvo växtlighetsförhållandena under år 1904 
på grund häraf äfven vida gynnsammare. 

Det artade sig år 1904 till a t t blifva en mycket tidig 
vår. Eedan omkring den 20 april var det det kärrföre nere 
vid kusten, starar och lärkor hade redan anländt, och allt 
tydde på en ovanligt tidig vår. Men så inträdde åter kylig 
väderlek. Vårarbetet kunde dock börja i vanlig tid. Här 
och hvar började sådden redan i midten af maj, men på de 
flesta ställen först under sista veckan af maj,; och kunde 
oj afslutas förr än den 5—10 juni, på en och annan mera 
fuktigt belägen lokal först mot midten af månaden. 

I stort sedt voro väderleksförhållandena inom länet un
der 1904 års sommar rä t t gynnsamma för växtligheten. Vis
serligen var medeltemperaturen jämförelsevis låg, men ne
derbörden kom ganska gynnsamt fördelad. Detta utöfvade 
et t mycket godt inflytande på foderväxtproduktionen, sär-

skildt i de öfre delarne af länet, där gräsmarkerna icke ta
git skada af barvintern. Ocksft meddelades från Jockmocks 
socken, som vari t illa hemsökt af 1902 och 1903 års missväx
ter: »Sällan torde vallarne hafva, gifvit rikare af kastning 
än i år. Grönhafren växte kolossalt». Den föregående vin
terns snöförhållanden gjorde också, a t t i t. ex. Piteå soc
ken höafkastningen blef mycket god i den s. k. markbyg
den,- d. v. s. socknens öfversta fattigare delar, dar rikligare 
med snö hade fallit, men däremot obetydlig i den bördigaste 
delen af socknen,- som vari t besvärad af barvintern. 

På grund af de här angifna förhållandena hann hafren 
i allmänhet icke a t t mogna. Kornet och rågen mognade 
däremot och gåfvo på lä t tare jord tillfredsställande äfkast-
ning. P å tyngre jord blef kornet åter lät tare och tunnare. 
Där man vågade låta det stå ute på rot t i l lräckligt länge,-
gaf det dock god skörd. Första nattfrosterna kommo hämli-i 
gen först i början af september. Äfven visade det sig un» 
der detta år tydligt, af hvilken betydelse det är för erhållan
de af fullmoget korn a t t frångå det i Norrbotten vanliga 
bruket a t t så kornet alltför tjock't. Ifrån Piteå socken 
meddelades i gillets berättelse, a t t de »kornåkrar, å hvilka 
man såt t mera tunnt (t. ex. med radsåningsmaskin),- läm^ 
nade ett mycket bättre skörderesultat än öfriga — en ers 
farenhet som bör hvarje år ihågkömmas». , 

Bärgningsvädret var gynnsamt under hela den tidj då 
höbergningen helst bör företagas. Al l t hö blef därför af 
synnerligen god beskaffenhet. Endast ifrån Arvidsjaur kla
gades öfver, a t t höbärgningen var förenad med stora svårig
heter. På grund af djup kale och kall sommar måste höbärg
ningen inom större delen af denna socken uppskjutas t i l l 
augusti, då en regnperiod inträdde, som delvis omöjliggjorde 
af bärgningen af en del strandängar1.; I öfriga delar af länet 
försiggick höbärgningen därejmot under gynnsamma förhål-i 
tanden och lämnade ett godt resultat. Glädjande nog gällde 
detta i synnerhet de öfre delarne af länet, som! lidit mest 
af de föregående missväxtåren. Ifrån Jockmock meddelades 
i igillets årsberättelse a t t »till den r ika grödan erhölls e t t 
synnerligen godt bärgningsväder, så a t t landtmännen fingo 
efter de två hårda åren ändtligen fylla sina lador med en r ik 
skörd af bästa beskaffenhet. Detta glädjande förhållande 
har ingenstädes gjort sig mera gällande än i Kvickjock». 

Den fruktan man på sina håll hys t för a t t skogssorkar^ 
nes och fjäll-lemlarnes framfart under det föregående året 
skulle förorsaka missväxt under år 1904 i de trakter, där 
dessa djur var i t talrikast, visade sig genom 1904 års erfaren
heter vara alldeles ogrundad. »Snarare synes det påståendet 
besannas,; a t t på et t lemmelår följer ett godt år», säger den 
ofvan citerade gillesordföranden. 

En kulturväxt,- som under de senaste åren fåt t mycket 
stor spridning inom Norrbotten och som under år 1904 en
ligt gillesordförandenas samstämmiga vitsord lämnat myc
ket god afkastning, ä r rofvan. Genom kemisk-växtibiolbgiska; 
anstalten i Luleå utlämnades våren 1904 roffrp af två olika 
sorter till icke mindre .än 2,042 jordbrukare i länets alla 
delar, ifrån yt tersta skärgården ända upp ti l l statens fjäll
stugor. För resultatet af denna omfattande prof odling med 
inalles 20 olika rofsorter har utförlig redogörelse lämnats i, 
kemisk-växtbiologiska anstaltens årsberättelser. Här torde 
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emellertid böra nämnas, a t t resultatet af dessa försöksod-
lingar redan visat sig vara af stor betydelse för länets jord
bruk. Ifrån alla gillen, som afgifvit berättelse för år 1904, 
förmälas goda resultat. T. o. m. så långt upp som iJock-
mock och Karesuando visade rofvan sig icke endast trifvas, 
utan äfven gifva stor afkastning, där skötseln var den rik
tiga, Kyrkoherden V. KarnjolJ! i Karesuando T(68-2 gr. nordlig 
bredd och 350 meter öfver hafvet) har vid försök med fem 
olika rofsorter erhållit en afkastning, motsvarande lägst 
30,600 kg. och högst 45,700 kg. rofvor per hektar; och 
gillesoiidföranden i Jockmock meddelade,- a t t han på delvis 
nyodlad jord, utan konstgödsel, erhållit 207 tunnor per tunn
land, och tillägger, att afkastningen i åtskilliga byar, såsom 
Vajkijaur, Mattisudden, Vuollerim 'och Kuoka m. fl., blifvit 
afsevärdt större. I ett par hushållsgillen, nämligen Edefors 
och Neder-Torneå, har man, uppmuntrad af de pväntadt 
gynnsamma resultaten, börjat anordna rofodluigstäflingar 
med pris ur gillekassan. 

Väderleksförhållandena under vintern 1904—05 voro 
inom större delen af Norrbotten; synnerligen gynnsamma 
för den kommande vegetationsperioden. Hösten medgaf ett 
ordentligt höstbruk af jorden; och då vintern i början af 
november på allvar gjorde sitt inträde, erhölls ett ganska 
tillfredsställande snötäcke, som oaktadt vinterns stränghet 
hindrade kälen att tränga alltför djupt ned i jorden. Vin
tern var synnerligen kall: redan i slutet af november gick 
temperaturen på många ställen i Norrbotten ned till —38 
a —40 gr. 'C. Sa var också fallet 'under december och janu
ari. Eftervintern och särskildt våren blefvo däremot ovan
ligt vackra. 

Boda|nj i ciidteta af april 1905 inträffade häftigt töväder, 
som på några dygn gjorde slut på Vinterföret och förebådade 
en osedvanligt tidig vår. Sedan inträffade visserligen för 
årstiden mera normal väderlek, men vinterns välde var dock 
brutet. Kälen gick tidigt ur jorden, och redan i midten 
af maj (påbörjades vårsådden, som i allmänhet var fullt! 
afslutad förö månadens utgång. 

Hade tillräckligt med nederbörd nu erhållits, så hade 
skördeutsikterna varit lysande. Temperaturen var (ovan
ligt hög och jämn både natt och dag, men nederbörden ute-
blef .ända till do första dagarne af juli. Undantag härifrån 
gjorde Piteåtrakten, där flera regnskurar af mindre utbred
ning förekommo äfven under juni månad. 

Inom större delen af Norrbotten voro skördeutsikterna 
därför ganska dåliga under försommaren, men sedan det 
ofterlängtade regnet kommit, åstadkom den höga och "jämna 
värmen, som fortfor ända till hösten', a t t årsväxten på et t 
förvånansvärdt sätt repade sig. Höslåttern blef visserligen 
därigenom något försenad, och på högre och torrare jord-
måner blef äfven kornskörden tillbakasatt. Men öfver huf-
vud taget måste 1905 dock betecknas såsom ett godt år för 
Norrbotten. 

Do här ofvan skildrade väderleks- och årsväxtförhållan
dena under periodens olika år hafva gifvetvis utöfvat ett 
stort inflytande på jordbrukets afkastning under de olika 
åren. 

Skörden under periodens olika år har enligt de af Hus
hållningssällskapet lämnade uppgifterna varit följande: ' 

Enligt de af Konungens Befallningshafvande ti l l Sta
tistiska Centralbyrån läjmnade uppgifterna har skörden upp
gått till följande belopp: 

Trädgårdsskötseln inom länet har icke under femårs
perioden gjort några vidare framsteg. Beträffande dess all-, 
manna ståndpunkt hänvisas till den redogörelse, som läm
nats i föregående femårsberättelse. 

Trädgårdsföreningen, som ända sedan år 1875 vari t 
erksam för trädgårdsskötselns utveckling inom länet, upp

hörde 'år 1901 med sin verksamhet; och ifrån Hushållnings
sällskapets sida hafva sedan ej vidtagits några åtgärder för 
trädgårdsskötselns höjande. Vid folkhögskolan i Boden an-| 
ordnades emellertid år 1905 kurser för vuxen kvinnlig ung
dom i trädgårdsskötsel och huslig ekonomi, till hvilka kur
ser anslag u tgå t t dels ifrån staten och dels ifrån länets 
hushållningssällskap, i 

Anslag till utäikningsf öretag. I tidigare afgifna fem-
årsberättelser har Konungens Befallningshafvande framhål
lit, hurusom utdikning af frostförande myrar och sump
marker, hvilka omgifva byarne och intaga en ansenlig del 
af länets yta, utgör e t t af de betydelsefullaste medlen för 
jordbrukets utveckling inom länet. På samma gång de verk
samt fylla sitt närmaste ändamål a t t minska frostländig-
heten, åstadkomma nämligen dessa utdikningsföretag väsent
liga förbättringar. äfven i andra afseenden, i det de leda 
till en ,ökad uppodling och en bättre af dikning jämväl 
af den ,förut odlade jorden \,samt, efter hvad man torde 
få antaga, till en stadigvarande ftxrmildring af klimatet. 

Under det senast förflutna årtiondet har också ute i 
bygderna vaknat till lif e t t all t större intresse för jord
bruksnäringens höjande genom kärr- och sumpmarkernas 
:utdikning,i sedan befolkningen kommit till insikt om vär
det af det kraftiga och frikostiga understöd, som af staten 
numera läknnas till utdikningsföretagens genomförande. An
talet dylika företag, hvarti l l anslag af statsmedel utan åter
betalningsskyldighet blifvit sökt, har sålunda de senare åren 
ständigt ökats, oc!h under den period, denna redogörelse om-
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fattar, hafva från frostminskningsfonden kommit länet till 
godo statsbidrag till et t sammanlagdt belopp af öfver en 
half million kronor, eller i det närmaste lika mycket som 
under de fem närmast föregående femårsperioderna. Nedan
stående tabell utvisar antalet utdikningsföretag, arealen af 
vattenbefriad mark, den beräknade kostnaden för företa-" 
gens utförande samt de till desamma lämnade statsanslagen 
under de olika femårsperioderna från och med år 1861: 

Kemisk-växtbiologiska anstalten i Luleå. Denna Kar 
under den femårsperiod,- för hvilken redogörelse här af-
lälmnas, haft a t t glädja sig å t en snabb utveckling. 

Årsanslagen till anstalten voro, såsom i föregående fem
årsberättelse meddelats, i början endast 8,000 kronor. Utom 
föreståndaren var då vid anstalten anställd endast en assi-; 
sten t. Vid 1905 års slut utgick ,årsanslaget — oafsedt' 
en del enskilda bidrag — med 20,000 kronor, och utom före
ståndaren funnos vid anstalten fem fast anställde assistenter,-
hvarjämte en särskild assistent under åren 1904 och 1905 
varit engagerad för arbetet vid det vid anstalten upprättade 
frostlaboratoriet. 

Den betydelsefullaste utvidgningen af växtbiologiska 
anstaltens verksamlie t företogs år 1903,- då Kiksdagen på en 
gång höjde statsanslaget ifrån 6,'250 till 11,250 kronor,-
samtidigt med a t t Hushållningssällskapet och Landstinget 
höjde sina bidrag ifrån 3,750 till inalles 9,750 kronor. Ge
nom denna afsevärda höjning af de till anstalten anvisade 
anslagen möjliggjordes förverkligandet af en af anstaltens 
styrelse sedan länge närd önskan a t t i och för anstaltens för
söks- och konsulentverksamhet få vid anstalten anställde 
tre agronomer, med uppgift a t t arbeta såsom försöksassi
stenter och jordbrukskonsulenter, tivar och en inom ett be-
stämdt distrikt af länet; och för detta ändamål har ock an
staltens lokala verksamhetsområde nu uppdelats i tre di
s tr ikt : det norra, omfattande området mellan' Torne och Ka
lix älfvar; det mellersta, omfattande området mellan Ka
lix och Lule älfvar; och det södra, omfattande den del af 
länet, soän ligger söder om Lule älf. Agronomen i det norra 
distriktet .är äfven finsktalande. För dessa agronomers verk
samhet redogöres närmare här nedan. 

I det för anstalten gällande reglementet angifves an
staltens ändamål vara att verka dels såsom kemisk station^ 
dels såsom praktisk försöksanstalt och dels s&som vetenskap
lig växtbiologisk anstalt. 

Såsom kemisk station har anstalten tagits i anspråk ti l l 
den omfattning, som framgår af följande tablå öfver de 
vid anstalten under åren 1901—1905 utförda kemiska Under
söknin garne: 

P å grund af Norrbottens läns stora rikedom på malmer 
och andra mineralförekomster har anstalten,- såsom ofvan 
synes, vari t flitigt anlitad för undersökning af dylika prof. 
Så hafva under tioårsperioden ,1895—1905 undersökts 129 
kopparmalmer, 101 järnmalmer, 67 nickel- och koboltmal
mer, 37 »guldmalmer» (3 med positivt resultat), 8 silfver-
malmer o. s. v. 

Äfven på platina, uran, vismut, molybdén och zink 
hafva prof undersökts,- hvarjämte ett större antal prof af 
fältspat,; magnesit, grafit, kvartsit , marmor m. fl. mineral 
från norrbottniska mineralförekomster blifvit vid anstal
ten undersökta. i 

På eget initiativ har anstalten anskaffat och under
sökt prof från icke mindre än 49 kalkstensförekomster. 
De bästa af dessa ligga visserligen så högt upp och så långt 
ifrån de allmänna kommunikationslederna, a t t de icke ännu 
kunnat i någon större .utsträckning tagas i användning, 
men i samma mån som särskildt järnvägskommunikationerna 
utvecklas inota 'länet,- komma dessa kalkstensförekomster 
säkerligen a t t blifva af betydelse för länets jordbruk. 

Af v a t t e n hafva cirka 200 prof undersökts. Flertalet 
af dessa hafva för Luleå stads räkning utförts å vatten 
ifrån de istaden omgifvande fjärdarne. Undersökningen,; som 
vari t både kemisk och bakteriologisk, afsåg närmast er
hållandet af lämplig plats för vattenintag för stadens blif-
vande vattenledning, men gaf, tack-vare undersökningens 
planläggning, en del resultat af allmännare intresse. Under
sökningen visade bland 'annat det intressanta förhål
landet,; tatt Luleå hamnbassäng under hela sommarhalfåret, 
då tillströmningen af sött vatten genom Lule älf är sfcor„ 
fullkomligt har karaktären af en sötvattenbassäng, men 
att det salta hafsvattnet under vintern tränger in och läg
ger sig som en bädd under det söta flodvattnet, som då 
endast till några meters djup täcker det underliggande salt
vattnet. 

Äfven en del af de vid .anstalten verkställda j o r d 
a n a l y s e r n a hafva var i t af mera allmänt intresse. Under 
åren 1901—1905 hafva vid anstalten undersökts 512 jord-
prof. Bland dessa märkes et t större antal prof å myrjord 
och jordförbättringsmedel från det föreslagna kolonisations
området å Alträsks kronopark, för hvilkens utdikande 1905 
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års riksdag anvisat 77,000 kronor. Dessutom har af anstal
tens föreståndare sommaren 1900 verkställts en undersökning 
af alla de efter Luleå—Gällivarebanan belägna myrarne, 
från hvilka uttagna jordprof under perioden undersökts. 
Flere af dessa hafva visat sig vara af synnerligen god be
skaffenhet. Ifrån flertalet af de talrika försöksfält, som an
lagts å myrodlingar i länets skilda delar, hafva äfven jord
prof uttagits i och för kemisk analys. 

Såsom praktisk försöksanstalt har anstalten vari t sys
selsatt med gödslingsförsök, jämförande ojdlingsförsök med! 
olika slags kulturväxter, vallanläggnings- och vallföryng-
ringsförsök m. fl. för det horijbottniska jordbruket bety
delsefulla frågor. 

De gödslingsförsök,- som af kemisk-växtbiologiska an
stalten utförts inom Norrbottens län, uppgå till ett mycket 
betydligt antal. Under föregående femårsperiod utlades en
dast ett mindre antal försöksfält ute hos enskilda landtbru-
käre, men sedan har försöksverksamheten till mycket väsent
lig del flyttats ut bland bönderna själfva. Redan år 1900 
anordnades sålunda i skilda delar af Norrbotten icke mindre 
än 90 försöksfält hos för saken intresserade hemmansägare. 
Påföljande år 1901 dels fortsattes dessa,- dels anlades nya 
gödslingsförsök å de inom Norrbotten så talrika myrodlin-
garne. År 1901 utlades 42 försöksfält, år 1902 50, år 1903 
124, år 1904 166 och år 1905 157 försöksfält, de allra flesta 
å myrmark. Intresset för dessa försök har bland länets jord
brukare varit så stort, at t icke på långt iiär alla, som anmält 
sig, kunnat erhålla försök. Anstaltens 3 försöksassistenter 
hafva därför haft full sysselsättning med dessa försöks ut
läggande och öfvervakande. 

Planen för försöken, har Varit följande: 

3 & 6 rutor: ogödslade; 

3 rutor: med full gödsling (kväfve, fosforsyra, kali och kalk); 

3 rutor: med full gödsling, men utan kväfve; 

3 rutor: med full gödsling, men utan fosforsyra; 

3 rutor: med full gödsling, men ntnn kali; 

3 rutor: med full gödsling, men utan kalk. 

Där myrjorden varit väl förmultnad, har kväfvet ute
slutits ur gödslingen. ; 

Hvarje försök har i regel omfattat 15 ä 20 rutor, hvar-
dera å % ars vidd (50 kv.-meter), hvadan hvarje försöks-
fält sålunda erhållit en areal af 750—1,000 kv.-meter. 

A t t särskildt denna sida af anstaltens försöksverksam-
hot omfattats med så stort intresse af länets jordbrukande 
befolkning, har sin förklaring uti befolkningens stora be-
hof af upplysning på detta område. Upder årens lopp har 
nämligen et t stort antal sumpmarker blifvit torrlagda med 
anslag ifrån frostminskningsfonden, men de torrlagda mar
kernas uppodling har icke kunnat verkställas dels pä grund 
af de ofta långa afstånden från inägojorden och den däraf 
betingade, långa transporten af gödseln, dels också, och icke 
minst, på grund af bristande kännedom om lämpligaste sät
tet för sådana markers gödsling med. lartificiella gödsel
medel. 

Hör tillgodogörandet af de genom anslag från frost
minskningsfonden vunna odlingsmarkerna är det naturligtvis 
af största betydelse, att kalkning och gödsling med konst

gödsel efter riktiga grunder, lerslagning och sandkörning, 
insåning med lämpligt grässlag o. s. v. kommer till använd
ning, hvilket ej kan ske utan at t landtmännen blifva förtrog
na med de för dessa odlingar lämpligaste kulturmetoderna. 
Det är för a t t i detta afseende fylla ett inom denna lands
ända synnerligen kännbart behof,| som anstalten anordnat 
dessa talrika gödslingsförsök å myrmarker inom länets 
skilda delar. 

A t t dessa kunnat utföras i den omfattning, som här 
skett,- har anstalten at t till stor del tacka en enskild person,-
grosshandlaren Moritz Fraenckel i Göteborg, som förutom 
årliga kontanta "bidrag lämnat all den för dessa försök' 
behöfliga konstgödseln, hvarigenom anstalten blifvit i till
fälle a t t kostnadsfritt lämna f örsöksanställarne för försö
ken behöflig kalk, konstgödsel och utsäde. För a t t ytterli
gare befrämja det praktiska tillgodogörandet af de erhåll
na försöksresultaten, har grosshandlaren Fraenckel under de 
s,enar<- åren äfven anvisat 500 å 1,000 kronor årligen till s. k. 
premielån för myrodlare inom Norrbottens län. 

Lånen lämnas till et t belopp utaf 100 kronor till försöks-
anställare, som förbinda sig at t enligt de af anstalten på 
grund af försöken lämnade anvisningarna uppodla och iord-
ningsställa, kalka, gödsla och beså en areal af cirka 1,000 
kv.-famnar (3,170 kv.-meter), samt årligen under fem års 
tid till anstalten afgifva uppgift om skörderesultaten. Om 
demonstrationsfältet skötts enligt föreskrift och de nämnda 
uppgifterna under fem år lämnats, afskrifves skulden och 
lånet öfvergår till premie. I motsatt fall får premielånta
garen återbetala beloppet. 

De här omnämnda försöken hafva vari t af stor betydelse 
för Norrbottens myrodlare. Mången landtman, som för någ
ra år sedan med illa doldt tvifvel och ett nästan föraktfullt 
löje åsåg, huru anstaltens tjänstemän strödde ut konstgöd
seln å det lilla försöksfältet på hans myrodling1, använder 
nu årligen afsevärda mängder konstgödsel för sin myr. Miss
troendet såväl till konstgödseln' som til l kemisk-växtbiologi
ska anstalten har förbytts i förtroende; han har funnit, at t 
han med ekonomisk fördel kan följa de anvisningar och 
råd för nvyrens gödsling och "behandling, som han fått af an
stalten. • ' 

På grund af försökens stora antal hafva samtidigt ge
nom sammanställning af de erhållna försöksresultaten myc
ket värdefulla praktiska upplysningar angående de norrbott
niska myrmarkernas gödslingsbehof erhållits, af hvilka kun
na dragas tillförlitliga slutsatser ej endast beträffande göds-
lingsbehofvet hos de enskilda marker, på hvilka försöken 
varit utlagda, utan äfven beträffande frågan, huru myr
marker af olika beskaffenhet och djup m. m. i allmänhet 
böra gödslas för at t gifva tillfredsställande äfkastning. Tack
sammast hafva myrmarkerna i Norrbottens län visat sig 
vara för fosforsyregödsling; men äfven et t tillskott af kali 
är i de flesta fall (omkring 90 procent af alla försöken) nöd
vändigt för erhållande af full skörd. På grund af myrjor
dens i allmänhet ringa förmultningsgrad har äfven kväfve 
i ena eller andra formen i regel visat sig nödvändigt för er
hållande af full äfkastning. Kalkning har, särskildt för 
a t t påskynda förmultningen, visat sig vara af mycket si or 
betydelse, medan åter kalkens verkan såsom direkt växtnä-
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ringsämne i flertalet fall varit mindre märkbar. Dess ver
kan framträder i regel först på gräsväxten. Försöken med 
stigande mängder gödselmedel hafva visat, a t t om man icke 
är i tillfälle at t göra förnyade öfvergödslingar, det i regel 
betalar sig bättre at t gödsla med större än med mindre mäng
der konstgödsel. 

I en landsända sådan som Norrbotten,- där jordbruket 
i så många afseenden ligger efter, är det naturligtvis en hel 
mängd frågor, som af en praktisk försöksanstalt böra upp
tagas till pröfning och som, sedan de blifvit utredda, genom 
demonstrationsfält i de olika byarne böra bringas till landt-
männens kännedom. 

En bland de viktigaste af dessa är, hvad Norrbotten 
beträffar, de olika vall-läggnings- och vallföryngringsme-
toderna. För at t vinna klarhet rörande dem har anstalten 
verkställt en del försök, och under den närmaste tiden komma 
dessa försök at t dels utvidgas, dels, liksom de andra för
söken, flyttas ut ibland bönderna. 

Vall-läggnings-, vallföryngrings- och vallöfvergölslings-
försöken, som sedan år 1899 fortgått och .ännu fortgå å anstal
tens eget försöksfält utanför Luleå stad, hafva visat, a t t 
den inom Norrbotten allmänt använda metoden at t »lägga 
igen till vall» utan insåning med gräsfrö, är förenad med 
stor förlust, i det att den sålunda erhållna första års vallen 
till öfvervägande del består af ogräs, äfven i de fall, då 
jorden endast e t t par år burit stråsäd. Men på samma gång 
hafva dessa försök äfven lagt i dagen, a t t den använda frö
blandningens sammansättning är af mindre betydelse i de 
fall, då jorden, såsom här är vanligt, endast ett eller några 
få år »varit uppe» och burit stråsäd. Såväl afkastningen 
som den nya vallens botaniska sammansättning har efter 
några år blifvit ungefär densamma, oberoende af den frö
blandning, som användts. Detta åter har tydligen sin grund 
däri, att , då jorden förut legat i gräs och endast ett fåtal 
år burit säd, innan den åter igensås till vall, den gamla 
lindans växtbestånd delvis återkommer i den nya vallen, på 
grund af a t t flere af de norrbottniska foderväxterna äga 
stor benägenhet för vegetativ förökning genom underjor
diska stamdelar. Hufvudsaken har sålunda i dessa fall. be
funnits vara a t t använda något gräsfrö, t. ex. timotej och' 
alsikeklöfver,- som kan gifva skörd under de första åren, till 
dess den gamla vallens gräs hunnit växa upp. 

Försöken hafva dessutom visat, a t t icke tendjast flera af 
de gräs, såsom hundäxing, knylhaire m. (fl., som icke förekom
ma i den norrbottniska floran, utan äfven flertalet af de 
verkligen inhemska grässlagen, såsom svingel- och gröearter-
na m. fl., gå mycket dåligt till eller rät tare blifva af mycket 
kort varaktighet i vallen, då de insås med frö, erhållet söder
ifrån. Detta sakförhållande pekar tydligt hän på önsk
värdheten af at t få till stånd urval och förökning af de goda 
härdiga norrbottniska foderväxterna. Sedan Sveriges utsä
desförening och kemisk-växtbiologiska anstalten numera bör
jat ett samarbete på detta område, i det a t t utsädesföreningen 
sedan år 1906 upprättat en filial vid anstalten, är det a t t hop
pas, att goda resultat skola erhållas älven på detta område. 

I den af Landtbruksstyrelsen .utfärdade instruktionen 
för kemisk-växtbiologiska anstaltens verksamhet bestämmes, 
a t t anstalten »genom odling och förädling af sädesslag och 

foderväxter skall söka utröna, hvilka af dessa äro för öfre 
Norrland mest passande». I enlighet härmed har anstal
ten verkställt et t ganska stort antal jämförande försök med 
våra viktigaste kulturväxter. Planen för dessa försök har 
under senare åren vari t en annan än under anstaltens första 
verksamhetsår. I början verkställdes så godt som alla dessa 
försök å anstaltens eget försöksfält utanför Luleå. Försöks
anordningen var den för dylika försök vanliga. Hvarje sort 
odlades på tre olika kontrollrutor, fördelade öfver försöksfäl
tet på sådant sätt,- a t t alla sorterna skulle komma under så 
likartade förhållanden som möjligt, och förefintliga olikheter 
i jordens beskaffenhet därigenom såvidt sig göra lä t utjäm
nas. Under åren 1897—1902 hafva på sådant sä t t blifvit 
afprofvade dels ett större antal olika sorter af korn och haire, 
erhållna ifrån Sveriges utsädesförening i Svalöf, dels ett 
större antal olika potatisvarieteter, erhållna från Ultuna 
landtbruksinstitut, Landtbruksakadepiiens experimentalfälii 
m. fl. platser. De olika sorterna hafva i regel profodlats 
4—6 år, innan något slutomdöme afgifvits beträffande deras 
värde för de norrbottniska förhållandena. Undantag här
ifrån har dock gjorts för sådana sorter, som redan första eller 
andra året visat sig de öfriga så afgjordt underlägsna, a t t 
deras fortsatta odling ansetts meningslös. Likaså hafva de 
från Svalöf uppsända hvetevarieteterna endast odlats under 
ett par år. Försöket med dem visade, a t t hvete mycket väl 
kan mogna inom Norrbottens kustland och a t t e t t par, 
sedan flera år tillbaka inom Norrbotten mera såsom kuriosi
tet odlade, hvetesorter gingo bättre till än de från Svalöf 
erhållna sorterna, men då hveteodling under alla omständig
heter icke kan anses hafva någon framtid för sig inom dessa 
nordliga nejder, lämnades dessa försök å sido för andya för
sök af större praktisk betydelse. 

Af k o r n hafva jämte norrbottenskorn profodlats föl
jande sorter, som från Svalöf uppsändes såsom för Norrbotten 
möjligen passande, nämligen Svalöfs tidiga sexradiga korn, 
Barbarofisa, Svalöfs tidiga uppräta (Svanhalskorn), Hanna 
landtkorn och Bronskorn, de två förstnämnda sexradiga, de 
tre sistnämnda tvåradiga. Försöken med dessa, som fort
gåt t åren 1897—1902 (1901—1902 med Gutekorn i stället 
för Bronskorn),- hafva visat, a t t vår t inhemska Norrbottens
korn ä r afgjordt a t t föredraga framför alla de ifrån Svalöf 
upplsähda sorterna. Visserligen kunna dessa sistnämnda un
der ovanligt gynnsamma somrar gifva lika stor och t. o. m. 
större afkastning i kärna än Norrbottenskornet, men i ge
nomsnitt för alla åren kommer Norrbottenskornet främst. 
Halmafkastningen har däremot genomgående blifvit bättre 
för Svalöfssorterna. 

För h a f r e n ställer sig förhållandet något annorlunda. 
Någon fullt acklimatiserad inhemsk hafrevarietet finnes näm
ligen icke inom Norrbotten, utan har hafreutsädet i all
mänhet tagits söderifrån och i regel utsatts i afsikt a t t an
vända skörden till grönfoder. Dock har på några ställen 
inom länet, t. ex. å Sandön i Neder-Luleå socken, sedan flera 
år odlats en svarthafre, som sannolikt ursprungligen här
stammar från- Finland. Jämte denna, som till jämförelse od
lats under namn af »svart norrbottenshafre», har vid anstal
ten sedan år 1897 profodlats dels ett tiotal olika från Svalöf 
erhållna hafrevarieteter, dels under senare åren en från 
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mosskulturföreningen erhållen mosshafre och från Landt-
bruksakademiens experimentalfält erhållen Mestaghafre. Se
nast mognande och sålunda minst lämpad för Norrbotten 
har den svarta plymhafren visat sig vara. Däremot hafva 
Ligowohafren och on svart yfvipphafre, ursprungligen från' 
Kolari (Svalöfs stamboks n:r 0608), jämte mosshafren pch' 
Mestaghafren visat sig, jämte den svarta Norrbottenshafren, 
bäst ägnade för odling inom Norrbottens län. För a t t möj
ligen kunna erhålla en ännu tidigare och för Norrbotten 
ännu mera afpassad hafrevarietet har medelst den vid Svalöf 
använda urvals- och renodlingsmetoden ur Norrbottenshaf
ren urvalts och renodlats ett större antal former, som sam
tidigt med förökningen profodlats vid sidan af andra sor
ter, och bland hvilka en eller annan synes komma at t blif-
va af betydelse för det norrbottniska jordbruket. All t vid 
dessa försök erhållit material har numera för vidare! bearbet
ning öfverlämnats till den vid anstalten förlagda filialen 
af Sveriges utsädesförening. 

Äfven de jämförande p o t a t i s försöken hafva fortgått 
under en längre följd af år. Utaf de 90 sorter, som togos un
der odling, visade sig endast ett tiotal vara af beskaffenhet a t t 
kunna rekommenderas för Norrbottens län. Ordningen dem 
emellan befanns vara i hög grad beroende af jordmånens be
skaffenhet och i synnerhet ,af sommarens väderlek. Under 
gynnsammare år erhölls bättre afkastning såväl till mängd 
som till beskaffenhet af de medeltidiga sorterna,- under det 
att däremot do allra tidigaste visade sig vara at t föredraga 
under ogynnsamma år. Bästa resultatet gaf under fyra års 
odling Jilwel, Throphime, Richters imperator, Norfolk, Char
les Dawning, Charters »åtta veckor», Ear ly Mayqueen och 
Suttons early regent, de fyra förstnämnda sorterna senare, 
do fyra sistnämnda tidigare mognande. Vid senare försök 
hafva äfven Mossros- och Leksandspotatis visat sig synner
ligen lämpliga för Norrbotten. Sedan de för Norrbotten 
mindre passande sorterna genom dessa försök blifvit utgall
rade och do lämpligaste förökats, började år 1901 utlämnan-
dot af dessa sorter till intresserade landtbrukare inom länet 
i och för jämförande odling med egen potatis och fortsatt 
förökning i do fall, där den nya sorten visade sig öfverläg-
sen den förut odlade. I poster på 10 a 20 kg. utlämnades 
utsädespotatis för dylik jämförelse jår 1901 till 65 landtf 
brukare, år 1902 till 114 landtbrukare och år 1903 till 153 
landtbrukare i länets skilda delar. 

Do jämförande försöken efter år 1902 hafva så godlj 
som alla utförts efter annan plan än under de föregående 
åren och med delvis annan uppgift. 

Afsikten med de här omnämnda, i ganska stor omfatt
ning anordnade jämförande kulturförsöken hos bönderna har 
varit, at t dels få de olika sorterna afprofvade på flera 
olika platser och under olika yt tre förhållanden, hvari-
genom i praktiskt hänseende mera tillförlitliga resul
tat kunde erhållas, och dels at t direkt hos hvarje för-
söksanställare få de sorter spridda till förökning och fort
satt odling, som på hvarje plats1 visat sig bäst. Pla
nen för dessa jämförande försök har därför måst göras myc
ket enkel. Hvarje försöksanställare har endast fått två 
sorter af samma kulturväxt, och den ena af dessa sorter har 
hos allesamman varit en och samma sort (jämförelsesorten). 

Hos hvarje försöksanställare är det således egentligen endast 
en sort,- som afprofvas i förhållande till jämförelsesorten,! 
och hans försök visar således, om och huru mycket denna 
sort under för handen varande omständigheter är öfverläg-
sen eller underlägsen jämförelsesorten. År 1903 utlämna
des sålunda utsäde (20+20 kg.) af korn till 63 landtbrukare,; 
af hafre till 31 och af potatis till 153 landtbrukare i länets 
skilda delar. Af korn jämfördes på så sät t 5, af hafre 5 och 
af potatis 10 olika sorter. 

Den ifrågavarande försöksanordningen har med mycket 
stor framgång använjdte äfven vid anstaltens försök med. olika! 
varieteter af f o d e r r o f v o r , hvilka försök af sett dels a t t 
få utrönt, hvilka sorter som bäst lämpa sig för odling inom 
Norrbotten,- och dels a t t bland länets landtbrukare sprida 
kännedom om denna viktiga foderväxt och om rät ta sättet 
för dess odling. Till hvarje landtbrukare, som därtill aöinält 
sig, har anstalten kostnadsfritt utlämnat jämte en tryckt 
anvisning för rofodling 200 gram frö af jämförelsesorten; 
och 200 gram af en annan sort a t t odla till jämförelse med 
denna, allt med villkor at t vederbörande odlare skulle till 
anstalten lämna uppgift om odlingens förlopp och resultat. 

Sedan anstalten genom profodling å det mindre försöks
fältet i Luleå under åren 1899—1901 funnit, a t t foder
kålrötter och fodermorötter vid odling inom Norrbotten gifva 
så liten afkastning, a t t deras odling i stort till kreaturs
foder icke kan förordas inom detta nordliga län, men a t t 
foderrofvor däremot trifvas mycket bra och vid lämplig 
behandling gifva stor afkastning, påbörjades år 1902 de 
ofvan omnämnda jämförande rofodlingsförsöken. Första året 
lämnades kostnadsfritt, utom fnör och rofodlingsanvisning, 
äfven konstgödsel till försöken, men tillströmningen af in
tresserade sökande till dessa försök blef så stor, a t t konst-
gödselutlämningen de senare åren måste inställas. År 1902 
afprofvades 9 olika rofsprter, och lämnades då frö till in
alles 202 hemmansägare, af hvilka 40 dessutom fingo hvar-
dera 40 kg. konstgödsel. År 1903 profvades inalles 18 sor
ter hos 496 försöksanställare, fördelade på 179 byar, och år 
1904 utlämnades frö af 20 olika sorter (2 sorter till hvarje) 
ti l l . icke mindre än 2,042 landtbrukare i länets alla delar. 

Sammanställningarna af de uppgifter, som erhållits från 
detta stora antal försöksanställare, hafva dels till fullaste 
evidens bevisat,- a t t rofodlingen går mycket bra inom Norr
botten, t. o. m. i dess öfversta socken Karesuando, 40 mil 
norr om Haparanda, a t t rofvorna inom Norrbotten gifva 
lika stor afkastning som inom någon annan del af landet,-
och a t t af de jämförda sorterna Bortfelderrofvan är den.; 
som för Norrbotten i sin helhet ger den bästa afkastningen,; 
under det a t t de s. k. stubbrofyorna och särskildt en norsk 
sort, benämnd Braateftaepe, gå bäst tfi,l'l J dd öfversta sock1-
narne. 

Med de på detta sätt ordnade försöken har emellertid 
vunnits ännu något annat och värdefullare, och det är den 
stora fördelen, a t t rofodlingen och kännedomen om lämp
ligaste pättet för denna odlings bedrifvande på 2—3 år 
blifvit spridd öfver hela Norrbottens län. 

I samband med försöksverksamheten har under de senare 
åren från anstaltens sida bedrifvits én ganska omfattande 
undervisnings- och konsulentverlcsamhet. De tre agronomer, 
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som tjänstgöra såsom försöksassistenter, äro under den tid af 
året, då de ej äro upptagna af försöksarbete, sysselsatte 
såsom jordbrukskonsulenter, hvar och en inom sitt distrikt. 
Länet är, såsom förut angifvits, för denna deras verksamhet 
uppdeladt i tre distrikt, hvartdera med sin agronom. Det 
nordligaste af dessa distrikt omfattar älven den finskta
lande befolkningen inom länet, och ,i detta distrikt är 
anställd en agronom, som behärskar både svenska och finska 
språken. Under år 1903 höllo agronomerna talrikt besökta 
föredrag och meddelade råd och anvisningar uti inalles 127 
olika byar inom Norrbottens län, och under år 1904 liksom 
under år 1905 uppgick antalet besökta byar till ett par 
hundra. Genom denna kombination af försöks- och konsulent
verksamhet, som är karakteristisk för kemisk-växtbiologi-
ska anstalten, hafva vunnits flera praktiska fördelar för 
båda de ifrågavarande verksamhetsgronarne. 

Frökontrollanstalien har under femårsperioden 1901— 
1905 utfört följande antal fröundersökningar: 

På uppdrag af Konungens Befallningshafvande utförde 
frökon trollanstalten under arbetsåret 1901—02 en fullständig 
undersökning af de i länets sockenmagasin inneliggande 
spannmålsförråd af »lika årgångar. Undersökningen visade, 
a t t de flesta magasinen skötts på ett allt annat än tillfreds
ställande sätt. Sämsta resultatet gaf sockenmagasinet i Eå-
neå, där kornets grobarhet i medeltal för alla profven ej 
var högre än 24- G °/o, pch i et t fall t. o. m. gick ner t i l l 
3,5 »/o. Om man undantar magasinet i Neder-Luleå socken, 
som under flere år låti t kontrollera sitt kornförråd och som 
utrangerat det sämsta, så visade sig magasinen i Torne
dalen afgjordt öfverlägsna magasinen i den svensktalande 
delen af länet, hvilket förhållande tydligen står i sam
band därmed, att kornet inom Tornedalen allmänt rias, under 
det a t t rietorkningen däremot är bortlagd i de andra de
larne af länet. 

Det största antalet utsädesprof undersöktes under arbets
året 1902—03. På grund af 1902 års missväxt blef det 
nämligen för länets jordbrukare en tvingande nödvändig
het a t t låta undersöka det inom länet skördade utsädet. Un
dersökningsresultaten visade, a t t större delen af detta var 
mer. eller mindre skadadt. Det visade sig, a t t flere landt-
brukare i kustlandet och upp efter Tornedalen hade rätt 
afsevärda kornförråd af 1901 års goda skörd. Däremot var 
större delen af det i socken- och distriktsmagasinen inne
liggande utsädet af så dålig beskaffenhet, att,dessa institu
tioner, som just kommit till för at t tillförsäkra befolk
ningen om ett godt utsäde efter missväxtår, visade sig oför
mögna att fylla "denna uppgift. Större delen af deras inne
liggande spannmålsförråd lämpade sig endast till förmal-
ning, men alls icke till utsäde. 

Agronomiskt biträde hafva länets jordbrukare under 

femårsperioden haft att tillgå dels af statens inom länet sta
tionerade landtbruksingenjör, dels af länsagronomen och dels 
af de vid kemisk-växtbiologiska anstalten anställde jord
brukskonsulenterna. 

Statens landtbruksingenjör har1 haft en omfattande verk
samhet, hvars omfång framgår af 'nedanstående tabell: 

På grund af det stora antalet förrättningar har under 
periodens sista år en extra landtbruksingenjör biträdt landt-
bruksingenjören inom Norrbottens län. 

Länsagronomens verksamhet har i stort sedt omfattat 
ungefär samma arbeten som landtbruksingenjörens, med den 
skillnaden a t t hans biträde tagits i anspråk endast för så
dana odlings- och utdikningsföretag, till hvilka anslag af 
statsmedel icko erhållits. Omfattningen af 'hans verksamhet 
under femårsperioden 1901—1905 framgår af följande ta
bell : 

För jordbrukskonsulenternas verksamhet har redogjorts 
här ofvan i samband med redogörelsen för kemisk-växtbiolo
giska anstaltens verksamhet under femårsperioden. 

De landtmannaveckor och landtmannakurser, som Hus
hållningssällskapet alltsedan år 1903 anordnat i olika delar 
af länet, hafva visat sig vara af den allra största betydelse för 
at t ibland länets jordbrukande befolkning sprida intresse för 
och kännedom om nyare arbetsmetoder på jordbrukets område. 
Den första landtmannaveckan anordnades år 1903 vid landt-
manna- och folkhögskolan i Boden på dess föreståndares 
initiativ, och under de två följande åren 1904 oeh 1905 voro 
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liknande föreläjsningskurser anordnade i Piteå och Neder-
Kalix socknars kyrkobyar med så stor anslutning från be
folkningens sida, a t t kyrkorna måste upplåtas för at t rymma 
de tillströmmande åhörarskarorna. Dessa landtmannaveckor 
hafva gifvit uppliof till de talrika landtmannakurser, som 
sedan årligen hållits inom Norrbottens län och hvilkas goda 
verkningar på länets jordbruk redan kommit till synes. 

Af stor betydelse för utvecklingen af länets jordbruk 
hafva äfven den med statsmedel understödda jordbrukspre-
micringen och studieresorna visat sig vara. Sedan är 1902 
hafva dylika varit anordnade inom Norrbottens län. 

1'rcmicring af mindre jordbruk har tmder femårsperio
den fortgått enligt följande grunder. De i täflingen delta
gande hafva fördelats i 2 klasser, den ena (A) omfattande 
jordbruk med mer än G hektar och den andra (B) med mindre 
än 6 hektar åker. Inom dessa klasser hafva utdelats föl
jande premiebelopp: 

Klass K (6—12 hektar): första pris 75 kronor jämte diplom, undra pris 50 
kronor och tredje pris 30 kronor. 

Kluss B (1—6 hektar): första pris 50 kronor jämte diplom, andra pris 30 
kronor och tredje pris 20 kronor. 

Utöfver dessa pris,; till hvilka bidrag af statsmedel 
erhållits till ett belopp motsvarande 50 kronor för hvarje 
premie, har nämnden ägt rä t t a t t af de utaf Hushållnings
sällskapet anslagna medlen anvisa antingen tilläggspremier 
i form af ett kontant tilläggspris å högst 50 kronor eller 
i form af böcker, åkerbruksredskap eller dylikt till ett 
värde af högst 50 kronor, eller också, och i synnerhet, 
s. k. premielån till ett belopp af högst 100 kronor. Dessa 
premielån, som afse a t t för premietagaren underlätta utfö
randet af do grundförbättringar, såsom af dikning m. m., 
som af nämnden anses önskvärda, förbättrade anordningar 
för gödselns riktiga tillgodogörande, anskaffande af dyr
barare redskap, jordförbättrings- eller gödslingsmedel till 
myrodling m. m., hafva utlämnats till högst V3 af kostna
den, då det gällt arbete, och högst V2 af kostnaden, då det 
gällt inköp. Om vid nämndens nästa besök om tre år de 
med lånets lämnande afsedda förbättringarna varit utförda 
och af nämnden godkänts, har lånet ansetts därmed vara 
inbetaldt; i annat fall har detsamma måst inom en kortare 
tid efter besiktningen återbetalas. 

Antalet af till täflan anmälda samt af premierade jord
bruk framgår af följande tabell: 

Studieresor för mindre jordbrukare hafva äfven varit 
anordnade sedan år 1902. Till studieresorna har af statsmedel 

utgåt t ersättning för ledares och deltagares resor på tredje 
klass å järnväg inom Sverige. De ifrån Norrbotten före
tagna studieresorna hafva i allmänhet ej utsträckts längre 
ned i Sverige än till Småland, där Mosskulturföreningens 
försöksfält vid Flahult i regel utgjort slutstationen. Till 
resorna, som omfattat en tid af cirka tre veckor, har Hus
hållningssällskapet lämnat hvarje deltagare en reseersätt
ning af 50 kronor utöfver den af staten bekostade fria järn
vägsbiljetten. Årligen hafva två reseafdelningar utgått från 
länet, den ena med 10 deltagare ifrån länets svensksprå
kiga bygd och den andra med 10 deltagare från den finsk
språkiga ' bygden, hvardera reseafdelningen med en agro
nom såsom ledare af resan. Omkostnaderna för dessa studie
resor hafva belöpt sig till följande belopp: 

IicmdlbritJcs- och landtmannaskolor. Länets landtbruks-
skola har fortfarande vari t föirlagd vid Hushållningssäll
skapets egendom Åminne inom Edefors socken. På grund 
af minskad anslutning till läroanstalten — ett förhållande 
som äfven vid andra landtbruksskolor inom Norrland gjort 
sig gällande — blef denna skola liksom öfriga norrländska 
landtbruksskolor år 1901 omorganiserad, så at t skolans läro
kurs, med bibehållande af samma omfång beträffande den 
teoretiska undervisningen, men med inskränkande af ök
ningar i praktiskt jordbruksarbete, förändrades från två
årig till ettårig. • . 

Sedan den 1 november 1901 fortgår arbetet vid skolan 
i enlighet med den nya organisationen. Enligt det nya regle
mentet har undervisnings- och arbetsordningen i hufvudsak 
varit följande: från den 1 november, då kursen börjas, till 
den 15 maj, med afdrag af tre veckors julferier, dagligen 5 
timmars teoretisk undervisning, 3 timmars löfhing i ritning, 
slöjd eller bokföring samt turer i stall, ladugård m. m.; från 
den 15 maj till den 1 oktober handledning1 uteslutande ut i 
praktiskt, jordbruksarbete och från den 1 oktober till af-
gångsexamen .uteslutande teoretisk undervisning i och för 
repetitioner. 

Enligt den läldre organisationsplanen beräknades 6 lär
lingar årligen blifva intagna i skolan, och 6 årligen utexa
minerade. Sedan skolan blifvit ettårig, intagas årligen 12, 
och (Utexamineras årligen samma antal, hvarföre således 
efter omorganisationen ett dubbelt så stort antal ynglingar 
beredts tillfälle a t t begagna sig af läroanstalten. Omorgani
sationen har visat sig medföra önskadt resultat, i det a t t sko-
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lan efter denna blifvit mera begärlig för länets unga jord-
brukaresöner. Årligen har ett större antal inträdessökande 
anmält sig, än skolan kunnat mottaga. Genom tillstötande 
förhållanden, såsom olyckshändelser och annat, har dock de 
utexaminerades antal endast ett år inom femårsperioden 
varit 12. Antalet utexaminerade har under de år, perioden 
omfattar, var i t : 

År 1901. År 1902. År 1903. År 1904. År 1905. 

i)2 12 11 S 9 

För uppehållande af undervisningen har Hushållnings
sällskapet årligen, förutom statsanslaget å 6,000 kronor, bi
dragit med 1,200 kronor. Dessutom har Landstinget årligen 
lämnat till hvarje lärling, som däraf gjort sig förtjänt, et t 
stipendium af 100 kronor, och har under femårsperioden an
ledning ej förefunnits att utestänga någon af de utexamine
rade lärlingarne från denna förmån. 

Några nämnvärda förändringar uti egendomens sköt
sel har ej under femårsperioden vidtagits,- utan har denna 
skötts efter samma plan som i föregående femårsberättelser 
omnämnts. Kreatursbesättningen har under de olika åren 
utgjorts af: 

Landtmanna skolorna i Boden och Matarengi, af hvilka 
den förra inrättades år 1898 och den senare år 1900, hafva 
under perioden fortsatt sin gagnande verksamhet. Båda 
skolorna arbeta i nära anslutning till de å samma platser 
förlagda folkhögskolorna. Vid landtmanna- och folkhög
skolan i Boden har ett stort antal andra kurser, afseende un
dervisning i jordbruket och dess binäringar, vari t anord-
nadt. Så hafva vid skolan förlagts praktiska och teoretiska 
kurser i husdjursskötsel och hemmamejerihandtering samt se
dan år 1905 kurser i trädgårdsskötsel och huslig ekonomiför 
vuxen kvinnlig ungdom,- hvar jämte elever under somrarne 
mottagits såsom praktiserande jordbrukselever. Vid landt
manna- och folkhögskolan i Matarengi har skolans styrelse 
anordnat en praktisk sommarkurs för dem af folkhögskolans 
manliga elever, som ämnat under följande läsår genomgå 
landtmannaskolan. . -

Under läsåren 1901—02, 1902—03,- 1903—04, 1904—05 
och 1905—06 har elevantalet vid folkhögskolan och landt
mannaskolan i Boden uppgått till sammanlagdt 359, hvaraf 
223 manliga och 136 kvinnliga. Af dessa elever hafva 174 
(103 manliga och 71 kvinnliga) kommit från Norrbottens län 
och återstoden från andra län. 

Lärjungarne vid folkhögskolan i Matarengi hafva un
der samma tid uppgått till et t antal af sammanladt 157, 
däraf 86 manliga och 71 kvinnliga. Af dessa hafva 108 till
hört finsktalande församlingar inom länet, 9 elever hafva 
tillhört annat län. 

Ekonomiska sammanslutningar, s. k. landtmannaföre-
) År 1901 var det sista, hvaruuder skolan hade tvåårig lärokurs. 

ningar, hafva (under femårsperioden i stort antal bildats 
ibland länets landtbrukande befolkning. Hushållningssäll-. 
skåpet anvisade vid möte i Boden den 16 augusti 1902 et t 
anslag af 1,000 kronor om året att, med belopp utaf 50 
kronor till hvarje, understödja inom länet bildade landt
mannaföreningar såsom bidrag till bestridande af deras or
ganisationskostnader. På ordförandens i Hushållningssäll
skapet förslag tillsattes sedan en uppköpskommission med 
uppgift a t t biträda landtmannaföreningarna vid deras in
köp. 

Sedan landtmannaföreningarne år 1904 beslutit a t t sam
mansluta sig i e t t länsförbund, hafva deras gemensamma 
angelägenheter handhafts af landtmannaförbundets styrelse. 
Vid landtmannafö-rbundets konstituerande sammanträde i 
Luleå den 18 november 1904 voro följande föreningar re
presenterade genom ombud, nämligen Öfver-Luleå, öfver-
Torneå, Norrfjärdens, Svensbyns, Koknäs, Sjulnäs, Afva, 
Bälinge och Gäddviks, Alviks, Ersnäs, Älfsbyns, Edefors,-
G lo mm ers träsks, Gammelstads, Hortlax, Neder-Luleå norra, 
Lill-Pite, Karl Gustafs, öfre Arvidsjaurs, Jäfre, Blåsmarks, 
Bergviks och Långträsks landtmannaföreningar. Ombuds
mötet, som leddes af Hushållningssällskapets ordförande, 
uttalade sig enhälligt för åstadkommande af en sammanslut
ning emellan länets alla landtmannaföreningar till e t t läns
förbund. I öfrigt uttalade sig ombuden för a t t endast landt-
mannavaror, däribland äfven spannmål och mjöl, skulle få 
hemtagas genom landtmannaföreningarne och a t t de förenin
gar, som gingo med i länsförbundet, skulle förbinda sig a t t 
till hufvudsaklig del hemtaga sina varor genom förbundet 
och at t icke förmedla inköp af några specerivaror. Landt-
mannaförbundet är sedan år 1905 anslutet t i l l Svenska landt-
männens riksförbund. 

Efter denna redogörelse angående jordbruksnäringen m. 
ni., som meddelats af länets hushållningssällskap, anser sig 
Konungens Befallningshafvande icke böra underlåta at t här 
något längre uppehålla sig vid missväxtåret 1902 och de åt
gärder, hvilka vidtagits i syfte a t t lindra de menliga följ
derna af detsamma. 

För a t t söka inhämta tillförlitliga uppgifter och om
dömen om skördeförhållandena inom länet anmodade Ko
nungens Befallningshafvande samtliga landstingsmän från 
landsbygden a t t förskaffa sig noggrann kännedom om dessa 
förhållanden samt a t t den 14 september 1902, eller dagen före 
Landstingets sammanträde, sammankomma inför Konungens 
Befallningshafvande för a t t meddela upplysningar. 

H ärvid framgick, a t t utfallet af kornskörden, med undan
tag beträffande kustsocknarne samt Älfsby och Öfver-Luleå, 
socknar, kunde betecknas såsom missväxt. Vidare medde
lades, att någon (egentlig foderbrist ej behöfde befaras i 
Neder-Torneå, Karl Gustafs, Piteå och Älfsby socknar samt 
någon kännbarare sådan ej heller i Neder-Luleå, Neder-Kalix 
och Öfver-Kalix socknar. Inom alla öfriga delar af länet 
däremot måste foderbrist befaras, enär endast en mindre del 
eller allra högst hälften af den behöfliga fodermängden kun
nat inbärgas. Sämst ställde sig härutinnan förhållandena i 
lappmarkssocknarne, men några exakta uppgifter angående 
de behof, som behöfde fyllas, kunde icke lämnas af lands
tingsmännen. 
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Beträffande det sätt hvarpå myndigheterna borde in
gripa uttalade landstingsmannen önskvärdheten däraf, att 
Konungens Befallningshafvande sökte dels utverka frakt
frihet å statens järnvägar för de fodervaror, som måste hem
tagas från andra orter, och dels förskaffa respektive kommu
ner räntefria lån, ställda på flera års återbetalning, samt att 
i kommunerna bildades kommittéer, hvilka hade a t t pröfva 
hvars och ens belioi" och i förhållande därtill fördela de hem-
tagna förråden. 

Under sin vistelse i Luleå erhöllo landstingsmannen 
än mera nedslående underrättelser om den hotande foder
bristen, samt att den fortsatta nederbörden åstadkommit ytter
ligare förödelse genom öfversvämningar, som på många 
ställen bortfört bärgadt foder, och samma sorgliga erfaren
heter meddelades Konungens Befallningshafvande. 

Häraf föranleddes Konungens Befallningshafvande, som 
emellertid i skrifvelse den 15 september 1902 gifvit Herr 
Statsrådet och Chefen för Civildepartementet del af hvad 
sålunda förekommit, a t t uti underdånig skrifvelse den 24 
sistnämnda månad hos Kungl. Maj:t göra underdånig fram
ställning om fraktfriliet och fraktlindring vid transport 
till länet å statens järnvägar af vissa fodervaror; och an
förde Konungens Befallningshafvande därvid, bland annat, 
at t vid berörda sammanträde med landstingsmännen upp
lysts, at t kornskörden inom länet med undantag af någ
ra socknar vid kusten nästan belt och hållet slagit fel 
samt att höskörden, som vore af öfvervägande betydelse 
för. länets jordbrukare, livilka hulvudsakligen stödde sin 
näring på boskapsskötsel, utfallit så, at t fara vore å färde 
för ,stor foderbrist, hvarigenom en masslaktning af krea
turen måste äga rum, därest ej i de flesta socknar åtgär
der vidtoges från det allmännas sida för att minska kost
naden för foders anskaffande från sydligare delar af 
landet; at t Konungens Befallningshafvande efter nämnda 
sammanträde erfarit, särskildt från Arjeplogs, Arvids
jaurs, Jockmocks, Gällivare, Pajala och Juckasjärvi sock
nar,- a t t ymnigt snöfall i förening med stark kyla inträffat, 
så (att kvartersdjup snö betäckte ännu utestående gröda,-
gräs och potatis, hvars skördande måste företagas under snön; 
at t för begränsande af verkningarna af den inträffade missr 
växten det icke syntes finnas annat medel än att, da foder-
skörden inom hela Norrland och Finland utfallit olyckligt, 
till Norrbotten låta uppföra foder från sydligare delar af 
landet, såväl hö och halm som kraftfoder, däri inberäk-
nadt hafre; samt att, då en stor del af länets innebyggare 
saknade såväl ekonomiska tillgångar till betalning af för 
dem behöfligt foder som ock förmåga at t för skäligt pris 
anskaffa sådant, Konungens Befallningshafvande hade för 
afsikt alt från den under Konungens Befallningshafvandes 
disposition ställda nödhjälpsfonden lämna understöd och hjälp 
genom at t inköpa fodervaror samt aflämna dem till de mindre 
bemedlade mot fleråriga afbetalningar utan räntcgodtgörelse. 

Omedelbart härefter redogjorde Konungens Befallnings
hafvande i cirkulärskrifvelse den 27 september 1902 till 
kommunalstämmoordförandena i flertalet af länets sock
nar för hvad Konungens Bafallningjshafvande inhämtat be
träffande den felslagna skörden äfvensom för innehållet i 
sin berörda underdåniga framställning samt meddelade till

lika, a t t Konungens Befallningshafvande hade för afsikt 
dels a t t af omhänderhafvande medel förskjuta kostnaden 
för inköp af fodervaror och dels att genom aftal om köp af 
större partier söka betinga de lägsta möjliga pris, hvarjämte 
Konungens Befallningshafvande anmodade kommunalstäm
moordförandena a t t livar inom sin kommun å kommunal
stämma höra socknemännen, huruvida de voro villiga åtaga 
sig dels a t t föranstalta om inköpta fodervarors mottagande 
vid närmaste järnvägsstation och fördelning bland de mindre 
bemedlade kreatursägarne mot förbindelse med vissa för
fallodagar och dels a t t gemensamt ansvara för återbetal
ning terminsvis inom viss tid af de belopp, som för foderinkö
pen kunde komma a t t förskjutas; och skulle socknemännen 
därjämte anmodas a t t afgifva förslag å den myckenhet 
foder af olika slag, som ansåges böra för kommunens 
räkning från annan ort hemtagas äfvensom at t utse minst tre 
personer med uppdrag at t företräda kommunen vid fodrets 
mottagande och pröfning af kreatursägarnes behof samt vid 
fodrets fördelning dem emellan. 

Med förmälan a t t hos Kungl. M,aj:t anmäl dt blifvit^ 
att å vissa trakter inom landet spannmål och foder in
samlats till lindrande af nöden inom länet, meddelade seder
mera Kungl. Maj:t i nådigt bref den 3 oktober 1902, a t t 
Kungl. Maj:t funnit godt medgifva: a t t frakten för hö,-
halm, hafre, oljekakor, spannmål, mjöl, melassfoder, kli och 
gröpe, som genom Konungens Befallningshaf vandes försorg 
anskaffades för att tillhandahållas nödlidande inom länet, 
för tiden till den 1 juni 1903 nedsattes till 7 öre per kilo
meter för hvarje lastad vagn; at t frakten för transport af 
hafre, oljekakor, spannmål, mjöl, melass'föder, kli och gröpe, 
hvilka före nämnda den 1 ijuni 1903 försändes till annan inom 
länet än Konungens Befallningshafvande, skulle under iakt
tagande af vissa föreskrifter nedsättas till hälften af hvad 
eljest skulle utgå enligt taxa; samt at t hö, halm, hafre, 
oljekakor, spannmål, mjöl, melassfoder, kli och gröpe, som 
af enskilda personer utan ersättning ställdes till Konungens 
Befallningshafvandes förfogande för a t t tillhandahållas de 
nödlidande inom länet, finge, där myckenheten uppginge till 
hel vagnslast, afgiftsfritt forslas å statens järnvägar. 

Genom nådigt bref berörda 3 oktober 1902, fann Kungl. 
Maj:t godt at t af de för behöfvandes undsättning vid miss
växt eller felslagen skörd, eller då allmännare nöd i någon 
ort af annan orsak uppstått, afsedda medel anslå 50,000 kro
nor till Konungens Befallningshafvandes förfogande, a t t 
efter Konungens Befallningshafvandes bepröivande genom 
anskaffande och tillhandahållande af spannmål och foder
ämnen till nedsatta priser eller på annat lämpligt sätt, i mån 
af behof, användas såsom undsättning utan återbetalnings^ 
skyldighet åt dem inom länet, som genom den därstädes un
der året inträffade missväxten företrädesvis kommit i behof 
af hjälp; och genom nådigt bref den 10 oktober 1902 för
ordnades, a t t de i förenämnda nådiga bref den 3 oktober 
1902 meddelade bestämmelser angående fraktfrihet och frakt
lindring finge utsträckas at t gälla äfven för transport af 
rotfrukter, gryn af inhemska sädesslag samt ärter och foder
mjöl. 

Sedan till Konungens Befallningshafvande inkommit 
underrättelse därom, at t en mängd enskilda och särskildt 
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anordnade nödhjäJpskommittéer i landets öfriga delar insam
lat och insamlade stora mängder af foder och spannmål för 
att utdelas bland de nödlidande i detta län, riktade Konun
gens Befallningshafvande genom allmän kungörelse den 7 ok
tober 1902 en uppmaning till samtliga kreatursägare inom 
länet att icke utan trängande behof nedslakta sina kreatur 
och erinrade därvid, hurusom kreatursstammens bibehållande 
vore af allra största betydelse för Norrbottens fortgående 
utveckling och a t t en nedslaktning af kreaturen i större 
mängd skulle återföra Norrbottens län till en förfluten och 
öfvervunnen ståndpunkt och för lång framtid hämma länets 
förhoppningsfulla utveckling. 

I cirkulär den 10 oktober 1902 dels till pastorsämbetena 
dels ock till länsmännen i de flesta af socknarne framhöll 
Konungens Befallningshafvande, hurusom det vore af synner
lig vikt för Konungens Befallningshafvande a t t i och för 
fördelning af insamlade gåfvor och för erhållande af säker 
kännedom om nödens utsträckning inom länet erhålla kun
skap om de nödlidandes behof af foder för a t t kunna vinter
föda sina kreatur och om deras behof af spannmålsvaror,) 
hvarför Konungens Befallningshafvande ville anmoda pa
storsämbetena att i samråd med länsmannen i distriktet så 
skyndsamt som möjligt moddela Konungens Befallnings
hafvande förteckning dels å de alldeles medellösa dels ock 
å do mindre bemedlade, hvilka genom missväxt fått otill
räckligt med foder. Å förteckningen skulle upptagas per
sonernas namn, hemvist, lägligaste järnvägsstation för mot
tagande af foder samt deras ungefärliga behof af hö,: halm 
och kraftfoder. En särskild förteckning skulle ock upprättas 
öfver dem, som på grund af missväxten kunde antagas 
sakna medel till inköp af spannmål. 

I cirkulär den 15 i sistnämnda månad infordrades prof 
å den i de s. k. sockenmagasinen befintliga spannmålen 
för undersökning, huruvida och i hvad mån den vore grobar. 
Sedan vid undersökning af dessa prof utrönts; a t t endast på 
mycket få ställen inom länet erhållits grobart korn? fann 
Konungens Befallningshafvande sig föranlåten a t t utfärda 
en kungörelse af innehåll,- a t t då, oaktadt Norrbottens läns 
hushållningssällskaps uppmaning till länets landtbrukare 
att å kemisk-växtbiologiska anstalten i Luleå med hänsyn 
till grobarhet låta undersöka sina kornförråd och bevara 
den till utsäde tjänliga delen däraf, det visat sig, a t t många 
bandtbrukare börjat förmala grobart korn,- Konungens Be
fallningshafvande ville erinra länets landtbrukare om vikten 
af at t söka bevara all t tillgängligt inom Norrbotten vuxet 
grobart korn till våren, då helt säkert stort behof af utsä
deskorn komme a t t göra sig gällande. Konungens Befallf-
ningshafvande lät därjämte på sju ställen inom länet af de 
landtbrukare, som kunde afyttra godt utsädeskorn, uppköpa 
korn efter olika pris med hänsyn till grobarheten. 

I allmän kungörelse den 28 oktober 1902 lämnade Ko
nungens Befallningshafvande anvisningar för nödhjälpsmed
lens fördelning. Konungens Befallningshafvande erinrade 
därvid dem, som hade uppdraget at t . i orterna utdela såväl det 
hö som de öfriga varor, som för kommunernas räkning 
tillsändes dem, att, då det hemtagna fodret vore afsedt ute
slutande för de mindre bemedlade kreatursägarne, det nog
grant borde tillses, at t den undsättning, som sålunda blif-

vit beredd, i främsta rummet komme dem till godo, för 
hvilka den vore afsedd, och a t t vid fodrets fördelning 
särskild hänsyn toges till dem, som vore aflägset bo
ende och därjämte genom skötsamhet och ordentlighet 
gjort sig bäst förtjänte af hjälp uti den olycka, som genom 
missväxten drabbat dem. Af synnerlig vikt vore också, a t t 
nödhjälpskommitterade vid fullgörandet af det dem lämnade 
grannlaga uppdraget ej släppte ur sikte det syftemål, som 
Konungens Befallningshafvande vid sina åtgärder för foder
bristens afhjälpande städse- framhållit såsom hufvudsak, näm-. 
ligen bevarandet, såvidt möjligt vore, af den för länets 
utveckling och framåtgående så viktiga kokreatursstammen. 
Man hörde därför vid det inköpta fodrets fördelning ej ställa 
alltför stränga fordringar på den säkerhet för återbetal
ning, som vederbörande kreatursägare kunde komma a t t 
erbjuda. Då Konungens Befallningshafvande räntefrit t för
skjutit och försköte medel för förnödenheternas inköpande 
samt återbetalningstiden för kommunerna utsträckts ända 
till fem år, vore det ej heller tillbörligt, a t t kommunerna 
af dem, som erhölle förnödenheter, fordrade någon ränta an-
norledes än från de bestämda förfallotiderna för återbetal
ning af förnödenheternas värde. Beträffande fördelningen af 
de rikligen. från alla delar inom fosterlandet inflytande gåf-
vorna ville Konungens Befallningshafvande särskildt er
inra dem, som hade detta maktpåliggande och besvärliga upp
drag sig anförtrodt, a t t dessa gåfvor lämnats för at t l indra 
den betryckta ställning, i hvilken medellösa och mindre be
medlade försatts genom missgynnande väderlek. Konungens 
Befallningshafvande meddelade därför till efterrättelse den 
uttryckliga föreskriften, a t t gåfvorna i främsta rummet,-
där icke andra bestämmelser af gifvarne lämnats, skulle ut
delas till dem, som till följd af missväxten lidit betydlig 
skada och hotades af oförvållad nöd. Gåfvorna hade ej 
tillkommit för a t t bereda kommunerna lindring i eller be
fria dem från den skyldighet, som enligt lag och författ
ningar ålåge dem, a t t draga försorg om de personer, som vore 
berättigade till fattigvård. Den rikt iga måttstocken, efter 
hvilka gåfvorna borde utdelas, vore därför den verkliga 
förlust, som genom missväxten tillfogats en hvar af dem, 
hvilka ifrågasattes till erhållande af understöd. Därför 
borde ock ibland de medellösa och mindre bemedlade den, som 
lidit större skada, erhålla mera än den, som drabbats min
dre hårdt. Ej heller borde gåfvor \itdelas rikligare, än a t t 
de nödlidande erhölle godtgörelse för de förluster, som föran-
ledts af felslagen skörd. Konungens Befallningshafvande 
ville också lägga befolkningen i de af missväxt hemsökta 
trakterna på hjärtat a t t genom oegennyttigt biträde vid 
hemförskaffande af de insamlade och inköpta förnödenheterna 
eller annorledes, så långt det i hvars; och ens förmåga stode, 
räcka en hjälpsam hand och sålunda hvar i sin mån bidraga 
till betryckets lindrande. 

För a t t erhålla säkrare kännedom om kreatursantalet 
än den, som kunde vinnas i de officiella uppgifterna, hvil
ka grundade sig på mera lösliga beräkningar, utsändes i 
november 1902 till byarne blanketter, å hvilka jordbrukar
ne hade a t t anteckna dels det antal kreatur af olika slag, 
de ägt under vanliga år, och dels det antal kreatur, de 
hade under hösten 1902. Uppgifterna skulle sedermera gran-
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skas först af vederbörande byålderman och därefter ytter
ligare af kommunalnämnden. 

Då det visade sig, att äfven i de öfre delarne af kust-
sockname; eller den s. k. markbygden, ett ganska afse-
värdt antal mindre jordbrukare såsom kronotorpare och ar
betare, spm hade kreatur, saknade tillräckligt foder för 
dessa, måste jämväl sådana kreatursägare lämnas del af 
tillgängliga nödhjälpsvaror, hvarför nödhjälpskommittéer äf
ven för deras räkning anordnades i samtliga socknar. 

På grund däraf at t d© flesta af soekname icke erhål
lit något grobart utsäde af korn och potatis, hvilken senaro 
växt med fördel odlas inom hela länet, fann Konungens Be-
fallningshafvando angeläget tillse, a t t dylikt utsäde an
skaffades. Det var dock icke möjligt a t t erhålla tillräck
ligt med utsädeskorn från Norrbottens län, hvarför man 
måste se sig om på annat håll. Sålunda anskaffades .utsädes-
korn från Norges nordligaste delar, och då behofvet icke 
kunde fyllas därifrån, införskrefs för de delar af länet, 
där kornets växttid är längre, ett parti af detta sädesslag 
från Kanada,' sedan man om dylikt korn erhållit e t t fördel
aktigt omdöme från norra Finland, där sådant under före
gående |missväxtår användts. Då emellertid inom många 
delar af länet kornet mognar allenast vissa år, samt en del 
åkrar ständigt varit besådda med detta sädesslag, ansågs 
det från sakkunnigt håll vara lämpligt a t t jämväl hafre 
utdelades för a t t utsås till grönfoder. Därför införskrefs 
äfven tidigt mognande hafre från Kanada. Potatis tillför
des länet i riklig1 mängd såsom gåfvor, men därjämte an
skaffades en myckenhet daraf till utsäde, därvid man sökts 
erhålla tidigt mognande sorter, som lämpade sig för odling 
här uppe. 

Den direkta utdelningen till de hjälpbehöfvande var, så
som förut antydts, uppdragen åt socknarnes nödhjälpskom
mittéer. Dessa hade till ledning för sin verksamhet utom le
damöternas personliga kännedom om personer och förhållan
den i socknen äfven förut omförmälda af pastorsämbete och 
länsman uppgjorda listor öfver de behöfvande och omfatt
ningen af deras behof. Sedermera läto också nödhjälps-
kommitéerna flera gånger under sin verksamhetstid anställa 
undersökningar och beräkningar för vinn,ande af än mera 
noggrann kännedom om de behof, som måste fyllas. 

Fördelningen mellan de olika nödhjälpskommittéerna 
af inflytande gåfvor ocli inköpta varor verkställdes af Ko
nungens Befallningshafvande med ledning af nödhjälpskom
mittéernas uppgifter öfver livad som erfordrades för att 
täcka de oundgängliga behofven. 

Stora svårigheter mötte härvid för Konungens Befall
ningshafvande at t leda varutransporterna från landets syd
ligare delar så, a t t hvarje järnvägsvagn direkt komme at t 
afgå till den järnvägsstation, hvarifrån vagnens innehåll 
bäst kunde hämtas af de behöfvande. Genom tillmötesgående 
från Järnvägsstyrelsens sida ordnades emellertid saken så,-
att Konungens Befallningshafvande från Ljusdals station 
erhöll telegrafisk uppgift om hvarje till Konungens Befall
ningshafvande afsänd vagn och om dess innehåll, hvarefter 
Konungens Befallningshafvande genom telegram till Vän
näs station bestämde hvarthän vagnen skulle vidare af-
sändas. Samtidigt härmed underrättade Konungens Befall

ningshafvande vederbörande nödhjälpskömmitté,- a t t den hade 
a t t vid viss station förvänta en vagn med visst angifvet 
innehåll. Härigenom blef det i de flesta fall möjligt för 
nödhjälpskommittén att , innan vagnen ankommit till den 
bestämda järnvägsstationen, bland de behöfvande fördela dess 
innehåll. 

Stundom anlände emellertid understödsvaror i så rik
lig mängd, a t t omedelbar fördelning och afhämtning icke 
kunde åvägabringas. I dessa fall anordnades vid vissa sta
tioner upplag af likartade varor, hvarjämte vederbörande 
nödhjälpskommitterade bemyndigades a t t till behöfvande ut
färda anvisningar, på grund af -hvilka varor af visst slag 
och till angifven myckenhet finge af föreståndare för upplag 
utlämnas. 

I regel fingo de hjälpbehöfvande själfva afhämta dem 
tillkommande varor. Endast i sällsynta undantagsfall före
kom betalning i penningar eller med nödhjälpsvaror för 
transporter från järnvägsstationer. 

För att bringa enhet och öfvererisstämmelse i nödhjälps
arbetet hos de olika nödhjälpskommittéerna samt tillse, huru 
arbetet sköttes, förordnade Konungens Befallningshafvande 
en i Norrbottens förhållanden förfaren och i öfrigt praktisk 
man,- hvilken i slutet af år 1902 besökte kommittéerna samt 
lämnade dem råd och anvisningar. För öfrigt stodo dessa 
kommittéer och Konungens Befallningshafvande i ständig 
och liflig beröring med hvarandra. 

På grund af ekonomiskt betryck och bristande kredit 
hade länets landthandlande icke kunnat förse sig med erfor
derliga förråd af mjölvaror och trävarubolagen hade jäm
väl upphört med att för sina skogsarbetares räkning hem
taga, mjöl. Häraf blef följden, a t t verklig mjölbrist i vissa 
orter gjorde sig gällande. Konungens Befallniiigshafvan-
de fann sig därför föranlåten at t gå i författning om hem
tagning af mjöl, som sedermera mot billiga betalningsvill
kor tillhandahölls dem, hvilka själfva voro ur stånd a t t 
fylla sitt oundgängliga mjölbehof. 

Arbetsbrist blef jämväl rådande bland befolkningen 
å skilda orter och Konungens Befallningshafvande blef på 
grund häraf nödsakad anordna nödhjälpsarbeten, hvilka godt-
gjordes med mjöl. 

Från det allmännas sida bereddes de nödlidande ytterli
gare hjälp. I skrifvelse den 17 oktober 1902 meddelade Do
mänstyrelsen, a t t Styrelsen för beredande af arbetsförtjänst 
för länets af missväxt hemsökta befolkning anmodat veder
börande öfverjägmästare a t t föranstalta därom, att torra, 
vindfällda eller eljest skadade, till timmer dugliga träd in
till ett antal af 120,000 blefve i länets skilda delar å kronans 
skogar utstämplade, hvarefter vederbörande kommuner skul
le lämnas tillfälle att mot afgifvande af förbindelse å de 
lågt satta stubbörena, betalbara den 15 september 1903, 
förfoga öfver de inom hvarje kommun sålunda utstämplade 
träden. Uti skrifvelse den 21 november 1902 meddelade 
Konungens Befallningshafvande vissa kommuner detta be
slut, livar jämte Konungens Befallningshafvande därvid 
erinrade att, då priserna å träden satts så lågt, a t t 
trädens försäljning till enskilda spekulanter borde in
bringa kommunerna en afsevärd vinst,- hvilken borde 
användas till lindrande af det rådande betrycket, kom-
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munalstämmoma skulle y t t ra sig, huruvida de ville köpa 
de för hvarje socken utstämplade träden. Beträffande 
det sätt, hvarpå kommunerna borde gå till väga vid vir
kets försäljning för at t i vidsträcktaste nian vinna det med 
ifrågavarande virkesupplåtelse åsyftade ändamål, framhöll 
Konungens Befallningshafvande, hurusom det syntes lämp
ligast, a t t kommunerna, sedan fullständiga stämplingsläng-
der inkommit, angifvande trädens antal och dimensioner med 
flera på bedömandet af deras verkliga värde inverkande om
ständigheter äfvensom det af öf ver jägmästaren med af seende å 
deras försäljning till kommunerna å-satta pris, genom offentli
ga kungörelser lämnade hugade spekulanter tillfälle at t inom 
viss tid afgifva skriftliga förseglade anbud, hvarvid såsom et t 
oeftergifligt försäljningsvillkor borde föreskrifvas, att köpa
ren skulle vara skyldig att under vintern afverka och utdrif-

va virket samt at t vid arbetet härmed i främsta rummet 
och mot gängse priser använda nödställde sockenbor. 

Då ut i den till trycket befordrade berättelse, som af-
gifvits af den af Kungl. -Maj: t i nåder förordnade Centrala 
nödhjälpskommitté, förekotama, uppgifter och tabeller öf-
ver de olika slag af gåfvor såväl in hatura som i penningar,; 
som under missväxtåret inflöto, och huru gäfvorna användts 
och fördelats bland de olika socknarne, torde det icke vara 
lämpligt a t t här åter införa uppgifter i berörda hänseende. 

Ifrågavarande missväxtår skulle, om 'icke den stora 
och rikliga undsättningen kommit, helt säkert hafva verkat 
till obotlig skada för Norrbottens utveckling under lång 
tid. Länets kreatursstock, som i alla fall afsevärdt minska
des, skulle med visshet hafva sjunkit så,- a t t det krafts en 
betydligt lång tid, innan det för orten behöfliga kreatursan-

Tab. E. Skiftesverkets i Norrbottens län ställning vid 1905 års slut. 
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talet kunnat växa till, och då en stor del af befolkningen 
till den afsevärdaste delen hämtar sin näring från ladu
gårdarne, skulle kreatursstockens förminskning i hög grad 
inverkat på befolkningens existensmöjlighet här uppe. Den 
allra största delen af gåfvorna och de inköpta varorna ut
gjordes, såsom förut antydts, af foder för kreaturen, hvar-
för man skulle kunna med ledning af de till Norrbotten in
förda fodermängderna sluta sig till, huru många kreatur, 
som skulle omkommit genom svält eller måst nedslaktas, 
om ej undsättning beredts. Det mest oemotsägliga och ove-
derläggliga bevis för, a t t foderbristen var oerhördt stor 
och trängande, finner man också i den omständigheten, a t t 
i många fall jordbrukare, som bodde 10 till 12 mil från 
afhämtningsställena, vid järnvägsstationerna afhämtade och 
hemforslade lass af råg- och hvetehalm till sina kreatur. 
Innerlig och varm var också och har städse förblifvjt Norr
bottens invånares och särskildt de hjalpbehöfvandes känsla 
af tacksamhet mot alla de varmhjärtade gifvare, som bragte 
undsättning. 

Den ogynnsamma Väderleken under sommaren och hösten 
1902 sträckte, Såsom i Hushållningssällskapets berättelse 
anmärkts, sina beklagansvärda och skadliga verkningar äf-
ven utöfver 1903 års växtlighet. Undsättning i fodervaror 
måste därför jämväl sistnämnda år lämnas i rä t t stor ut
sträckning till befolkningen i Arjeplogs, Arvidsjaurs, Ede-
fors, Jookmocks, Gällivare och Juckasjärvi samt norra delen 
af Pajala och Enontekis socknar, men då en del kraftfoder 
fanns kvar från föregående år och socknarnes nödhjälps
fonder likasom också länets nödhjälpsfond och förut insam
lade medel användes för inköp af stråfoder, förekom icke 
under detta lår någon insamling från annan ort. 

De lyckligen öfvervunna missväxtåren hafva emeller
tid på den jordbrukande befolkningen öfvat ett ganska märk
ligt manande inflytande. Denna befolkning har gjorts mera 
mottaglig, :än eljest kanhända varit fallet, för råd och anvis
ningar till jordbrukets upphjälpande. Man fick också, ögonen 
öppna för, a t t missväxten svårast drabbade de själfväxande 
ängarne, den oodlade jorden och de sämst skötta tegarne. 
En erkännansvärd ifver att uppodla jord och at t bättre 
häfda densamma har också gjort sig uppenbart märkbar 
på de flesta, ställen inom länet, hvarför missväxtårens pröf-
ning äfven medfört sitt gagn. 

Innan Konungens Befallningshafvande öfvergår till an
nat ämne, anser sig Konungens Befallningshafvande böra lik
som i föregående femårsberättelser lämna några uppgifter 
angående åfvittrings- och skiftesarbetet inom länet, som icke 
saknar sin betydelse för jorbrukets utveckling. 

Till följd af nådig1 föreskrift, a t t med afvittringen för 
anläiggning af nybyggen inom länets lappmarker skulle 
tillsvidare anstå, hafva, efter det ganska omfattande förbe
redande arbeten utförts i och för dispositionen af öfverlopps-
markorna, fortsatta åtgärder i sådant syfte icke kunnat vid
tagas. Åfvittringsgöromålen hafva därför i hufvudsak om
fattat allenast kompletteringar, kollationeringar och renova
tioner af kartor och handlingar. Emellertid har därjämte 
en del andra arbeten under perioden kommit till utförande. 

Genom nådigt bref den 19 oktober 1894 föreskref Kungl. 
Maj:t, a t t ett af Enontekis soeknemän vid sammanträde den 

9 mars samma år fattadt beslut, a t t af det skogsanslag, som 
vid. afvittring inom socknen komme at t tilldelas byar, hem
man och nybyggen, afsätta en fjärdedel till allmänning, skul
le bringas till verkställighet. Emellertid, anhöllo socknemän
nen hos Kungl. Maj:t, att, då den skogstrakt, som på grund 
af berörda nådiga bref blifvit till allmänning afsatt, vore 
i anseende till ringa virkestillgång och dryga utdrifnings-
kostnader fullkomligt värdelös såsom inkomstkälla för kom
munen, samt någon annan för .ändamålet mera lämplig skogs
mark icke funnes inom socknen, hvarest all befintlig skog 
erfordrades till husbehof, men socknens bofasta befolkning 
vore i behof af någon lindring i sina hårda existensvillkor, 
Kungl. Maj:t täcktes i nåder anvisa någon utom socknens 
område belägen skogstrakt till allmänning åt socknen eller, 
om detta ej läte sig göra, i någon annan form bereda kom
munen en motsvarande inkomstkälla. 

Denna underdåniga, framställning fann Kungl. Maj:t 
behj ärtans värd och aflämnade till 1903 års riksdag nådig 
proposition i ärendet,- hvilken ocklså vann Riksdagens bi
fall,; hvarefter Kungl. Maj:t enligt nådigt bref den 8 maj 
1903 fann godt i nåder medgifva, a t t ett område om 6,994-50 
hektar finge under vissa villkor från Muonio kronopark i 
Muonionalusta församling till Enontekis kommun såsom kom
munens samfällda egendom upplåtas. Detta område blef se
dermera genom .afvittringsverkets 'försorg utbrutet. 

Beträffande shif tesverkets ställning vid 1905 års slut 
hänvisas till ofvanstående, utaf förste landtmätaren i länet 
meddelade tabell E (sid. 23). 

Konungens Befallningshafvande öfvergår härmed till 
en redogörelse för boskapsskötseln, hvarom länets hushåll
ningssällskap lämnat följande berättelse. 

B) Boskapsskötseln. Antalet lireatur inom länet fram
går af följande till Statistiska Centralbyrån från länets 
hushållningssällskap för de olika åren lämnade uppgifter: 

Hästafveln. De af länets hushållningssällskap vidtag
na åtgärder till hästafvelns upphjälpande, för hvilka redo
görelse lämnades i föregående femårsberättelse, hafva fort
satts älven under perioden 1901—1905. Angående hästaf
velns allmänna ståndpunkt inom länet vid periodens början 
kan anföras följande af premieringsnälmndens dåvarande ord
förande lämnade omdöme: 

»Inom finska, socknarne och Kalix älfdal synes intres
set föl- hästafvelns befrämjande ännu stå på en låg stånd
punkt- E t t försök a t t i någon mån väcka intresset till lif 
har genom Hushållningssällskapet och dess förvaltningsut
skott vidtagits genom placerande af en från Norge inköpt 
stamhingst ä Tornedalens landjtmannaskola i Matarengi, men 
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huruvida denna landsändas allmogemän pkola kunna afvänjas 
från sit t envisa fasthållande af sitt småväxta,; svaga,- oftast 
med. ärftliga fel behäftade hästmaterial, torde vara tvifvel 
underkastadt och åtminstone :ännu kräfva rundlig tid. Med 
stigande upplysning är at t hoppas, det finnen äfven skall 
lära sig en mildare behandling af landtmannens dyrbaraste 
husdjur och inse nyttan och nödvändigheten af förbättrad 
hästras. Luleå och Piteå älfdalar stå främst i afseende på 
hästkultur och gå i spetsen för införskaffandet af 'goda afvels-
djur, förnämligast af nordsvensk ras med någon inblandning 
af ardenner.» 

Till och med år 1903 fortgingo hästpremieringarne ef ter 
samma grunder som under föregående femårsperiod och under 
ledning af lokal premieringsnåmnd, vald bland för hästaf vein 
intresserade personer inom Norrbottens län. Den 27 no
vember 1903 beslöt Hushållningssällskapet emellertid a t t 
ingå till Kungl. :Maj:t|medJunderdåning[framstallning,bm, jatt 
hästpremieringarne från och med 1904 års ingång måtte ord
nas i full överensstämmelse med bestämmelserna i Kungl. 
Maj:ts nådiga, kungörelse den 23 november 1900 angående 
förnyadt reglemente för de med statsmedel understödda häst
premieringarne och a t t Norrbottens läns underdistrikt alltså 
måtte med Västerbottens läns underdistrikt bilda ett distrikt 
med gemensam premieringsnänind, tillsatt enligt bestäm
melserna i § 4 af nämnda reglemente. Och sedan Väster
bottens läns hushållningssällskap äfven gjort framställning' 
i samma sak, har hästpremieringen inom länet från och 
med år 1904 vari t ordnad enligt samma grunder,' som gäll t 
för det öfriga landet. 

Hästafvelsarbetet inom länet har därigenom kommit 
i en delvis ny. fåra. De af den föregående lokala nämnden; 
följda grundsatserna blefvo i väsentliga delar underkända 
af den nya hästpremieringsnämnden. Äfven sådana hing
star, som genom den föregående hästpremieringsnämndens 
försorg blifvit af Hushållningssällskapet inköpta och utsta-
tionerade såsom beskällare, blefvo af den nya nämnden kas
serade, hvarjämte flertalet af de unghingstar, som af den 
förutvarande nämnden utvalts för at t på Hushållningssäll
skapets bekostnad erhålla bete å Bergön, underkändes och 
deras ägare tillråddes att låta kastrera desamma. 

En följd af dessa förhållanden blef, a t t sällskapet nöd
gades dels med förlust återköpa, dels efterskänka återstå-
ende köpeskilling på utstationerade s. k. stamhingstar, hvar
jämte det för erhållande af approbabla hingstar i de kasse
rades ställe blef nödvändigt att inköpa hingstar ifrån Norge. 

För at t erhålla ett större grundmaterial för den så in
ledda renafveln med nordsvenska och norska hästar beslöt 
Hushållningssällskapet vid extra sammanträde i Luleå den 
19 november 1904 at t ingå till Kungl. Maj:t med underdånig 
anhållan, att inom Norrbottens läns underdistrikt intill ut
gången af år 1910 i A- och B-klass må få premieras fram
stående afvelsston af nordsvensk eller norsk ras äfven efter 
fyllda 11 år, hvilken framställning i nåder bifölls. Säll
skapet beslöt vid samma tillfälle att från och med år 1905 
gemensamt med 5:te och 6:te hästpremieringsdistrikten låta 
föra stambok öfver nordsvenska hästar. 

Den omfattning hästpremieringen haft inom länet under 
femårsperioden 1901—1905 framgår af följande tabell: 

091534. K. Maj:ts Befallningshafvandes femånberättelter 1901—1905. b 

För h i n g s t u p p f ö d n i n g e n inom länet har under 
femårsperioden vidtagits en synnerligen praktisk åtgärd,- i 
det att Hushållningssällskapet på Bergön i Eåneå skärgård 
sedan år 1902 anordnat en sommarbetesstation för lofvande, 
af premieringsnämnden godkända unghingstar. 

Nötboskapsafveln. För dennas upphjälpande har under 
femårsperioden ett energiskt arbete bedrifvits inom länet. 
Ej nog med a t t den med statsmedel understödda nötboskaps-
premieringen fortgått i större omfattning än under föregå
ende åi-, Hushållningssällskapet har dessutom vidtagit en 
hel del ganska genomgripande förändringar i fråga om sät
tet för afvelsarbetets befrämjande. För a t t erhålla en sä
ker grund fö,r s i t t arbete för boskapsskötselns upphjälpan
de inom Norrbottens län, har Hushållningssällskapet genom 
statens undervisare i boskapsskötsel, statskonsulenten Jo
sef Ekelund, lå t i t verkställa en omfattande undersökning 
af länets boskapsförhållanden. Dels såsom ordförande i nöt-
boskapspremieringsnämnden under åren 1902,- 1903 och 1904j 
dels vid resor, som han under dessa år enligt särskildt för
ordnande af Landtbruksstyrelsen företagit inom länet,- har 
han gjort sig noga underrättad om hithörande förhållanden 
och på grundvalen af dessa sina studier uppgjort plan för 
åtgärder t i l l nötkreatursafvelns .upphjälpande inom länet'.. 
I ^enlighet med denna plan har Norrbottens lans landsting! 
på framställning från länets hushållningssällskap år 1905 
anvisat medel för anställande inom Norrbottens län af sär
skild konsulent i boskapsskötsel, hvilken närmast skall taga 
hand om och leda afvelsarbetet inom länet. 

I öfrigt har Hushållningssällskapet på grund af stats
konsulent Ekelunds utredning vid extra sammanträde i Lu
leå den 19 april 1905 beslutat a t t i fråga om sättet för pre-
mieringarnes verkställande m. fl. hithörande frågor yidtäga 
en del ganska genomgripande förändringar^ hvilka i de af-
seenden, hvaruti desamma afyikit ifrån reglementet för den 
med statsmedel understödda nötboskäpspremieringen inom 
riket den 11 november 1904, blifvit af Kungl. Maj:t genom 
nådigt bref den 2 juni samma år fastställda. 

För a t t äfven i andra afseenden få ett bättre resultat 
af premieringarne har sedan införts den bestämmelsen,- a t t 
tilläggspris för tjurar endast skola utbetalas för tjurar,-
som tillhöra tjurföreningar, organiserade i enlighet med af 
Hushållningssällskapet fastställd stadga. 

Med anledning häraf har under de senare åren bildats 
ett stort antal tjurföreningar. 

De förändringar, som i öfrigt vidtagits i sättet för pre
mieringens utförande, framgå af de utaf Hushåilningäsäll-

rrbottent län. . 
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skåpet den 19 april 1905 fastställda »stadgar för premiering 
af nötboskap inom Norrbottens län». 

Då det redan från början var klart,; a t t dessa af stats
konsulenten Ekelund föreslagna bestämmelser för premie-
ringarne skulle komma at t förorsaka större kostnader, iän 
som kunde täckas med de hittills disponerade medlen,; har 
Hushållningssällskapet dels infört en del förändringar, som 
utan a t t skada det med premieringen afsedda ändamålet,; 
kunde vara ägnade at t minska kostnaderna för premierin,-
garne, dels också sökt ,att för dessa erhålla ökade anslag. 
För at t minska kostnaderna har sålunda bestämts,; a t t pen
ningepris för hondjur hädanefter icke skola utlämnas,; med 
mindre kons mjölkningsegenskaper styrkes genom utdrag 
ur kontrollförenings räkenskaper eller på annat sätt; som 
af premieringsnämnden godkännes. Däremot bestämdes,; a t t 
för hvarje godkänd ko skulle lämnas en dubbel perforerad 
frisedcly som inlöses med 3 kronor till såväl ko- som tjur
ägaren, om den använda tjuren erhållit första pris, med 2 
kronor till hvardera, om tjuren erhållit andra pris, och med 
1 krona till hvardera,- om tjuren erhållit tredje pris. Då 
nämndens resekostnader inom detta vidsträckta län under 
alla omständigheter blifva högst af sevärda, har Hushåll
ningssällskapet vidare sökt vidtaga åtgärder för att äfven 
så långt som möjligt nedbringa dessa. I detta syfte har 
Hushållningssällskapet gjort underdånig framställning om 
godkännande af sådan afvikelso ifrån gällande reglemente,' 
a t t länet finge indelas i fyra underdistrikt, et t nedre di
strikt, omfattande Norrbottens läns kustland, och de tre 
ofriga distrikten, o|mfattande lappmarkssocknarne,- att pre-
jnieringen endast i det nedre distriktet skulle verkställas 
af fullständigt sammansatt nämnd,- men att nämnden inom 
de tre öfre distrikten,- där afstånden järo längst och nämndens 
resor därföre skulle kräfva de största kostnaderna,; måtte få 
utgöras allenast af ordföranden eller dennes suppleant och 
ett gillesombud, samt att minst tre suppleanter för ordföran
den i nämnden måtte få utses, hvilka framställningar Kungl. 
Maj:t genom nådigt bref den 2 juni 1905 bifallit. 

Trots dessa afsevärda förenklingar och inskränknin
gar i premieringarne visade det sig, a t t de disponibla medlen 
icke räckte för premieringens verkställande enligt det nya 
reglementets .bestämmelser. Hushållningssällskapet måste 
därföre söka erhålla en ökning af anslagen. På framställ
ning a.f Hushållningssällskapet,har länets landsting beslutit 
a t t för femårsperioden 1906—1910 höja sitt anslag, som förut 
utgått med 1,000 kronor om året, till 3,000 kronor om året. 
E t t lika stort anslag lämnar också Hushållningssällskapet 
till nötboskapspremieringen. 

Därjämte har Hushållningssällskapet under år 1905 
hos Kungl. Maj:t gjort underdånig framställning om bere
dande af et t anslag utaf 5,000 kronor om året såsom bidrag 
till genomförande af den plan, som .Hushållningssällska
pets förvaltningsutskott uppgjort för nötboskapsafvelns upp
hjälpande. Sedan Kungl. Maj:t med anledning häraf förelagt 
Riksdagen nådig proposition i ämnet, har denna framställ
ning blifvit af 1906 års riksdag bifallen. 

Den plan för nötboskapsafvelns upphjälpande, för hvil-
kens genomförande detta extra statsanslag erhållits, omfat
tar,; i korthet uttryckt, följande åtgärder: 

l:o) En kreaturskonsulent anställes med särskild upp
gift a t t leda och öfvervaka afvelsarbetet inom Norrbottens 
län. Till dennes aflöning har länets landsting anvisat ett 
bidrag utaf 2,000 kronor om året (sedermera höjdt till 3,000 
kr.), öfriga omkostnader för hans aflöning och resor bestri
das af Hushållningssällskapet. 

2:o) Under denne anställes en eller flere undervisande 
ladugårdsiskotare, sota efter konsulentens anvisning komma 
a t t tjänstgöra inom de byar, där premieringen gåt t fram 
under året. Dessa kringresande ladugårdsskötare skola själf-
va handlägga alla i ladugården förekommande arbeten och 
därvid lämna praktisk undervisning i ladugårdsarbetets rik
tiga utförande, samt i ladugårdarne söka införa profmjölk-
ning och en bättre ordnad utfodring. Den undervisande la
dugårdsskötaren, som stannar kvar en vecka på hvarje ställe, 
erhåller sin kontanta aflöning af Hushållningssällskapet,; 
hvaremot ladugårdsägaren tillhandahåller kost och husrum 
under den tid undervisningen omfattar samt skjutsar honom 
till nästa förrättningsställe. Dylik undervisande ladugårds
skötare har inom Norrbottens län varit i verksamhet sedan 
år 1903; och har denna anordning visat sig vara synnerligen 
väl ägnad at t förmå de mindre jordbrukarne till införande 
af förbättringar i sättet för ladugårdsarbetets anordnande 
och bedrifvande. Hittills har endast en undervisande ladu
gårdsskötare var i t i verksamhet. 

3:o) För tjurhållningen infördes den förändrade bestäm
melsen,- a t t stamtjursunderhållet endast utbetalades för tju
rar, tillhöriga tjurföreningar, bildade i enlighet med af Hus
hållningssällskapet fastställda stadgar. Därigenom hoppas 
man at t kunna väcka ©tt större intresse för a t t hålla och vid 
afvelh använda tjurar af framstående beskaffenhet. Då 
föreningens alla medlemmar äro gemensamma ägare af tju
ren, är det a t t hoppas, a t t intresset for densammes skötsel; 
och vård samt användande för ;afvels;ändamål skall blifva 
större än förut. Under åren 1901—1905 har inom länet 
bildats 49 tjurföreningar, och deras antal har sedan afse-
värdt ökats. Det har emellertid visat sig vara f örenadt med 
stora svårigheter att anskaffa framstående tjurar till alla 
de 'bildade tjurföreningarne. 

4:o) För at t underlätta tjuranskaffningen lämnar Hus
hållningssällskapet räntefria lån at t amorteras under 3 års 
tid med de till stamtjursunderhållet anvisade medlen. Lånen 
lämnas intill e t t belopp af högst 300 To-onor för hvarje in
köpt tjur. Stamtjursunderhållet, som enligt de af Hushåll
ningssällskapet fastställda stadgarne för nötboskapspremie
ringen endast lämnas för tjurar, som ägas af tjurförening, 
utgå med 150 kronor för äldre och 50 kronor för yngre tjur, 
som erhållit första pris, 100 kronor för äldre och 50 kronor 
för yngre tjur, som erhållit andra pris och 50 resp. 30 kr. 
för äldre resp. yngre tjur, som erhållit tredje pris. 

5:o) För a t t ^tillförsäkra tjurföreningarnie tjurar af 
framstående beskaffenhet har kreaturskonsulenten fåt t till 
särskild uppgift a t t öfvervaka och leda länets kontrollför 
eningarisiamtatt ur de'kontrollerade ladugårdsbesättningarne 
utvälja do bästa mjölkkorna för afvelsändamål. Inom länet 
voro vid femårsperiodens slut 6 kontrollföreningar i verk
samhet med sammanlagdt 108 ladugårdar med inalles 1,112 
kor. Efter de bästa mjölkkorna,- som genom kontrollförenin-
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garnes verksamhet upptäckas och som a i" preinieringsnämnden 
eller kreaturskonsulenten befinnas äfven i öfrigt vara lämp
liga till afvel, komma i främsta rummet tjurkalfvarne a t t 
läggas på, för at t efter god uppfödning tillhandahållas lä
nets tjurtören ingår. 

Gro) .För at t säkerställa en god och ändamålsenlig upp
födning af de tjurkalfvar, som pä ofvan angifvet sätt komma 
att uppsökas efter länets bästa mjölkkor, har Hushållnings
sällskapet beslutat att garantera tjui-uppfödarne en bestämd1 

orsiiUiiiiitf lur Ii varje godkänd ungtjur. Tillsvidare har den
na garanti satts till 200 kronor för hvarje godkänd tjur 
vid 11/2—2 års ålder. Det ligger emellertid i sakens natur,; 
a t t dessa pris måste sättas högre, i samma mån som genom 
den här angifna .planens realiserande ungtjurar erhållas 
med mera framstående härstamning. 

7:o) Då tillgången pä framstående afvelsdjur tillsvi
dare är ganska begränsad inom länet, liar Hushållningssäll
skapet ansett, a t t det skulle vara i hög grad oklokt, om man 
skulle inskränka urvalet till en liten begränsad grupp af 
fjällrasdjur, och at t si orre säkerh(et för e t t i ekonomiset 
afscende gynnsamt resultat skulle erhållas, om urvalet af 
såväl han- som hondjur finge ske inom hela den stora grupp 
af djur, som plägar hänföras till den nordsvenska typen, 
oberoende af färgteckningen och af när- eller frånvaron af 
horn. Denna synpunkt har också vunnit Kungl. Maj:ts' 
godkännande, i det a t t Hushållningssällskapet genom nådigt 
bref den 2 juni 1905 erhållit rä t t a t t utdela s. k. tilläggs
pris för tjurar inom klasserna V och VT, under villkor at t 
samma tjurar ,äro af- kullig eller behornad nordsvensk ras 
samt icke vare sig omedelbart härstamma från eller äga 
typ eller tecken, som tyda på korsning med utländsk ras. 

Ehuru under femårsperioden sålunda vidtagits en hel 
del särskilda åtgärder för kreatursafvelns upphjälpande in
om länet, utgöra nötboskapspremieringarne dock allt fort
farande det viktigaste ledet i dessa åtgärder, och kräfva 
fortfarande liksom förut de största kostnaderna. Nötbo-
skapspremieringarnes omfattning under femårsperioden fram
går af följande tabell: 

Angående får- och gctafvcln är icke mycket a t t tillägga 
till do upplysningar, som meddelades i förra femårsberät-
ielscn. Ifrån det allmännas sida har under femårsperioden 
intet blifvit åtgjordt för upphjälpande af denna del af krea-
tursskötseln, som .af befolkningen fortfarande bedrifves en
ligt samma grunder som förut. .' 

Vid de mera detaljerade lokalundcrsökningar, som efter 

1902 åi-s missväxt gjordes angående kreatursäntalet inom' 
.Norrbottens län, visade det sig, a t t fårstammen var afsevärdt 
större,; än man förut antagit. 

För svinafvelns upphjälpande liar Hushållningssällska
pet år 1903 vidtagit den åtgärden a t t årligen i olika delar 
af länet utstationera fyra godkända afvelsgaltar af stor 
yorkshireras. Galtarne, som tagas ifrån' Pijteå hospitals 
svingård, utlämnas af Hushållningssällskapet till hemmans
ägare, som förbinda sig a t t för afvelsändamål tillhandahålla' 
dem emot i orten vanlig språngafgift under en tid af tre år, 
efter hvilken tids förlopp galten blir galthållarens tillhör 
r ighet Om den nedslaktas före den fastställda tidens utgång-, 
måste galthållaren betala 25 kronor för hvarje år, som åter
står af den stipulerade tidsperioden. Anordningen har vi
sat sig vara till stort gagn för syinafveln inom länet. 

Mejerihandteringen. Statens mejeriskola vid Björkfors 
har under år 1903 upphört med) sin verksamhet. Eedan år 
1901 inrättades fyra förstaårs mejeristationer, två i den 
svensktalande delen af länet och två i den finsktalande de
len, hvaremot ingen andraårsstation då inrättades, ulan 
fingo eleverna från mejeristationerna genomgå s i t t andra 
undervisningsår vid Björkfors mojeriskola. Med år 1903 
biel' emellertid en andraårsinejeristation upprättad vid Ätit-
näs mejeri i Neder-Luleå socken, samtidigt med a t t mejeri
skolan vid Björkfors upphörde med sin verksamhet. Denna 
skola, som fortgått ända sedan den 1 november 1894j har un
der hela tiden ledts af länsmejerskan Anna Gustafsson, som 
med stort nit och skicklighet arbetat för utbildandet af dug
liga jnejerskor till länets mejerier. I regel halva årligen1 

sex elever utexaminerats ifrån läroanstalten. 

Under femårsperioden 1901—1905 hafva nya mejerier 
anlagts inom länet i : 

Samtliga mejerier inom länet hafva haft r ä t t till kost
nadsfria mjölkanalyser vid kemisk-växtbiologiska anstalten. 
Under femårsperioden har för länets andelsmejerier vid nämn
da anstalt utförts följande antal mjölkanalyser: 

Såsom bidrag till nyinrättade andelsmejerier och åtgär
der i öfrigt för mejerihand telningens befrämjande har Jä-
nets landsting äfven under den femårsperiod,- som denna 
berättelse omfattar, lämnat länets hushållningssällskap ett 
årligt anslag af 1,200 kronor, som uti belopp å 300 och 400 
kronor tilldelats de under perioden nybildade andelsmeje
rierna. 

En sammanslutning af länets andelsmejerier kom under 
år 1905 till stånd, i det a t t sagda år 10 andelsmejerier. 
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inom södra delen af länet bildade en s. k. centralförening1,' 
som inrättat egen försäljningslokal i Boden. 

C) Skogshushållning. Enär afvittringen ännu ej afslu-
tats inom samtliga socknar, finnas fullständiga arealupp
gifter för länets skogsmarker icke tillgängliga. Mied. uiif-
dantag för kronoöfverloppsmarkerna, hvilkas ytvidd endast 
närmelsevis är känd, kunna dock följande arealuppgifter 
för de allmänna skogarna lämnas: : 

Under den tilländalupna femårsperioden hafva följande 

Den gångna femårsperioden kar för virkesflottningen va
r i t engenombrottstid. Sedan andra träförbrukande industrier 
iän sågverksrörelsen (tillkommit i Norrland och de stora för
råden af gröfro virke i hög grad decimerats,; har det blif-
vit nödvändigt a t t söka på vinstgifvande sätt ur skogarnei 
framföra älven mindre värdefulla sortiment. Det väsent
ligaste hindret härför har varit de gällande grunderna för 
flottningskbstnadernas fördelning. Under det a t t flottgod
sets antal, för såvidt dess längd icke öfverskridit en för 
hvarje vattendrag bestämd maximilängd för enkelt timmer,; 
förut varit den enda grunden för kostnadernas fördelning på 
dei olika virkesägarne, har man nu sökt finna en efter, 
virkets olika flottningssvårighet samt förmåga at t bära kost
nader afpassad debiteringsgrund. Dylika förändringar^ möj
liggörande främflottning af pitprops samt pappersmasse-
ocli kolvédy hafva under femårsperioden införts i bl. a. Ka
lix,- Eåne och Lule jälfvjar. 

Plottningen af småvirko ställer äfven nya kraf på flott-
lodsbyggnaderna samt möjliggör ur ekonomisk synpunkt 
reglering af smärre vattendrag med mindre timmerfångst,-
än som förut kunnat ske. 

Byggnadsarbeten för timmerflbttningens underlättan
de hafva på statens bekostnad och under ledning af dess 
flottledsingenjor utförts i bl. a. följande vattendrag: Parka-
jokif Svansteins vattendrag, Luojoki,- Kvarnån, Juovijoki, 

Tore älf,- Stora Lule älf,-. Görjeån och Aimobäcken,: hvar-
jämte kompletterings- och reparationsarbeten utförts i Puo-
stijoki, Kattan,- Vuoddashäcken, Hvitträskbäcken m. fl. Kost
naderna för dessa arbeten hafva uppgått till 311,870 kro
nor, eller i medeltal per år 62,374 kronor. 

På enskildes initiativ och bekostnad hafva därjämte, 
liknande flottledsbyggnader utförts i bl. a. Nautijauvälf-
ven, Skröfälfven, Pärlälfven, Järta,- foch Harrijaurbäcken, 
Blackälfven, Bodträskån samt Stora och Lilla Lule älf. 

ökade afsättningsmöjligheter för skogsprodukter samt 
därmed höjda fordringar på intensitet i skogsskötseln nöd
vändiggöra gifvetvis skogsaäministrationens utveckling. Så
som redan i föregående femårsberättelse omnämndes, inne
fattade den från och med år 1901 vidtagna ökningen af an
talet ordinarie skogsstatstjänster inom länet i hufvudsak 
endast en fastställelse af den provisoriska anordning1, som af 
förhållandenia nödvändiggjorts några år tidigare. Detta ut
gör en ytterligare förklaring till a t t redan under första fem
årsperioden efter omregleringen framträdt starka kraf på 
en mera utvecklad administration, företrädesvis från de 
större enskilde skogsägarnes sida, 

Inom länet funnos vid 1905 års slut 40 af Skogsstaten 
disponerade boställen,- däraf 2 upplåtna åt jägmästare, 35 
åt kronojägare, 1 åt extra bevakare samt 2 utarrenderade. 

Beträffande de förvaltningsåtgärder, som af skogsperso
nalen under den gångna femårsperioden vidtagits å länets' 
kronoskogar, må följande anföras. 

Enär landets uppodling1 och bebyggande i förstone om
fattat kusttrakterna samt därifrån fortgått längs de större 
floddalarne, har den vid afvittringen utförda uppdelningen 
af landet mellan enskilde och staten vanligen utfallit så,-
at t den i statens ägo förblifna marken kommit a t t utgöras 
af områdena på vattendelarna mellan floderna samt af lä
nets inre delar, dit odlingen idke framträngt. Visserligen; 
hafva afvikelser härifrån senare uppkommit såväl genom 
vanhäfdade nybyggens återfall till kronan som genom mark
inköp och återlösning iaT privilegierade stockfångstskogar, 
men i allmänhet torde kunna sägas, at t kronoparkerna på 
grund af sitt läge äro sämre lottade än länets öfriga skogs
marker såväl i fråga om kommunikationer som beträffande 
tillfällen till inkvartering för skogspersonalen och dess arbe
tare. Det har sålunda vari t nödvändigt a t t med särskild 
hänsyn till kronoskogarnes förvaltning anlägga nya vägar, 
företrädesvis spångläggningar för gångtrafikens underlät
tande, men äfven s. k. släpvägar för dragare, hvilka arbe
ten under perioden bedrifvits i afsevärd omfattning. 

För kronoskogarnes bebyggande hafva markupplåtel
ser under benämning skogstorp fortfarande ägt rum; ehuru 
sedan den 27 maj 1904,- då förnyad kungl. kungörelse här
om utfärdats,- efter något förändrade grunder. Sålunda har 
bestämmelsen om skyldighet för skogstorparen at t öfva be
vakning å angränsande del af kronoparken samt a t t på 
order mot skälig ersättning utföra arbeten på densamma 
bortfallit. I öfverénsstämmelse härmed skall den årliga af-
gäld till kronan, som vid frihetsårens utgång åsättes torpetj 
numera bestämmas i penningar i stället -för i dagsverken,-
»dock med rä t t för torparen att, om han så önskar, i af räk
ning på afgälden utgöra dagsverken ål kronoparken». 
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En något friare ställning hafva dessa skogstorpare så
lunda härigenom erhållit. Det är emellertid naturligt, a t t 
den prägel af beroende under skogstjänstemännen, som do 
äldre hetetämmelserna förlänat skogstorpsinstitutionen och 
som ännu i viss mån kvarstår, hunnit rotfasta sig och där
för ännu gör sig gällande. Betänker man därjämte den ringa 
lockelse, som nedsättningen i en öde t rakt i och för sig inne
bär, inses lätt, a t t skogstorparne delvis komma a t t rekryte
ras ur deras led, som på grund af underlägsen konkurrens
kraft förgäfves sökt skaffa sig en utkomst under gynnsam
mare yt t re villkor. I belysning häjaf måste det ekono
miska betryck, som nog "är rådande på ett och annat afsides 
beläget skogstorp, betraktas. 

Vid 1905 års utgång var torpupplåtelsernas antal 447, 
hvaraf under perioden tillkommit 222 stycken. Byggnads
skyldigheten var. då kontraktsenligt fullgjord vid 221 torp, 
hvarför vederbörande skogstorpare fått uppbära stadgadt 
statsanslag, 500 kronor hvardera, eller tillsammans 110,500 
kronor. 

Undersökning och uppskattning af skogs tillgångarne, 
afsedda at t läggas till grund för det årliga virkesuttaget, 
hafva under perioden ägt rum i följande omfattning: 

Ulsijning och afverkning å krono- och ecklesiastiksko
gar, omfattande virke till försäljning såväl å auktion inför 
Kungl. Maj:ts Befallnrngshafvande som under hand ge
nom Domänstyrelsen och revirförvaltarne, hafva under pe
riodens olika år utgjort: 

Följande virkespris hafva vid auktionerna bet ingats : 

• Högsta medelpriset beträffande kronoskogarne nåddes 
af Varriså revir år 1903 med 4-86 kr. pr. träd. 

Den totala såväl som nettoafkastningen af statens skogs
bruk inom länet har för de olika åren utgjort : 

Ehuru skogsvården på kronoparkerna, på grund af des
sas belägenhet i folktomma trakter, revirens vidsträckthet 
samt de ännu otillfredsställande lafsättningsförhållandena, 
i stort sedt inskränker sig till ett ändamålsenligt uttagande 
af till timmer användbart virke, vidtagas äfven vissa posi
tiva åtgärder för skogsafkastningens höjande. Sålunda haf
va de under föregående femårsperiod påbörjade skogsdik-
ningarnc oafbrutet fortgått i en omfattning, som framgår 
af följande därpå nedlagda kostnader: 

Härt i l l böra läggas kostnaderna för de smärre dik-
ningar, som utförts i sammanhang med rensningar å hygges
platser för återväxtens befrämjande, uppgående under perio
den till e t t belopp af 15,252-77 kronor. 

Den betydliga minskningen i de senare årens kostnads
belopp har vari t betingad af bristande til lgång på extra 
tjänstemän för dessa arbetens anordnande och är sålunda 
endast af tillfällig art . Det är äfven af rådande naturför
hållanden uppenbart, a t t de på skogsdikningen hitt i l ls ned
lagda kostnaderna endast motsvara en ringa del af hvad 
som på detta område återstår a t t uträt ta. Sålunda uppta
ges inemot V3 af markytan utaf improduktiva sankmarker,-
som genom afdikning till stor del skulle kunna göras skog
bärande, hvarjämte afkastningen från den skogbärande mar
ken å vidsträckta områden är nedsatt genom för stark mark
fuktighet och en tilltagande torfbildning. Då dessa nord
liga skogsmarkers ringa produktivitet i förhållande till area
len är det väsentligaste hindret för en intensivare skogssköt-
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sol, äger afdikningen i myrarnes omförande till skogbä
rande mark samt skogsmarkens förbättrande en uppgift af 
grundläggande betydelse för skogsvården i denna landsända. 
Det måste dock ihågkommas, att en ej oväsentlig del af kro
noparkerna äro belägna i lappmarkens inre delar, där de 
allmänna betingelserna för skogsväxten äro så nedsatta, a t t 
några positiva skogsvårdsåtgärder icke kunna ifrågakomma. 

De skogsodlingar, som i Kungl. Maj:ts Befallningshaf-
vandes föregående berättelser omnämnts, hafva i allmän-
liet företagits med frö från landets S3'dligare delar. Det har 
eniollortitl visat sig, att de efter sådd af sådant frö uppkom
mande plantorna redan efter ett fåtal år till största delen du
kat under. På grund häraf hafva under perioden anstalter 
vidtagits för att vid sådderna äga tillgång på i orten in-
samladt frö, för hvilkot ändamål sollafvar uppsatts hos ett 
flertal kronojägare. Betydande svårigheter såväl af öfver-
gående som af stabil art möta emellertid en kotteinsamling 
i större skala på dessa breddgrader. Sålunda bedrifves ännu 
afverkningarne företrädesvis i öfveråriga bestånd, som lämna 
underhaltigt frö, och insamling från stående träd ställer 
sig alltför kostsamt, hvarjämte rikligare fröår endast före
kommer hvart femte—tolfte år. Skogarnes föryngring 
måste på den grund i allmänhet öfverlämnas åt naturen, 
och konstlade åtgärder endast tillgripas, där den natur
liga föryngringen genom särskilda omständigheter försvå
rats. , . ' | ' 

Skogseldarnc förorsaka i dessa afseenden betydande 
svårigheter. Det är ingen ovanlighet, a t t elden, när den 
öfvergår trakter med torr jordmån, inom stora områden dö
dar samtliga träd samt totalt förtär markens humuslager. 
På grund af bl. a. det långa afståndet till frögifvande skog 
skulle dylika områden under många årtionden blifva 1ig-
gando improduktiva, därest skogskultur icke företoges. 

År 1901 med sin i hög grad torra och varma sommar 
är enastående i skogseldsstatistiken. Från och med juli ända 
in i september af löste den ena skogselden den andra och 
från alla håll inkommo rapporter och meddelanden om ut> 
brutnja skogseldar. Tillsammans torde under detta år e t t 
hundratal skogseldar hafva härjat inom länet, mer eller 
mindre förödande en areal af 10,969 hektar. Största skogs
eldarnc rasade i lappmarksreviren Juckasjärvi, Stor backen,-
Jockmock och Varriså. Under periodens öfriga år med, un
dantagandes 1905, kalla och regniga somrar inträffade där
emot inga större skogseldar, och utgöres den härjade area
len under dessa år af endast 1,228 hektar. Sammanlagda 
arealen af [under perioden af skogseld öfvergångeri mark 
uppgår således till 12,197 hektar. 

Bland öfriga under perioden inträffade skadegörelser å 
skogarne må nämnas en den 2—3 december år 1905 rasande 
storm, hvarigenom ett stort antal träd utfälldes. Som mar
ken vid denna tid hunnit fullständigt tillfrysa, utgjordes 
emellertid de stormfällda träden i allmänhet af rötskadade 
eller vanvuxna individer, hvarför skadan blef ekonomiskt 
mindre betydande. 

Såsom af stort intresse ur växtfysiologisk synpunkt må 
därjämte omnämnas, att fjolårsskotten på yngre och me
delålders tallar, i synnerhet i länets inre delar, allmänt viss
nade vid vegetationstidens inbrott år 1903. Företeelsen för

klaras af föregående sommars abnorma väderleksförhållan
den, hvarigenom årsskottens förvedning fördröjts, samt den 
skarpa frosten i september månad. 

Genom den verksammare kontroll vid hygges- och upp
lagsplatser,- som numera utöfvas, är åverkan i större om
fattning å kronans skogar omöjliggjord, och hafva de un
der perioden utförda beslagen företrädesvis omfattat virke,-
som tillgripits för användande till husbehof. Kvantiteten 
af det sålunda beslagtagna virket uppgår i medeltal per år 
till 995 kbm., mot 780 kbm. under föregående period. An
talet väckta åtal för förseelser mot skogsförfattningarna 
har utgjort respektive 71 och 47. 

Dispositionen af all enskild skog inom Norrbotten är 
såsom bekant sedan flera årtionden tillbaka underkastad 
viss begränsning. Dimensionslagen för länets kustsoclnuCr 
har emellertid under perioden gifvits en något förändrad 
form, afseende dess anpassning efter industriens och kommu
nikationernas utveckling. Lagens grundtanke, a t t afverk-
ning af träd under viss dimension för annat ändamål än 
oundgängligt husbehof skall föregås af skogstjänsteman> 
nens utsyning, kvarstår dock oförändrad, och hafva i enlig
het härmed företagna undersökningar och utsyningar un
der perioden haft följande omfattning: 

På grund af öfverträdelse mot denna lag hafva följande 
virkeskvantiteter beslagtagits: 

Beträffande enskildes skogar i lappmarken, krono- samt 
vissa skattehemman i kustlandet jämte samtliga besparings-
och privilegieskogar är i särskilda författningar stadgadt, 
a t t skogen ej må »hårdare anlitas, än mied dess bestånd i 
framtiden är förenligt. Den 27 januari 1903 hafva af Do
mänstyrelsen föreskrifvits förändrade bestämmelser för be
räkning af den största årliga af verkning, som med hänsyn 
till nämnda stadgande får äga rum!. I enlighet härmed be
räknas numera den årliga af verkningen i kubikmeter, i stäl
let för, som förut skett, i trädantalet öfver viss dimension,; 
hvarigenom afverkningen lättare anpassas efter skogsvår
dens fordringar. Äfvenså har för den skadade skogen^ hvars 
uttagande på grund af de i na-turskögen hopade tillgån
garne i förstone endast obetydligt begränsats, vissa förändra
de bestämmelser afseende försiktigare hushållning samt 
skärpt kontroll införts. 
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Utsyningar och stämplingar å ifrågavarande slag af 
skogar hafva mulor perioden omfattat följande virkesbe
lopp: 

hvilken slutsumma bör ökas med 62,544-8 kbm. sågtimmer-
träd från Arjeplogs och Arvidsjaurs sockenallmänningar, 
hvarom uppgift å stycketal samt fördelning på periodens 
skilda år ej föreligger. 

För dessa utsyningar har statsverket i utsyningsafgif
ter, hvilka genom kungl. brefvet den 11 december 1903 fr. 
o. m. år 1904 betydligt nedsatts, under perioden uppburit 
sammanlagdt 146,660 kronor. 

De under Konungens Befallningshafvandes förvaltning 
stående allmänningsfonderna och de genom afsättning af 
en del af dessa fonders årliga afkomst bildade understöds-
fondernas behållning utgjorde vid slutet af nedan angifna 
år i kronor: 

A t t understödsfondernas sammanlagda behållning vid 
periodens slut endast obetydligt öfverstiger behållningen: 
vid slutet af år 1900 har sin grund däri, a t t för nödhjälps
ändamål under perioden .användts från Arvidsjaursfonden 
105,568 kronor och från Jockmöcksfonden 30,485 kronor. 

Genom lagstiftning är således sedan långt tillbaka sörjt 
för at t skogstillgångarne i enskild ägo ej hänsynslöst ex
ploateras. För en vidare utveckling af den enskilda skogs-
våden hafva emellertid under femårsperioden tvenne bety
delsefulla steg tagits. Sålunda tillsattes år 1903 af länets 
hushållningssällskap en skogsodlingsnämnd i som -— med an
slag af stat, landsting och hushållningssällskap uppgående 
år 1904 till 4,000 och år 1905 till 5,600 kronor — har i t i l l 
uppgift a t t tillhandagå enskilde skogsägare, som önska före
taga positiva skogsvårdsåtgärder, sådana som dikning, mark
beredning och skogskultur, med fackbildadt biträde för arbe
tenas anordnande samt i mån af tillgång äfven bekosta 
själfva arbetets utförande. Genom tillsättandet, enligt 
Kungl. Maj:ts beslut den 26 april 1905, af en särskild skogs
ingenjör för Norr- och Västerbottens län har staten å sin 
sida sörjt för, a t t fullt kompetent person som rådgifvare och 

ledare vid dylika arbetens utförande må stå skogsodlings-
nämnden till buds. 

Liksom i föregående berättelse lämnas här en, med led
ning af vederbörande tullkammares uppgifter upprättad ta
bell F, utvisande länets export och import af skogseffekter 
under perioden. 

D) Jakt. Om denna näringskälla gäller i hufvudsak 
hvad som i tidigare .femårsberättelser blifvit andraget. 

Svenska jägarför buridets norrbottensafdelning verkar 
fortfarande för villebrådssijammens skyddande genom utbe
talande af premier för dödade rofdjur samt genom anstäl
lande af älgpolis under tiden närmast före och efter den 
lofliga jakttiden samt vid inträffande skarföre under våren, 
då lälgen plägar utsättas för hänsynslös förföljelse. Äfven 
länets landsting har under perioden ägnat jaktvården sin 
särskilda uppmärksamhet, dels genom at t hos Kungl. Maj:t 
utverka förlängd fridlysningstid för älg, hvarigenöm jakten 
fr. o. m. år 1905 inskränkts till en vecka årligen, dels genom 
at t för nämnda år förhöja s i t t anslag till ofvannämnda jakt-
vårdsförening från 500 till 2,000 kronor. 

Under perioden hafva enligt föreliggande uppgifter, 
hvilka dock beträffande den förbjudna jakten måste anses 
i hög grad ofullständiga, 1,886 älgar blifvet fällda under till-

Tab. F . Ut- och införda skogseffekter åren 1901—1905. 
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låten tid och 392 under förbjuden tid. Motsvarande 
siffror för åren 1896—1900 äro 90G och 137 respektive. Trots 
den sålunda fördubblade beskattningen af älgstammen inom 
länot torde någon förminskning af dess storlek icke kunna 
påvisas,' om ock den lokala tillgången märkbart varierar. 

Tillgången på hare har under perioden varit medelgod. 
Tjäder och orre hafva med undantag för år 1905 visat svaga 
årgångar, under det tillgången på ripa och järpe varit 
ordinär. 

Den redan under föregående period svaga sjöfågelstam
men har icke heller under denna period visat tendens till 
ökning, 

Af större rofdjur hafva under perioden dödats: 54 björ
nar, 79 vargar, 2 lodjur och 193 järfvar. Den af rofdjuren å 
boskapen förorsakade skadan värderas till 92,400 kronor. 
Ej mindre än G,280 renar och 1,340 får hafva förutom smärre 
husdjur, enligt hvad man vet, blifvit deras byte. 

E) Fiske. Fisket, som redan under föregående femårs
period visade en afgjord tendens till tillbakagång, har seder
mera än ytterligare försämrats och allt mer förlorat sin be
tydeiso såsom näringsfång. 

I syfte att söka upphjälpa laxfisket i Lule älf samman
trädde vederbörande laxfiskeägare den 19 juli 1899 inför 
Konungens Befallningshafvande och beslöto därvid, a t t till 
underlättande af laxens fria uppg"ång till lekplatserna upp
taga alla fiskebragder senast den 16 augusti under åren, 
1900—-190G, a t t vidtaga lämpliga åtgärder för skyddande af 
laxens vistelse på lekplatserna under pågående lek från den 
1 september till den, 1 oktober samt för detta äjidamål af 
Luleå stad arrendera fiskrätten till det längst upp i älfven 
anordnade laxfisket vid Edefors under en tid af sju år och 
att under denna tid ej idka laxfångst därstädes, hvarjämte 
män anslog 500 kronor likaledes under sju år för anordnande 
af nödig bevakning på de särskilda lekplatserna. 

Till understödjande af dessa välbetänkta åtgärder anslog 
länets hushållningssällskap 300 kronor at t utgå under sju 
års tid, hvarjämte Landstinget för enahanda ändamål likai-
ledes anvisade et t belopp af 300 kronor, all t under förutsätt
ning likväl, a t t staten lämiiade bidrag till lika stort belopp 
som fiskeriintressenterna och Hushållningssällskapet till
sammans. Det ifrågasatta statsbidraget blef också beviljad! 

Torne älfs regala laxfiske var under periodens första 
år provisoriskt upplåtet åt allmogen,- på sätt i föregående 
berättelse omförmälts. Under hvartdera af åren 1902—1905 
har detta fiske i enlighet med artikel 7 uti konventionen an
gående samfälldt brukande af svenska och ryska kronornas 
laxfiske i Torne älf af den 23/11 februari 1897 genom of
fentlig auktion upplåtits till de mestbjudande. Sammanlagda" 
beloppet af de medel, som vid auktionerna betingats under 
nämnda år, har utgjort 15,180 kr. 41 öre, eller i medeltal per 
år 3,795 kr. 10 öre. Af dessa medel hafva enligt konventio
nens bestämmelser svenska och finska kronorna hvardera 
bekommit hälften eller 1,897 kr. 55 öre. 

Svenska kronans kostnader för tillsynen å fisket under 
perioden hafva belöpt sig till 5,680 kr. Under samma tid 
hafva i vägskatt för fisket erlagts 1,205 kr. 92 öre samt i öfri
ga kostnader 599 kr. 60 öre. Svenska kronans sammanlagda 

kostnader för regala fisket under perioden uppgå således till 
7,485 kr. 52 öre, eller i medeltal för periodens fyra senaste 
år,- junder hvilka kostnader förekommit, 1,871 .kr. 38 öre. 
Då enligt det förestående medelinkomsten för dessa år ut
gjort 1,897 kr. 55 öre, uppgår nettobehållningen i medel
tal för samma tid till 26 kr. 17 öre. 

F) Husslöjd. Det lärer icke kunna förnekas, att, om 
man går tillbaka i tiden något årtionde, husslöjdsarbetet 
bland allmogen på de flesta orter inom läjiet omfattades med 
ringa intresse. Man föredrog sysslolösheten under de långa 
vinterkvällarne, hvilka eljest erbjuda så rika tillfällen till 
dylikt arbete. Emellertid har på senare tiden intresset för 
slöjden vaknat, tack vare den undervisning, hvilken nu
mera beredes i skolorna, och det energiska arbete, som ut
vecklats af länets slöjdförening och slöjdinspektör med un
derstöd af länets landsting, som städse visat sig inse slöj
dens betydelse samt rä t t uppskatta arbetet för dess utveck
ling. 

Slöjdföreningens verksamhet var till en början i huf-
vudsak eller nästan uteslutande r i i t ad på skolslöjden, där
vid gratifikationer utdelades till lärare och lärarinnor, hvilka 
nitiskt och framgångsrikt verkade för slöjdens utveckling. 
Då emellertid antalet skolor i hvilka slöjdundervisning in
förts,- så ansenligt ökats, a t t de gratifikationer, som kunde 
utdelas, i brist på för ändamålet tillgängliga medel måste 
minskas till så obetydliga belopp,- a t t de förlorade sin bety
delse at t befrämja skolslöjdens utveckling, beslöt slöjdföre-

Tab. G: I. Husslöjdsarbeten från Norrbottens län, af perma
nenta slöjdutställningen i Luleå år 1904—05 kontant inköpta 

och försålda i kommission. 
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ningen a t t mera inrikta sin verksamhet på a t t söka upp
muntra och ordna tillverkningen af slöjdalster för afsalu, 
hvilken inom andra län visat sig kunna tillföra befolknin
gen en beaktansvärd biinkomst, all t mer,a behöflig i den 
mån tillfällena till arbetsförtjänst eljest minskades. En 
lönande afsättning för slöjdalstren kunde dock icke åstad-

Tab. G: II. Fördelning på länets socknar af de i tabell G: I 
upptagna slöjdalster. 

kommas,' utan a t t en centralanstalt fiö,r länet inrättades, 
hvilken kunde ordna och förmedla försäljningen samt med
dela råd och anvisningar åt idkare af saluhusslöjd. För 
den fattigare befolkningen skulle emellertid möta svårig
het a t t anskaffa medel för inköp af erforderliga materialier, 
hvilka också skulle kunna erhållas till förmånligare pris1, pm 
de tillhandahöllos genom anstalten, och det vore jämväl af 
vikt, a t t anstalten blefjve sat t i tillfälle a t t för försäljning 
inköpa slöjdalster af sådana tillverkare, som vore i behof 

af kontant likvid för sina arbeten. 
Under framhållande af dessa synpunkter gjorde slöjd

föreningen genom Konungens Befallningshafvande framställ
ning hos 1904 års landsting, a t t Landstinget måtte tills
vidare bevilja föreningen e t t räntefrit t lån å 5,000 kronor 
at t användas till förskotterande af medel för inköp af ma
teriell åt fattiga slöjdidkare inom länet och till kontanta 
inköp af inom länet förfärdigade lä t t säljbara slöjdalster,, 
med skyldighet för slöjdföreningen a t t årligen ti l l Lands
tinget afgifva berättelse öfver medlens användning. 

Lånet beviljades för en tid af fem år, och den 8 okto
ber 1904 öppnades en permanent slöjdförsäljning1 i Luleå, 

Tab. I . Från Norrbottens län exporterad järnmalm åren 
1901-1905. 

Tab. H. Inom Norrbottens län bruten järnmalm åren 1901—1905. 
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som sedermera framgångsrikt verkat för sitt behjärtansvärda 
ändamål, a t t väcka och höja intresset för hemslöjden. 

Något lysande resultat af sin verksamhet kunde anstal
ten naturligen icke påvisa under sitt första arbetsår, men 
att omsättningen ändock var rä t t afsevärd, framgår af den 
utaf anstaltens föreståndare till 1905 års landsting afgifna 
bo.ättelse, som omfattar tiden från den 8 oktober 1904 intill 
den 1 september sistnämnda år, vid hvilka fogats här förut 
(sid. 32 och 33) intagna tabeller G: I och G: II. 

G) Bergs- och brukshandtering. I likhet med hvad 
under de tvenne närmast föregående perioderna var fallet, 
har jämväl under nu ifrågavarande period den egentliga 
grufhandteringen kraftigt utvecklats och, särskildt efter 
det grafbrytningen vid Kiruna och å Malmberget under år 
1903 omhändertagits af Trafikaktiebolaget Grängesberg-
Oxelösund och af tal träff ats mellan staten och berörda aktie
bolag angående malmtransporten m. m., antagit storartade 
dimensioner. Däremot har järnhandteringen för öfrigt mer 
och mer aftagit eller så godt som alldeles upphört. Någon 
tillverkning af tackjärn, stångjärn eller gjutgods har icke 
ägt rum, och hvad järnmanufakturtillverkningen beträffar, 
har vid Kengis manufakturverk, det enda som varit i verk
samhet, tillverkningen under perioden uppgått till ett värde 
af allenast omkring 1,800 kronor årligen. Däremot har 
under perioden en ny tillverkning tagit sin början. I sam
band med brytning af kopparmalm har nämligen vid Nauta-
nens malmfält i Gällivare socken tillverkats kopparskärsten 
och råkoppar. Vidare har vid separeringsverket å Svartön 
invid Luleå stad under åren 1901—1904 genom afskiljande 
af i järnmalm insprängd apatit tillverkats s. k. viborgsfos-
fat. Resultatet af sistnämnda arbete torde emellertid ej 
hafva varit tillfredsställande^ enär verksamheten redan år 

1904 blifvit nedlagd. 

De järnmahnsgrufvor, som under perioden varit bear
betade, äro de uti Gällivare malmfält i Gällivare socken 
samt Kirunavara och Tuolluvara malmfält inom Juckas-
järvi socken. Å öfriga inom länet belägna större malm
fält, såsom Svappavara inom Juckasjärvi socken samt Ruo-
tivare och Vallats inom Kvickjocks kapellförsamling m. fl., 
har i brist på kommunikationer någon grufdrift ännu ej kun
nat äga rum. 

Å Gällivare, Kirunavara och Tuolluvara malmfält har 
under perioden brutits malm till den myckenhet tabell H 
(sid. 33) utvisar. 

Af denna malm har dock endast obetydligt förädlats 
inom landet,, under det att största delen utskeppats till ut
landet. Den å Gällivare malmfält brutna malmen har med 
järnväg transporterats till Luleå hamn, malmen från Ki
runavara har gått öfver riksgränsen till Narvik i Norge och 
den i Tuolluvara uttagna malmen har fraktats dels till 
Luleå och dels till Narvik. För malmexporten redogöres ut
förligare i tabell I (sid. 33). 

Uti Nautanens och Likavara samt några andra mindre 
kopparmalmfält inom Gällivare socken hafva under åren 
1902—1905 brutits tillhopa 58,457 ton kopparmalm med ett 
värde af något öfver 230,000 kronor. Den i Nautanen och 

Likavara uttagna malmen har förädlats vid Nautanens kop
parhytta, hvarest tillverkats: 

Dessa tillverkningar hafva exporterats till utlandet dels 
öfver Luleå och dels öfver riksgränsen. 

Fältspat har under perioden börjat brytas, om ock ännu 
i mycket ringa omfattning. Å Germandön i Luleå skärgård 
brötos sålunda 45 ton fältspat år 1903 och å Kallaxön, likale
des i Luleå skärgård, 150 ton under år 1905. 

Under nu ifrågavarande period hafva ej så många in
mutningar blifvit gjorda som under perioden 1896—1900, 
då ett formligt inmutningsraseri gjorde sig gällande. Fler
talet inmutningar gjordes då uppenbarligen utan tanke på 
at t bearbeta fyndigheterna, hvilkas beskaffenhet och läge 
fördenskull också af inmutaren ansågs vara af underordnad 
betydelse. Syftet med inmutningen var otvifvelaktigt i en 
mängd fall endast att få i sin hand et t »värdepapper», som 
sedermera kunde släppas ut i marknaden. Man skulle kunna 
tro, a t t dylika värdehandlingar — mutsedlar — icke skulle 
hafva kunnat vinna köpare, men erfarenheten har dock vi
sat, at t handel med sådana mutsedlar, som afsett fyndigheter 
af mer eller mindre tvifvelaktigt värde, kunnat med fördel 
bedrifvas och för de första innehafvarne medfört afsevärd 
vinst. I de flesta fall torde nog såväl köpare som säljare 
hafva varit medvetna om det verkliga värdet hos föremålet 
för dessa affärstransaktioner, och köparen har då grundat 
affären på en förhoppning at t i sin ordning kunna med 
vinst afyttra sina papper. I andra fall åter har en dylik af
färsman lyckats uppspåra en mera okritisk köpare, som 
genom förvart af mutsedlar af ifrågavarande beskaffenhet 
trott sig hafva kommit i besittning af en förmögenhet. 

Men äfven i syfte at t kringgå grufvestadgans föreskrif
ter angående arbetsskyldighet i fråga om en inmutad mine
ralförekomst användes inmutningssystemet.. Man lät den 
inmutade grufvan sonas för att omedelbart därefter ånyo 
inmuta densamma och undgick sålunda all t försvarsarbete, 
och hade man anledning misstänka annan inmutares mellan-
komst, begagnade man sig af »bulvan», som verkställde in
mutning, innan fyndigheten sonats. 

En ansenlig mängd mutsedlar hafva också tillkommit 
i utpressningssyfte. Man har i sådan afsikt inmutat fyn-
dighet^ å hvilken mutsedel förut för annan utfärdats, och där
efter sökt göra sannolikt, a t t den förre inmutaren i något 
afseende eftersatt, hvad honom ålegat för fyndighetens bi
behållande. Genom at t sålunda göra dennes rä t t omtvistad 
samt hota med rättegång, har "man gifvetvis kunnat åstad
komma trakasserier, från hvilka grufägaren i e t t och an
nat ej så sällsynt fall nödgats befria sig genom at t tillfreds
ställa inkräktaren med en penningeersättning. 

Genom lagen den 6 juni 1902, enligt hvilken, hvad Norr
bottens län beträffade, inmutning endast för kronans räk
ning finge intill den 15 maj 1903 ske å kronojord, som ej 
under ständig besittningsrätt innehades eller vore till bo
ställe anslagen, råddes emellertid dess bättre i hufvudsak 
bot för nu anmärkta missförhållanden, sedan därefter berörda 
föreskrifter årligen för ett år i sänder förnyats. 
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På grund af Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse om begag
nande af kronans jorägareandel i grufva den 20 oktober 
1899, hvari föreskrifvits, at t om fyndighet inmutades, lwil-
ken vore belägen å kronojord, som icke under ständig be
sittningsrätt innehades eller vore till boställe anslagen, skulle 
den kronan tillkommande andel i grufvan genom Konun
gens Befallningshafvaades försorg å offentlig auktion ut
bjudas på arrende, samt kungl. kungörelsen den 8 juni 1900 
angående ändrad lydelse af §§ 5, 11 och 14 uti berörda nå
diga kungörelse, har Konungens Befallningshafvande med 
ledning af 4,294 Konungens Befallningshafvande dclgifna 
mutsedlar, ansökta efter den 19 augusti 1889, vid hållna 
auktioner utbjudit arrenderätten till kronans jordägarean
del uti de enligt samma mutsedlar inmutade fyndigheter. 

Under femårsperioden har om begagnande af kronans 
jordägaroandel till 1,360 af berörda fyndigheter upprättats 

Tab. K. Utfärdade mutsedlar beträffande Norrbottens län 
åren 1901—1905. 

arrendekontrakt, nämligen 737 under år 1901, 287 under år 
1902, 317 under år 1903 och 19 under år 1904. 

Af de fyndigheter, om hvilka kontrakt under perioden 
upprättats, har utmål anvisats år 1902 för 200, år 1903 för 
15, år 1904 för 30 och år 1905 för 13 inmutningar. 

Utmål har tilldelats, år 1902 för 179, år 1903 för 3, år 
1904 för 13 och år 1905 för 5 fyndigheter å kronojord, om 
hvilka arrendeaftal angående begagnande af kronans jord
ägareandel icke kommit till stånd, enär anbud antingen 
icke afgifvits eller icke antagits, och om hvilka Kungl. Maj:t 
efter underställning funnit godt bestämma, a t t vidare åtgärd 
för jordägareandelens utbjudande och utarrendering icke 
skulle vidtagas. 

Beloppet af under perioden influtna arrendeafgifter, med 
inberäkning af i vissa fall erlagd ränta, har utgjort: 

Eör år 1901 utgick ej något arrende, enär intet utmål 
då anvisades å kronomark och arrendeavtalen trädde i kraf t 
först med utmålsläggningen. 

Inmutningsrättens upphäfvande å kronojord har gifvit 
anledning till åtskilliga ansökningar om koncession å r ä t t 
a t t bearbeta fyndigheter. Af dessa ansökningar hafva dock 
uppenbarligen flera tillkommit utan någon på sakkänne
dom stödd undersökning och äfven i öfrigt utan vederhäf
tiga förutsättningar. 

Någon kon cession å gruf drift inom länet har icke under 
perioden meddelats. Däremot har koncession vunnits å r ä t t 
till brytande af marmor inom 2 särskilda i närheten af 
järnvägslinjen inom Juckasjärvi socken belägna fält. 

1 vidstånde tabell K meddelas en uppgift å de under 
perioden utfärdade mutsedlar. 

Utmål för inmutade fyndigheter hafva under periodsn 
blifvit meddelade till e t t antal af 484, däraf 236 å järnmalm. 
Under år 1902, då Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse den 19 
augusti 1889 upphörde at t gälla, utlades de flesta af de 
nya utmålen eller 382. Af nedanstående tablå framgår,, 
hvilka särskilda fyndigheter de tilldelade utmålen afsett : 
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Antalet vid grufvor och manufakturverk under perio
den anställde arbetare har utgjort: 

Till en öfversilct öfvcr bergs- och bruJcshandteringens 
ståndpunkt under de fem sista femårsperioderna meddelas 
här en tabell, upptagande de viktigaste föremålen: 

4. Kommunikationer och varubyten. 

A) Lamdtkommunikationer. Uti bifogade tabell 2 
rcdogöres för de allmänna vägarne inom länet äfvensom an
gående skjutsanstalternas antal vid 1905 års slut m. m. Af 
densamma framgår, a t t omkring 394 kilometer nya allmänna 
vägar tillkommit under perioden äfvensom att förut befint
liga vägar blifvit till en sträcka ;af 136 kilometer om
lagda eller förbättrade. 

De mest betydande af de under femårsperioden fullbor
dade väganläggningarne äro: 

från Arjeplogs kyrkoplats till Arvidsjaur,-
från Gällivare öfver Svappavara till Vittangi,-
från Nybyn i Öfver-Kalix socken till Hapakylä i öf-

ver-Torneå socken, samt 
från Vittangi till Lainio älf,-

hvilken sistnämnda väg är afsedd att fortsättas till Kare
suando kyrkoby i Enontekis socken. Denna den nordligaste 
af Sveriges kommuner <är ännu helt och hållet i saknad af 
bruten allmän väg. 

Sammanlagda längden af allmänna vägarne inom länet 
utgjorde vid periodens början 2,134-6 kilometer och vid dess 
slut 2,542-319 kilometer, motsvarande 24 meter på hvarje 
kvadratkilometer af länets hela areal. Mycket återstår så
lunda ännu att göra, innan länets behof af vägar kan anses 
något så när tillgodosedt. 

Länets landsting har jämväl under den nu ifrågavarande 
period gjort afsevärda uppoffringar för vägväsendets ut
veckling. Sålunda har Landstinget beviljat anslag, dels till 
aflönando af tre länsschaktmästare, som haft till uppgift 
a t t verkställa utstakning och profilering af till byggnad 
bestämda vägar samt att tillhandagå vederbörande väg-
intressenter vid vägarbetens ändamålsonliga ordnande och 
bedrifvande, dels ock till vägundersökningar och till an
läggning af sådana vägar, för hvilkas utförande statsbidrag 
ej varit at t påräkna. 

Under perioden hafva vägdclningar blifvit verkställda 
inom Ncder-Luleå, Gällivare ^ch Råneå väghållningsdistrikt, 
hvarjämte dylik förrättning påbörjats inom Öfver-Kalix di
strikt. 

Skjutsanstalternas antal har under perioden ökats med 
18 och utgjorde vid 1905 års slut 120, däraf 67 gästgifverier 

och 53 skjutsstationer. Entreprenad har vari t anordnad vid 
samtliga skjutsanstalter. Under den entreprenadperiod af 
fem år,- som tog sin början den 1 januari 1902, har med ett 
enda undantag till entreprenörerna u tgå t t den för länet 
bestämda maximilegan eller 1 kr. 50 öre per nymil. Skjuts-
entreprenadbidragen hafva under år 1901 utgåt t med till
hopa 34,416 kronor, under år 1902 med 55,611 kronor samt 
under hvartderaaf åren 1903—1905 med 55,961 kronor. 
Bidragen utgingo under sistnämnda tre år med följande sär
skilda belopp: 

Järnvägarne inom länet hade vid 1900 års slut en ban
längd af 360 kilometer. Under den nu ifrågavarande perioden 
hafva tvenne bandelar blifvit fullbordade, nämligen linjen 
Niemisel—Morjärv,- 42 kilometer, som i början af augusti 
1902 öppnades för allmän trafik, samt linjen Gällivare— 
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Riksgränsen, 230 kilometer, som den 15 november samma år 
började provisoriskt trafikeras. Sammanlagda längden af lä
nets järnvägar uppgick alltså vid periodens slut till G32 kilo
meter. Genom fullbordandet af järnvägen Gällivare—Riks
gränsen — den nordligaste sammanbindningsbanan med Nor
ge — bar en direkt samfärdsled erhållits mellan Bottenhafvet 
och en ständigt isfri hamn vid Atlantiska oceanen. Å den 
nya bansträckan Niemisel—Morjärv finnas stationer i Afva-
fors och Morjärv, och å Riksgränsbanan äro stationer in
rättade vid Fjällåsen, Kalixfors, Kiruna och Riksgränsen. 

Här torde böra nämnas, att af Riksdagen medel anvisats 
till påbörjande af norra stambanans ytterligare framdra
gande från Morjärv till Lappträsk i Karl Gustafs socken och 
anläggning i samband därmed af landsväg från Boden till 
Morjärv och vidare till Lapp träsk. Arbetena å denna järn
vägs- och landsvägsanläggning hafva jämväl blifvit under 
år 1905 påbörjade. 

B) Sjökommunikationer. Ångbåtstrafiken har under 
femårsperioden varit något lifligare än tillförene, och an
talet ångfartyg, som underhålla regelbundna turer på de 
större hamnarne inom länet, har jämväl ökats. Särskildt gäl
ler detta Luleå stad, som under den ifrågavarande perioden 
erhållit en mycket liflig ångbåtsförbindelse med andra orter. 

Trafiken mellan länets kustorter och en del hamnar vid 
Bottniska viken samt hufvudstaden har i allmänhet uppe
hållits med samma antal båtar och å samma linjer som 
under föregående period. Därjämte har under de senaste aren 
regelbunden ångbåtsförblndelse, hufvudsakligen för gods
trafik, varit anordnad mellan Luleå samt Göteborg, Malmö 
och andra hamnar i södra Sverige. Förutom de många last
ångare, som med jämförelsevis regelbundna turer besöka 
Luleå hamn för at t därifrån afhämta järnmalm, har under 
de senare åren en för transport af kolonial- och manufaktur
varor afsedd lastångare gjort resor till Luleå från utländ
ska hamnar, såsom Lubeck och Köpenhamn. 

Å traden Piteå—Luleå har af enskild person insatts 
en ångare, som gjort dagliga turer fram och åter mellan de 
båda städerna. Likaledes har daglig ångbåtsförbindelse varit 
anordnad mellan Neder-Kalix och Haparanda. Å linjen Lu
leå—Haparanda uppehälles nu trafiken af tvenne grundgå
ende hjulångare, Haparanda och Ådalen, båda tillhörande 
ett för ändamålet bildadt bolag. Under år 1905 insattes 
en mindre ångbåt för persontrafik å Lule älf mellan öfro 
Edefors och Storbacken. Regelbunden ångbåtsförbindelse 
med Finland å leden Luleå—Gamla Karleby har uppehållits 
jämväl under nu ifrågavarande period, hufvudsakligen för in
försel hit till länet af smör, kött och andra lifsmedel samt 
slaktboskap. För åstadkommande af en för mycket grund
gående båtar afsedd trafikled från Luleå stad till de folk
rika byarne vid den s. k. Persöfjärden har under perioden 
bildats ett aktiebolag, och hafva bidrag till företaget på 
vissa villkor utfästs såväl af länets landsting som af Luleå 
stad samt Neder-Luleå och Öfver-Luleå socknar. Huruvida 
kanaliseringsplanen skall kunna realiseras är emellertid 
ovisst, då svårighet synes möta at t erhålla entreprenör för 
arbetets utförande. 

På de stora sjöarne Randijaur, Skalka och Saggat inom 

Jockmocks socken hafva under perioden ångbåtar blifvit 
insatta, en åtgärd h varigenom turisttrafiken Jockmock 
Kvickjock blifvit i högst väsentlig grad underlättad. ^En 
turistfärd efter denna led var tillförene, då resan måste 
ske med roddbåt å en sammanlagd sträcka af omkring 11 
mil, rä t t besvärlig och därjämte förenad med ej ringa kost
nad. Nu däremot, då regelbunden ångbåtstrafik uppehälles 
å de nämnda stora vattnen, kan turisten med lät thet och 
jämförelsevis billigt företaga den intressanta färden upp till 
Kvickjock, »Lapplands paradis», där så många storslagna na
turscenerier möta främlingen. 

Enligt gjorda anteckningar har sjöfarten i Luleå vari t 
öppen: 

Under åren 1891-—1905 var således sjöfarten i Luleå 
öppen i medeltal 173 dagar om året. 

E t t arbete af ganska stor omfattning har under perio
den utförts i Luleå hamn, i det a t t en hamnpir blifvit anlagd 
å södra sidan af staden. I samband därmed hafva järnvägs
spår blifvit utlagda från järnvägsbron vid Svartön ut t i l l 
hamnpiren. Kostnaderna för dessa arbeten hafva uppgått till 
omkring 610,000 kronor. 

Med anledning däraf a t t inseglingsrännan till Luleå 
genom Tjufholmssundet visat sig otillfredsställande, 
i den mån större far tyg användas för malmtransport från 
Luleå hamn, beslöto stadsfullmäktige i Luleå å samman
träde den 15 juni 1901 at t låta för en kostnad af 338,000 
kronor utföra ett af majoren vid väg- och vattenbyggnads-
kåren P. Laurell upprättadt förslag till inseglingsrännans 
fördjupning till 80 meters bredd på 3 meters djup. Genom 
nådigt bref den 15 augusti 1902 har Kungl. Maj:t på därom 
gjord underdånig framställning funnit godt till efterrättelse 
vid arbetets utförande fastställa omförmälda af majoren 
Laurell upprättade plan,- hvarjämte Kungl. Maj:t medgif-
vit, a t t Luleå stad må fråoi och mfed år 1904 intill utgån
gen af år 1908 af fartyg, som begagna farleden till Luleå 
förbi Finnklipporna eller genom Tjufholmssundet, uppbära 
afgifter med 10 öre för ton af fartygets dräktighet. 

Nya hamntaxor för länets städer hafva utfärdats a t t 
gälla intill utgången af år 1908. Därjämte har Kungl . Maj:t 
meddelat vederbörande tillstånd a t t uppbära s. k. grund
penningar vid lastageplatserna inom länet. 
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Loisplatsernas antal inom länet är oförändradt och 
uppgår till 7. Lotsningarnes antal och uppburna lotspennin-
gar hafva utgjort: 

Fyrinrättningarne voro vid 1905 års slut till antalet 
18. Vid Tjufholmssundet utanför Luleå hafva under perioden 
3 nya lysbojar blifvit utlagda och en ny fast fyr uppförd. 

C) Post- och telegraf- jämte telefoninrättningar. 
Postanstalterna inom länet utgjordes vid 1905 års slut af 8 
postkontor med 2 filialkontor (ingen förändring sedan år 
1900) samt 132 poststationer, af hvilka 35 tillkommit un
der perioden. Medeltalet af hvarje postanstalts område i 
kvadratkilometer utgjorde vid 1905 års slut 745'05,- mot 
1,008-40 vid 1900 års utgång. Medeltalet invånare för hvarje 
postanstalt var 1,058 mot 1,284 vid 1900 års slut. 

Oberäknadt de till postanstalterna på järnväg och till 
ångbåtspostexpeditioner aflämnade försändelser uppgingo en
ligt Generalpoststyrelsens berättelser de inom länet till post
befordran aflämnade försändelsernas antal och medeltalet 
försändelser på hvarje invånare t i l l : 

Poströrelsen inom länet visar sålunda eu jämn steg
ring under perioden. 

Inkomster och utgifter åren 1900 och 1905 vid de större 
postkontoren inom länet med underlydande poststationer 
äfvensom inbetalda prenumerationsafgifter å tidningar och 
tidskrifter utgjorde: 

Antalet af de vid telegrafstationerna i länets städer 
taxerade afsända och ankomna telegram utgjorde: 

Telegrafstationerna inom länet hafva under perioden 
ökats medl, den i Kiruna. De voro vid periodens slut till 
antalet 9, däraf 7 af andra klassen med hel dagstjänst, i 
Luleå, Piteå, Haparanda, Boden, Gällivare, Nederkalix och 
Kiruna, samt 2 af tredje klassen med inskränkt dagstjänsty 
i Råneä och Tore. 

En afsevärd minskning i antalet expedierade telegram 
har sålunda, åtminstone hvad Luleå och Haparanda statio
ner beträffar, förekommit under tiden från 1900 till 1905, 
ett förhållande som dock uppenbarligen beror på den ut
sträckta användning, telefonen under samma tid vunnit. 

Telefonväsendet inom länet har i synnerligen hög grad 
utvecklats under perioden. Växelstationernas antal var vid 
periodens slut dubbelt så stort som vid dess början, och an
talet apparater har under perioden ökats från omkring 990 
till något öfver 1,500. De nyinrättade växelstationerna äro 
följande: Antnäs,; Bredåker, Glommersträsk, Gäddvik, Hä
rads, Håkansön, Jarrhois, Jockmock, Kengis,- Kirtik, Kiruna, 
Korsträsk, Koskats, Morjärv, Murjek, Nautanen, Niemisel, 
Orrbyn, Pajerim, Pajala, Pello, Smedsbyn, Storsand, Svartlå . 
och Vuollerim. 

D) Sjöfart och handel. Länets handels flotta, redan 
förut obetydlig, har under perioden ytterligare minskats. 
Den utgjordes enligt Kommerskollegii berättelser vid perio
dens ingång af 33 fartyg, däraf 29 ångfartyg och 4 segel
fartyg, med en dräktighet af tillsammans 6,962 ton och vid 
periodens slut af 5 segelfartyg om 170 tons dräktighet och 
19 ångfartyg om 3,950 ton eller tillhopa 24 fartyg med en 
dräktighet af 4,120 ton. Dessa siffror utvisa ökning med 
1 segelfartyg samt minskning med 10 ångfartyg, af hvilka 
2 med en dräktighet af 2,528 ton förolyckats. 

Sjöfarten till och från utrikes orter har under perio
den varit rä t t liflig. Nedanstående öfversikt utvisar antalet 
fartyg, som under åren 1901 och 1905 ankommit till eller 
afgått från de särskilda tullkammardistrikten i länet: 

I inrikes sjöfart hafva under år 1905 till länets ham
nar ankommit 489 segelfartyg och 2,669 ångfartyg och från 
desamma afgått 483 segelfartyg och 2,574 ångfartyg. Om
fattningen af den inrikes sjöfarten under det första och det' 
sista året i perioden åskådliggöres fullständigare af följande 
tabell : 
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Den debiterade tulluppbörden vid länets tullkammare 
med underlydande stationer har uppgått till följande belopp: 

Länets förnämsta, exportartiklar äro liksom förut järn
malm,- trävaror och tjära. Under perioden har därjämte bör
jat utföras något fältspat. Utförseln af s. k. lappmarksva
ror, såsom renkött och renhudar m. m., sker numera mest 
på järnväg. 

Importen består hufvudsakligen af spannmål, målen 
och omalen, kött, fläsk, potatis, salt, ägg, kaffe och socker 
samt andra kolonialvaror, maskiner, lysoljor, asfalt, cement, 
stenkol och koks. En stor del af dessa varor tages numera 
direkt från utlandet. 

Antalet handelsidkare inom länet,- däri äfven inberäk
nade aktiebolag samt registrerade föreningar för ekonomisk 
verksamhet, uppgick år 1900 till 523 med en för rörelse 
uppskattad inkomst af 1,101,782 kronor,samt år 1905 till 
581 med en uppskattad inkomst af 1,-237,249 kronor. Dessa 
handelsidkares fördelning å städer och landsbygd framgår 
af följande öfversikt: 

Till det hos Konungens Befallningshafvande förda han
delsregister hafva under femårsperioden anmälts ej mindre 
än 525 nya handelsidkare eller i medeltal 105 årligen, hvar-
emot af 92 anmälts, a t t de upphört med sin verksamhet. 
Frånsedt dem, som under perioden råka t i konkurs, torde af 
de nyanmälda handlandena många aldrig hafva börjat någon 
rörelse eller ock idkat sådan endast kor t tid, utan a t t anmälan 
om rörelsens upphörande därefter gjorts till handelsregistret. 

Under perioden hafva hos Länsstyrelsen inregistrerats 
64 föreningar för ekonomisk verksamhet, däraf 17 bygg
nadsföreningar, 25 landtmannaförenirigar, 7 mejeriförenin
gar och 15 andra föreningar af skilda slag. 

Gårdfarihandel har under åren 1901—1905 med veder
börliga tillstånd idkats af allenast 2 personer. Olaglig så
dan bedrifves däremot fortfarande, om ock ej i så stor ut
sträckning som förut. Under perioden har Konungens Befall
ningshafvande beviljat tillstånd till i medeltal 12 s. k. rea
lisationer årligen. 

Marknaderna inom länet fortfara ju visserligen, men 
hafva på långt när ej samma betydelse som förut. 

Försäljning af brännvin har under perioden på lands
bygden ägt rum å 4 ställen,- nämligen i Luleå gamla stad,-
där en med gästgifveriet förbunden utskänkning utöfvats, 
å Jockmocks kyrkoplats, hvarest minuthandel med brännvin 
vari t inrättad under tiden 1 november 1900—31 oktober 1903 
samt å Malmberget och i Gällivare kyrkoby, å hvilka båda 
ställen utminutering af spritdrycker vari t medgifven under 
tiden 1 november 1902—31 oktober 1905, utminuteringen i 
Gällivare jämväl i förening med utskänkning. 

Efterföljande tabell utvisar försäljningsställenas an
tal samt beloppet af influtna minuterings- och utskänknings-
afgif t e r : 

5. Kameralförhållanden. 

Summan af jordeboksmantalet utgjorde vid 1900 års slut 
1,101-31011. Vid 1905 års slut utgjorde summan I,137-ö7ö48 
enligt tabell 3. Ökningen är, såsom under föregående period, 
föranledd däraf a t t hemman och nybyggen ingått i hel eller 

half skattskyldighet. I mantalssumman äro icke inräknade 
de nybyggen, för hvilka vid periodens slut skattskyldighet 
icke, inträdt. 

Följande tabell L (sid. 40), som upptager uppskattningen 
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af fastighet och inkomst i hela länet, visar, a t t uppskattade 
värdet, af fast egendom,- hvarför bevillning erlägges, vid 
periodens slut utgjorde 94,231,200 kronor. Vid den föregå
ende periodens slut var värdet 75,018,200 kronor, ökningen 
under perioden utgjorde således 19,213,000 kronor. Under 
nästföregående period var densamma 24,626,390 kronor. 
Den uppskattade inkomsten af kapital och arbete inom länet 
utgjorde vid 1905 års utgång 22,297,497 kronor; vid 1900 
års slut utgjorde den 17,154,448 kronor, hvadan den taxe
rade inkomsten under sista perioden ökats med 5,143,049 
kronor. 

Egendom af fideikommissnatur finnes ej i länet. 
Tabell 5 upptager egendom, tillhörande inhemska aktie

bolag år 1905.. Dessa egendomar utgjorde vid sistnämnda 
års slut 278.13840 mantal förutom 146 utjordar och dylik i 
mantal ej satt jord samt 182 verk och inrättningar. Taxe
ringsvärdet därå var vid periodens slut 23,063,500 kronor. 
Vid 1900 års utgång var samma värde 14,968,100 kronor, 
hvadan det under perioden ökats med 8,095,400 kronor, 
ökningen af mantalet utgjorde 32-85577 mantal. 

Tabell (> redogör för egendom, tillhörande främmande 
makters undersåtar, och inhämtas däraf, a t t dem tillhörande 
mantalssatt jord minskats från 2-0006 till 1-8397 mantal. 
Taxeringsvärdet å ifrågavarande egendom utgjorde vid perio
dens slut 147,700 kronor mot 200,300 kronor-Vid slutet af 
föregående period. Det har under denna period således min
skats med 52,600 kronor. 

öfver kronohemman loeh nybyggen samt delar däraf, 
som omförts eller lösts till skattenatur, lämnas uppgifter i 
tabell M. Af dessa hemman och nybyggen hafva 22 
brukningsdelar öfvergått till skattenatur med full dispo
sitionsrätt till skogen för ägarne. De återstående äro antin
gen belägna i lappmarken,- där dispositionen till skogen en
ligt lag är inskränkt, eller hafva i anseende till försummel
ser i afseende å åboskyldigheternas fullgörande genom sär
skilda beslut öfvergått till skatte med för ägarne inskränkt-
rät t at t disponera skogen. 

Efter fullgjorda skyldigheter i fråga om bebyggande 
och mot erläggande af bestämd köpeskilling samt det fast
ställda värdet å växande skog hafva salubref af Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande under perioden utfärdats å föl
jande antal tomter inom planlagda lOmrujdEin j å| kronomark vid 
järnvägsstationer inom länet, nämligen 5 tomter vid Lång

träsks station, 2 vid Storsunds station, båda i Piteå socken, 
samt 8 vid Murjeks station i Jockmocks socken. 

I följd af vid ekonomiska besiktningar befunna försum
melser i fråga om byggnad och häfd har ett flertal åbor 
tilldelats, varningar at t sina åboskyldigheter fullgöra. En 
åbo har i följd af eftersatta odlingsskyldigheter från åbo-
skapet vräkts, och är nybygget enligt Kungl. Maj:ts be
slut sedermera utlagdt till kronoparken. 

För de jordaf söndringar, å hvilka under perioden fast-
ställelse. meddelats, redogöres i följande öfversikt: 

Antalet jordaf söndringar var under föregående period 
1,211 eller 259 färre, och den afsöndrade ägovidden 2,638-756 
hektar, således 2,714-056 hektar mindre än under denna pe
riod. 

Uppbörden i ränteriet af landstingsmedel uppgick år 
1901 till 68,499-10 kr., år 1902 till 81,511-71 kr., år 1903 till 

Tab. M. Till skatte omförda eller försålda hemman och ny
byggen i Norrbottens län åren 1901—1905. 

Tab. L. Taxering af fast egendom och af inkomst i Norrbottens län åren 1901—1905. 
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77,884-75 kr., 1904 till 94,100-52 kr. och ar 1905 till 107,109-00 
kronor. 

Landstingsskatten utdebiterades under nämnla tid med 
följande belopp, i öre, på hvarje bevillningskrona: 

Skatten har jämväl under denna period utdebiterats till 
olika belopp inom särskilda grupper af kommuner inom länet, 
hufvudsakligen med anledning af den antagna debiterings
grunden för länets bidrag till norra stambanan, och angifva 
de här ofvan intagna siffror den lägsta och högsta debite
ringen, som för någon kommun ägt rum. 

Prisen på spannmål, bättre hö och dagsverken vid 
markegångssättningarna angifvas i följande tabell : 

V akansafgiften för hel soldatrote uppgick år 1901 ti l l 
130 kr. 48 öre, år 1902 till 134 kr. 14 öre, år 1903 till 127 kr. 
90 öre och år 1904 ti l l 127 kr. 82 öre, hvarefter sådan- af-
gift upphört. 

6. Politi. 

A) Undervisningsväsendet. Folkundervisningen. Efter
följande tabell N (sid. 42) utvisar antalet skolor af skilda 
slag vid slutet af år 1905. 

Af denna tabell, jämförd med de i senast afgifna be
rättelse lämnade uppgifter, framgår, a t t antalet egentliga 
folkskolor under perioden ökats frän 90 till 115 samt an
talet mindre folkskolor och småskolor från 319 till 384. 
Antalet fasta folkskolor, som vid periodens början utgjorde 
79, hade vid dess slut ökats t i l l 102; de fasta småskolornas 
och mindre folkskolornas antal har under perioden ökats 
från 151 till 220 samt skolhusens antal från 200 till 285. 

Såsom i tidigare afgifna berättelser anmärkts, finnas 
inom länets finsktalande socknar åtskilliga af statsverket 
inrättade . folkskolor med svenska till uiidcrvisiuniixspruk. 
Med dessa skolor har man afsett dels at t lämna den svenska 
delen af gränsbefolkningen ett stöd för bevarandet af svenskt 
språk och svensk odling, dels at t bereda den finska befolk
ningen tillfälle at t lära sig fäderneslandets språk. Vid pe
riodens början funnos dylika skolor inrättade: inom Neder-
Torneå socken i Nickala, Säivis och Matti la; inom Karl 
Gustafs socken i Lappträsk, Kukkola och Korpikylä; inom 
Hietaniemi socken i Kukasjärvi och Niemis; inom Öfver-Tor-
neå socken i Turtola, Jänkisjärvi, Matarengioch Kuivakan-
gas;inom Korpilombolo socken iTeurajärvi.Narken och Jeri-
järvi; inom Pajala socken i Kengis och Aluonionalusta; inom 
Gällivare socken i Soutojärvi-Granhult, Mäntyvara-Yrti-
vara, Palohuornas-Leipojärvi, Liikavara-Dockas, Sammako, 
Satter-Purnu och Vetasjärvi-Kääntöjärvi. Under perioden 
hafva ytterligare tillkommit följande skolor: en i Svappa-
vara by af Juckasjärvi socken enligt nådigt bref den 27 
april 1900, en i Jocks by af Öfver-Kalix socken enligt nå
digt bref den 30 maj 1902 samt en i Pedlo och en i öfre 
Kuivakangas af Öfver-Torneå socken enligt nådigt bref den 
7 april 1905. De båda sistnämnda hade dock ej hunnit träda i 
verksamhet vid periodens slut. 

Storleken af det lönetillskott, som under perioden ut
betalts från härvarande ränteri åt lärare och lärarinnor vid 
folkskolor och småskolor i länet, framgår af följande tabel l : 

Enligt bestämmelse i nådigt bref den 28 juni 1895 var 
länet under åren 1901—1904 indeladt i två folkskoleinspek
tionsdistrikt, det ena omfattande de finsktalande försam
lingarna, det andra de svensktalande. Genom nådiga bref-
vet den 11 november 1904 bestämdes emellertid, a t t länet 
skulle från och med år 1905 delas i tre inspektionsområden, 
ett omfattande Gällivare, Juckasjärvi och Karesuando pasto
rat, ett bestående af Neder-Torneå, Karl Gustafs, Hietanie
mi, Öfver-Torneå och Pajala pastorat samt det tredje åter
stående delen af länet. 

De uti tidigare afgifna femårsberättelser omförmälda 
tre seminarier för utbildande af lärare och lärarinnor vid 
småskolor eller mindre folkskolor hafva varit i verksam
het jämväl under den nu gångna perioden. Därjämte har, 
då behofvet af ännu ett småskolelärareseminarium all t mer 
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gjort sig gällande, länets landsting år 1902 fattat beslut om 
inrättande af ett nyt t seminarium, som tillsvidare förlrgts 
till Tore. 

Landstingsseminariet i öjebyn har från och med höst
terminen 1901 erhållit egen för ändamålet uppförd lokal, 
hvartill en grundplåt af 10,000 kronor lämnats af enskild 
person. Byggnaden är brandförsäkrad för 30,000 kronor. 
Lärokursen är numera endast tvåårig. Lärarepersonalen 
har tillökats med en särskild lärarinna för öfningsskolan. 
Antalet lärare och lärarinnor, som utgått från seminariet, 
har utgjort: 

Stipendier och resebidrag till eleverna hafva årligen af 
landstingsmedel utdelats till ett sammanlagdt belopp af 2,500 
kronor. Därjämte har hvarje år från och med 1903 utdelats 
räntan å en genom enskild gifvare tillkommen stipendiefond 
af 500 kronor. 

Landstingsseminariet i Töie började sin verksamhet den 
1 septemler 1903 och har sedan dess fortgått med en årlig 
undervisningstid af åtta månader. Lärokursen vid seminariet 
är tvåårig. Med undantag af första arbetsåret, läsåret 1903 
—01, hafva samtidigt två klasser undervisats. Sedan början 
af höstterminen -1904 har med seminariet varit förenad en 
öfningsskola, bestående af en tvåklassig småskola med 12 
barn. Lärarepersonalen utgöres af en föreståndarinna, en 
biträdände lärarinna och en öfningslärarinna. Under ti
den till 1905 års slut hafva inalles 56 elever åtnjutit under
visning vid seminariet, däraf 6 manliga. Den 5 och 6 juni 
1905 förrättades afgångsexamen första gången vid semina
riet, och utexaminerades då samtliga 17 elever i andra klas
sen, flertalet med mycket goda vitsord. Af landstingsmedel 
hafva i stipendier och resebidrag till eleverna utdelats ett 
sammanlagdt belopp af 2,604 kronor. 

Beträffande det af statsverket inrättade seminariet i 
Haparanda, som har till ändamål at t utbilda lärare och 
lärarinnor vid småskolor i de finslctalande församlingarne, 
har under perioden i dess organisation den ändring vidta
gits, a t t vid seminariets öfningsskola år 1902 inrättats en 
folkskoleafdelning, hvadan läroanstalten sedan nämnda tid 
omfattar tre seminarieklasser och en öfningsskola, bestående 
af en tvåklassig småskola och en fyraklassig folkskola. Ge
nom den sålunda vidtagna anordningen äro de elever, som 
utgå från Haparanda seminarium, fullt kompetenta a t t skö
ta äfven mindre folkskolor och kunna vid behof med fördel 
användas såsom vikarier vid folkskola. Åt finska språket 
ägnas numera endast en timme i veckan i hvarje semi
narieklass. Under perioden 1901—05 hafva 64 ebver under
gått afgångsexamen (under föregående period utexamine
rades 37). Af dessa hafva sju fortsatt sina studier vid Här
nösands eller Umeå seminarium. De öfriga hafva anställts 
vid småskolor eller mindre folkskolor. En och annan har 

ock vikarierat vid folkskola. Elevernas antal under höst
terminerna af periodens särskilda år har utgjort: 

Prån och med läsåret 1905—06 åtnjuter elev i semina
riets tredje klass stipendium till et t belopp af högst 250 
kronor. I klasserna I och I I är högsta stipendiebeloppet 
fortfarande 200 kronor för läsår. 

Det af staten genom nådigt bref den 21 maj 1875 för 
utbildande af lärare och lärarinnor vid lappska småskolor 

Tab. N. Antal skolor i Norrbottens län vid 1905 års slut. 
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inrättade seminarium vid Mattisudden i Jockmocks socken 
blef under hösten 1904 förflyttadt till Murjeks järnvägs
station, där nya lokaler blifvit för detsamma uppförda på 
statsverkets bekostnad. Seminariets lokaler utgöras af tven-
ne byggnader, den ena inrymmande lärosalar och bostad 
för föreståndaren, den andra utgörande bostadshus för ele
verna. Ny uppsättning af möbler och inventarier har an
skaffats i samband med inflyttningen i de- nya lokalerna. 
Under perioden hafva i seminariet intagits 132 nya elever, 
och 55 hafva under samma tid utexaminerats. Vid början 
af läsåret 1901 var elevernas antal 29 och vid samma tid 
1905 var antalet 63. 

Högre allmänna läroverket i Luleå, som är fullständigt 
å såväl humanistiska som rcallinjen, hade vårterminen 1901 
ett lärjungeantal af 211. Höstterminen 1905 uppgick an
talet lärjungar till 263, däraf å gemensamma linjen 161, å 
reallinjen 68 och å latinlinjen 34. Lärames antal utgjordes! 
vid periodens slut af 7 lektorer, rektor inberäknad, 8 ad
junkter, 2 extra lärare och 3 öfningslärare. Till följd af 
lärjungeantalets tillväxt har det gamla, i början af 1860-
talet uppförda läroverkshuset länge visat sig vara alldeles 
otillräckligt. Eedan under nästföregående femårsperiod vid-
togos därför förberedande åtgärder för uppförande af ny läro
verksbyggnad, men ännu vid 1905 års slut hade byggnads
frågan ej vunnit sin slutliga lösning. Emellertid finnes grun
dad anledning antaga, a t t arbetet med den nya läroverks
byggnadens uppförande skall kunna påbörjas inom den när
maste framtiden. 

Piteå allmänna läroverk har på grund af föreskriften 
i Kungl. Maj:ts nådiga bref den 23 juni 1905 under perio
den ombildats till en sexklassig samskola. Lärjungarnes an
tal, som vårterminen 1901 utgjorde allenast 58, uppgick 
höstterminen 1905 till 100, däraf i samskoleklassen 32. Un
dervisningen vid samskolan har bestridts af 5 ämneslärare, 
rektor inberäknad, 1 ämneslärarinna och 3 öfningslärare. 

Jämväl Haparanda läroverk har under perioden ombil
dats till sexklassig samskola, i det a t t enligt nådigt bref 
den 2 juni 1905 de tre lägsta klasserna från och med läsåret 
1905—06 förändrats till samskoleklasser. Vid samskolan vo
ro höstterminen 1905 anställda 4 lärare, rektor inberäknad, 
2 lärarinnor och 3 öfningslärare. Lärjungarnes antal upp
gick vid periodens slut till 63. 

Elementarläroverket for flickor i Luleå, som hösttermi
nen 1900 hade 149 elever, har under den nu gångna perioden 
varit stadt i jämn utveckling. Lärjungarnas antal höstter
minen 1905 utgjorde 171, däraf 44 tillhörde den förberedande 
afdelningen eller småskolan och 127 den egentliga elemen
tarskolan. Af dessa hafva 18 åtnjutit kostnadsfri undervis
ning. I statsanslag har läroverket åtnjutit 2,250 kronor 
årligen under åren 1901 och 1902 samt 4,150 kronor under 
hvart och ett af åren 1903—1905. Vid läroverket voro 
höstterminen 1905 anställda 10 lärarinnor och 6 lärare, däraf 
3 öfningslärare. 

Läroverket för flickor i Piteå har jämväl under den 
nu gångna perioden varit i verksamhet. Lärjungeantalet 
var 116 höstterminen 1905. Däremot har flickskolans i Hapa
randa verksamhet upphört, sedan allmänna läroverket där
städes ombildats till samskola. 

I Neder-Kalix finnes en privat samskola, som för sin 
verksamhet åtnjuter anslag af Landstinget med 500 kronor 
årligen. Skolan hade höstterminen 1905 ett elevantal af 
6-3, däraf 52 i elementarklasserna och 16 i småskoleafdel-
ningen. Under år 1905 hafva vidare inrättats pr ivata sam-
skolor i Boden och Malmberget. Vid den förra undervi
sades höstterminen 1905 28 elever, fördelade i två klasser, 
och vid Malmbergets samskola 52. Skolan i Boden åtnjuter 
af municipalsamhället ett anslag af 1,500 kronor. 

. Tekniska skolan i Luleå, grundad år 1892, har var i t 
i verksamhet äfven under nu ifrågavarande period. Under
visningen har omfattat ämnena linearritning samt bygg
nads- och maskinritning, frihandsteckning, aritmetik, alge-
bra och geometri, välskrifning, modersmålet, engelska, bok
föring, metallslöjd, sång och målning. Därjämte hafva, 
utom skolans egentliga plan, anordnats tillsammans 9 väf-
kurser, hvardera om sex veckor, med inalles 42 elever. 
Under 1901 års vårtermin uppgick elevernas antal till 93, 
däraf 76 manliga och 17 kvinnliga, och under 1905 års 
hösttermin till 111, däraf 71 manliga och 40 kvinnliga. 
Medeltalet i yrke anställda har utgjort ungefär 50 %. Sko
lans utgifter belöpte sig under sistnämnda år till 4,230 kr. 
55 öre. Samma år uppbar skolan i elevafgifter 596 kr., 
i statsanslag 2,000 kr., af Luleå stad 1,500 kr., af Lands
tinget 1,000 kr. samt af Luleå fabriks- och handtverksföre-
ning 50 kr. 

Tekniska aftonskolan i Boden, som utgör en afdel-
ning af Bodens föreläsningsförening, började sin verksam
het år 1902. Undervisning har lämnats i följande ämnen: 
svenska, engelska, välskrifning, ritning, bokföring, räkning 
och algebra. Medeltalet elever under hvarje termin har 
vari t 60. ' 

Föreläsningskurser, hufvudsakligen afsedda för arbe 
tarekl assen, hafva under perioden vari t anordnade i Luleå, 
Piteå, Boden, Gällivare-Malmberget, Kiruna, Öfver-Tor-
neå, Neder-Kalix och Arvidsjaur. Bidrag af statsmedel t i l l 
föreläsningsföreningarna hafva u tgå t t med olika belopp, 
växlande mellan 250 och 800 kronor. 

Angående de två folkhögskolornas verksamhet inom 
länet har en kortfattad redogörelse lämnats här öfvan i sam
manhang med berättelser angående jordbruksnäringen. 

Norrbottens läns arbrtsslugor på landsbygden. Under 
vintern 1902—03, då, såsom förut i denna berättelse när
mare, omförmälts, en r ä t t allmän nöd rådde i do mera. afr 
lägsna socknarne i länet, inrättades på enskildt initiativ 
i åtta af dessa socknar s. k. arbetsstugor med särskild upp
gi f t at t taga om hand barnen i de fattigaste och från den 
allmänna samfärdseln mest afskilda hemmen. Dessa arbets
stugor förlades till fyra lappmarkssocknar, nämligen Ar
vidsjaur, Arjeplog, Jockmock och Gällivare, samt ti l l fyra 
socknar i finnbygden, Öfver-Torneå (i Pello), Korpilombolo, 
Pajala och Tärendö. I alla arbetsstugorna, utom i den i 
Gällivare, mottogos barnen till inlogering, och lämnades 
dem sålunda husrum och närande kost samt i mån af behof 
äfven beklädnad, hvarförutom barnen höllos till skolgång 
i skola å platsen och i arbetsstugan erhöllo undervisning 
i nytt iga handaslöjder. Arbetsstugan i Gällivare däremot 
anordnades endast för utspisning och slöjdundervisning. Un-
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der år 1903 och förra hälften af år 1904, första tiden af 
arbetsstugornas verksamhet, kunde på detta sätt 'beredas den 
bästa hjälp och omvårdnad åt inemot tillhopa 500 barn, alla 
tillhörande de af nöden mest hemsökta familjerna i obygden. 
De betydande kostnaderna bestredos af enskildes till arbets
stugorna skänkta gåfvor och delvis af de rikligt inström
mande allmänna nödhjälpsmedlen. Organisationen och led
ningen af verksamheten ombesörjdes af en för ändamålet 
konstituerad centralstyrelse, bestående af undertecknad 
lands!.öfding, fru Fanny Bergström, samt lektorn, numera 
rektorn Carl Svedelius. Under centralstyrelsen lydde lokal
styrelser, tillsatta en för hvarje arbetsstuga och samman
satta af några för saken intresserade och för uppdraget 
lämpliga personer i respektive orter. Såsom föreståndarinnor 
och lärare i slöjd anställdes af centralstyrelsen de bästa 
krafter, som stodo at t erhålla. Den ekonomiska förvalt
ningen ställdes redan från början under inseende af Ko
nungens Befallningshafvande. 

Då emellertid jämväl under år med bättre skörd fat
tigdom och brist nästan ständigt, och särskildt under vin
tern, råder i många nybyggare- och backstugusittarehem 
uti ifrågavarande socknar, och den allmänna offervillighe
ten icke tröttnade at t lämna sina gifmilda gåfvor till ar
betsstugorna, har dessas i begynnelsen tillfälliga verksam
het fortfarande hållits vid makt till obestridligt och stort 
gagn för länets befolkning i de aflägsnare trakterna. An
talet i desamma mottagna barn måste likväl förminskas 
till omkring 250 årligen, dels med hänsyn till nödens af-
tagando och dels till svårigheten a t t bereda rum och till
syn åt en så stor mängd barn, som till en början ansetts 
nödigt omhändertaga, samt äfven af ekonomiska skäl. 

Om sålunda verksamheten härutinnan af naturliga or
saker minskat i omfattning, kan den däremot i andra af-
seenden med fog påstås hafva väsentligen vuxit i betydelse. 
Arbetsstugorna hafva nämligen visat sig hafva en stor folk-
uppfostrande uppgift. Detta framgår tydligt ej mindre 
vid betraktande af do säregna förhållanden, under hvilka, 
do äro satta at t verka, än äfven af de resultat deras verk
samhet redan hunnit utvisa. 

I do afstängda nordliga trakter, hvarom här är fråga 
har den vidt kringspridda befolkningen sedan århundraden 
tillbaka lefvat e t t lif för sig, oftast prägladt af umbäran
den, okunnighet, slöhet och hemmens vanvård. Härti l l kom
mer, a t t en stor del af denna befolkning, eller närmare be-
stämdt inemot 25,000 personer, talar e t t främmande tungo
mål, finskan, som länge, i stället för at t tillbakaträngas, 
gjorde all t större intrång på svenskt område. Under se
nare tid hafva emellertid de nya kommunikationslederna 
samt industriens uppblomstring röjt väg för kulturen äfven 
här uppe. Med stora uppoffringar af staten, kommunerna 
och enskilde fortgår nu ett kraftigt och framgångsrikt upp
lysnings- och försvenskningsarbete inom Norrbottens lapp
mark och finnbygd, i syfte ,att i möjligaste mån höja be
folkningen i allmän hyfsning, arbetsförmåga och förvärfs-
kunnighet samt, hvad finnbygden angår, i kunskap i riks
språket. 

I detta arbete, som likväl af lä t t insedda skäl ingalunda 
kan vinna några hastiga och lätta segrar, taga arbetsstu

gorna en synnerligen värdefull, ehuruväl till följd af bris
tande tillgångar ännu skäligen begränsad del. E t t sär
skildt betydelsefullt gagn uträt ta arbetsstugorna därige
nom, at t i desamma i regel intagas barn från de mest af-
lägsna byarne och lägenheterna, hvarest tillfälle till skol
gång icke kan beredas. I arbetsstugorna hållas nämligen, 
såsom förut nämnts, alla barnen till skolgång under hela 
läseåret. 

Om än sålunda arbetsstugornas uppgift a t t lindra en 
kronisk nöd i all t väsentligt kvarstår såsom synnerligen 
behjäitansvärd, torde emellertid, såsom förhållandena nu ge
stalta sig, en icke mindre uppmärksamhet böra fästas vid 
deras nu utrönta förmåga at t tjäna den efterblifna ungdo
mens och därigenom äfven befolkningens uppryckning, upp
lysning och försvenskning. Arbetsstugorna kunna nämli
gen i detta afseende med fullt fog sägas befrämja ett verk
ligt statsintresse. 

Antalet barn, särskildt finsktalande sådana, som vari t 
i arbetsstugorna intagna från början af år 1903 till slutet 
af arbetsåret 1905—06, samt deras fördelning på de sär
skilda åtta arbetsstugorna framgår af följande tabell: 

Arbetsstugornas ekonomiska förhållanden utvisas af 
nedanstående utdrag af räkenskaperna: 



Arbetsstugor. Läkare. N o r r b o t t e n s län. 45 

Förestående sammandrag utvisar, a t t vid sista arbets-
och räkenskapsårets slut den 1 juli 1906 arbetsstugornas 
ekonomi visserligen icke ställde sig ogynnsam. Behållnin
gen utgjorde nämligen 78,137 kr. 43 öre, däraf innestående 
på deposition i allmän bankinrättning 52,783 kr., utgörande 
fonderade medel, däraf endast den årliga räntan får användas, 
samt å upp- och afskrifningsräkning 13,873 kr. 98 öre. Åter-' 

stående tillgångarna voro i penningar värderade matvaror 
och material, inventarier, kläder och slöjdalster m. m. Såsom 
inkomster under sista räkenskapsåret hafva bokförts tillho
pa 36,210 kr. 8 öre, däraf inbetalade fordringar 1,112 kr. 15 
öro, uppburna räntor 4,066 kr. 94 öre, genom försäljning 
af slöjdalster influtna medel 1,454 kr. 3 öre, af enskilda per
soner skänkta medel 20,157 kr. 43 öre, bidrag af kommunerna 
6,011 kr. 13 öre, vinst af nyårsannonsering 558 kr. 40 öre 
samt insamlade särskilda bidrag till uppförande af en ar-
betsstugubyggnad i Pello 2,850 kr. 

De af kommunerna lämnade bidrag utgöras ti l l en 
del af anslag in natura, såsom lokal, ved och lyse, hvilka, 
anslag efter ortens pris värderats i penningar. Skänkta, 
klädespersedlar ingå icke annat än undantagsvis i räken
skaperna och då såsom uppvärderade inventarier och för
brukningsartiklar. 

Utdraget af räkenskaperna utmärker tillika, a t t äfven 
om gåfvomedlen icke minskats i den omfattning, a t t någon 
inskränkning (af arbetsstugornas verksamhet ännu behöft 
ifrågasättas, sådan minskning i tillflödet af pennimggåf-
vor likväl gjort sig gällande, a t t nödvändigheten af dylik 
inskränkning visserligen icke bör anses utesluten, utan fast-
.mera kan komma a t t i en måhända r ä t t nära framtid in
träda till stor och yt ters t beklaglig skada för folkuppfost
ran i länets aflägsnare orter. Inkomsten af gåfvomedel m. m, 
utgjorde nämligen för tiden Vi 1903—V» 1904 84,559-58 kr., 
för arbetsåret 1904—05 45,492-58 kr. och för arbetsåret 1905 
—06 36,210-08 kr., sålunda en synnerligen afsevärd minsk
ning. Konungens Befallningshafvande vill l ikväl i detta 
sammanhang uttala den lifliga förhoppning, a t t genom all
män offervillighet dessa anstalter må för framtiden få åt
minstone i oförminskad utsträckning fortsätta sin välsig
nelserika och fosterländska verksamhet. 

B) Hälso- och s jukvård. Med afseentle ä sjukvården är 
länet indeladt i 9 provinsialläkaredistrikt, nämligen Neder-
Luleå, Öfver-Luleå, Piteå, Iiåneå, Neder-Kalix, Ofver-Kalix,. 
Haparanda, Pajala och Vittangi, af hvilka det sistnämnda 
från och med 1901 års ingång1 utbrut i ts från annat distrikt . 
Vid periodens slut funnos därjämte 9 extra provinsialläkare
distrikt, nämligen Älfsby, Arvidsjaurs, Edefors, Jockmocks, 
Gällivare, Öfver-Torneå, Arjeplogs, Malmbergets och Kiruna. 
Af dessa hafva de tre sistnämnda tillkommit under perioden. 

Till följd af de stora afstånden inom många af länets 
provinsialläkaredistrikt är det för en stor del af befolk
ningen synnerligen svårt, a t t ej säga omöjligt, a t t vid be-
hof erhålla läkarevård. För a t t i någon mån tillgodose de 
mest vanlottade landsändarnes behof i omförmälda afse-
ende har Kungl. Maj:t på därom gjorda framställningar 
medgifvit, a t t provinsialläkarne i Vittangi och Pajala 
samt extra provinsialläkaren i Öfver-Torneå må på stats
verkets bekostnad och efter förordnande af Konungens Be
fallningshafvande företaga resor, provinsialläkaren i Vit
tangi till Karesuando kyrkoby i Enontekis socken tre gånger 
årligen, provinsialläkaren i Pajala till Muonionalusta kapell
församling likaledes, tre gånger årligen samt extra provin
sialläkaren i Öfver-Torneå till Pello, Aapua och Olkamangi 
byar två gånger om året. 
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I livar och en af länets städer hafva fortfarande stads
läkare varit anställde. Hela antalet af inom länet bosatta 
läkare var vid periodens slut 32. Vid samma tid funnos 
vidare 4 tandläkare, 2 sjukgymnaster och 1 fältskär (i Lu
leå). 

En ny fast sjukvårdspersonal har under perioden till
kommit genom 1901 års landstings beslut a t t bevilja anslag 
till aflöning åt skolade sjuksköterskor, med 350 kronor till 
hvarje. Vederbörande kommuner hafva själfva förbundit 
sig a t t till sjuksköterskas aflöning hvar för sig bidraga 
med 300 kronor årligen. Vid periodens slut hade sålunda 
sjuksköterskor kunnat anställas i 13 af länets kommuner, 
eller i Piteå, Luleå och Haparanda städer samt i öfver-
Luleå, Älfsby, Piteå, Eåneå, Öfver-Torneå, Pajala, Arvids
jaurs, Gällivare, Keder-Kalix och Juckasjärvi socknar. Des
sa sjuksköterskors förnämsta uppgift är a t t i hemmen vårda 
personer, som insjuknat i smittosamma sjukdomar, eller, när 
deras hjälp ej för detta ändamål påfordras, andra sjuka. 
Särskildt. vid bekämpande af epidemiska sjukdomar bringa 
dessa sjuksköterskor en mycket god hjälp. För anordnande 
af sjuksköterskekurser vid lasarettet i Luleå har Lands
tinget jämväl beviljat nödiga medel. 

Barnmorskornas antal har under perioden ökats från 
61 till 77. För åren 1904—1906 har länets landsting ansla
git 500 kronor årligen, a t t användas till stipendier med 100 
kronor åt hvarje af de äldre barnmorskor inom länet, hvilka 
vilja genomgå en repetitionskurs vid barnmorskeundervis
ningsanstalten i Stockholm. I dessa kurser deltogo år 1901 
fem, år 1902 två, år 1903 en, år 1904 fem och år 1905 äfven-
ledes fem barnmorskor från länet; och synas dessa kurser 
hafva varit till stort gagn. 

Vaccinatörernas antal var vid femårsperiodens början 
51 och vid dess slut 65. Vaccinationsprocenten för tiden 
1901—1905 är 79-2, således ej så hög, som den borde vara; 
do förnämsta orsakerna härtill torde vara dels den animala 
vaccinens tidvis mindre goda beskaffenhet under de senare 
åren, dels motvilja hos allmänheten å vissa, ställen at t 
låta vaccinera sina barn. 

Särskildt med anledning af de i lagen angående vissa 
åtgärder mot utbredning af lungsot den 13 maj 1904 före-
skrifna desinfektioner hafva desinfektörer blifvit anställ
da i länets alla socknar utom fyra; i de socknar, där. di
striktssjuksköterskor äro anställda, hafVa dessa fått i upp
drag att verkställa föreskrifna desinfektioner. ,. ' 

Tab. O. Patientantal, underhållsdagar och sjukvårdskost
nader vid Norrbottens läns lasarett åren 1901—1905. 

Under perioden hafva nya apotek blifvit inrättade i 
Jockmock, Kiruna och Malmberget. Inom länet finnas nu 
15 apoteksinrättningar, nämligen apoteken i Luleå, Piteå, 
Haparanda, Boden, Eåneå, Neder-Kalix, Arvidsjaur, Gälli
vare, Malmberget, Älfsby, Öfver-Torneå, Jockmock och Ki
runa samt. medikamentsförråden i Pajala och Öfver-Kalix. 
Personalen vid dessa apoteksinrättningar uppgick vid peri
odens slut till 26. 

De allmänna sjukvårdsanstalterna i länet utgjordes vid 
periodens slut af länslasaretten i Piteå, Luleå och Hapa
randa samt sjukstugorna i Gällivare, Neder-Kalix och Jock
mock, hvarjämte under perioden tillkommit en sjukstuga 
i Kiruna, anordnad af Luossavara-Kirunavara aktiebolag. 
Äfven i Öfver-Kalix har funnits en sjukstuga, men dess 
verksamhet har med 1904 års utgång upphört. 

I senast afgifna femårsberättelse omnämndes Lands
tingets år 1899 fattade beslut a t t bevilja medel till uppfö
rande af ny lasarettsbyggnad i Luleå. Byggnadsarbetet 
påbörjades följande år och fortgick sedermera under åren 
1901 och 1902, så a t t byggnaden kunde för si t t ändamål 
högtidligen invigas den 23 december 1902. Härmed hadel 
nu sjukvården inom länet gjort ett godt framsteg. Det nya 
sjukhuset måste nämligen' anses motsvara de fordringar, 
man i våra dagar ställer på en modern sjukvårdsinrätt
ning, ehuru byggnaden tyvärr blifvit så knappt tilltagen,; 
a t t utrymmet redan nu efter endast några få års förlopp vi
sat sig otillräckligt. Kostnaderna för den nya lasaretts
byggnaden uppgingo till sammanlagdt 237,900 kronor, däri 
jämväl inräknade utgifterna för värmelednings- och ång
köksanläggning, vatten- och af loppsledningar, .installation 
af elektrisk belysning m. m. 

Angående patientantalet, underhållsdagar och sjuk
vårdskostnad vid de tre länslasaretten under de särskilda 
åren meddelas uppgifter i vidstående tabell O. De ut
gifter, sjukvården vid lasaretten kraft under perioden, haf
va uppgått till följande (belopp: 

Den allmänna sjukvårdsafgiften, som enligt Landstin
gets beslut fortfarande utgår med 50 öre för hvarje man
tal sskrif ven ;man och 25 öre för hvarje mantalsskrifven 
kvinna, har för hela länet under perioden uppgått till föl
jande belopp: 

Lcgosängsafgifterna hafva under åren 1901 och 1902 
vid samtliga lasaretten u tgå t t 'med 75 öre för patient,; 
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tillhörande lasarettets eget distrikt, med 95 öre för pati
ent från annat distrikt inom länet, med 1 kr. 35 öro för 
patient från annat län och med 2 kr. för utländsk patient, 
allt per dag. Under periodens tre sista år hafva däremot 
dessa afgifter, som alla afse vård å allmänt rum, u tgå t t 
med respektive 75 öre, 1 kr., 1 kr. 50 öre och 2 kr. 
Därjämte hafva under åren 1903—1905 särskilda afgif
ter varit bestämda för vård å halfenskildt rum med 2 kr. 
för patient, tillhörande länet, och med 3 kr. för länet ej 
tillhörande patient samt för vård å enskildt rum med re
spektive 3 kr. och 4 kr., all t efter som patienten tillhör lä
net eller ej. 

De årligen debiterade legosängsafgij'temas sammanlag
da belopp har utgjort: 

Vid 1901 års början funnos epidemisjukhus i de tre stä
derna och i Malmberget samt et t sämre sådant i Gälli
vare. Detta senare har sedermera blifvit försatt i myc
ket godt skick. Nya epidemisjukhus uppfördes under år 
1904 i Boden, Kiruna och öjebyn. För ett framgångsrikt 
bekämpande af farsotssjukdomar behöfdes ännu rä t t många 
epidemisjukhus inom länet; särskildt stort behof däraf har 
gjort sig gällande i Neder-Luleå och Neder-Kalix socknar. 

Af 1903 års landsting beslöts att inrätta en anstalt 
för undervisning och uppfostran af bildbara sinnesslöa barn 
från Norrbottens län. Anstalten, som förlades till Kånbyn, 
trädde i verksamhet med början af höstterminen 1904; den 
är afsedd för minst 15 elever i åldern 7—12 år; årsafgiften 
för elev bestämdes till 400 kr. och för medellös till 50 kr. 

Allmänna hälsotillståndet i länet har under hela fem
årsperioden betecknats såsom godt, ehuru under år 1901 
difteri och scharlakansfeber erhöllo en utbredning, som, 
åtminstone livad den förstnämnda sjukdomen angår, öfver-
gick hvad som förekommit under de föregående 10 åren. 

Anmärkningsvärdt är at t , ehuru länet under år 1902 
hemsöktes af missväxt, svårare än hvad som förekommit nå
got år sedan 1867, allmänna hälsotillståndet under året 
var mycket godt, och dödligheten var lägre, än hvad den 
varit på många år. 

Mortalitetcn har under femårsperioden varit i stadigt 
nedåtgående och var under de respektive åren 19-7, 18'7, 17°fi, 
15-0 och 1G-0 pro mille. 

Hvad angår de svårare epidemiska sjukdomarna hafva 
under åren 1901—1905 inga fall af kolera, smittkoppor och 
fläckfeber förekommit. Här meddelas en öfversikt af de vik
tigaste farsotssjukdomarnes utbredning inom länet under 
femårsperioden: 

Scharlakansfeber, som redan år 1900 förekom mycket 
talrikt, fick år 1901 ännu större spridning, med de flesta 
fallen i Luleå stad, Gällivare och Noder-Luleå distr ikt ; där 
efter har sjukdomssiffran vari t i jämnt och. raskt nedåt-
skridande. 

Difteri, hvaraf år 1900 förekommo 751 fall inom länet» 
fick mycket stor spridning under år 1901, då ej mindre 
än 1,042 fall anmäldes. Svårast härjade sjukdomen i Gälli
vare, Neder-Kalix, Öfver-Luleå och Neder-Luleå dis tr ikt ; 
men i förhållande till folkmängden talrika fall förekommo 
äfven i Vittangi, Älfsby och Arvidsjaurs d is t r ik t ; t i l l 10 
byar inom sistnämnda distr ikt samt ti l l några byar i 3 andra 
distrikt infördes smittan genom från Notvikens lägerplats 
hemvändande beväringsmanskap. Under de tre följande åren 
sjönk sjukdomssiffran raskt, en större epidemi inträffadei 
åren 1902—1903 i Kiruna; äfven i Luleå stad förekommo un
der år 1903 ganska många fall. Under 1905 ökades sjuk
domsfallens antal, särskildt på grund af en utbredd epidemi 
i Piteå distrikt. Mortaliteten i denna sjukdom synes ej haf
va varit stor. Antidifteriserum har al l t mera kommit t i l l 
användning och med goda resultat ; äfven allmänheten sy
nes på de flesta trakter inom länet hafva insett medlets goda 
verkan. 

S. k. akut barnförlamning började under år 1905 upp
träda epidemiskt inom länet. Under augusti inträffade et t 
enstaka fall i Älfsby kyrkoby; under årets sista tre månader 
anmäldes 9 fall i Pajala distrikt. 

Angående öfriga akuta infektionssjukdomar må näm
nas, a t t mässling förekom med talr ika fall särskildt under 
år 1902, då don var ovanligt utbredd i Gällivare distrikt. 
Under år 1905 anmäldes däremot endast 1 fall. 

Influensa har förekommit med ganska många fall under 
alla fem åren, men talr ikast under år 1904, då Luleå stad 
samt Gällivare, Öfver-Luleå och Neder-Kalix distr ikt hade 
a t t uppvisa de största sjuksiffrorna. 

Kikhosta förekom rä t t allmänt i länet under åren 1902 
och 1903. 

Tuberkulos härjar fortfarande allmänt både på lands
bygden och i städerna. I de sistnämnda förorsakade lung
soten under femårsperioden 193 dödsfall, motsvarande en, 
lungsotsdödlighet af 2-9 pro mille mot 3-0 under föregående 
femårsperiod och 3-5 under de tjugu åren 1875—1894. A t 
dödligheten i lungsot inom Norrbottens läns städer sålunda 
något aftagit, är tydligt. Huru förhållandena äro på lands
bygden, kan ej exakt uppgifvas, men af läkarnes årsberät
telser framgår, a t t sjukdomen har fåt t en synnerligen stor 
utbredning inom länet. Om man beräknar tuberkulosdöd
ligheten på landsbygden vara lika stor som i städerna, hvil-
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ket torde vara en låg beräkningsgrund, skulle i hela länet 
hvarje år dö öfver 400 personer i lungsot, och nära 600 döds
fall årligen skulle förorsakas af tuberkulos, en häpnadsväc
kande hög siffra. Länets befolkning synes numera hafva 
fått klart för sig, hvilken allvarsam fara denna sjukdom ut
gör för hvar och en. Tuberkulosens bekämpande har också 
under de sista åren allt mera tilldragit sig allmänhetens upp
märksamhet. Norrbottens läns landsting tillsatte år 1905 
en kommitté för att utreda frågan om beredande af vård åt 
do lungsiktige inom länet. Svenska nationalföreningen mot 
tuberkulos beslöt samma å r a t t från och med den 1 mars 
1906 inom några byar af Neder-Luleå socken anställa ett 
socialhygieniskt försök a t t hämma tuberkulosens spridning! 
och att i samband därmed upprätta en tuberkulosanstalt i 
Antnäs by. 

Allmän hälsovård. Vid femårsperiodens slut var hälso
vårdsstadgan för rikets städer i tillämpliga delar gällande 
för Gällivare, Bodens och Svartöstadens municipalsamhällen. 
För Gammelstads och Jockmocks kyrkobyar gälla särskilda 
hälsovårdsordningar. Byggnadsstadgarna för Kiruna och 
Malmbergets stadsplaner upptaga det väsentliga af §§ 13,: 
14 och 17—21 af hälsovårdsstadgan för rikets städer. 

På den allmänna hälsovårdens område återstår ännu 
mycket at t förbättra inom länet, och särskildt dess städer 
hafva ej hållit jämna steg med den hastiga utvecklingen 
under sista tiden i rikets öfriga städer; särskildt gäller dettas 
anskaffande af godl vatten och bortförande af affallsr och 
slaskvatten, hvilket sistnämnda till följd af den stränga och 
ihållande vinterkylan ej kan ske på lämpligt sätt vintertiden 
utan genom ett ordnadt kloaksystem. Som en glädjande för
ändring till det bättre är dock at t an'teckna, att i Luleå 
stad år 1904 beslöts anläggande af allmän vatten- och kloak
ledning, som skall vara färdig före 1906 års slut. 

Bland sanitära missförhållanden på landsbygden må 
nämnas, att brunnarne ofta ligga för nära gödselstad, la
dugård och körväg, hvarigenom vattnet lä t t förorenas. Al-
lårarne, d. v. s. de under ladugårdarne placerade, kolossala 
träbehållarne för flytande spillning och annan orenlighet t 

äro olämpliga, enär marken lät t förorenas från desamma. 
Bostäderna äro flerestädes illa uppförda; särskildt då

liga äro bostäderna för skogsarbetarne vintertiden, men äf-
ven i väl uppförda och rymliga boningshus råder alltför ofta 
trångboddhet, beroende på allmogens osed a t t vintertiden, 
tränga sig tillsammans hela familjen i et t rum, oftast kö
ket, som då äfven får utgöra hela hushållets sofrum. Tras
mattor ser man ofta i allmogens bostäder och oftast i allt 
annat än rent skick; däremot kan som en mycket god sed 
inom vissa delar af länet framhållas, a t t golfven årligen 
oljemålas. Äfven synes allmogen något hafva beaktadt på
minnelserna om, a t t spottning på golf, mattor etc. är både 
farlig och ful, men oseden är långt ifrån utrotad. Norrbot
tens illa beryktade lucksängar tyckas hålla på a t t så små
ningom försvinna, men det går alltför långsamt, och alltför 
många af dessa osunda, .osnygga och fula sängar finnas 
kvar. 

Med den personliga renligheten är det nog ej alltid så 
väl beställdt, men torde dock detta läns befolkning, åtmin
stone den svensktalande delen i sådant afseonde snarare 
vara bättre än befolkningen inom större delen af öfriga ri
ket. Bastur hafva uppförts här och där inom länet och lära 
r ä t t flitigt användas, men i allmänhet borde befolkningen 
använda bad betydligt flitigare, än hvad hitt i l ls skett. Un
derkläder borde oftare bytas och tvättas, än hvad nu synes 
vara fallet. 

Hvad födan beträffar, så gifver den mycket öfrigt att 
önska, såväl hvad sammansättning som beredning beträffar. 
Glädjande nog har man på sista tiden genom anordnande af s. 
k. skolköhskurser sökt gifva allmogens döttrar en välbehöflig 
undervisning inom denna viktiga del af deras verksamhets
område, och, hvad som är ännu mera glädjande, dessa kur
ser hafva omfattats med oväntadt stort intresse. Här vore 
helt säkert ett tacksamt fält för Landstinget a t t verka 
godt genom ekonomiskt understöd. — I detta sammanhang 
bör äfven nämnas, a t t de små barnen dels alltför länge näras 
med modersmjölken, dels alltför tidigt erhålla de vuxnes 
ofta ;nog otjänliga föda. 

Beträffande veterinärväsendet meddelas, a t t länet fort
farande är indeladt i tvenne länsveterinärdistrikt. Under 
perioden hafva därjämte såsom förut tvenne distriktsveteri
närer varit med aflöning af Landstinget anställde inom lä-

Tab. P . Rörelsen vid Riksbankens afdelningskontor i Luleå, Bankaktiebolaget Stockholm-Öfre Norrland och Härnösands 
enskilda banks kontor i Norrbottens län samt Aktiebolaget Luleå folkbank åren 1901 och 1905. 
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net. På bekostnad af landstingsmedel hafva vederbörande 
veterinärer å förut kungjorda tider företagit resor till öf-
ver-Torneå, Ofver-Kalixj Eåneå, Öfver-Luleå? Gällivare, 
Älfsbyn, Arvidsjaur, Arjeplog, Edefors, Jockmock och Pa-
jala för at t tillhandagå befolkningen i dessa orter. Då be-
hofvet af ytterligare veterinärers anställande inom det vid
sträckta länet gjort sig all t mer gällande, har af 1905 års 
landsting tillsatts en kommitté med uppdrag at t förebringa 
utredning och förslag till et t fullständigt ordnande af vete
rinärväsendet inom länet. 

1 Luleå finnes sedan januari 1901 en köttbcsiktnin<]S-
byrå, som förestås af den därstädes boende länsveterinären. 

C) Kredi tansta l ter . Bankrörelse har under femårs
perioden inom länet bedrifvits af: 

l:o) Riksbankens afdelningskontor i Luleå; 
2:o) Bankaktiebolaget Stockholm—öfre Norrland; med 

afdelningskontor i Luleå; Piteå,- Haparanda,- Gällivare och 
Kiruna; 

3:o) Norrbottens enskilda bank,- som år 1903 uppgick i 
Härnösands enskilda bank,- med afdelningskontor i Luleå, 
Piteå,- Haparanda, Boden, Malmberget och Neder-Kalix; 

4:o) Aktiebolaget Luleå folkbank. 
Angående dessa bankers verksamhet får Länsstyrelsen 

hänvisa till uppgifterna i tabell P (sid. 48). 
Af sparbankerna inom länet, som vid periodens början 

voro 12 till antalet, har en, nämligen Gällivare sparbank,-
blifvit ^under perioden upplöst. Såväl af den allmänhet,, 
till hvilkens gagn den vari t afsedd, som ock af dess liärmaste 
målsmän hade sparbanken i Gällivare under senare år om
fattats med synnerligen ringa intresse; och sedan det ombud, 
som af Konungens Befallningshafvande år 1904 förordnädes 
at t verkställa inspektion af bankens förvaltning, uti afgif-
ven berättelse anmält, a t t styrelse och hufvudmän, för ban
ken dåmera ej funnos, beslöt Konungens Befallningshafvan

de den 7 oktober samma år a t t förbjuda sparbankens fort
satta verksamhet samt a t t ställa densamma under utredning. 
Bankens affärer hafva sedermera blifvit afvecklade,- och den 
uppkomna behållningen, omkring" 2,300 kronor, skall enligt 
Konungens Befallningshafvandes beslut öfverlämnas till 
skolrådet i Gällivare församling, a t t af densamma förvaltas 
under benämning »Gällivare sparbanks understödsfond». Fon
dens ränteafkastning kommer a t t användas ti l l beklädnad 
af fattiga skolbarn inom Gällivare kyrkoby. — I tabell Q 
lämnas en redogörelse angående de öfriga sparbankernas 
ställning den 31 december 1905. 

Af de belopp,, hvarmed sparbankernas reservfonder öf-
verstigit tio procent af insättarnes behållningar, hafva un
der perioden till välgörande eller allmännyttiga ändamål 
i .enlighet med hufvudmännens beslut anslagits: 

,ai sparbanken i Luleå: till tekniska ökolajn i Luleå 500 
kr. under år 1902 och 300 kr. år 1903 samt ti l l Luleå skytte
förening 200 kr. år 1904; 

af sparbanken i Piteå: under 1905 1,500 kr. till en 
terminsafgiftsfond,- hvaraf årliga räntan, skall användas 
till bestridande af manliga eller kvinnliga lärjungars vid 
Piteå samskola terminsafgifter. 

Råneå folkbanks verksamhet under perioden framgår 
af följande öfversikt: 

Tab. Q. Sparbankerna i Norrbottens län år 1905. 
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Postsparbankens verksamhet inom länet under femårs
perioden framgår af nedanstående efter Styrelsens årsberät-
telsier upprättade tablå: 

Postsparbankskontoreus antal var vid slutet af år 1905 
1.42, medeltalet af hvarje kontors, område utgjorde 745-6G 
kvadratkilometer, och antalet invånare, fördeladt å hvart 
kontor,' upgick till 1,058. Motsvarande tal år 1900 voro 101, 
l,018-io och 1,296. 

Den verksamhet, som under perioden drifvits i länet af 
Norrlands hypoteksförening, framgår af följande uppgifter: 

Genom nådig resolution den 1 november 1901 har Kungl. 
Maj:t fastställt reglemente för Norrbottens stadshypoteks-
förening, som har till ändamål at t bereda lån åt fastighets
ägare inom länets städer och municipalsamhällen. Den nya 

föreningens verksamhet under perioden belyses af följande 
sftffrpr: 

I Luleå stad finnes.en panllåneinrätlning, som står un 
der inseende af en särskild, af stadsfullmäktige utsedd sty 
relse. 

D) Försäkr ingsans ta l te r . Inom länet verka fortfarandi 
Norrbottens läns brandstodsbolag, Piteå och Älfsby soek 
närs brandstodsbolag samt Norrbottens läns kreatursförsäk 
ringsbolag. Därjämte hafva under perioden tillkommit Ne 
der-Luleå sockens kreatursförsäkringsbolag, Neder-Kalh 
sockens ömsesidiga brandförsäkringsbolag samt Brandstods 
bolaget till försäkring af byggnader och lösegendom å lan 
det inom Neder-Luléå socken. Angående försäkringsväsen 
det i länet torde Länsstyrelsen i öfrigt få hänvisa till der 
publikajtion i ;ä(mnet, som af Försäkrmgäinspektionen årliger 
afgifves. 

E) F romma st if telser . Härom åberopas vi'dfogad< 
tabell 7. 

F) Fa t t igvård . Rörande fattigvården inom länet fäi 
Länsstyrelsen hänvisa till Statistiska Centralbyråns i detta 
ämne årligen offentliggjorda berättelser. 

Såsom understöd åt fattiga bland lappallmogen hafva 
under perioden af statsmedel lämnats i medeltal 6,920 kronor 
årligen, hvarjämte ersättning jämlikt 29, 30 och 31 §§ fattig
vårdsförordningen u tgå t t t i l l fattigvårdssamhällen med i 
medeltal 2-,050 kronor per år. 

Landskansliet och Landskontoret i Luleå den 29 december 1906. 

KARL J. BERGSTRÖM. 

A. S. Lilja. T. Sven-Nilsson. 
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Tab. 1. 

FOLKMÄNGDEN I NORRBOTTENS LÄN ÅREN 1901—1905. 
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Tab. 

ALLMÄNNA VÄGAR OCH SKJUTSNING I 

a) Längd af allmänna vägar och kostnader för deras underhåll 



Tab. 2. 

2. 

NORRBOTTENS LÄN ÅREN 1901—1905. 

samt vägkassornas inkomster och utgifter m. m. år 1905. 

Norrbottens län. 53 
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Tab. 3. 

HEMMAN OCH LÄGENHETER SAMT STADSJORDAR M. M. I NORRBOTTENS LÄN ÅR 1905. 

I. Landsbygden. 



Tab. 4. 

EGENDOMAR AF FIDEIKOMMISSNATUR I NORRBOTTENS LÄN ÅR 1905. 
(I Norrbottens län finnes icke något fideikommiss.) 

Tab. 5. 

EGENDOMAR TILLHÖRANDE INHEMSKA AKTIEBOLAG, I NORRBOTTENS LÄN ÅR 1905. 

Tab. 4 och 5. 
N

orrbottens 
län

. 
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Tab. 5. 
N

orrbottens län. 
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Tab. 5. (Forts.) EGENDOMAR TILLHÖRANDE INHEMSKA AKTIEBOLAG, I NORRBOTTENS LÄN ÅR 1905. 

Tab. 6. 
EGENDOMAR TILLHÖRANDE FRÄMMANDE MAKTERS UNDERSÅTAR, I NORRBOTTENS LÄN ÅR 1905. 

58 
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Tab. 7. 
FROMMA STIFTELSER, STIPENDIEFONDER, PENSIONSANSTALTER, ICKE REGISTRERADE SJUKKASSOR SAMT DÄRMED 

JÄMFÖRLIGA INRÄTTNINGAR I NORRBOTTENS LÄN ÅR 1905. 

Tab. 7. 
N

orrbottens 
län

. 
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Tab. 7. (Forts.) FROMMA STIFTELSER, STIPENDIEFONDER, PENSIONSANSTALTER M. M. 60 
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Tab. 7. 
N

orrbottens 
län. 
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Tab. 7. (Forts.) FROMMA STIFTELSER, STIPENDIEFONDER, PENSIONSANSTALTER M. M. 62 
N

orrbottens 
län. 

Tab. 
7. 
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