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BIDRAG TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

H) Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser. Ny följd. 3. 

ÅREN 

1866—1870. 

GEFLEBORGS LÄN. 

1. Länets indelning och naturbeskaffenhet i allmänhet. 

KJ nder ifrågavarande femårsperiod hafva 4 nya pastorat bildats, 
nemligen TJndersviks, Hassela, Järbo och Högbo, hvilka förut 
tillhört Arbrå, Bergsjö och Ofvansjö moderförsamlingar, hvar-
jemte komministersbefattningen i Idenors socken, som tillika med 
Hudiksvalls stad utgör ett pastorat, blifvit indragen. Härförutan 
har Nianfors kapellförsamling jemte byar från Enånger, Njut-

ånger, Forsa och Arbrå socknar bildats till serskild kommun, 
vid handhafvandet af hvars angelägenheter Kongl. Förordningen 
den 21 Mars 1862 om kommunalstyrelse på landet länder till 
efterrättelse; men i öfrigt har någon förändring i ofvanberörda 
hänseende icke egt rum. 

2. Innevånare. 

Tab. N:o 1. Vid 1865 års slut uppgick befolkningens antal, enligt man
talslängderna till 142,632 och då antalet, enligt berörda längder, 
vid 1870 års slut utgjorde 146,132 personer, så synes deraf, 
att folkmängden under ifrågavarande period ökats med 3,500 
personer. Efter 1867 års missväxt skedde en ej obetydlig 
emigration till Amerika, men efter de sista årens goda skördar 
har utvandringslustan aftagit. Inflyttningar, synnerligast till 
städerna, synas vara den otvetydiga orsaken till folkmängdens 
tilltagande under ifrågavarande 5 år. 

Några serskilda administrativa åtgärder för innevånare, som 
tala fremmande språk, hafva icke erfordrats. 

- Skismatiska rörelser af baptister och Hedbergianare före
komma fortfarande inom vissa socknar i Helsingland, men någon 
serskild församling enligt gällande författning har icke bildats; 
och hafva oordningar i borgerligt hänseende genom dessa rö
relser icke försports. 

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser 1866-1870. Gefleborgs 

Den i förra berättelsen omförmälda förändringen i bygg
nadssätt och klädedrägt fortfar. Socknedrägter, som längst bibe
hållit sig inom Delsbo och Bjuråkers socknar, hafva äfven der 
till större delen försvunnit och ändrats till mera likhet med 
ståndspersonernas. Tillgången å byggnads- och brännmaterial 
är oförminskad, men i en del kustsocknar är tillgången dera 
otillräcklig. 

Bruket af bränvin är å landsbygden i aftagande, men för
brukningen af kaffe och öl i tillväxt. Uti den dagliga spisord
ningen ingår till betydlig del salt ströimning och potatis. Nöd
bröd af bark och dylikt har med högst få undantag efter 1867 
års missväxt icke behöft användas. 

Utaf folknöjen förekommer endast dans. Sockenbiblioteken 
börja flitigare användas. Frivilliga skarpskytteföreningar finnas 
i flere delar af länet, men synas gå sin undergång till mötes. 

län. 1 



2 Gefleborgs län. Jordbruk. Tab. N:o 2. Brukningssätt. 

3. Näringar. 
Tabb.N2o.3. A) Jordbruk och B) Boskapsskötsel. Rörande dessa 2 

afdelningar åberopas Hushållningssällskapets derom afgifna här 
följande redogörelse: 

"Att jordbruket inom Gefleborgs län, likasom i öfrige delar 
af riket under femårsperioden 1866—1870 gjort icke så obe
tydliga framsteg, låter sig utan svårighet skönjas deruti, att 
man här och hvar förmärker allmännare användande af för
bättrade metoder för jordens skötsel, vidsträcktare införande af 
ordnadt vexelbruk, ökadt tillegnande af förbättrade åkerbruks
redskap, jordens sorgfälligare utdikande, tilltagande bemödanden 
att hålla jorden i nödig växtkraft samt en verksam håg att 
genom utförande af mera omfattande nyodlingar eröfra vidgade 
fält åt de vanliga kulturväxterna; — allt åtgärder, hvilka vittna 
derför, att länets jordbruk är stadt i ett jemt framåtskridande. 

I enlighet med de jordbruksstatistiska uppgifter, hvilka 
inom länets serskilda kommuner genom kommunal-nämndernas 
försorg äfvensom genom Magistraternas i städerna, årligen in
samlas och till Hushållningssällskapet afgifvas, uppkommer af 
länets odlade egovidder för år 1866 en totalsumma af 829,471,91 
qv.ref, hvaraf användts till trä-, humle- och kålgård 5,324,76 
qv.ref, till höstsäd 42,633,20 qv.ref, till vårsäd 188,790,15 qv.ref, 
till baljväxter 10,200,70 qv.ref, till potatis 30,758,55 qv.ref, till 
andra rotfrukter 1,650,40 qv.ref, till spånadsväxter 25,816,45 
qv.ref, till skörd af foderväxter 588,997 qv.ref, till andra växt
slag 1,040,55 qv.ref samt till trade 45,783,30 qv.ref. För år 
1870 åter lemna ofvan åberopade uppgifter följande summor: 
hela den odlade egovidden qv.ref 815,200,29, deraf användts till 
trä-, humle- och kålgård 7,073,91 qv.ref, til! höstsäd 42,494,50 
qv.ref, till vårsäd 189,376,59 qv.ref, till baljväxter 9,168,88 qv.ref, 
till potatis 36,626,73 qv.ref, till andra rotfrukter 1,554,20 qv.ref, 
till spånadsväxter 25,499,44 qv.ref, till skörd af foderväxter 
518,407,82 qv.ref, till andra växtslag 1^940,40 qv.ref samt till 
trade 47,652,96 qv.ref. Att den senare årsuppgiften mera närmar 
sig det verkliga förhållandet, torde efter flere gånger förnyadt 
upphemtande och sammanförande af uppgifter från de serskilda 
kommunerna kunna antagas, ehuru de tal, i densamma fram-, 
lagts, icke kunna betraktas såsom absolut riktiga, då exempelvis 
den för det senare året angifna odlade egovidden i så måtto är 
ofullständigt upptagen, att den odlade areal, som tillhör trenne 
socknar, ifrån hvilka uppgift i berörda hänseende saknas, i den 
uppgifna totalsumman icke ingår. Deraf härleder sig ock, att 
den odlade arealen det senare af ifrågavarande år, enligt åbe
ropade källan, uppgifves vara mindre, än den för det förra året, 
då densamma likväl, till följd af utförda nyodlingar, bort i sjelfva 
verket vara betydligt större. 

I öfverensstämmelse med samma uppgifter, innehades den 
odlade jorden af 

år 1866 år 1870 
égare af 4 tunnland och derunder 2,809 2,664, 

» » öfver 4 till och med 40 tunnland 7,230 6,564, 
» » » 40 » » » 200 » 614 578, 
» » » 200 tunnland 27 186. 

Antalet brukare af den odlade jorden utgjorde deremot 
under 

år 1866 år 1870 
brukare af 4 tunnland och derunder 4,663 5,097, 

» » öfver 4 till och med 40 tunnland 3,222 3,590, 
» » » 40 » » » 200 » 247 249, 
» » » 200 tunnland 17 138. 

I afseende på jordmånen är denna väsentligen olika uti 
länets skilda delar, då i den sydligare delen, eller provinsen 
Gestrikland, betydliga sammanhängande vidder förefinnas, der 
lera på leralf utgör den hufvudsakligaste beståndsdelen å de 
odlade fälten eller ock en fin glimmerartad lättjord, egande med 
leran någorlunda jemngoda fördelar för växtligheten, under det 
i vestra och norra delarne isynnerhet det öfre jordlagret består 
af sandblandad växtmylla på alf af mojord eller grus. Då jorden 
i Gestrikland likasom i åtskilliga af Helsinglands kustsocknar 
icke sällan visar tillgång på kalk, är deremot den merendels i 
det öfriga Helsingland förekommande, fint fördelade, grågula 
lättjord, kallad "mälja", som der öfvervägande utgör åkerjordens 
alf, och anses egendomlig för orten, i allmänhet mera kalkfattig. 
Inom Helsingland finnas dock bygder, såsom i Bollnäs, Alfta, 
Ofvanåker, Delsbo, Jerfsö, Ljusdal och Jättendal, der lera på 
leralf är förherskande med en lycklig blandning af öfriga för 
de odlade växternas behof nödiga mineraliska ämnen samt med 
tillgång på djup humus-jord, hvarigenom jordmånen der kan 
anses fullt jemförlig med den bästa i länets sydligare delar. De 
i länet pågående af landstinget bekostade undersökningar af 
frostländiga, vattendränkta trakter hàfva derjemte ådagalagt att 
vidsträckta, godartade myrar på leralf, tjenliga till odling, i 
Helsingland likasom i Gestrikland förefinnas. Vill man upp
ställa ett förhållande mellan den bättre och sämre jordmånen å 
den inom länet redan odlade jorden, torde få antagas, att då 
den goda kan antagas utgöra i rundt tal 10,000 tunnland, den 
medelmåttiga uppgår till 70,000 och den svaga till 30,000 
tunnland. 

Att lemna ett generelt uttryck för det inom länet allmänt 
gängse brukningssättet, låter sig så mycket mindre göra, som 
detta varierar högst betydligt inom olika trakter och äfven 
inom samma bygd, ja å en och samma brukares jord. 

Inom en del af den sydligaste delen, men äfven på åtskil
liga ställen inom det öfriga länet, bibehåller sig, ehuru mera 
sällsynt, tvåskiftesbruket med hvartannat års träda. Treskiftes-
eller fyrskiftesbruket förekommer deremot allmännare, då efter 
trädan tages l:sta året råg, 2:dra potatis, 3:dje korn. Men 
äfven inom samma bygd varierar, detta förhållande med hän
seende till jordens närmare och fjermare belägenhet, .då den 
intill gårdarne belägna jorden användes som öppen åker för 
producerande af säd och rotfrukter; på den mera aflägsna, i 
Gestrikland kallad vret- och i Helsingland svaljord, tages l:sta 
året lin eller hafre, 2:dra hafre eller blandsäd, 3:dje korn efter 
skedd gödsling, hvarefter skördas gräs under 4, 5 à 6 år. 

Ett ordnadt vexelbruk, hvilket vid de större egendomarne 
kommit till allmän användning, har dock äfven börjat här och 
hvar upptagas af länets allmoge, så långt fördelarne af jordens 
rationela brnkningssätt hunnit verka på öfvertygelsen om gagne-
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ligheten af införande utaf en efter jordmånens olika beskaffenhet 
ordnad växtföljd. 

Qvantiteten af det årliga utsädet finnes i enlighet med ofvan 
åberopade källa angifven i Tab. N:o 2, likasom ock beloppet 
af de årliga skördarna. -

Till hufvudsäden räknas för Gestrikland råg, korn och hafre 
samt ärter; för Helsingland korn och hafre samt gråärter, ehuru-
väl råg äfven der börjat mera allmänt odlas. I båda provin
serna, ehuru i några socknar mera, i andra mindre, förekommer 
äfven blandsäd, utgörande l/t à V3 korn och 3/4 à 2/3 hafre. 

Sädesskördarna anses i allmänhet tillräckliga för den jord
brukande befolkningens behof, så med afseende på eget uppe
hälle som till kreaturens utfodring. 

Derifrån gjorde beklagligen år 186T undantag, då skörden 
till en ganska , väsentlig del, synnerligast i nordvestra Helsing
land, skadades af frost. Föga kan deremot under vanliga år 
afsättas till andra orter. Till städerna och bruken inköpas 
derför icke så ringa qvantitet både råg och korn, äfvensom råg
mjöl till icke obetydliga partin importeras ifrån Ryssland. 
Med undantag af länets nordligast och nordvestligast belägna 
socknar, odlas i de öfriga äfven hvete, men till så obetydlig 
qvantitet, att skörden deraf långt understiger länets konsum-
tionsbehof. 

Linodling bedrifves inom länet till icke obetydligt omfång, 
serdeles inom Helsingland, och der synnerligast uti det Norra 
och det Vestra fögderiet, och afyttras årligen en icke obetydlig 
qvantitet lin, dels såsom råvara, dels i hemslöjdsväfnad utom 
länet. 

Så användes till spånadsväxter 
i Gestrikland i Södra Helsing- iNorraHelsing- i Vestra Helsing-

lands fögderi. lands fögderi, lands fögderi. 
Qv.ref. Qv.ref. Qv.ref. Qv.ref. 

Ar 1866 2,205,80. 5,371,10. 11,046,35. 7,193,20. 
» 1867 1,613,55. 2,534,80. 11,749,00. 7,171,20. 
» 1868 2,168,70. 5,390,10. 11,426,00. 7,165,20. 
» 1869 2,236,60. 5,525,40. 10,211,60. 7,150,20. 
» 1870..'.... 2,226,44. 5,628,60. 10,494,20. 7,150,20. 

Ibland jordfrukter intager potatis, som ingår i befolkningens 
dagliga föda, ett mera framstående rum och odlas till den om
fattning, att behofvet deraf fyllas af de årliga skördarna. Od
lande af rofvor till kreaturens utfodring förekommer hufvudsak-
ligast vid större egendomar. 

Foderväxtodlingen har under femårsperioden gått betydligt 
framåt, om ock icke öfverallt den förökade höskörden kommit 
ladugårdarne till godo, utan dels blifvit använd för det ökade 
antal dragare, hvilket de årligen tilltagande skogsafverkningarna 
gjort behöfligt, dels föryttrats, isynnerhet till från andra orter 
under vintrarne för skogskörslors utförande sig inom länet uppe
hållande talrike formän, hvilka hos trävarubolagen erhålla en 
lönande sysselsättning. 

Att täckdika sina egor utgör föremål för landtmannens år
ligen stigande uppmärksamhet till befordrande af jordbrukets 
utveckling. För att sprida kännedom om berörda dikningssätts 
fördelar och lemna biträde vid täckdikens anläggande, har Hus
hållningssällskapet haft anställd en dikningsförman, hvilken på 
sällskapets bekostnad företagit resor i länet, för att tillhandagå 
jordbrukare vid grunddikningsmetodens användning, och har 
genom denna Hushållningssällskapets åtgärd till befrämjande af 
de fördelar, hvilka ifrågavarande dikningssätt medför åt jord

bruket, vunnits en allmännare tillämpning äfven ibland allmogen. 
Under de trenne år berörde biträde varit användt hafva Hushåll
ningssällskapets kostnader i och derför belöpt sig till 1,569,07 
r:dr r:mt. 

Att för innehafvare af mindre jordbruk underlätta grund-
dikningars utförande, har Hushållningssällskapet årligen anvisat 
ett belopp af 1,500 r:dr r:mt, att tillhandahållas såsom ränte-
fria lån à 150 r:dr för att innehafvas under 5 år och derefter 
gäldas genom årlig amortering af en femtedel, mot vilkor att 
för hvarje erhållet sådant lån under länsdikningsförmannens 
kontroll täckdikas en areal af minst 2 tunnland. Dylika lån 
hafva till ett antal af 36 utdelats till jordbrukare inom skilde 
delar af länet och ådagalagt sitt goda inflytande till framkal
lande af ökade bemödanden ifrån äfven de mindre jordbrukarnes 
sida att tillegna sig det i flere hänseenden för jordbrukets ut
veckling vigtiga gagnet af jordens grunddikande. 

Arealen af den jord, som under femårsperioden blifvit grund-
dikad, utgör 4,826,08 qv.ref, nemligen: 

för år 1866 1,033,60 qv.ref, 
» » 1867 1,225,68 » 
» » 1868 1,530,00 » 
» » 1869 352,00 » 
» » 1870 684,80 » 

Odlingsarbeten, ibland hvilka flere af större omfattning, 
hafva blifvit utförda, och synes en liflig väckelse att göra de 
många myrar och sankmarker, hvilka hittills legat nästan ofrukt
bara och gagnlösa, fruktbärande, framkallats af de år 1865 på
började och sedan årligen fortsatta, af länets landsting bekostade, 
men af Hushållningssällskapet anordnade och öfvervakade under
sökningar af frostländiga vattendränkta marker i länet. Ny
odlingarna, som under femårsperioden utförts, hafva omfattat 

-år 1866 3,041,19 qv.ref, 
» 1867 9,450,00 » 
» 1868 9,530,00 » 
» 1869 975,00 » 
» 1870 2,063,43 » 

Summa 25,059,62 qv.ref. 
Ängsvattning har, der lokala förhållanden gjort sådan ut-

förbar, kommit på åtskilliga trakter af länet till användning, 
och omfattade under 

år 1866 en areal af 667,60 qv.ref, 
» 1867 » » » 677,60 » 
» 1868 » » » ... 730,00 » 
» 1869 » » » 186,00 » 
» 1870 » » » 500,00 » 

Afven åtskilliga vattenaftappnings-arbeten hafva kommit till 
utförande, och blef derigenom torrlagd 

år 1866 en areal af 2,027,20 qv.ref, 
» 1867 » » » .. 2,407,00 » 
» 1868 » » » 2,490,00 » 
» 1869 » » » .... 372,00 » 
» 1870 » » » 4,390,90 » 

Ofvan omförmälda, af länets landsting bekostade, under
sökningar af frostförande, vattendränkta marker inom länet, hvilka 
undersökningar redan kommit och än mer i framtiden torde 
komma länets jordbruk till godo, hafva intill utgången af år 
1870 inom Gestrikland omfattat en areal af 179,275 qv.ref och 
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Tab. Litt . A. Uppgifter rörande Valls landtbruksskola. 

inom Helsingland 119,742 qv.ref, utgörande tillsammans 299,017 
qv.ref eller 53,396 tunnland. 

Genom de omfattande förarbeten, hvilka genom dessa under
sökningar, med upprättande af dertill hörande kartor och pro
filer samt kostnadsförslag för dessa vidsträckta områdens torr
läggande, blifvit utförda, hafva ock flere utdiknings- och odlings
företag, understödda af beviljade statsanslag, såväl till afvär-
jande af de frosthärjningar, af hvilka rikets nordliga trakter 
tidt och ofta i mer eller mindre grad hemsökas, som för vin
nande af vidgade fält för en utsträckt kultur, redan kommit till 
utförande, och än flere torde ock vidare komma att framkallas 
till ovärderligt gagn för jordbrukets utveckling inom länet. 

Tab. Litt. A. Inom länet utöfvar en lägre landtbruksskola, inrättad af ett 
för ändamålet bildadt bolag, grundadt på 61 aktier à 1,500 
r:dr, sin verksamhet till jordbrukets och ladugårdsskötselns ut
veckling. I berörda bolag är Hushållningssällskapet delegare 
för ett belopp af 37,500 r:dr, representerande 25 aktier deri. 
Denna landtbruksskola, som bedrifves vid den i närheten af 
Gefle stad belägna kungsladugården Vall, hvilken bolaget inne-
hafver på 30-årigt arrende, räknadt ifrån år 1858, åtnjuter ett 
årligt statsanslag af 4,000 r:dr. Ofriga uppgifter beträffande 
ifrågavarande skola, meddelade af skolans föreståndare, direk
tören och riddaren W. Fogelmark, återgifves i nedanstående 
Tab. Litt. A. 

För trägårdsskötsel och träplantering äro håg och bemö
danden i stigande. Under femårsperioden har Hushållnings
sällskapet haft för länet anställd en trägårdsmästare, hvilken, 
på gjorda reqvisitioner, lemnat sitt biträde vid träplantering och 
anläggande af trägårdar, samt meddelat undervisning och råd i 
trägårdsskötsel. Sällskapets kostnader i och för dennes anställ
ning belöpte sig år 1866 till 948,98 r:dr r:mt, år 1867 till 939,26, 
år 1868 till 619,43, år 1869 till 626,10 och år 1870 till 668,36. 

För att befrämja anläggande af folkskoleträgårdar och den 
med deras anläggande för det uppväxande slägtet afsedda nytta, 
har Hushållningssällskapet årligen anvisat 400 r:dr, att med 100 
r:dr utgå såsom bidrag för ändamålet åt hvar och en af de 
kommuner, hvilka velat förbinda sig att sådan trägård anlägga 
och för framtiden till dess ändamål underhålla. Dylika under
stöd tilldelades år 1866 Ofvansjö, Ugglebo, Hamrånge och Mo 
socknar, år 1867 Valbo, Torsåker, Arbrå och Gnarp, år 1868 

Ugglebo och Söderala samt år 1869 Norrala socken. Under år 
1870 begagnade sig ingen kommun af berörda bidrag. Derjemte 
har Hushållningssällskapet tilldelat städerna Söderhamn och 
Hudiksvall hvardera ett anslag af 500 r:dr i och för utförande 
af träplanteringar. 

Beträffande boskapsskötseln och dess bedrifvande inom länet 
visa sig här och hvar, äfven ibland allmogeklassen, att bemö
danden för införande af ett förbättradt ladugårdsväsende börja 
vinna allmännare insteg, i ändamål att höja boskapsskötseln 
och dermed förenade mejerihandteringen ifrån den låga stånd
punkt, desamma tillförene intagit och ännu inom åtskilliga trakter 
fortfarande bibehålla. 

Ofvertygelsen om värdet af att egna ladugården en större 
uppmärksamhet och ökad omtanke mognar dock, om ock lång
samt. Framsteg härutinnan skönjas ock uti vidtagna åtgärder 
för att bereda kreaturen en rikare utfodring och en sorgfälligare 
ans, uti tilltagande bemödanden för erhållande af förbättrade 
raser, samt i allmänhet uti en stigande håg att åt ladugårdarne 
egna den omsorg och den omkostnad, som utgöra nödvändiga 
vilkor för betingande af en fördelaktig afkastning af desamme. 
Det i dessa hänseenden till ett bättre gifna föredöme, som ut
gått ifrån herregårdarne, har med tiden ådagalagt ett godt in
flytande på allmänna tänkesättets riktande på behofvet af ladu
gårdsskötselns upphjelpande, såsom äfven utgörande vilkoret 
för höjandet af länets jordbruk, hvilket, sedan de under flere 
år med så mycken ifver bedrifna skogsafverkningarna icke längre 
lemna den afkomst, som för närvarande, en gång torde draga 
till sig ökade krafter så i kapital som arbete och uppdrifva det
samma, likasom boskapsskötsel och mejerihandtering, till den 
ståndpunkt, att de komma att intaga ett mera framstående rum 
bland befolkningens förvärfskällor. Till vinnläggande om en 
förökad ladugårdsskötsel och en i sammanhang dermed utvidgad 
mejerihandtering tyckas ock länets så väl naturliga beskaffenhet 
som dess klimatiska förhållanden hafva hänvisat dess innebyg
gare. Likasom jordbruket genom de årliga skördarna icke ännu 
är i stånd att fylla ortens behof, lika litet kan produktionen 
af ladugårdsalster anses motsvara detta behof, men det årligen 
stigande värdet af dessa produkter drager jordegarens uppmärk
samhet och bemödanden derhän, att vidtaga nödiga åtgärder till 
att icke allenast föröka utan äfven förbättra sina mejeripro-
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dukter samt derigenom äfven bereda jordbruket ökad tillgång 
på det för dess höjande oundgängliga medlet, en kraftig gödsel. 

Tab. N:o 3. Antalet inom länet vinterfödda kreatur utvisas närmare 
af Tab. N:o 3. 

Till befrämjande af en förbättrad såväl ladugårdsskötsel 
som mejerihandtering har länets Hushållningssällskap, i likhet 
med hvad förut skett, äfven fortfarande under ifrågavarande 
femårsperiod med ett räntefritt lån å 1,000 r:dr understödt be-
drifvandet å Mogård i Mo socken af södra Helsingland af en 
mejeriskola för qvinlige elever ifrån länet. Undervisningen vid 
denna skola, hvilken stått under numera aflidna majoren P. U. 
Gussanders öfverinseende och ledning, har bestridts af en an
tagen länsmejerinna, som utgått ifrån Ultuna mejeriskola. Är
ligen hafva omkring 6 frielever åtnjutit undervisning vid skolan 
och genomgått den bestämda kursen. Deras underhåll har af 
Hushållningssällskapet bekostats. 

Länsmejerinnan har i öfrigt haft till uppgift att årligen 
under ena halfåret företaga resor i länet, för att, på grund af 
till Hushållningssällskapets Förvaltnings-utskott ingifna reqvisi-
tioner, på ort och ställe meddelas, i enlighet med allmänt god
kända grunder, undervisning i mjölkhushållning och ladugårds
skötsel. Detta hennes biträde har ock blifvit anlitadt, det ena 
året mer och ett annat mindre, men likväl i allmänhet så, att 
kännedomen om en förbättrad mjölkhushållning vunnit genom 
hennes medverkan en temligen vidsträckt spridning inom orten. 
Hennes aflöning, underhåll vid skolan jemte kostnaderna för 
företagna resor, äfvensom frielevernes underhåll, hvilket allt af 
Hushållningssällskapet bestridts, belöpte sig tillsammans under 
år 1866 till-1,656,13 r:dr r:mt, år 1867 till 975,28, år 1868 till 
1,627,64, år 1869 till 782,80 samt år 1870 till 1,345,48. 

I syfte att ytterligare befrämja mejerihandteringens utveck
ling inom länet, har Hushållningssällskapet äfven understödt an
läggande af s. k. distriktmejerin, och till den ändan utlemnat 
trenne räntefria lån, hvartdera å 3,000 r:dr för organiserande af 
trenne sådana mejerin, nemligen ett vid Storvik i Ofvansjö 
socken i Gestrikland och tvenne i Helsingland, af hvilka det 
ena vid Nordsjö i Jerfsö- socken, det andra vid Lottefors i 
Bollnäs socken. Om ock dessa mejerins verksamhet icke lyckats 
vinna någon vidsträcktare omfattning, hafva de dock i sin mån 
och hvart inom sin ort bidragit att göra en förbättrad mjölk
hushållning både känd och värderad. 

Spridande af förbättrade kreatursraser torde, för höjandet 
af ortens ladugårdsskötsel, vara ett ibland landthushållningens 
vigtigaste önskningsmål. 

Ett enskildt stamholländeri har derför inom länet upprättats 
genom ett för .ändamålet bildadt aktiebolag, grundadt på 72 
lotter à 100 r:dr, uti hvilket Hushållningssällskapet ingått såsom 
intressent för 15 lotter. Stamholländeriets hjord, som består 
af 2 tjurar och 20 kor, förutom ungboskap, af oblandad Ayrshire-
ras, är stationerad å Toretorp i Torsåker socken af Gestrikland, 
har årligen lemnat tillgång på 8 à 10 ungdjur till salu. Rasen 
anses för orten icke oändamålsenlig och har bibehållit sig frisk 
samt fri från tuberkelsjukan, hvaraf denna djurras å andra orter 
inom riket angripits. 

Gefle den 25 Mars 1872. 

Inom länet, nemligen på Sofiedal i Valbo socken af Gestrik
land, finnes äfven ett statens stamholländeri, hvars hjord af 
Algauer-ras består af 2 tjurar och 20 kor, stationeradt. Af 
denna ras hafva ungdjur, till antal af omkring 5, årligen af-
yttrats. Äfven ifrån aflägsnare orter har köplust till dessa djur 
försports. 

Af dessa förädlade raser hafva blifvit inom länet spridda 
djur, dels af fullblod, dels genom isynnerhet Ayrshire-rasens 
korsning med ortens inhemska raser, och hafva rasförbättringar 
börjat till följd deraf mer och mer tillvinna sig allmänhetens 
uppmärksamhet. 

Till uppmuntrande af såväl jordbruket som boskapsskötseln 
äfvensom af husslöjden inom länet, hafva af Hushållningssäll
skapet vid dess årliga sommarsammanträden och dervid anord
nade utställningar prisbelöningar för kreatur och mejeriprodukter, 
landtbruks- och slöjdalster, landtbruks- och ladugårdsredskap 
samt för profplöjning utdelats till följande belopp, nemligen: 

år 1866 vid Vifors bruk R:dr R:mt 340,00, 
» 1868 i Arbrå » » 398,00, 
» 1869 vid Toretorp i Torsåker socken » » 938,32, 
» 1870 vid Andersfors i Bergsjö socken » » 438,00. 

Dessutom hafva af sällskapets medel för utmärktare odlings
flit till åtskilliga personer utdelats belöningar dels i silfver-
pjeser, dels i penningar förutom sällskapets medaljer, hvarjemte 
af sällskapets gillen vid af dem hållna möten, med dervid an
ordnade utställningar, prisbelöningar till olika belopp blifvit för 
utställningsföremål under ofvan upptagne kategorier utdelade, 
till hvilket ändamål gilles-ledamöternes årsafgifter blifvit använda. 

Fördelaktigt vittnande om den lyckliga tillgång på arbets-
förtjenst samt om den sparsamhet, länets i allmänhet idoga och 
allvarliga arbetarebefolkning vet att iakttaga, må anföras, att i 
länets sparbank*), som år 1863 grundades af Hushållningssäll
skapet, hvilket, utom förut till bankens organisation anvisade 
1,500 r:dr, ytterligare anslog år 1866 1,000 r:dr till förstärkande 
af bankens grundfond, hade vid 1870 års slut 4,400 delegare 
en innestående behållning af 855,857,29 r:dr r:mt, och egde 
banken vid samma tid en reservfond af 10,407,43 r:dr r:mt. 

Då Hushållningssällskapet har till sin uppgift att befrämja 
landtmannanäringarnas intressen i länet, torde det icke anses 
vara ur vägen att i sammanhang med öfriga, här afgifna upp
gifter beträffande dessa näringar, omnämna beloppet af de medel, 
sällskapet haft under meranämnda femårsperiod att för sitt 
ändamål disponera, hvilka medel hufvudsakligast utgjorts af den 
författningsenliga andelen i de årliga bränvinsminuterings- och 
utskänknings-afgifterna ifrån länet, och belöpte sig dess intrader 

för år 1866 till R:dr R:mt 8,698,20, 
» » 1867 » » » 10,543,97, 
» » 1868 » » » 10,299,32, 
» » 1869 » » » 8,209,43, 

1870 » » » 13,468,95. 

*) Började sin verksamhet i Juli 1864. 

På Kongl. Hushållnings-sällskapets Förvaltnings-utskotts vägnar. 

N. G. W A L L D É N . 
P. A. Svedlund." 
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Tabb. N:is 4, 5 o. 6. C) Skogshushållning jemte D) Rofdjurs dödande. Någon 
ordnad skogshushållning kan ännu icke sägas förekomma inom 
länet. Visserligen har under den ifrågavarande femårsperioden 
ett noggrannare tillvaratagande af skogsprodukterna äfvensom 
vid försäljningen af afverkningsrätten af timmerskogar de högre 
prisen, en större försigtighet och omtänksamhet vid köpens upp
görande gifvit vid handen, att skogarnes hastiga aftagande allt 
mer och mer kommit befolkningen att fästa uppmärksamheten 
å behofvet af skogarnes bevarande och vård. De inom länet 
förekommande vidt skilda förhållanden göra emellertid att en 
sådan eftertanke ingalunda nu kan sägas vara allmän, kanske 
endast på några få ställen medfört en förminskning af den hejd-
lösa afverkningen. De nya förordningarna och föreskrifterna an
gående kronoskogarnes skötsel hafva emellertid för deras beva
rande åstadkommit bättre förhållanden än hittills, och har om
vårdnaden nu äfvenledes sträckt sig till bostållsskogarne, hvilka 
hädanefter komma att i dun mån, dermed kan medhinnas, in
delas till ordnad hushållning, ehuru i detta afseende hittills 
endast indelningsförrättningarna å skogarne till Skogs, Söderala, 
Ramsjö och Ilille socknars pastorsboställen, äfvensom Bolie 
militieboställe blifvit påbörjade och nära afslutade. A bruks-
skogarne inom såväl Gestrikland som Helsingland hafva icke 
de stigande kolprisen i allmänhet orsakat någon förändring hvad 
beträffar skogarnes skötsel, ehuru på några bruk inom Gestrik
land början till en förbättring synes vara tillämnad. Tillgången 
2>å, kol från sågverken, äfven från Stora Kopparbergs län, torde 
i viss mån kommit bruksegarne att förbise kolskogarnes när
varande tillstånd och minskade förmåga att lemna de erforder
liga betydliga kolqvantiteterna. 

Utom afverkningen af sågtimmer, ved och kolskog till större 
belopp än skogarne uthålligt kunna afgifva, påskyndas derjemte 
deras förminskande genom de isynnerhet i Helsingland gängse 
skogseldarne. Svedjning förekommer ännu temligen allmänt och 
inom vissa socknar ingifva de stora svedjefallen och de å dessa 
uppväxta skogsbestånden en grundad farhåga för en framtida 
total brist af timmerskog, ty oftast har skogsväxten å den för
brända marken visat sig afstadna, då träden uppnått en jem-
förelsevis obetydlig storlek. Lyckligtvis finnas på åtskilliga 
trakter vackra och lofvande ungskogar, som i en framtid äfven 
komma att lemna timmer om de få fortväxa orörde. Att utom 
de här ofvan angifna orsakerna till skogarnes förstöring äfven 
betningen, serskildt af getter, dertill bidrager, är nogsamt be
kant, men skulle denna olägenhet, om öfriga missförhållanden 
afhjelptes, å de vidsträckta skogsmarkerna utöfva endast ett 
ringa inflytande. Såväl skogseldarne som svedjandet har dock 
aftagit på senare åren, ehuru under den torra sommaren år 1868 
åtskilliga skogseldar härjade, hvarjemte år 1870 större delen af 
kronoparken vester om Långvattnet och en del af kronoparken 
öster om Långvattnet å en areal af tillsammans 4,500 qv.ref 
äfvenledes deraf blefvo hemsökte. 

Den tttstämplade afverkningen har under femårsperioden upp
gått till: 

å kronoparkerne 2,379 bjelkträn, 24,908 sågtimmerträn, 
hvarförutom å Karlstrands kronopark, å hvilken afverknings
rätten blifvit försåld för vissa år, utstämplades år 1870 13,779 
sågtimmerträn; å nybyggesskogarne hafva utstämplats 19,586 
sågtimmerträn. 

Skogshushållning. Tabb. N:is 4—6. Bergsbandtering. 

Å boställsskogarne hafva ej andra utstämplingar företagits 
än af vindfällen, hvilka i betydlig mängd förekomma efter den 
starka stormen i December månad år 1867. Afverkningen å 
Bergslags- och Grufva-allmänningarne kan ej uppgifvas. 

De af skogsstatens tjenstemän åtalade brott emot skogs- och 
jagtlagame hafva under perioden uppgått till ett antal af 31 
stycken, deraf flere mål rörande elgjagt under förbjuden tid. 

Torftägt begagnas icke och stenkol användes, utom för jern-
vägar och ångbåtar, endast till någon mindre mängd vid jern-
gj utérin och mekaniska verkstäder. 

Bofdjurens utödande är öfverlemnadt åt den enskilda före
tagsamheten. Utöfver de från statsverket utgående belöningar 
i berörda hänseende hafva Jerfsö socknemän utfäst 25 r:dr för 
fångande af björn. 

E) Bergs- och brnkshandtering samt F) Manufakturer och 
bandtverk. Angående bergs- och bruksrörelsen inom länet samt 
dervid anställde arbetare, meddelas följande uppgifter: 

Jemmalmbrytningen lemnade: 
År 1866 från 28 grufvor 319,778 ctr malm, 
» 1867 » 24 » 317,158 » » 
» 1868 » 23 » 348,620 » » 
» 1869 » 22 » 458,044 » '» 
» 1870 » 27 » 495,750 » » 

Masugnsrörelsen levererade: 
Ar 1866 fr. 24 masugnar 472,709 ctr tackjern o. 880 ctr gjutgods, 
» 1867 » 20 » 572,559 » » » » » 
» 1868 » 23 » 675,218 » » » 2,515 » » 
» 1869 » 20 » 761,307 » » » 4,027 » » 
» 1870 » 22 » . 786,740 » » » 11,528 » » 

Stångjemstillverkningen har förhållit sig på följande sätt: 
Ar 1866 fr. 52 verk med 121 härdar o. 11 vällugn. 481,394 ctr stångjern, 
» 1867 » 48 » » 116 » » 11 » 534,660 » » 
» 1868 » 49 » » 119 » » 11 » 525,357 » » 
» 1869 » 48 » » 119 » » 11 » 628,865 » » 
» 1870 » 47 » » 111 » » 12 » 611,623 » » 

Jernmanufåktur- och ståltillverkningen: 
Ar 1866 från 19 verk 52,859 ctr stångjern, 
» 1867 » 14 » 12,189 » » 
» 1868 » 14 » 39,152 » » 
» 1869 » 10 » 113,380 » » 
» 1870 » 10 » 72,623 » » 

Arbetare. 

Vid kungsgården inom Ofvansjö socken har blifvit anlagdt 
ett valsverk, hvarest afiidne bruksegaren Th. Petrés sterbhus-
delegares betydliga jerntillverkningar förädlas. 
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Tabb.N:is7ao.Ti. Tabb. N:is Ta och 7 b, upprättade efter samma for
mulär, som begagnas för de årliga uppgifterna till Kongl. Kom-
nierskollegium, utvisa förhållandet med manufakturer och handt-
verfc under sista året af perioden. 

Tillverkningarna vid såväl fabrikerna som handtverkerien 
försäljas hufvudsakligast inom länet samt till en del äfven utom 
detsamma, hufvudsakligast i Dalarne och norra Sverige. Från 
den i Gefle befintliga trätrådsfabriken hafva dock betydliga 
qvantiteter försålts till utlandet. 

Jagt idkas endast tillfälligtvis och icke såsom binäring. 
En del af städernas äfvensom kustsocknarnas befolkning 

idkar fiske såsom hufvudnäring. Städernas fiskeidkande inne
vånare bedrifva sin näring dels i de vid städernas skärgårdar 
befintliga fisklägen och dels i de norrländska hamnarna; dock 

Tabb. N:is 8 a O. 8J. A) Landkommunikationer. Vägarne underhållas i för
svarligt skick, men en del af desse borde dock vara i bättre 
stånd, såvida icke genom allmogens användande af enbets-åkdon 
för transport af isynnerhet jern och trävaruprodukter samt ett 
envist körande i samma spår vägarne sönderkördes, hvartill 
kommer att på flere ställen saknas tillgång på tjenJigt grus för 
vägarnes fyllning. Under perioden har en ny väg på kronans 
bekostnad anlagts omkring Helsinge regementes lägerplats, Mo-
hed. En ny bro har utan statsbidrag blifvit uppförd öfver 
Ljusne elf inom Arbrå socken och öfver en gren af nämnda elf 
inom samma socken är en bro af sten i förening med väg-
omläggning under byggnad, hvartill statsbidrag beviljats. Med 
väg-, bro- och färjpenningar är förhållandet enahanda, som under 
förra perioden. Den i senaste femårsberättelsen omförmälda 
reglering i afseende å grindarna öfver allmänne vägarne är nu
mera fullbordad, dervid en större del af dessa blifvit utdömda. 

Postskjutsen bestrides medelst serskilda beting i samband 
med jernvägs- och diligensfart och kronobrefbåringen ombesörjes 
på enahanda sätt som under förra perioden utom i Ljusdals 
socken, der den från och med år 1869 utgöres medelst gäst-
gifveriskjuts. 

Trafiken å samtlige jernvägarne inom länet har fortfarande 
varit serdeles liflig, synnerligast beträffande Gefle—Dala jern-
vägen, i afseende h vara meddelas följande öfversigt: 

Inkomster. Omkostnader. Behållning. 

År 1866 1,152,874,21. 984,874,21. 168,000. 
» 1867 1,165,521,92. 925,521,92. • 240,000. 
» 1868 1,419,691,88. 1,131,691,88. 288,000. 
» 1869 1,476,468,97. 1,116,468,97. 360,000. 
» 1870 1,509,946,32. 1,077,946,32. 432,000. 

Summa r:dr r:mt 6,724,503,30. 5,236,503,30. 1,488,000; dock 
anmärkes, att bland omkostnaderna upptagits afbetalningar å 
skuld och diverse afskrifningar. 

B) Sjökommunikationen. Kustfart idkas till någon ringa 
del med mindre farkoster från dels städerna och dels derintill 
gränsande kustsocknar, men bestrides förnämligast med ång-

har under en längre följd af år fiskerinäringen betydligt nedgått 
samt bedrifves på ett sätt, som serdeles för dem, hvilka nödgas 
göra långa med stora kostnader förenade resor, tillskyndat dem 
betydliga förluster. För öfrigt utgöras binäringarna fortfarande 
af kolningar och körslor för brukens räkning samt timmerhugg
ning och timmerkörning för trävarubolagen, äfvensom i kust
socknarna något kustfart med derstädes byggda båtar. Inom 
Helsingland utgör linodling en väsentlig näringsgren. Såsom 
husslöjd tillverkas derstädes en icke obetydlig del gröfre väf-
nader såsom buldan och foderväf äfvensom något finare lärft, 
hvilket allt till större delen föres till afsalu, men i anseende 
till låga bomullspris, har dock priset å lin och väfnader under 
periodens senare år varit nedtryckt. En mängd lin användes 
till fiskebragder. 

fartygen Sten Sture, Alexander von Ilumboldt, Telegrafen, Chap-
man, Berzelius, Njord, Thule, Söderhamn, Nya Söderhamn, Hu
diksvall, Norrhelsingen och Helsingen. Dessutom hafva under 
den tid, denna berättelse omfattar, blifvit dels af enskilda per
soner dels af bolag inköpte åtskilliga mindre ångslupar, hvilka 
dels verkställa bogseringar, dels underhålla persontrafik emellan 
städerna och de vid fjerdarne derinvid belägna landtställen och 
kringliggande fiskeskär. Dylika mindre ångslupar användas äfven 
för bogseringar och persontrafik i åtskilliga insjöar och segel
bara vattendrag inuti landet. Under loppet af år 1870 uppstod 
en ny befordringslinea för personer och gods medelst ångaren 
Löfsta, som gör dagliga turer emellan Gefle och Ledskär inom 
Löfsta socken i Uppsala län med anlöpande af Skutskär, Elf-
karleby och Karlholms bruk i samma län. Kusthamnarne äro 
i förra berättelser uppräknade. 

Någon förändring i fyr- och bakväsendet har icke egt rum. 

I städerna finnas 3 och å landet 1 postkontor ; hvarjemte å 
landet äro inrättade 3 postexpeditioner, 20 poststationer samt 
7 telegrafstationer. Städerna hafva dessutom 4 telegrafstationer. 

C) Sjöfart OCh handel. Tab. N:o 9 lemnar härom upp- Tab. N:o 9. 
lysning. 

Vid länets kuster hafva under perioden 22 sjöskador in
träffat, dervid 1 menniskolif blifvit spildt. 

I stället för den sedan äldre tider idkade gårdfarihandeln, 
som numera kan anses hafva i det allra närmaste upphört, före
kommer en annan slags sådan handel af kringvandrande per
soner, merendels från Tyskland, hvilka afyttra hvarjehanda kram. 

A de tider, som de årlige marknaderne tillförene hållits, 
samlas fortfarande i Hudiksvall samt Skästra i Jerfsö socken 
en ansenlig mängd af landets befolkning, som der idkar handel. 

Beloppet af bränvinsminuterings- och utskånkningsafgifterna 
inhemtas af Tab. N:o 12; men serskildt torde böra upplysas, 
att desamma under perioden inom Gefle stad uppgått till 175,046 
r:dr 78 öre. De kommunerna tillfallande andelar af ifrågava
rande afgifter hafva till allmänt nyttiga ändamål blifvit använda. 

4. Kommunikations-anstalter och varubyten. 



8 Gefleborgs län. Kameralförhållanden. Politi. Tabb. N:is 10—13. 

5. Kameralförhållanden. 
Tabb. Nås 10 o. 11. Tabb. N:is 10 a och 10 b visa förhållandet med 

hemman och lägenheter och Tab. N:o 11 med laga skiften. 
Under perioden hafva 27 landtmåtare varit i länet anställde, 

utom sista året, då antalet nedgick till 25; och hafva desse 
varit i tjensten biträdde af 16 medhjelpare och 5 elever i me
deltal räknadt. Jemfördt med perioden 1861—1865, har skiftes
verket under sista qvinqvenniet fortgått med oförminskad fart, 
ehuru inom detsamma åtskilliga för jordbrukaren hårda år väl 
kunnat ingifva fruktan för dess inskränkning. Detta finnes be-
kräftadt deraf, att då under förstnämnda tidrymd arealen af 
skiftad mark uppgick till 13% qvmil, den nu är något mera 
eller 13% qvil. Enligt Tab. N:o 11 utgör sammanlagda kost-

Den inom länet befintliga lägre landibruksskolan å kungs
ladugården Vall har fortfarande utöfvat sin verksamhet. Folk
skoleväsendet har under perioden gjort betydliga framsteg, ser-
deles till följd af den fortfarande vård, landstinget egnat det
samma. Prydliga och ändamålsenliga folkskolebyggnader hafva 
inom de flesta af kommunerna blifvit uppförda eller påbörjade. 

Gefle—Dala hypoteksförening samt Gefleborgs läns enskilda 
bank med afdelningskontor i Söderhamn samt filialbankerna i 
Gefle och Hudiksvall äfvensom Mälareprovinsernas enskilda 
banks afdelningskontor i Gefle hafva haft ett välgörande in
flytande på de industriela företagen. 

Tab. s-.o 13. Länets sparbank har fortfarande filialafdelningar inom 
flere socknar och dennas samt öfriga inom länet befintliga spar
bankers betydliga utveckling inhem.tas af Tab. N:o 13. 

Med distrikts- och sockenmagasin samt lego- och uddeman-
talskassor har någon förändring icke inträffat. Gefle sjöassurans
förening och fraktförsäkringsföreningen i Gefle ega fortfarande 
bestånd. 

Under perioden hafva inom åtskilliga kommuner bildats 
serskilda brandstodsföreningar synnerligast emellan så kalladt 
utanvirdsfolk eller torpare, handtverkare och arbetare. Länets 
brandstodsbolag har under qvinqvenniet godtgjort delegare i 
bolaget för lidna brandskador med tillhopa 214,004 r:dr 16 öre; 
till betäckande af hvilka utgifter delegarne debiterats med en 
afgift af i medeltal 16 öre för hvarje 100 r:dr af försäkrings
ansvarighetsbeloppet. 

Inom städerna Hudiksvall och Söderhamn hafva brand
skador af betydligare omfång icke timat, men den 10 och 11 
Juli 1869 nedbrann hela den norr om Gefle å belågne delen af 
Gefle stad med undantag af stora kyrkan och några få bygg
nader. Elden utbröt omkring kl. 12 på dagen uti en snickare
verkstad och spridde sig med förfärlig hastighet till angrän
sande byggnader. Vindens häftighet förde snart elden i olika 
riktningar och inom mindre än ett par timmar var norra stads
delen antänd på flere olika ställen, vidt spridda från hvarandra. 
Oaktadt eldsläckningsanstalterna genast ankommo till olycks-
stället samt befäl och manskap gjorde allt hvad på dem ankom 
till eldens dämpande, omöjliggjordes dock sådant genom den 
häftiga blåst och den starka torka, som herskade samt den 

nåden för laga skiften under perioden 431,942 r:dr, hvaruti dock 
en del af utgifterna för laga skiftet i Delsbo icke inbegripits; 
och då dessa utgifter otvifvelaktigt komma att uppgå till minst 
68,000 r:dr, blifver sammanräknade kostnaden omkring 500,000 
r:dr. Ehuru betydlig denna summa än förefaller, uppgår den 
likväl icke till högre belopp än 1,681 r:dr på mantalet, som 
gör på 1 öresland i Gestrikland 168 och i Helsingland 105 r:dr. 

I afseende å de inom länet under perioden influtna Tab. N:o 12. 
statsbidrag jemte hvarje års restantiebelopp, hänvisas till der-
öfver upprättadt sammandrag. Restantiebeloppen utgöras huf-
vudsakligast af bötesmedel, som vid hvarje års slut äro bero
ende på förvandling och aftjenande eller högre rätts pröfning. 

stora utsträckning, som elden antog. Den 11 Juli på förmid
dagen kunde elden anses hafva upphört efter att dock hafva 
härjat från stadsträgården ända ned till Gefle—Dala jernvägs-
station, dervid såväl rådhuset som gymnasiihuset, Sofia Magda
lena-kyrka, goss-skolan, forna atheneum, teaterhuset, tullhuset 
samt jern- och metallvågen jemte 501 gårdar, 4 bebyggda repare-
banor, 4 stycken malthus och 38 magasin nedbrunno. 

Den förlust, som genom denna stora brand förorsakades, 
kan icke med säkerhet bestämmas, men från de olika försäk
ringsbolagen, hvaruti en del af den nedbrunna fasta och lösa 
egendomen varit försäkrad, hafva följande ersättningar utgått, 
nemligen: 

Från städernas allmänna brandstodsbolag för försäkring af 
fastigheter R:dr R:mt 3,609,964,92. 

Från städernas bolag till försäkring 
af lösegendom » » 1,294,190,80. 

Från försäkringsbolaget Svea » » 323,884,55. 
» » Skandia ... » » 296,419,05. 

eller tillhopa R:dr R:mt 5,524,459,32. 

Sedan efter den öfvergångna eldsvådan öfversten m. m. 
friherre N. Ericson uppå anmodan afgifvit förslag till gatu-
och tomtreglering å den afbrände stadsdelen, har Eders Kongl. 
Maj:t under den 5 Oktober 1869 i nåder fastställt plan för 
dess reglering i hufvudsaklig öfverensstämmelse med be
rörda förslag. Redan i början af år 1870 reste sig å de af-
brända tomterna flere nya hus och byggnader oçh anmälningar 
till erhållande af byggnadsplatser tilltogo i så förvånande grad 
att till de gamla bebyggda gatorna angränsande kålsängar och 
beteshagar för sådant ändamål ifrigt togos i anspråk och allt 
antydde på befolkningens rastlösa sträfvan till ett snart åter
uppbyggande af den nedbrunna stadsdelen. 

I fråga om sjukvården hänvisas till sist afgifna berättelse, 
med tillägg att under perioden varit bosatt i Gefle en läkare, 
utan att vara i stadens tjenst anställd, samt att i Gefle och 
Hudiksvall inrättats provisoriska sjukhus, hufvudsakligast afsedda 
för koppsjuka och andra- smittosamma farsoter. Inom de flesta 
kommunerna finnas barnmorskor antagna och aflönade. 

6. Politi. 



Fattigvård. Tab. N:o 14. Gefleborgs län. 9 

Förutom tvenne djurlåkare med lön på stat, hvaraf den 
ene är bosatt i Gefle och den andre inom Jerfsö socken, finnas 
3 praktiserande sådane, bosatte å landet. 

Tab. N:o 14. Rörande fattigvården åberopas Tab. N:o 14. 
Efter 1867 års missväxt, då flertalet inskränkte sina ar

beten till det nödvändigaste, uppstod för många arbetsbrist, syn-
nerligast inom norra och vestra Helsingland. Dels af fattig
kassornas behållning, dels af rikligen influtna gåfvomedel och 

Gefle slott å Lands-kansliet den 11 Mars 1872. 

dels af erhållna undsättningslån inköptes då hufvudsakligast lin, 
som utlemnades till bearbetande af dem, som saknade arbets-
förtjenst och utvägar att sjelfva anskaffa det nödvändiga, hvar-
vid arbetslönen, tilltagen sådan, att utkomst bereddes de behöf-
vande, lemnades i matvaror samt den förlust, som vid försälj
ning af det tillverkade uppkom, godtgjordes af gåfvomedlen och 
fattigkassorna. 

På Landshöfdinge-Embetets vägnar: 

M. Florman. C. W. Lundberg. 

K. M:ts Befallningihafoandei fem&rsberätteUer 1866—1870. Gefleborgs län. 2 



10 Gefleborgs län. Tab. N:o 1. 

Tab. N:o 1. 

FOLKMÄNGD. 



Tabb. N:is 2 och 3. Gefleborgs län. 11 

Tab. N:o 2. 

J O R D B R U K . 

Tab. N:o 3. 

B O S K A P S S K Ö T S E L . 



12 Gefleborgs län. Tabb. N:is 4, 5 och 6. 

Tab. N:o 4. 

S K O G S H U S H Å L L N I N G . 

Tab. N:o 5. 

DÖDADE ROFDJUR. 

Tab. N:o 6. 

AF ROFDJUR DÖDADE HUSDJUR. 



Tab. N:o 7 a. Gefleborgs län. 13 
Tab. N:o 7 a. 

FABRIKER OCH MANUFAKTUR-INRÄTTNINGAR, ÅR 1870. 



14 Gefleborgs län. Tab. N:o 7 b. 

Tab. N:o 7 b. 

HANDTVERKERIN, ÅR 1870. 



Tab. N:o 8. Gefleborgs län. 15 

Tab. N:o 8. 

ALLMÄNNA VÄGAR, GÄSTGIFVERIN OCH SKJUTSNING. 



Tab. N:o 9. 
SJÖFART OCH HANDEL, ÅR 1870. 
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Tab. N:o 10 a. Gefleborgs län. 17 

Tab. N:o 10 a. 

HEMMAN OCH JORDLÄGENHETER, M. M. Å LANDSBYGDEN. 



18 Gefleborgs län. Tab. N:o 10 b. 

Tab. N:o 10 b. 

JORDOMRÅDE OCH EGENDOMAR I STÄDERNA. 



Tab. N:o 11. Gefleborgs län. 19 

Tab. N:o 11 

LAGA SKIFTEN, ÅREN 1866-1870. 



20 Gefleborgs län. Tab. N:o 12. 

Tab. 

K R O N O -



Tab. N:o 12. Gefleborgs län. 21 

N:o 12. 

U P P B Ö R D E N . 



Tab. N:o 13. 

S P A R B A N K E R N A . 
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Tab. N:o 14. 

FATTIGVÅRDEN. Tab. N
:o 14. 
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