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ÅREN 

1876—1880. 

G E F L E B O R G S LÄN. 

Gefleborgs län, omfattande provinserna Gestrikland och Hel-
singland, har under den period, hvarora fråga är, icke undergått 
förändring till sina gränser. Dess hela ytvidd utgör, enligt be
kantgjord beräkning af Generalstabens topografiska afdelning, 
168-1772 qvadratmil, hvaraf 155-17 qvadratmil fastland och 0-60 
qvadratmil öar och skär; insjöarne upptaga en yta af 12-34 
qvadratmil. Länets hela areal är fördelad på dess 4 fögderier 
på följande sätt: 

Gestriklands fögderi, oberäknadt sjöarne, .. 802,850 tunnland, 

Södra Helsinglands fögderi, sjön Bergviken oräknad, 947,383 •> 

Norra Helsinglands d:o , förutom sjöarne Dellons vattenyta, 788,141 » 

Vestra Helsinglands d:o omkring., 1,294,051 » '1 

I Gestriklands fögderi befintliga sjöar upptaga en yta af 
89,793 tunnland samt sjöarne Dellen och Bergviken tillsammans 
34,000 tunnland. 

') Denna areal kan ej med full noggrannhet angifvas, enär ledning saknas för 
beräknandet af den olikhet i fögderiets storlek, som kan hafva uppkommit der-
igenom att Högdals socken oeh en liten del af Ljusdals socken frångått fögderiet 
och till detta i stället lagts Hamra kapellförsamling; dock anses föietiämnda 
olikhet vara helt obetydlig. 

1. Länets indelning och naturliga beskaffenhet i allmänhet. 

Länets 3 städer ega jemte dem tillhörande donationsjord 
följande areal: 

Getle 8,161 tunnland, 

Söderhamn 0,390 » 

Hudiksvall 1,035 

I judicielt hänseende är länet fördeladt på 4 domsagor, 
nemligen Gestriklands, Södra Helsinglands, Norra Helsinglands 
och Vestra Helsinglands domsagor, af hvilka livar oeh en sam
manfaller med ett fögderi af motsvarande namn. 

I afseende på tingslagsindehdngen, utgöres Norra Helsing
lands domsaga fortfarande af 4 tingslag, hvari, enligt 2 kap. I 
§ rättegångsbalken, hållas lagtima ting två gånger årligen; men, 
med ändring af förut bestående tingslagsområden, hafva öfriga 
3 domsagor blifvit indelade, livar ocli en, i 2 tingslag, inom 
hvilka Kungl. förordningen den 17 maj 1872, angående ändring 
i vissa fall af bestämmelserna om häradsting, vunnit tillämpning. 

De sålunda åstadkomna förändringarna äro grundade på 
nedan omförmälta Kungl. bref. 

Beträttande först Gestriklands domsaga, så blef genom Kungl. 
b ref v et den 28 februari 1879 förordnadt om dess delning i 2 
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tingslag, omfattande det ena, under namn af Östra tingslaget 
Hille och Valbo samt Hedesunda och Öster-Fernebo dåvarande 
tingslag jerate Hamrånge socken, med tingsställe i Gefle, och 
det andra, benämndt Vestra tingslaget, Ockelbo socken med 
Amots kapellförsamling samt Ofvansjö, Torsåkers och Arsunda 
dåvarande tingslag, med tingsställe vid Storvik, hvilken reglering 
af tingslagen, jemlikt Kungl. brefvet den 16 maj 1879, trädde i 
verket med 1880 års ingång. I den sålunda beslutade tingslags
indelningen har dcrefter genom Kungl. brefvet den 6 februari 
1880 beslutats den förändring, att från och med 1881 års in
gång Oster-Fernebo socken skulle skiljas från domsagans Östra 
tingslag och förläggas till dess Vestra tingslag samt deremot 
Arsunda och Högbo socknar skiljas från det Vestra och förläg
gas till det Östra tingslaget. 

I följd häraf kommo vid femårsperiodens utgång Gestriklands 
Östra tingslag att utgöras af Hille, Hamrånge, Högbo, Valbo, 
Hedesunda och Arsunda socknar samt Vestra tingslaget att bestå 
af Ofvansjö, Torsåkers, .Tärbo, Oster-Fernebo och Ockelbo sock
nar med Amots kapellförsamling, 

Södra Helsinglands domsaga är genom Kungl. brefvet den 
10 mars 1876 från början af år 1877 indelad i 2 tingslag, om
fattande det ena, eller Vestra tingslaget, förutvarande Alfta och 
Bollnäs tingslag jenite Hanebo och Segersta socknar, med tings
ställe i Bollnäs, samt det andra, eller Östra tingslaget, Norrala 
förutvarande tingslag jemte Skogs socken med Lingbo kapell, 
med tingsställe vid Mo Myskje i Söderala socken, till följd 
hvaraf Vestra tingslaget utgöres af Alfta, Bollnäs, Voxna, Ofvan-
åkers, Hanebo och Segersta socknar samt Östra tingslaget om
fattar Norrala, Söderala, Trönö, Mo, Rengsjö och Skogs socknar 
med Lingbo kapell. 

Vestra Hehinglands domsaga har genom Kungl. brefvet den 
7 mars 1879 indelats i 2 tingslag, omfattande det ena Arbrå 
och Jerfsö förutvarande särskilda tingslag, bestående af Arbrå, 
Jerfsö och Undersviks socknar, med tingsställe i Karsjö by i 
Jerfsö socken, samt det andra Ljusdals forna tingslag, bestå
ende af Ljusdals, Färila, Ramsjö och Los socknar, med tings
ställe omvexlande i Ljusdal och Färila. 

I administrativt hänseende har länets vid femårsperiodens 
början varande indelning i 4 fögderier med tillhopa 31 länsmans-
och 2 landsfiskalsdistrikt undergått allenast den förändring, att 
till följd af Kungl. brefven den 7 december 1877 samt den 6 
februari och den 27 augusti 1880 länsmansdistrikten i Gestrik
lands fögderi till antalet minskats med ett genom sammanslag
ning af Hille och Hamrånge förut särskilda distrikt till ett distrikt, 
hvaremot inom Vestra Helsinglands fögderi bildats ett nytt läns
mansdistrikt af Ramsjö socken, som skilts från Ljusdals distrikt; 
men, på grund af nyssnämnda Kungl. bref, kommer i mån af 
nuvarande länsmännens i Hedesunda, Oster-Fernebo, Arsunda 
och Torsåkers distrikt afgång distriktens antal att minskas med 
ytterligare 2, i det Gestriklands fögderi, som ännu omfattar 8 
länsmansdistrikt, skall utgöras af: 

Hedesunda och Arsunda länsmansdistrikt, 
Valbo och Högbo » 
Hille och Hamrånge » 
Öster-Fernebo och Torsåkers » 
Ofvansjö och Järbo » 
Ugglebo och Amots » 

I länet, som fortfarande utgör ett landstingsområde, väljer 
landstinget till riksdagens första kammare 5 ledamöter. Till 
riksdagens andra kammare utses af Gefle stad 1, af städerna 
Söderhamn och Hudiksvall gemensamt 1, i hvardera af Norra, 
Södra oeh Vestra Helsinglands domsagor 1 samt af Gestriklands 
domsagas Östra valkrets 1 och af sistnämnda domsagas Vestra 
valkrets 1 ledamot, eller inalles 7 ledamöter. 

Ännu qvarstår den i föregående femårsberättelser anmärkta 
oregelbundenheten i den administrativa indelningen derutinnan, 
att hemmanet Jörsön N:o 1 i Hedesunda socken, utgörande 1 
mantal, i ecklesiastikt och ekonomiskt hänseende räknas till 
Söderfors socken i Uppsala län, men i judicielt och kommunalt 
hänseende till Gestriklands domsaga och Hedesunda kommun. 

I ecklesiastikt hänseende tillhör länet Uppsala erkestift och 
indelas i 6 kontrakt med 41 pastorat, bland hvilka numera äfven 
Rengsjö socken, som tillförene varit till ett pastorat förenad med 
Mo socken, sedan 1878 utgör egen församling; kyrkosocknarnes 
antal är 49, kapellagens 14. 

Med hänsyn till helso- oeh sjukvården är länet indeladt i 
5 provinsialläkaredistrikt, nemligen Gestriklands, Söderhamns, 
Hudiksvalls, Alfta och Jerfsö distrikt, samt i 3 sjukvårdsdistrikt, 
nemligen Gefle och Gestriklands, Söderhamns och Södra Hel
singlands samt Hudiksvalls och Norra Helsinglands, på hvilka 
båda sistnämnda, omfattande h var sitt fögderi med motsvarande 
namn, äfven Vestra Helsinglands fögderi tillhörande socknar äro 
fördelade. 

Beträffande bergshandteringen tillhör länet andra eller Gefle-
Dala bergmästaredistrikt, samt vidkommande skogshushållningen 
Södra Norrlands distrikt, med indelning i 4 revir. 

I och för justeringen af mått och vigter har länet fördelats 
på 4 distrikt, nemligen de med N:ris 43 och 44 inom riket be
tecknade samt länets 3:dje och 4:do distrikt. 

Med afseende å tullväsendet är länet indeladt i 3 tullkam
maredistrikt och tillhör beträffande lots- och fyrväsendet Norra 
lotsdistriktet samt Sundsvalls och Öregrunds fördelningar. 

På länet, som tillhör 3:te militärdistriktet, äro indelade 
Kungl. Helsinge regemente med 1,200 rotar, af hvilka äro in-
dragne till statsverket 16 f. d. furirsrotar samt till musikens 
underhåll, fältmusikanter, spel, trumslagare och gevärshandt-
verkare anslagne tillhopa 102 rotar; hvaremot till aflöning af 16 
volontärnummer medel utgå direkt från statsverket; — 5 num
mer af Kungl. Lifregementets dragoukår, Norrlands l:sta båts
manskompani med 141 rotar, förutom 35, för hvilka ständig 
vakansafgift erlägges af städerna; samt 64 rotar af Norrlands 
2:dra båtsmanskompani. 

Länets naturbeskaffenhet i allmänhet har icke undergått an
nan förändring, än den som blifvit den naturliga följden af fort
gående sjöaftappningar och myrutdikningar. 

Under perioden hafva icke utkommit några andra arbeten 
rörande länet i geologiskt, topografiskt eller naturhistoriskt af
seende, än dels en i Geologiska föreningens i Stockholm förhand
lingar år 1877 förekommande,1 af A. E. Törnebohm meddelad 
beskrifning jemte karteskiss öfver sandstensbäckenet i Gestrik-
land, dels ock 2 blad af det utaf Generalstabens topografiska 
afdelning offentliggjorda karteverk, det ena betecknadt med Gy-
singe och till en del innefattande länets sydligaste område inom 
Öster-Fernebo och Hedesunda socknar, samt det andra beteck-
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nadt med Löfsta, upptagande skären Löfgrund, Eggegrund m. fl. 
utanför Gefle. 

Enligt Törnebohms ofvannämnda beskrifning hvilar Gafleåns 
dalgång från Storsjön öster ut till hafvet på en undergrund af 
sandsten, hvilken dock af mägtiga och jemnt utbredda lösa jord-
aflagringar täckes så fullständigt, att den endast på några få 
ställen blifvit verkligt observerad. Sandstensbäckenet företer 
på flere ställen å ömse sidor om Gafleån inlagringar af diabas 
eller diabasmandelsten, hvilken påträffats i fast klyft sydost in
vid Gefle i närheten af Kungsbäck, vid Margretehills station, 
vid Sandviken och några flere ställen. Läget af dessa mandel-

Enligt mantalslängderna utgjorde år 1875 länets befolkning: 
mankön 78,288, qvinkön 82,739, tillhopa 161,027, af hvilka 
70,422 voro fria från mantalspenningar; samt år 1880: mankön 
87,253, qvinkön 90,545, tillhopa 177,798, hvaraf fria från man
talspenningar 77,367. 

Den mantalsskrifna befolkningens antal har således under 
perioden ökats med inalles 16,771 personer, motsvarande 10-42 
proc, under det folkökningen närmast föregående tre qvinqven-
nier utgjort: 

1861—65 8,090 personer eller 6'0i proc., 

1866—70 3,500 » « 2-45 » 

1871—75 14,895 » » 10 ' is » 

Af denna tillväxt i befolkningens antal under ifrågavarande 
period komma 

på landsbygden 12,637, utvisande en ökning af... 9'41 proc, och 

» städerna 4,134, utgörande en tillväxt af.. 15'21 » 

Med afseende på de skilda könen utgjorde af befolkningens 
hela antal: 

är 1875 å landsbygden: män 48'74 proc., qvinnor 51'26 proc, 

i städerna: » 48'02 » » 51'98 » 

» 1880 å landsbygden: » 49'31 » « 50-«9 » 

i städerna: 47-95 » » 52'05 » 

hvaraf visar sig att, medan olikheten i antalet af de olika könen 
ej obetydligt utjemnats â landet, ett motsatt förhållande, om ock 
i ringa mån, gjort sig gällande i städerna. 

De från mantalspenningar befriades antal, som under pe
rioden ökats med 6,945 personer, eller med 9-8 6 proc, utgjorde 
af den mantalsskrifna befolkningens antal: 

år 1875: å landsbygden 44'<ii proc, 

i städerna 39'aö » 

« 1880; å landsbygden 44'32 «. 

i städerna 39'J6 > 

Befolkningen inom kvart och ett af fögderierna utgjorde, 
enligt mantalslängderna, år 1880 för 

Geslrikland 46,765 personer, 

Södra Helsingland.. 39,440 » 

Norra » 36,461 

Vestra » 23,819 

stensstråk, af hvilka det södra går ej långt ifrån och parallelt 
med sandstensbäckenets södra samt det norra nära och jemn-
löpande med bäckenets norra gräns, föranleder till det antagande, 
att de båda stråken ej äro annat än de utgående kanterna af 
en och samma i det skålformigt böjda sandstensbäckenet in
lagrade grönstensbädd. 

Den under föregående period genom hushållningssällskapets 
försorg utgifna tidskrift, upptagande ämnen, som äro af intresse 
för landtmannanäringarna, har fortfarande utgått äfveu under 
förevarande period. 

I betraktande deraf, att nativitetsöfverskottet för hela länet 
under perioden uppgår till allenast 11,712 personer, under det 
folkökningen stiger till 16,771, öfverskjuter följaktligen de till 
länet inflyttades antal de utflyttades med 5,059 personer. 

På landsbygden visar sig folkmängdens tillväxt starkast 
inom Vestra Helsinglands fögderi och derstädes störst under 
periodens 3 sista år, hvarunder den vuxit med 2,128 personer; 
förklaringsgrunden härtill synes vara att söka i det stora antal 
arbetsfolk, som i och för då inom fögderiet pågående byggnad 
af norra stambanan dit inflyttat från andra orter. 

Bland städerna intager beträffande folkökningen Söderhamn 
främsta rummet. Detta förhållande är sa mycket mera beak-
tansvärdt, som efter den förhärjande eldsvåda, hvilken den 22 
juli 1876 ödelade större delen af denna stad, befolkningens antal 
samma år nedgick till 5,996 från att hafva varit 6,381 vid 1875 
års slut. Svårigheten att erhålla bostäder inom det af elden 
hemsökta samhället är den förklarande orsaken till berörda folk
minskning, likasom stadens behof af ökade arbetskrafter för sitt 
återuppbyggande förklarar den snart inträdda höjningen i be
folkningssiffran. 

Jemväl Hudiksvalls folkmängd har ej oansenligt vuxit, hufvud-
sakligen dock endast under periodens 3 första år. Efter de 
eldsvådor, som den 7 augusti 1878 och den 10—11 februari 
samt den 15—16 oktober 1879 lade en stor del af staden i 
aska, var år 1879 folkökningen deremot obetydlig, och år 1880 
visar till och med ett tillbakagående, i det folkmängden då min
skades med 3 personer. Anledningen härtill lärer vata den, att 
i stadens omedelbara närhet, men å hemmanet Aviks område 
inom Tuna socken, på senare år erbjudits tillfälle till byggnads-
platser, hvilka blifvit mycket begärliga för i trävarurörelsen in-

2. Invånare. 
I afseende på folkmängden i städerna hänvisas till bila«de 

tabell N:o 1. 
Den folkökning, som egt rum under perioden, fördelar sig 

sålunda: 
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vid fjärden sysselsatte arbetare. Den på sådant sätt uppkomna, 
reguliert indelade och bebyggda förstaden, benämnd Åvik, jerate 
derintill liggande gärdar beboddes vid periodens slut af inemot 
500 personer. 

Enligt de från presterskapet meddelade uppgifter besteg sig 
länets folkmängd den 31 december 1880 till 87,571 män och 
91,157 qvinnor, eller tillhopa 178,728 personer, hvilket tal med 
930 öfverstiger det, som angifves af mantalslängderna. Denna 
olikhet härflyter från skiljaktiga anteckningar hos de civila och 
ecklesiastika myndigheterna och torde kunna, åtminstone till nå
gon del, bero på efter mantalsskrifningarnas förrättande hos 
presterskapet anmälda barnsbörder. Förhållandet gestaltar sig 
i alla händelser betydligt fördelaktigare vid slutet af perioden, 
än vid dess början, då skiluaden mellan ifrågavarande uppgifter 
besteg sig till 2,170 personer. 

Då länets invånareantal, enligt tillgängliga upplysningar, 
utgjorde på qvadratmil: 

är 1772 437, 
» 1800 534, 
» 1810 536, 
» 1825 621, 
» 1850 771 och 
» 1875 1,047, 

hvilken sistnämnda siffra utgör 184 personer mindre per qvadratmil 
vid jemförelse med befolkningens täthet inom hela riket, så 
belöper sig år 1880 på qvadratmilen ett antal af 1,147 personer, 
hvilket är 135 personer mindre å qvadratmil än antalet invå
nare per qvadratmil i hela riket. 

Dödlighetsprocenten inom länet har vexlat emellan 2-50 år 
1876 och 1-77 år 1879 samt utgör i medeltal för ifrågavarande 
fem år 2-04. 

Någon mera allmänt utbredd farsot har ej under perioden 
varit för handen, men flere orter inom länet, förnämligast Gefle 
och Söderhamn samt Hedesunda, Hamrånge och Torsåkers sock
nar, hafva hemsökts af difteri och skarlakansfeber, hvilka sjuk
domar skördat ett stort antal offer. 

Ehuru söndringarna på det kyrkliga området icke ledt till 
bildandet af särskilda församlingar, är likväl den skismatiska 
rörelsen med vexlande lifaktighet stadd i fortgående. Så hafva, 
under det den baptistiska sekten, som vid början af ifrågava
rande period tilldrog sig ganska många anhängare, visat påtag
liga tecken till en tynande tillvaro, meningsskiftningarna ökats 
genom framträdandet af 2:ne i länet nya läror, metodismen och 
den s. k. waldenströniianisinen. Efter det sistnämnda läras upp-
hofsman, lektorn P. P. Waldenström, inflyttat till länet, har 
denne förstått att ej mindre genom i betydande upplagor spridda 
smärre skrifter af pietistiskt innehåll än ock genom muntliga, 
jemväl under kringresande i landsbygden, hållna föredrag, för-
värfva åt sina lärosatser ett ganska betydligt antal anhängare. 
Det låter sig väl tänkas att till denna framgång i ej ringa grad 
bidragit den starka opposition, hvari han trädt till statskyrkans 
presterskap och hvarigenom han biifvit befunnen lämplig såsom 
ledare för den redan förut befintliga, mot denna kyrka och dess 
presterskap fiendtliga flock af s. k. läsare, inom hvilkas led 
hans lära ock hufvudsakligen synes hafva vunnit sina anhängare. 

De skilda sekterna söka fortfarande hvar åt sig bereda den 
fasta hållpunkt, som i yttre måtto ernås genom i åtskilliga orter 

af den ena eller andra sekten åstadkomna samlings- eller böne
hus. Sådana hafva under perioden biifvit uppförda af Walden
strömarne i Gefle och i Tuna socken omedelbart intill staden 
Hudiksvalls gräns m. fl. orter samt af metodisterna börjat byggas 
i Gefle. 

Med hänsyn dertill, att det öfvervägande flertalet bland 
dem, som ansluta sig till den ena eller andra sekten, befinner 
sig å en bildningsgrad, som icke kan antagas förläna förmåga 
att uppfatta skiljaktigheten i troslärorna, torde lika ofta affallet 
från kyrkan förklaras af antingen benägenheten för ombyte eller 
fåfängan af att tillhöra en klass, som anser sig sjelf i sedligt 
afseende stå högre än församlingsmedlemiuarne i allmänhet, som 
valet af sekt bero af den tillfälligtvis större förmåga att tilltala 
känslan, som kan besittas af någon bland de olika sekternas i 
orten varande predikanter. 

I afseende på folklynnet och befolkningens sedlighet är utöfver 
hvad i sista femårsberättelsen antecknats ej vidare att meddela, 
än att missbruket af starka drycker synes allt mer vara i af-
tagande, hvilken fördelaktiga yttring lärer få tillskrifvas i främsta 
rummet en stigande upplysning, men äfven till någon del det 
erkännansvärdt goda sätt, hvarpå utskänkningsväsendet hand
hafts inom länets städer, och måhända äfven en lättad tillgång 
till välberedda maltdrycker. 

Om än för handen varande glädjande tecken till tilltagande 
nykterhet hos befolkningen, vitsordad från de flesta orter, icke 
låter sig påvisas med exakta siffror rörande ett nedgående i de 
beifrade fylleriförseelsernas antal, får sådant tillskrifvas den om
ständigheten, att en mängd dylika förseelser förekommit ibland de, 
till tusendetal uppgående löse arbetare från främmande orter, hvilka 
tillfälligt vistas såväl inom städerna som vid skogshyggen och 
timmerflottning å landsbygden i länet, och hvilkas antal ytter
ligare ökats genom de i stor myckenhet inströmmande främ
mande arbetare, som egt eller sökt vinna arbetstillfälle vid 
Norra stambanans byggande. 

Afven den genom gällande författningar kommunalnämnderna 
tillagda myndighet att, under vilkor af Kungl. Majrts Befall-
ningshafvandes gillande, meddela förbud för landthandlande att 
försälja vin och maltdrycker till afhemtning, hvilken myndig
het flerestädes och i allmänhet med urskiljning gjorts gällande, 
antages hafva medfört goda verkningar. 

Befolkningens ekonomiska ställning synes i allmänhet vara 
god och bergningstillfälle icke saknas för den, som vill sig ärligt 
försörja. De under senare tid höjda anspråken på beqvämlighet, 
hvilkas tillfredsställande äfven för kroppsarbetaren möjliggjordes 
genom de uppdrifna arbetsförtjensterna under nästförflutna fem
årsperiod, hafva dock efter den återgång till lägre arbetspris, 
som nödvändiggjorts af ogynsammare konjunkturförhållanden för 
arbetsgifvaren under sista åren af innevarande period, hos många 
bland arbetsklassen framkallat en missbelåtenhet med sin egen 
ställning, som dels gifvit sig uttryck i företagna betydande ar
betsinställelser, dels ock röjes i en växande benägenhet att 
öfvergifva fosterlandet, under förhoppning att i främmande land 
vinna rikligare eller åtminstone mera lätt förvärfvad utkomst. 

I fråga om de större arbetsinställelserna får Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande åberopa hvad derom i särskildt afgifna rap
porter förekommit. 

Beträffande åter utvandringen, så uppgår antalet af kände 
utvandrare under 
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Under ifrågavarande tid hafva deremot allenast 275 per
soner från utlandet till länet inflyttat, deraf det öfvervägande 
antalet eller 159 från Finland och Kyssland samt 61 från Nord
amerika. 

En faktor vid bedömandet af befolkningens bergningsförmåga, 
som icke bör lemnas obeaktad, är beloppet af de i bankinrätt
ningar insatta medel, af beskaffenhet att kunna anses såsom 
verkligt besparad tillgång. De siffror, som i detta afseende 
lemna upplysning, äro att hemta dels i nedan intagna redo
görelse för sparbankerna, dels ock från de uppgifter rörande 
kreditanstalternas i länet verksamhet, hvilka återfinnas längre 
fram i denna berättelse. Nedanstående tabell visar, att från 
och med år 1877 delegarnes i sparbankerna iunestående behåll
ning årligen minskats intill periodens sista år, då höjning åter 
inträder. Då förhållandet med de på deposition i bankinrätt
ningarna insatta medel är alldeles detsamma, torde häraf kunna 
dragas den slutsats, — enär anledning icke finnes att medlen 
uttagits fflan penningeinstitutionerna för att annorledes fruktbar-
göras, — att den under ifrågavarande år af ofördelaktiga kon-

A) Jordbruk och B) Boskapsskötsel. Rörande dessa två af-
delningar åberopas Kuugl. hushållningssällskapets derom afgifna, 
här följande redogörelse. 

Jordbruksnäringen i länet har under ifrågavarande qvin-
(jvennium hållit jemna steg i sin utveckling med länets öfriga 
näringar. Detta förhållande röjer sig uti ett mera än tillförene 
sorgfälligt brukande af den odlade jorden, dess ändamålsenligare 
afdikande och ett flitigare auvändande af erforderliga gödnings
ämnen till bedrifvande af ett mera intensivt och derför äfven 
mera viustgifvande jordbruk. Nyare, ändamålsenligare landt-
bruksredskap, isynnerhet plogar, som numera tillverkas såväl 
inom som utom länet och hållas i handeln allmänheten lätt 
tillgängliga, hafva äfven ibland allmogen vunnit allmän sprid
ning. Vexelbruk med ordnad växtföljd har ock börjat allmänt 
införas, särdeles der, hvarest åkerjorden grunddikats genom täckta 
dikens anläggande, ett dikningssätt, som årligen genom sina i 
ögonen fallande fördelar tillvinner sig ibland allmogen ett ökadt 

junkturer tryckta affärsverksamheten vållat svårighet för befolk
ningen att fylla lefnadsbehofven utan anlitande af besparingar 
från föregående lyckligare år. 

Sockenbiblioteken, som numera finnas i de flesta landskom
muner, anlitas alltjemt ganska mycket af allmogen; dock torde 
i allmänhet läslusten hufvudsakligast tillfredsställas genom läs
ning af tidningar samt de skrifter af pietistiskt innehåll, som 
öfver allt bland allmogen spridas med frikostig hand af den 
moderna filantropiens utskickade. 

Befolkningens håg för öfning i vapnens bruk tyckes, att 
döma af den minskade lifaktigheten hos de ännu qvarvarande 
frivilliga skarpskytteföreningarna, vara stadd i aftagande. Ett 
undantag härifrån gör dock skarpskytteföreningen i Gefle, för 
hvilken fortfarande råder ganska mycket intresse och hviiken 
äfven af kommunen erhålligt årligt bidrag af 300 kronor till 
inköp af ammunition m. in. 

Om' klädedrägt, plägseder och folknöjen gäller hvad derom 
i sist afgifna femårsberättelse förekommer. 

I fråga om byggnadssättet iakttages fortfarande äfven bland 
allmogen en klok omtänksamhet i förening med vaknad smak för 
prydlighet, som i fiere orter gör sig gällande, i det att de forna 
stora, till två våningars höjd uppförda, ofta till största delen 
oinredda eller åtminstone illa inredda boningshusen allt mera 
synas få vika för mindre, men nätta samt väl ombonade och 
inredda byggnader. 

förtroende och användning. Af de i handeln förekommande konst
gjorda gödningsämnen, som för fem år sedan voro för allmogen 
knappast till namnen, ännu mindre till gagnet kända, hafva rätt 
betydliga qvantiteter vunnit användning, sä att äfven brukare 
af mindre hemmausdelar årligen göra inköp deraf, synnerligast 
af benmjöl, superfosfat och kalisalt, för att öka jordens växt
kraft, för hvilket ändamål tillgången på naturlig gödsel icke är 
tillräcklig, och derigenom lyckats framkalla både af säd och gräs 
samt rotfrukter rikare skördar, som visat sig återgälda den ökade 
kostnad på jorden nedlagts. Till jordbrukets framåtskridande 
hafva derjemte i väsentlig mån bidragit, särdeles inom åtskilliga 
socknar, afslutade laga skiften, som derstädes merendels under 
en lång följd af år pågått och under denna tid hämmat jord
brukets utveckling. 

Med det ökade förvärf jordbruket, ändamålsenligt bedrifvet, 
skänker odlaren, har ock hågen för ni/odlingars utförande 
tilltagit. Denna odlingslust har derjemte befrämjats genom de 

3. Näringar. 

af hvilka personer det största antalet uppgifvit antingen Nord
amerika eller, i synnerhet i början af perioden, Finland och 
Ryssland såsom sin bestämmelseort, på sätt följande uppgift 
utvisar : 
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undersökningar af sänka marker, hvilka, bekostade af länets 
landsting, men ordnade och öfvervakade af hushållningssällska
pets förvaltningsutskott, fortgått sedan år 1864 och ännu fortgå, 
genom hvilka undersökningar planer och kostnadsförslag med 
dertill hörande kartor för berörda markers torrläggning upprättats 
af for ändamålet antagna trenne ingeniörer, deraf en för pro
vinsen Gestrikland och tvenne för provinsen Helsingland, samt 
kostnadsfritt genom förvaltningsutskottet tillhandahållas veder
börande jordegare. De flesta större, på grund af ofvan anförda 
undersökningar utförda torrläggningsarbeten, som föregått odlings
företagen, hafva underlättats och oftast helt och hållet möjlig
gjorts genom de bidrag af statsmedel, som på derom gjorda 
underdåniga ansökningar beviljats egarne af dessa marker. Huru 
många tunnland odlad jord genom förevarande torrläggnings
planers utförande blifvit lagda till den förut odlade arealen i 
länet, låter sig icke till siffran uppgifvas, men torde utgöra en 
ganska betydlig vinning för länets jordbruk. Utom dessa vid
sträcktare odlingsföretag har derjemte den mindre besutne jord-
egarens årliga odlingsflit riktat länets jordbruk litet hvarstädes 
med vidgade gränser. En lifligare företagsamhet, ett stegradt 
aktgifvande på gjorda rön och vunna erfarenheter samt ett på 
jordbrukets bedrifvande nedlagdt ökadt kapital ådagalägga ock 
uppenbart jordbrukarens växande intresse för sin närings utveckling. 

Med jordbrukets framsteg har länets ladugårdsskötsel gått 
så att säga hand i hand. Rymliga, ljusa ladugårdshus uppfö
ras; kreaturens utfodring och vård förbättras; fäbodeväsendet 
öfvergifves mer och mer; der hembeten saknas, stallfodras dju
ren året om; man vinnlägger sig om ett noggrannare urval af 
påläggsdjur, som numera uppfödas bättre än tillförene; krea
tursrasen förädlas genom landtrasens korsning med utländska 
raser, af hvilka till länet inköpts djur af företrädesvis angler-
och ostfriesiska raser. Ladugårdsskötseln har korteligen lyc
kats tillvinna sig en uppmärksamhet, som för framtiden lofvar 
de bästa resultat. Ett godt föredöme deri har lemnats af de 
större gårdarne i länet och hafva derifrån afvelsdjur af förbätt
rad ras spridt sig till de mindre hemmansegarnes ladugårdar. 
Ett i länet inrättadt enskildt stamholländeri af oblandad ayrshire-
ras har ock väsentligen bidragit till boskapsafvelns förbätt
rande. Genom länets hushållningssällskap har spridts en all
männare kunskap om en förbättrad ladugårdsskötsel dels genom 
utdelande af populära skrifter i ämnet, dels ock genom inrät
tande af en särskild mejeriskola för länet, hvilken skola varit 
under de sista tvenne åren förlagd till Högbo bruk i provinsen 
Gestrikland, V2 mil från Sandvikens station å Gefle—Dala jern-
väg, vid hvilken skola meddelats elever från länet nödig under
visning i kreaturens skötsel, vård och utfodring, förutom under
visning derjemte i mjölkhushållningens alla delar. Från be
rörda skola hafva årligen utgått icke mindre tvenne elever, 
hvilka derstädes bildats till egentliga mejerskor, än ock tolf 
elever, hvilka, efter en genomgången två à tre månaders läro
kurs, utgått i länet för att antingen i hemmet öfvertaga skö
tandet af ladugård och mjölkhushållning eller antaga tjenst 
såsom ladugårdspigor. 

En förbättrad mjölkhushållning har ock vunnit en allmän
nare tillämpning. Den Gussanderska metoden tor mjölks be
handling, för sin tid af stort värde till åvägabringande af för
bättrade mejeriprodukter, har måst gifva vika för den Swartzi-
ska, eller isvattenmetoden, som vunnit användning vid alla 

större gårdar och derifrån letar sig väg till den ena hemmans-
egaren efter den andra. Ännu ligger dock inom länets vid
sträckta område i detta hänseende ett stort arbetsfält öppet för 
den fortsatta gagnande verksamhet, som hushållningssällskapet 
utvecklar icke mindre genom ofvanberörda mejeriskola än ock 
genom en särskildt antagen mejerska, som har att resa omkring 
i länet för att praktiskt ibland allmogen utlära en tidsenlig 
mjölkhushållning. Utom några s. k. bymejerier, om hvilka all
mogen på skilda orter inom länet sig förenat, hafva flere större 
mejerier inrättats, derifrån smör icke endast för snar förbruk
ning afyttras inom länet, utan äfven tillverkas för export 
till utlandet. Likaså har osttillverkningen icke endast förbätt
rats utan äfven i betydlig mån utvidgats. De underlättade 
kommunikationer, som genom Norra stambanans dragande genom 
länet vunnits, hafva i icke oväsentlig mån befrämjat mjölkpro
duktionen, likasom deraf härflytande smör- och osttillverkning. 
En med hvarje år allmännare utbredd, på erfarenheten grundad 
insigt om ladugårdsskötselns och mjölkhushållningens betydelse 
äfven för den mindre jordbrukaren såsom källa till inkomst och 
ekonomisk förkofran skall ock tvifvelsutan göra denna med jord
bruket förenade och oskiljaktiga binäring till en af länets fram
tida vigtigaste förvärfskällor, 

C) Skogshushållning och D) Rofdjurs utödande. De af 
Kungl. Skogsstyrelsen afgifna årsberättelser torde få af Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande åberopas, såsom innefattande full
ständig redogörelse i dessa ämnen, hvadan Kungl. Maj:ts Befall
ningshafvande anser sig här kunna inskränka sig till följande 
meddelanden. 

Reglering af hushållningen å ho ställsskogarna har fortgått, 
så att numera en stor del af dem är indelad till ordnad hus
hållning, för många genom uppgörande af fullständiga indelnings
planer och för de flesta öfriga genom interimistiska sådana. I 
sammanhang härmed hafva några mindre skogar blifvit från 
boställena afsöndrade och anslagna till kronoparker. 

Vid det nu snart afslutade storskiftet i Orsa socten inom 
Dalarne afsättes en mycket betydande areal skog till kronopark, 
som faller till Gefleborgs län. Till följd häraf blifver vidden af 
länets kronoparker sannolikt fördubblad, och har denna omstän
dighet så mycket större betydelse, som den länet tillfallande 
kronoparken är bevuxen med synnerligen vacker och till stora 
områden af yxa fullkomligt orörd skog. 

Ehuru inom ett län, så skogrikt som Gefleborgs, der af-
sättningen af skogsprodukter hufvudsakligen är grundad på ex
port till utlandet, trävarumarknadens ståndpunkt på de större 
omsättningsorterna, förnämligast i England och de vestra sta
terna å kontinenten, väl borde utöfva ett mera direkt inflytande 
på trävaruproduktionens storlek, synes icke alltid så vara för
hållandet. Väl låter det sig förklara, att den liflighet, som 
rådde i verldsmarknaden under första åren af nästföregående 
decennium, med en allt mera stegrad efterfrågan äfven på trä
varor, framkallade en afverkning vida större än omtanken om 
skogarnes framtida bestånd bort medgifva; men anmärknings
värdare är, att efter inträdd återgång i virkespris och afsätt-
ningsförmåga, skogsdriften under en följd af år ända till 1879 
dock fortgått i temligen oförminskad skala, åtminstone hvad 
den gröfre skogen beträffar, och detta oaktadt priset på skogs
effekter under hela ifrågavarande femårsperiod stält sig så miss-
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gynsamt, att behållningen för sågtimmer å rot uppgått till blott 
"U à V2 och för kolskog till V2 à V3 af de nästföregående årens. 
Den i början af årtiondet i oroväckande grad tilltagande och 
den framtida skogsfångsten hotande utdrifningen af mindre tim
mer upphörde likväl snart, likasom ock afverkningen af yngre 
skog för fyllandet af jernbrukens högt uppdrifna behof af kol 
afstannade, efter det kolpriset fallit, till följd både af minskad 
liflighet i jemverksrörelsen och deraf att genom Norra stam
banans successiva öppnande trakter, hvarest kolskogen förut 
haft • litet eller intet värde, gjordes tillgängliga och erbjödo åt 
konsumenter mogen kolskog. 

Med hänsyn till den yngre skogens bevarande kan femårs
perioden således anses varit från skogshushållningens synpunkt 
gynsammare än den föregående, och till dess framtida bibehållande 
skola otvifvelaktigt bidraga de genom Kungl. kungörelsen den 
28 januari 1876, angående inskränkning i betesrätt å oliägnad 
mark, gifna bestämmelser, af hvilka redan för skogens återväxt 
goda verkningar visat sig deri att, i samma mån betning med 
getter å skogen mer och mer upphört, sjelfsådda ungskogar jem-
nare och tätare uppkommit å de kolafverkade trakterna. 

Någon ordnad skogshushållning kan emellertid icke i all
mänhet sägas hafva vunnit insteg. Visserligen har länets hus
hållningssällskap genom årliga anslag beredt åt skogsegarne af-
giftsfritt biträde af statens skogsingeniörer, men högst få hafva 
begagnat sig af detta tillfälle till erhållande af råd i fråga om 
de mindre skogarnes vård. Vid de flesta större jernverksegen-
doiuarne äro dock skogarne stälda under inseende och vård af 
derför anstälde skogsförvaltare och en del af dessa skogar, till
hörige Ljusne jernverk, Hammarby, Hofors, Söderfors och Gy-
singe bruk, är redan till ordnad hushållning indelad eller un
der indelning. 

För ett noggrannare och ändamålsenligare tillgodogörande 
af skogstillgångarne har hushållningssällskapet jemväl sörjt ge
nom att, med bidrag af medel från Jernkontoret, inrätta en 
kolareskola, förlagd på gränsen mellan länets båda provinser, i 
hvilken skola praktisk undervisning i kolningskonsten efter goda 
metoder årligen lemnats. 

Skogseldar af temligen stor omfattning hafva å några orter 
förekommit och mest förhärjande under 1880 års torra sommar, 
men deras antal är dock mindre under senare år, sannolikt af 
den orsak att svedjandet icke förekommer så allmänt som förr, 
sedan befolkningen ändtligen börjat inse dess skadliga verk
ningar. 

Af de större) ro/djuren, bland hvilka vargen och jerfven 
icke, så vidt kändt är, under ifrågavarande period iakttagits i 
länet, synas numera äfven björnen och loet vara i starkt afta-
gande. De mindre rofdjuren åter anses snarare hafva ökats än 
minskats till antalet, hvilket isynnerhet gäller räfven. 

För att användas till premier för utödandet af räf, har 
landstinget årligen anvisat ett förslagsanslag af 1,000 kronor, 
att utgå med 3 kronor för hvarje under sommarmånaderna dö-
dadt sådant djur. Såsom en ännu kraftigare uppmuntran till 
förföljandet af rofdjur, beslöt 1880 års landsting att för hvarje 
under hvilken årstid som helst dödad räf, örn, berguf, dufhök, 
korp eller kråka utfästa en belöning af 3 kronor för räf, örn, 
berguf och dufhök samt 15 öre för korp eller kråka från och 
med år 1881, för hvilket år anvisades ett förslagsanslag af 
1,000 kronor. 

E) Bergs- och brukshandtering samt F) Fabriker och handt-
verk. Bergverks- och briiksrörelsen under ifrågavarande tidrymd 
synes ej hafva vunnit någon större utveckling i qvantitativt hän
seende jemförd med den, som förefans under tidsperioden 1871 
—1875, hvilket ej heller kunnat väntas under en tid, då så 
missgynsamma konjunkturförhållauden varit rådande för nästan 
all industri, men deremot torde de färdiga produkternas qvali-
tet hafva vittnat om gjorda framsteg. Genom Norra stamba
nans fullbordande har bruksrörelsen inom länet vunnit den stora 
förmånen att kunna till ett någorlunda beräkneligt pris erhålla 
sitt behof af kol. 

Då det mer och mer visat sig, att idkandet af jerntillverk-
ning uti små och mindre fullständiga verkstäder varit tu renad t 
med ekonomisk förlust, har verksamheten uti så kallade bergs
manshyttor och bergsmanshamrar inom Ofvansjö och Torsåkers 
socknar blifvit allt mindre och torde uti en ej så aflägsen fram
tid komma att helt och hållet upphöra. De jernverk inom lä
net, hvilka hafva att uppvisa de största tillverkningarna, äro 
Hofors, Sandvikens, Forsbacka och Ljusne verken, af hvilka 
Sandviken tillika afser åstadkommandet af en alltmera förädlad 
produkt. Nya verkstäder äro anlagda: under år 1876 smedja 
med 6 härdar vid Ljusne i Söderala socken och masugn vid 
Gammelstilla i Torsåkers socken. 

En öfverblick af det väsentligaste i bergverks- och bruks
rörelsen under perioden erbjuda nedanstående tabeller: 

För malmanledningar i Gefleborgs län utfärdade mutsedlar. 

Anförda malmqvantiteter äro till allra största delen vunna 
från grufvor, belägna inom Torsåkers socken uti Nyängs gruf-
vefålt. 

Malmbrytningen inom Gefleborgs län åren 1876—1880. 
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Jern-, gjutgods-, stål- och manufakturtillverkning i Gefleborgs län åren 1876—1880. 

Antal arbetare, använde vid bergverks- och bruksrörelsen i 
Gefleborgs län åren 1876—1880. 

Fabriksindustrien har inom de flesta områden haft att kämpa 
mot missgynsamma konjunkturer, hvaraf ock följden blifvit att, 
ehuru fabrikernas antal något ökats eller från 114 i gång va
rande år 1876 till 121 år 1880, sammanlagda värdet af deras 
tillverkning sjunkit från 5,078,660 kronor år 1876 till 3,259,794 
kronor år 1879 med åter inträdd höjning år 1880 till 3,836,930 
kronor. Denna minskning i tillverkningsvärde visar sig vid jem-
förelse mellan åren 1876 och 1880 störst hos en del af de mera 
betydande fabrikerna, såsom bomullsgarnsspinneriet i Gefle, gju
terierna och mekaniska verkstäderna, mekaniska snickerifabri
kerna och bomullsväfnadsfabrikerna äfvensom skeppbyggerierna. 
Vid vissa slag af de förnämsta fabrikerna, såsom de för bered
ning af maltdrycker och förädling af tobak, har deremot till
verkningsvärdet undergått föga förändring samt vid några andra, 
hufvudsakligen trämassefabrikerna, till och med betydligt stigit. 
Bland nyinrättade fabriker under perioden må särskildt nämnas 
en mekanisk snickerifabrik och ett ullgarnsspinneri i Gefle samt 
en fabrik å landsbygden för tillverkning af pappersmassa. Skepps--
byggeriet, hvilket af ålder utgjort en beaktansvärd förvärfskälla, 
särskildt i Gefle, som, hvad tillverkningsvärdet beträffar, år 1880 
stod främst i detta afseende bland alla orter inom riket, drif-
ves icke numera med den fördel, som fordom, sedan de seglande 
träfartygens begärlighet och värde fallit vid sidan om de allt 
mera förekommande segelfartygen af jern och lastdryga ångfar
tygen, af hvilka de synas vara på väg att utträngas. 

Handtverkerierna synas i likhet med fabrikerna och af 
enahanda anledning som dessa icke under perioden hafva vunnit 
någon afsevärd utveckling. 

Bland husslöjderna har tillverkningen af linneväfnad länge 
utgjort en betydande näringsgren för länets befolkning, men sy

nes under de senare åren af perioden hafva varit stadd i till
bakagående. Tillverkningen uppgafs nemligen år 1875 till 
1,440,000 fot och steg år 1877 till 3,010,000 fot, men lär år 
1880 hafva uppgått till blott 500,000 fot. 

Fisket idkas såsom näring förnämligast vid kusterna af 
Bottniska viken, men bedrifves äfven i elfvar och strömmar 
samt i länets många insjöar. Det vigtigaste fisket är det, som 
afser strömmingsfångst. Under vanliga år är detsamma så gif-
vande, att en ganska betydlig mängd strömming saltad afsättes 
icke blott till de inre delarne af länet, utan äfven till grann-
provinserna. Fångsten varierar dock mycket under olika år. 
Så gaf år 1879 en riklig fångst, under det att densamma på
följande året var ytterst klen. Att åtgärder till fiskets upp-
hjelpande dock vidtagas, synes deraf, att fiskarena vinnlägga 
sig om förbättrandet af sina redskap. De förr begagnade små-
skötarna hafva undanträngts af mägtigare skotar af ända till 
350 eller 375 maskors djuplek. För sikfiskets bedrifvande hafva 
på senare tid börjat användas s. k. finska storryssjor. Då 
emellertid farhågor yppats, att fisket skulle lida skada genom 
ett vidsträckt och oklokt begagnande af dessa utomordentligt 
stora redskap, har Kungl. Maj:ts Befallningshafvande genom 
beslut den 4 december 1878, som blifvit af Kungl. Maj:t fast-
stäldt den 14 november 1879, utfärdat stadgar, genom hvilka 
bestämts inskränkning såväl rörande storleken hos maskorna i 
nämnda ryssjor som ock beträffande tid och sätt för redskapens 
användande. Fisket efter lax idkas förnämligast i elfvarna ge
nom notdragning eller inrättade laxkar. Mest gifvande har 
detta fiske varit i nedre delen af Ljusne elf, hvarest under år 
1880 uppgifvits hafva i 6 laxkar och 56 uotar inom Söderala socken 
fångats 2,480 laxar, vägande tillsammans 44,920 skålpund med 
ett bruttovärde af 19,953 kronor. För främjande af laxodlingen 
har länets hushållningssällskap beviljat understöd af 500 kronor 
åt hvar och en, som inom länet anlägger laxodlingsanstalt, 
hvilka medel ej behöfva återbetalas, såvida det st-yrkes, att an
stalten under 9 års tid blifvit ordentligt skött och underhållen. 
Med dylikt bidrag hafva trenne laxodlingsanstalter blifvit an
lagda utefter Ljusnan, nemligen en vid Ljusne jernverk i Söder
ala socken, en vid Sjörgrå i Bollnäs socken samt en vid Ka-
steln i Färila socken, från hvilka anstalter årligen utsläppas 
hundratusentals yngel. 

Insjöfisket är ej af den betydenhet, som tillvaron af de 
många sjöarne i länet kunde gifva anledning att förmoda. 
Öfvervakandet af de utaf Kungl. Maj:ts Befallningshafvande rö
rande detta fiske den 7 juli 1875 utfärdade särskilda stadgar 
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har varit anförtrodt åt uppsyningsmän, som inom de flesta 
kommuner blifvit för sådant ändamål valde. Då det likväl icke 
kunde förväntas, att dessa uppsyningsmän, hvilka för sitt be
svär icke njöto någon godtgörelse, i allmänhet skulle med 
verksam ifver egna sig åt ifrågavarande förtroendeuppdrag, 
har af länets hushållningssällskap blifvit från och med år 
1880 tillsatt en, af hushållningssällskapet aflönad fiskeriöfver-
uppsyningsman, med åliggande, bland annat, att årligen företaga 
resor inom länet, för att sätta sig i förbindelse med fiskare-
befolkningen, undervisa i fiskodling, öfvervaka flskeristadgarnas 
efterlefnad m. m. 

Jagt idkas mestadels såsom tidsfördrif, af få personer till 
afsalu och af nästan ingen såsom egentligt näringsfång. 

Såsom binäringar må nämnas forslingar, företrädesvis af 
skogseffekter, samt i öfrigt tegeltillverkning, ijvarnstensbrytning, 
stenhuggeri, timring, klensmide och i några orter trädgårdssköt
sel, för hvilken ståndspersoners föredöme synes hafva väckt nå
gon håg äfven hos allmogen. 

Icke heller under förevarande period har något hränrhislirän-
neri inom länet varit i verksamhet. 

A) Landkomnranikationer. Af den största betydelse för en 
orts utveckling och dess befolknings förkofran äro onekligen för
bättrade samfärdsmedel och såsom sådant framstår framför alla 
här i länet den så att säga genom hjertat af länets båda pro
vinser framdragna Norra starnbanan, hvilken på den ansenliga 
sträckan från Storvik i Ofvansjö socken till Ljusdals station 
i socknen af samma namn, 15-1 mil, bragts till fullbordan under 
ifrågavarande period. 

Efter den 6 september 1875, då bandelen Krylbo—Storvik 
öppnades för trafik, har nemligen denna banas vidare byggande 
så fortskridit, att trafik öppnats den 1 november 1876 till Ockelbo, 
den 1 november 1877 till Holmsveden, den 23 september 1878 
till Bollnäs, den 1 oktober 1879 till Jerfsö och den 15 septem
ber 1880 till Ljusdal. 

De å denna jernväg inom länet befintliga stationer äro: 
Hästbo, Torsåker, Storvik, Ashammar, Järbo, Ockelbo, Lingbo, 
Holmsveden, Kilafors, Bollnäs, Arbrå, Karsjö, Jerfsö och Ljusdal, 
alla anlagda på statens bekostnad, äfvensom efter den 1 december 
1880 den emellan Arbrå och Karsjö inrättade stationen Vallsta, 
till hvars anläggande statens jernvägstrafik bidragit med kost
naden för spår och vexlar jemte tillhörande materialier m. m., 
hvaremot anläggningen i öfrigt bekostats af enskilda personer, 
hvilka öfverlemnat jordområdet och stationsbyggnaderne med full 
eganderätt till staten, mot skyldighet för denna att allt framgent 
underhålla stationen och bekosta de utvidgningsarbeten, som 
tilläfventyrs blifva behöfliga. 

Under år 1880 har trafiken uppehållits medelst 2 person-
och blandade tåg och 2 godståg dagligen i hvardera rigtningen 
å linien Krylbo—Bollnäs och Bollnäs—Jerfsö, hvilken trafik från 
och med den 15 september samma år utsträcktes älven till 
linien Jerfsö—Ljusdal. 

Beträffande rörelsen vid ofvannämnda stationer meddelas 
uppgift här nedan (sid. 12-och tab. Litt. F). 

Sedan Norra stambanan blifvit för trafik öppnad till Bollnäs 
station samt staten år 1879 utlagt sidospår från Kilafors station 
i Hanebo socken till stranden af sjön Bergviken, hafva de för
bindelser, som ålegat Söderhamns jernvägsaktiebolag med afseende 
på uppehållandet af trafiken å Söderhamn—Bollnäs kommuni
kationsled — bestående af jernväg för ångkraft från Söderhamn 
till Bergvik, 1 4 mil, ångbåtsled från Bergviks station öfver sjön 
Bergviken till Landa i Segersta socken, jernväg för hästkraft, 
0-1 mil, förbi Landaforsen och vidare ångbåtsled efter Ljusnan 
öfver sjön Varpen till Bollnäs — sålunda förändrats, att jern-

vägsaktiebolaget, jenilikt Kung], brefvet den 6 juni 1879, vunnit 
befrielse från skyldigheten att uppehålla trafiken frän Landa
banans nedre ändpunkt till Bollnäs, mot förpligtelse i stället 
att, sedan en lastbrygga blifvit af bolaget byggd vid den s. k. 
Kilafors nedre station, under den tid af året, då sjön Bergviken 
vore isfri, såväl underhålla regelbunden daglig ångbåtsfart mellan 
Bergviks station och nyssnämnda Iastbrygaa som ock 3 gånger 
i hvarje vecka med ångbåt anlöpa Landabanans nedre ändpunkt 
vid Bergviken, allt för befordran af personer och gods emellan 
nyssnämnda ställen. I sammanhang härmed har den forna be
nämningen å ifrågavarande kommunikationsled förändrats till 
»Söderhamn—Kilafors kommunikationsled». Genom nådig re
solution den 16 november 1877 och nådigt bref den 30 maj 1879 
är taxa för trafiken å denna kommunikationsled bestämd. 

Den af Ockelbo jernverksegare på egen bekostnad under 
nästföregående femårsperiod påbörjade smalspåriga jernväg från 
Vintjerns grufeor i Svärdsjö socken, afsedd att förbindas med 
Norra stambanan vid Ockelbo station, har under nu ifrågava
rande femårsperiod framdragits färdigbyggd till Tallås och faller 
med omkring 1 mil af sin längd inom Ockelbo socken. 

Bland de inom länet befintliga enskilda jernvägarne intages 
främsta rummet af den 8-6 mil långa Gefle—I fala. jernväg, hvil
ken, i oafbruten rigtning förenande Gette-borgs och Kopparbergs 
läns hufvudstäder, står i omedelbar förbindelse ej blott med 
Uppsala—Gefle jernväg och Bergslagernas jernväg, anknytande 
sig till den förra i Gefle och till den senare i Falun, än ock 
sedan den 6 september 1875, då den förbands med stambane
delen Krylbo—Storvik, jemväl med statsbanorna. 

Angående denna i sin helhet för trafik den 13 juli 1859 
öppnade jernväg, tillhörig Gefle—-Dala jernvägsaktiebolag, af 
hvilket äfven trafikeras tvenne främmande bibanor, Robert-holm 
—Hofors och Margretehill—Forsbacka, hvardera af cirka 0-;s 
mils längd, har Kungl. Maj:ts Befallningshafvande inhemtat, att 
dess inkomster, omkostnader och behållning för hvarje af de år, 
denna berättelse omfattar, hafva utgjort: 

K. Atnjits Beftillningshiifvandes f»mhrsberäUeUer 1870—1880. Oeflt-borg» län. 

4. Kommunikationsanstalter och varubyten. 
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Bland omkostnader äro dock inbegripna diverse afskrifningar. 
Ar 1877 fullbordades och öppnades i Gefle för trafiken ett 

gemensamt stationshus för Gefle—Dala och Uppsala—Gefle jern
vägar, hvilket i storlek, invändig prydlighet och ändamålsenlighet 
säkerligen icke öfverträffas af någon enskild jernvägsbyggnad i 
landet. Detta stationshus, som är bekostadt af Gefle—Dala 
jernvägsaktiebolag samt afsedt för person- och ilgodstrafiken och 
inrymmer, jemte expeditionslokaler, äfven bostäder för en del 
af tjenstemännen, har ett för trafiken synnerligen lämpligt läge 
nästan i stadens midt. Dess uppförande har medtagit en kost
nad af 279,815 kronor 36 öre. Uppsala—Gefle jernväg har att, 
för rättigheten att begagna sig af berörda stationshus jemväl 
för sin trafik, betala till Gefle—Dala jernvägsaktiebolag, som 
ensamt områder stationshuset, 5 proc. årlig ränta på halfva an
läggningskostnaden. 

Beträffande Söderhamns jernvågsaktiebolags inkomster och 
utgifter under femårsperioden har meddelats följande uppgift: 

Dock anmärkes härvid att från behållningen icke afdragits 
det belopp, som erfordras till ränta och amortering af bolagets 
skuld äfvensom för verkstälda afskrifningar. 

Trafiken å Marma—Sandarne jernväg har under nedan
stående år lemnat följande resultat: 

Angående Hudiksvall—Näsvikens jernväg srörehe under ne-
dannämnda år, får Kungl. Maj:ts Befallningshafvande åberopa 
nedanstående uppgift: 

I afseende på utsträckningen eller förbättringen af de all
männa vågarne lemnar bifogade tabell N:o 2 föreskri fven re
dogörelse, af hvilken framgår at t l -5 mil ny väg anlagts och 2-" 
mil gammal väg omlagts eller betydligt förbättrats för en sam
manlagd kostnad af kronor 126,635-I6, hva'till staten bidragit 

med 79,539-86. Från och med år 1841 till och med 1876 hafva 
till omläggning, förbättring eller nyanläggning af vägar inom 
länet erhållits- statsbidrag med tillhopa 330,143 kronor 50 öre, 
fördelade på 31 särskilda arbetsföretag, för hvilka, afseende en 
längd af sammaniagdt 24 mil 9,082 fot, hela arbetskostnaden 
beräknats till 478,692 kronor 87 öre. 

Ibland de under femårsperioden utförda våganläggningar 
eller vägförbättringar märkas särskildt: 

Iståndsättandet af Kårbölevägen inom Los socken, hvars 
hela längd är omkring 4 mil, medelst arbete å en sträcka af 
0-18 mil (0-20 nymil) för en kostnad af cirka 2,360 kronor, 
hvartill erhållits statsbidrag med 1,570 kronor; 

Väganläggning från Skästra by i Jerfsö socken till Ljusdals 
sockengräns, 13,650 fot, med beräknad kostnad af 23,500 kronor, 
hvartill beviljats statsbidrag 15,000 kronor; 

Anläggning af ny väg inom Ljusdals socken i fortsättning 
af den nya vägen från Jerfsö kyrka till Ljusdals sockengräns, i 
längd 0-34 mil (0-36 nymil), med beräknad kostnad af 25,300 
kronor, hvartill undfåtts statsbidrag 16,800 kronor, äfvensom 
fortsättningen af denna väg vidare fram till Ljusdals bro, 0-35 
mil (0-3 8 nymil), med beräknad kostnad af 20,200, hvartill be
kommits statsbidrag 13,460 kronor; 

Vägomliiggning genom Bollnäs och Rengsjö socknar, 17,950 
fot, med beräknad kostnad af 21,750 kronor, hvartill i statsbi
drag undfåtts 14,000 kronor, hvilken väg, i orten kallad Vexbo-
vägen, förmedlar samfärdseln mellan Rengsjö och Arbrå socknar; 

Omläggning inom Jerfsö socken af vägen från Noirvåga by 
förbi Skärstrands och Skredviks byar till Färila sockengräns i 
närheten af Sjövesta, 0'5 6 nymil, med beräknad kostnad 21,566 
kronor, hvartill statsbidrag erhållits med 14,180 kronor. 

Derjemte hafva i sammanhang med byggandet af Norra 
stambanan nedfartsvägar till sammanlagd längd af 0-3 mil på 
statens bekostnad anlagts till Lingbo, Holmsvedens, Kilafors 
och Bollnäs jernvägsstationer, hvilka vägars framtida underhåll 
genom Kuugl. Maj:ts Befallningshafvandes beslut lagts å veder
börande väghållningsskyldige i orterna. 

Härförutan har under perioden pågått arbete med istånd
sättandet af en sträcka af 1 mil 9,250 fot af Kårbölevägen inom 
Färila socken, hvilket arbete äfven uppgifves vara fullbordadt, 
ehuru vederbörlig afsyning deraf ännu ar 1880 icke hunnit verk
ställas. 

Fråga har förevarit om förändring till allmän väg af en 
byväg mellan Forsa och Enångers kyrkor på vestra sidan af 
de så kallade Forsa-vattnen, men denna fråga har efter pröf-
ning af myndigheterna tills vidare fallit, sedan, jemlikt nådigt 
bref den 24 september 1880, Eders Kungl. Maj:t ansett de väg
hållningsskyldige icke böra för ifrågakomna väganläggning be
tungas med en så dryg utgift, som erfordras för vägens förändring 
till allmän väg, och på grund deraf förklarat, att de vägUåll-
ningsskyldige icke kunde för närvarande förpligtas att förändra 
nämnde väg till häradsväg och såsom sådan densamma för fram
tiden underhålla. 

Ehuru i flere trakter af länet bristen på tjenligt vägfyll-
ningaämne gör sig på ett känbart sätt gällande, egnas dock at 
allmänna vägarnes underhåll öfver hufvud taget nöjaktig omsorg, 
hvadan dessa i allmänhet befinna sig i ett tillfredsställande och 
i vissa orter till och med i utmärkt skick. 
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Den af landstinget meddelade föreskriften om väglagning me
delst allmän grusfyllning på hösten och tillfällig sådan i mån af 
behof under andra årstider har fortfarande visat sig ändamålsenlig. 

Inga större broar, i hvilkas underhåll kommun deltager, 
hafva nyanlagts eller ombygts, med undantag af bron öfver 
Ljusue elf i Arbrå socken, hvilken, efter att hafva lidit betydlig 
skada under högt vattenflöde 1879 års vår, blifvit år 1880 om
byggd och reparerad för beräknad kostnad af 12,700 kronor, 
hvari ingått statsanslag med 5,160 kronor. 

Vägpenningar uppbäras endast för begagnande af den i 
sista femårsberättelsen omnämnda enskilda väg från Högbo bruk 
till allmänna landsvägen mellan Högbo och Valbo gästgifvare-
gårdar. 

Bropenningar upptagas åter enligt faststälda taxor för färd 
å Gysinge broar öfver Dalelfven emellan Oster-Fernebo socken 
i Gestrikland och Våla socken i Vestmanlands län, en bro i 
Bollnäs socken öfver Ljusne elf vid dess utlopp i sjön Varpen, en 
i Söderala socken öfver sistnämnda elf vid utloppet i sjön Berg
viken, äfvensom de inom Arbrå och Ljusdals socknar befintliga 
broar öfver samma elf. 

Färjpenningar, likaledes enligt faststälda taxor, erläggas vid 
begagnandet af färja öfver Ljusne elf i Jerfsö socken och öfver 
Dalelfven i Hedesunda socken, inom hvilken socken finnas två 
färjställen, hvartdera försedt med tvenne färjor, för vägförbin-
delse mellan Hedesunda och Öster-Våla socken i Uppsala län. 

Ofverfarten öfver Ljusne elf i Segersta socken besörjdes i 
forna tider medelst färja till år 1860, då Ljusne elfs flottnings-
bolag lät uppföra en prydlig bro öfver elfven —, hvilken bro 
af samma bolag underhålles mot en årlig afgift från vederbö
rande väghållningsskyldige inom Hanebo och Segersta socknar 
af 5 kannor 92 kubiktum spanmål, hälften råg och hälften korn, 
per hel hemmansrök eller hemman öfver 4 öresland samt hälften 
mindre af hemman med lägre skatt. 

På sätt af bilagde tabell N:o 2 inhemtas, har det vid pe
riodens början förefintliga antal gästgifverier förblifvit oförän-
dradt, under det likväl dels en ny skjutsanstalt, i sammanhang 
med öppnandet af trafiken till Holmsvedens jernvägsstation å 
Norra stambanan, derstädes, jemlikt Kungl- Maj:ts Befallnings-
hafvandes beslut den 20 juli 1877, varit under en tid af två år 
anordnad för resandes befordran från nämnda jernvägsstation 
till Skogs och Hanebo gästgifvaregårdar, dels ock, enligt Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvandes beslut den 3 februari 1880, skjuts
anstalt för tiden intill den 1 januari 1883 blifvit inrättad vid 
Järbo jernvägsstation, likaledes å Norra stambanan, för resandes 
fortskaifande till Ofvansjö gästgifvaregård och till Kungsfors bruk. 

Skjutsen vid samtlige gästgifvaregårdarne har bestridts på 
grund af entreprenad, och emedan aftalen härom tilländagått 
först med 1880 års utgång, hafva de genom Kungl. stadgan an
gående skjutsväsendet den 31 maj 1878 gifna bestämmelser rö
rande ordnandet af denna angelägenhet icke kunnat vinna tillämp
lighet förr än från och med det år, som börjar en ny femårs
period. Då likväl de förberedande åtgärder, som för skjutsvä
sendets omdaning i enlighet med denna nya författning påkallats, 
falla inom förevarande period, torde beträffande dessa redan nu 
böra lemnas en kortfattad redogörelse. 

Efter föregången undersökning inför vederbörande härads
rätter och stadsmyndigheternas hörande, har Eders Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande genom särskilda utslag den 24 januari 1879 

förordnat, att vid 1880 års utgång den i Valbo socken befintliga 
skjutsanstalt skulle, såsom icke vidare behöflig, alldeles indragas, 
att skjutsanstalterna i Stålbo, Vestanhede, Fremlingshem och 
Hille skulle inskränkas till skjutsstationer utan skyldighet att 
lemna resande herberge och förplägning, samt att alla ofri ga 
skjutsanstalter, nemligen i Gefle, Söderhamn, Hudiksvall, Hede
sunda, Gysinge, Årsunda, Sörby, Torsåker, Ofvansjö, Högbo, 
Ockelbo, Hamrånge, Skog, Lingbo, Hanebo, Mo-Myskje, Rengsjö, 
Bollnäs, Ålfta, Ofvanåker, Voxna, Norrala, Arbrå, Undersvik, 
Jerfsö, Ljusdal, Färila-Svedja, Kårböle, Enånger, Njutånger, 
Tuna, Forsa, Delsbo, Norrbo, Bjuråker, Bergsjö, Hassela, Ilsbo, 
Rogsta, Harmånger och Gnarp, fortfarande skulle vara gästgif
verier, med skyldighet att lemna resande herberge och förpläg
ning; hvarefter genom beslut den 30 juni 1879 bestämts antalet 
af de med möbler och sängkläder försedda rum, hvarmed hvarje 
gästgifveri skulle vara försedt, vexlande mellan 2 och 4, utom 
vid Bollnäs gästgifveri, för hvilket, med afseende ej mindre på 
den lifliga samfärdsel, som i allmänhet egde rum öfver denna 
centralt belägna och inom länet högst betydande ort, än ock 
derpå att nattstation för tågen å Norra stambanan derstädes 
inrättats, antalet af dylika rum bestämts till 17. 

Genom cirkulär den 21 mars 1879 har Eders Kungl. Maj:t 
i nåder förordnat, dels att maximibeloppet af den skjutslega, 
som enligt stadgan angående skjutsväsendet af entreprenör i 
detta län finge uppbäras, skulle under den första skjutsentrepre-
nadperioden och sedermera, intill dess annorlunda blefve för-
ordnadt, för hvarje häst utgöra 2 kronor för milen, dels ock, 
beträffande beloppet af den lega, som finge uppbäras i det fall 
att skjutsning, jemlikt § 18 i skjutsstadgan, måste af de skjuts
skyldige sjelfve uppehållas, att från och med den tidpunkt, då 
skjutsentreprenader, ordnade i öfverensstämmelse med föreskrif
terna i nyssnämnda stadga, komme till stånd och till dess an
norlunda blefve forordnadt, skjutslegan i berörda fall skulle utgå 
med 1 krona 40 öre; hvarjemte Eders Kungl. Maj:t, rörande 
beskaffenheten af de åkdon och persedlar, som böra af entrepre
nör eller skjutsskyldige vid skjutsanstalterna tillhandahållas, samt 
afgifterna derför, i nåder meddelat särskilda bestämmelser och 
faststält taxa. 

Sedan Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande derefter be
stämt det antal hästar, som inom viss tid hvarje dygn skulle 
vara att tillgå, äfvensom antalet åkdon af olika slag, som vid 
skjutsanstalterna borde hållas i beredskap, har genom af Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande utlyfta auktioner infordrats anbud ä 
skjutsningsbestyrets öfvertagande på entreprenad, hvarvid iaktta
gits sådant auktionssätt, att derigenom lemnats spekulant till
fälle att, äfven med förbehåll om entreprenadbidrag, få skjuts
legan bestämd till lägre belopp än maximilegan, der spekulant 
trodde sådan åtgärd kunna för honom medföra fördel, dock en
dast i den händelse att ingen erbjöde sig åtagandet af skjuts
skyldigheten mot lägre entreprenadbidrag. 

Till grund för beslutet om detta auktionssätt låg den af 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande hysta förmodan, att i en eller 
annan ort farhåga kunde uppstå att, till följd af niaxiniilegans 
höga belopp, resande tilläfventyrs skulle föredraga att genom 
beting med enskilde under årstid, då jemn sysselsättning för 
dragare icke erbjöde sig, förskaffa sig medel till fortkomst för 
billigare pris och utan anlitande af skjutsanstalten, vid hvilken 
således entreprenörens hästar i stället finge stå sysslolösa och 
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entreprenören ginge i mistning af eljest beräknad inkomst. Att 
äfven utgången af de hållna auktionerna bekräftat rigtigheten 
af denna förmodan framgår deraf, att vid icke mindre än 12 
skjutsanstalter entreprenadanbud med minskade anspråk på bi
drag afgifvits, under förutsättning af skjutslegans sänkande till 
vissa uppgifna belopp under maximilegan, nedgående vid en skjuts
anstalt ända till 20 proc. under berörda lega. 

Entreprenadanbuden hafva härefter med en eller annan jemk-
ning i fråga om bidragets belopp blifvit af landstinget antagna 
och entreprenadaftal afslutade angående samtliga skjutsanstal-
terna, med undantag af Voxna, vid hvilken följaktligen skjuts-
laget har att sjelft utgöra skjutsskyldigheten. 

De kostnader, som för skjutsens uppehållande genom entre
prenad de särskilda skjutslagen måst vidkännas under den till-
ändalupna femårsperioden, angifvas af nedanstående tabell, till 
hvilken jemväl fogats uppgift å summan för hvarje år af de 
bidrag till dessa kostnader, som åtskilliga skjutslag åtnjutit från 
reservationsanslaget till lättnad i skjutsningstungan, der skjutsen 
bestridts medelst entreprenad och befunnits särdeles tryckande. 

Vid en blick på tabell N:o 2, i fråga om det under perioden 
utgångna hästantalet, röjes i hvilken öfverraskande grad denna 
fråga rörande siffror hastigt sänkt sig sedan år 1876, eller från 
48,302 till 28,950 år 1880. 

Förklaringen härpå ligger dock nära till hands, ity att en 
stor del af den persontrafik, som tillförene egt rum hufvudsak-
ligen utefter den stora norrländska kustvägen, dragit sig till 
Norra stambanan mer och mer i mån af dennas färdigbyggande, 
hvartill äfven kommer den, ehuru i mindre betydande grad in
verkande omständigheten, att åtskilliga kronans effekter, för fbrt-
skaffande hvaraf kronoskjuts anlitats, under de senare åren trans
porterats på nyssnämnde jernväg. Anmärkningsvärdast är i 
berörda hänseende förhållandet vid skjutsanstalterna i Gefle och 
Söderhamn, från hvilka utgingo år 1876 resp. 1,760 och 1,483 
hästar emot 672 och 518 hästar år 1880. 

Såsom icke saknande sin betydelse vid bedömandet af före-
nämnda fråga, hafva de siffror, som utvisa persontrafiken å Norra 
stambanan inom länet under förevarande period, blifvit af Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande sammanförda och meddelas i följande 
tabell: 

Skjutsningsväsendet. 
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Postbefordringen har verkstälts antingen å jernväg eller, 
på grund af aftal mellan postverket och enskilde, medelst post
skjuts eller sommartiden med ångbåt till kustorterna och à några 
få linier genom landbrefbäring. 

Vid periodens utgång funnos i länet följande postkontor och 
postexpeditioner : 

Gefle, Hudiksvall, Söderhamn, Bollnäs, Gysinge, Ljusdal och 
Ljusne; 

samt nedannämnda poststationer, nemligen: 

Alfta, Arbrå, Bergby, Bergsjö, Bergvik, Bjuråker, Delslio, 
Enånger, Forsa, Franshammar, Färila, Gnarp, Harmånger, He
desunda, Holmsveden, Hästbo, Jerfsö, Järbo, Karsjö, Kilafors, 
Kungsgård, Kårböle, Lingbo, Lobonäs, Los, Margretebill, Nian-
fors, Norrala, Norrbo, Ockelbo, Ofvanåker, Ramsjö, Robertsholm, 
Rogsta, Sandarne, Sandviken, Storvik, Stråtjära, Svabensverk, 
Tjärnäs, Torsåker, Trönö, Valbo, Vallsta, Voxna, Amots bruk, 
Arsunda, Ashammar och Oster-Fernebo. 

Telegrafstationer funnos år 1880 af staten inrättade i länets 
tre städer samt i Bollnäs, Delsbo, Ljusdal och Ljusne, hvarjemte 
tillfälle till telegrambefordring stått för allmänheten öppet vid 
22 jernvägsstationer å banor, försedda med elektrisk telegraf
ledning. Härjemte har af enskild person under år 1879 anlagts 
sådan ledning mellan statstelegrafstationen i Bollnäs och Voxna 
bruk, hvarest i följd h är af telegrafstation inrättats. 

B) Sjökommunikationer. Angående hamnarne i länet äfven-
som den enda derstädes befintliga kanal, eller P. A. Tarams 
kanal, åberopas härom lemnade meddelanden i sista femårsbe-
rättelsen. Någon ny kommunikationsled å insjöar eller vatten
drag har icke under perioden tillkommit, och hvad trafiken dels 
mellan kustorterna inbördes och dels mellan dessa och orter 
utom länet beträffar, uppehälles densamma genom en stor mängd 
större eller mindre ångfartyg, på sätt här nedan under rubriken 
»städerna» varder vidare meddeladt. 

Till åtlydnad af nådiga brefvet den 20 december 1878, har 
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande under den 10 januari 
1879 utfärdat nya hamntaxor, att frän början af samma år in
till slutet af år 1883 tjena till efterrättelse för länets tre städer 
och vid lastageplatserne: Sandarne nära Söderhamn, Ljusne hamn 
vid Ljusne elfs utlopp, Stockaviken i Harmångers socken, Ny-
hamn i Söderala socken, Fäbovall i sistnämnda socken, Sunnäs 
i Skogs socken, Iggesund i Njutångers socken, Källskär å Sö
derhamns stads grund och Snäckmor i Njutångers socken, hvar-
efter dels, på grund af nådiga brefvet den 6 juni 1879, Eders 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande den 20 juni 1879 utfärdat 
dylik taxa för lastageplatsen Fogelvik i Idenors sucken, dels ock, 
på grund af nådiga brefvet den 29 oktober 1880, utfärdat taxa 

å hamnafgifter vid Enångers lastageplats, jemväl dessa båda 
sistnämnda taxor gällande till 1883 års slut. 

Hamnordning för Söderhamn har blifvit faststäld den 24 
januari 1876. 

A skären Eggegrund utanför Gefle och Storjungfrun vid 
inloppet till Söderhamn saint â Agön i Hudiksvalls skärgård 
finnas fortfarande fyrar, tillhöriga och underhållna af staten. 

Ny ledfyr har år 1880 blifvit af Hudiksvalls stad uppförd 
på Saltviks udde i Idenors socken vid vestra inloppet af Hu
diksvallsfjärden samt öfverlemnad till lotsverket, för att genom 
dess försorg för framtiden vidmagthållas. 

Den vid norra inseglingsleden till Gefle hamn å Böna fisk
läge uppförda, staden tillhöriga ledfyr har blifvit försedd med 
förbättrad lysapparat, hvarigenom dess lysvidd betydligt utsträckts. 

Jemte de årligen pågående muddringarna i Gefle hamn, hafva 
derstädes vidtagits åtskilliga anordningar till sjöfartens bei/cäm-
lighet, för hvilka närmare redogöres under rubriken »städerna». 

Vid Fogelviks ofvannämnde lastageplats har verkstälts upp
rensning i hamnen samt uppförts en kaj och en barlastbrygga, 
hvilka uppgifvas hafva medfört en kostnad af 11,950 kronor, hvar
jemte åtgärder till fromma för sjötrafiken blifvit vidtagna äfven 
vid Saltviks lastageplats och Klasvikens hamn. 

TJtöfver de i länet redan befintliga många Jiottleder i ström
mar och sjöar för framflottande af virke, hafva jemväl under 
förevarande period åtskilliga vattendrag, dock alla af mindre 
betydenhet, blifvit för inrättande af flottled upprensade. 

Sjöfart. I fråga om sjöfarten intager länet fortfarande ett 
framstående rum bland rikets län, förnämligast i afseende på 
rörelsen med utlandet. Härtill bidrager i synnerhet staden Gefle 
genom sin alltjemt betydande och ända till denna femårsperiods 
slut växande handelsflotta. 

Redan år 1795, för hvilket år de äldsta tillförlitliga upp
gifter föreligga, egde Gefle 49 fartyg om tillsammans 2,029 ny-
läster och år 1830: 80 fartyg om 4,353 nyläster. Ar 1841 funnos 
i Gefle 108 fartyg, det största antal, som tiilförene eller seder
mera förekommit, men med blott 7,294 nyläster, under det ar 
1843 fartygens antal minskats till 107, men deras drägtighet 
ökats till den dittills största eller 7,412 nyläster, hvilket lästetal 
jemväl var högre än under något af de följande 25 aren intill 
1869, med undantag blott för åren 1857—1859, hvarunder det 
högst steg till 7,898 år 1858. År 1869 framter för Gefle en 
flotta af 71 fartyg om 7,716 nyläster eller 24,560 ton, då hela 
riket eger 3,357 fartyg om 105,412 nyläster eller 336,647 ton; 
år 1876 ingick Gefle med 91 fartyg om 26,593 ton och år 1880 
med 99 fartyg om 31,304 ton i rikets handelsflotta, hvilkon sist
nämnda år utgjordes af 4,333 fartyg om sammanlagdt 542,642 ton. 

I aktningsvärd täflan på detta område med landets båda 
största städer, Stockholm och Göteborg, har Gefle under olika 
perioder tagit steget framför endera af dessa, nemligen under 
aren 1830—1845 framför Göteborg samt åren 1842, 1844, 1845 
till och med framför dem båda äfvensom åren 1848, 1850, 1865 
—1873, 1879 och 1880 framför Stockholm, detta hufvudsakligen 
till följd af fartygens drägtighet; ty med hänsyn till antalet 
hafva Gefle handelsfartyg endast undantagsvis öfvergatt Göteborgs 
och aldrig nått Stockholms, hvilka under tiden från 1795 icke 
något år understigit 83, hvilket var deras antal år 1865, da Gefle 
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samtidigt egde endast 62, men väl uppgått till 253 år 1878, då 
Gefle egde 101 fartyg. 

Länets städer hafva under ifrågavarande period ökat sin 
flotta genom nybyggande med 22 segelfartyg om 9,288 ton och 
4 ångfartyg med tillhopa 68 hästkrafter samt genom inköp från 
utrikes ort med 5 segelfartyg om 3,211 ton, hvaremot af samma 
flotta dels förolyckats 9 segelfartyg om 2,383 ton och 3 ång
fartyg om 990 ton och 210 hästkrafter, dels ock kasserats 3 
segelfartyg om 265 ton och 1 ångfartyg om 73 ton och 10 häst
krafter. 

Af länets invånare tillhöriga fartyg användes i 

utrikes sjöfart. inrikes sjöfart. 

år 1876 77 fartyg om 36,102 ton, 137 fartyg om 6342 ton, 
» 1880 87 » » 41,733 » 118 » » 5,984 » 

Enär i fråga om utrikes sjöfarten den af Kungl. Kommers
kollegium härom för år 1880 afgifna och i tryck tillgängliga 
berättelse i tabellen N:o 48 innehåller sammanstäld redogörelse 
för antalet och drägtigheten af de under hvart och ett af perio
dens fem år i utrikes sjöfart använda fartyg, tillhöriga invå
nare, bland annat, inom detta län, anser Kungl. Maj:ts Befall-
ningshafvande sig, jemte antecknande att icke något fartyg, 
tillhörigt landtmän inom länet, synes hafva begagnats i utrikes 
sjöfart under perioden, böra här meddela närmare redogörelse 
endast för de, invånare i städerna samt landtmän tillhöriga far
tyg, som under denna period varit använda till inrikes sjöfart, 
samt i sådant afseende åberopa följande tabell: 

På sjömanshusen har under ifrågavarande år varit in-
skrifvet det i nedaustående tabell upptagna antal fartygsbefäl-
hafvare, styrmän samt öfrigt sjöfolk: 

Till upplysning om fartygstrafiken åberopas här intagna 
tabell, utvisande antalet och drägtigheten af samtliga under hvart 
och ett af periodens fem år till hamnar i länet ankomna eller 
derifrån af gångna fartyg: 

För de hamnafgifter, som erlagts af fartyg i såväl in- som 
utrikes fart vid någon af hamnarne i länet, meddelas redogörelse 
i nedanstående tabell: 

De vid landthamnarne uppburna hamnafgifter härflyta nästan 
uteslutande från den utrikes sjöfarten. 

Vid P. A. Tamms kanal hafva i afgifter för farkoster och 
dera förda varor under nedannämnda år uppburits följande belopp : 

1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 

Kr. 8,487-84. 10,005-50. 9,139-56. 8,939'43. 3,323-49. 

Handel. Antalet af de år 1876 i länet beflntlige handlande 
jemte deras betjening har under femårsperioden icke undergått 
synnerligen stor förändring förr än sista året, då landthandlan-
denas antal ökades med omkring 10 procent, likasom ock den 
af handlandena i länet idkade rörelse, att döma af den bevill
ning, hvartill de blifvit för inkomst af samma rörelse taxerade, 
icke synes hafva i anmärkningsvärd grad rönt vexling. Den 
tendens till en ökad varuomsättning, som visade sig under år 
1877 och, hvad städerna angår, äfven år 1878, synes påföljande 
år hafva vikit för en minskad konsumtionsförmåga, antagligen 
beroende på inträdt prisfall i länets förnämsta exportartiklar, 
trävaror och jern, samt deraf betingad minskning i såväl produ
centens som den af honom lönade arbetarens inkomster. 
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Ehuru tabellarisk uppgift rörande handelsidkare och deras 
betjening ra. m. icke vidare skall åtfölja Rungl. Maj:ts Befall-
ningshafvandes femårsberättelse, torde likväl nedanstående sam
manträngda öfversigt af några för denna fråga betydelsefulla 
siffror icke sakna sitt intresse å denna plats. 

Uppgift angående antalet handlande jemte betjening samt 
å den bevillning, hvartill de blifvit för rörelsen taxerade: 

I afseende på beloppet af den sålunda uttaxerade bevillnin-
gen öfverträffas Gefle bland rikets städer endast af Stockholm, 
Göteborg och Malmö och länets landsbygd år 1876 blott af 
Vesternorrlands, Kopparbergs och Vermlands län, 1877 endast 
af Vesternorrlands, 1878 af Vesternorrlands, Norrbottens och 
Kopparbergs län och 1879 endast af Norrbottens län samt står 
1880 i berörda afseende högst bland samtliga länen. 

Af utländiiigar, som fått tillstånd att i riket idka handel, 
förekommer inom länet endast år 1876 i Gefle 1 och år 1880 å 
landsbygden likaledes 1 sådan handlande. 

Den forna gårdfarihandeln har numera nästan helt och 
hållet upphört och flertalet af de kringvandrande försäljare af 
nålstolskram, som understundom förekomma å landsbygden, är 
mindre att betrakta såsom krämare än såsom lösdrifvare, hvilka 
under täckmanteln af sin oansenliga handel eftertrakta dagens 
nödtorft vid välviljans eller medlidsamhetens bord. 

Deremot infinna sig vid de egentligen för afsättning af 
kreatur och hvarjehanda landtmannaprodukter afsedda torgda-
garne i några orter näringsidkare af skilda slag för försäljning 
af sina slöjdalster, likasom ock en och annan försäljare af kram
varor, hvilket i förening med det tillfälle till förlustelser, som 
oftast bjudes den yngre allmogen genom tillstädeskomne positiv
spelare, panorama- och björnförevisare med mera dylikt, åt dessa 
torgdagar förlänar en viss likhet med de förutvarande, men se
dan åtskilliga år tillbaka i länet upphörde frimarknaderna. Så
dana torgdagar hafva, utom den som redan tillförene egt rum 
vid Sandvikens bruk i Högbo socken, under perioden ordnats 
äfven i Torsåkers socken en gång i månaden. 

Afven under förevarande period har utförseln af länets för
nämsta exportartiklar, jern och i synnerhet trävaror, oaktadt 
de ovanligt låga pris, hvartill värdet â dessa artiklar varit un
der de senare åren nedtryckt, egt rum i en mycket betydande 
omfattning. Mängden af utskeppade trävaror angifves af nedan
stående tabeller: 
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Uppgift å exporterade trävaror vid Gefle hamn. 

Trävaror, exporterade vid Hudiksvalls tullkammaredistrikt. 

Ungefärliga värdet å exporterade trävaror under perioden 
anses uppgå för Gefle hamn till 37,700,000 kronor, för Söder
hamns tullkammaredistrikt till 48,300,000 kronor och för Hu
diksvalls distrikt till 21,000,000 kronor, allt i rundt tal. 

Mängden af de förnämsta importerade varor angifves af 
nedan intagna tabeller (Litt. A, B och C). 

Till bedömande vidare af den varuomsättning, som under 
perioden förekommit, åberopas följande tabeller, angående dels 
totalupphörden vid tullkamrarne i länet, dels i länets städer 
uppburne hamnafgifter för lossade och lastade varor, dels ock 
myckenheten af de varor, som forslats å Norra stambanan jemte 
derför vid de särskilda jernvägsstationerna i länet vunna in
komster (tabb. Litt. D, E och F). 

Rättighet till minuthandel med spirituösa drycker har icke 
af någon utöfvats å landsbygden, hvarest deremot utskänkning 
af dylika drycker egt rum å två ställen. 

I Gefle, äfvensom i Hudiksvall under 3 år från och med 
den 1 oktober 1876, har minutförsäljningen och utskivnkningen 

Trävaror, exporterade rid Söderhamns tidlkammaredistrikt. 
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Tab. Litt. A. 

Varuinförsel. Tabb. Litt. A, B och C. 

Uppgift å vissa importerade varor vid Gefle hamn. 

1) År 1880 infördes jeuiväl 5,050 kubikfot hrete. 

Tab. Litt. B. Uppgift å vissa importerade varor inom Söderhamns tullkammaredistrikt. 

Tab. Litt. C. Uppgift å vissa importerade varor inom Hudiksvalls tullkammaredistrikt. 
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af spritdrycker varit upplåten till bolag, som varit bildade i 
enlighet med bestämmelserna i §§ 10 och 18 af gällande för
ordning angående vilkoren för ifrågavarande rörelse ; i Söder
hamn åter hafva dessa handelsrättigheter varit efter auktion 
upplåtna till enskilde. 

För vissa fall liar utskänkningsrättighet varit för kortare 
tid tillfälligtvis medgifven såväl i städerna som å landsbygden. 

I fråga om bränvinsförsäljningsafgifternas helopip och deras 
fördelning meddelas följande uppgift: 

5. Kameralförhållanden. 

I enlighet med faststäldt formulär upprättad tabell N:o 3 
öfver hemman och jordlägenheter samt stadsjordar m. m. år 1880 
är berättelsen bilagd. 

Under perioden äro antecknade 7 skatteköp af jord om till
hopa 16 öres- I4V2 penningeland, hvaraf 2 köp inom Södra 

Helsinglands fögderi 0111 6 öres- 41/» penningeland och 5 köp 
inom Vestra Helsinglands fögderi om 10 öres- 10 penningp-
land. 

Skattconifurda hafva biifvit 4 hemman i Vestra Helsing
lands fögderi om sammanlagdt 10 öresland. 

Tab. Litt. D. Totaluppbörden vid tullkamrarne. Tab. Litt. E. Uppburna hamnafgifter förlossade och lastadevaror. 

Tab. Litt. F. Godstrafiken på norra stambanan. 

K. M;ts Ilefaltniiigxhnfvantfoj femnrsberättelser 1871)—IStlU. Gejhbovgs län. ÎÎ 
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Inom länet finnes ingen annan fastighet af fideikommissegen
skap antecknad, än de inom Hamrånge socken belägna s. k. 
Hamrångeverken eller bruken Axmar, Vifors och Viksjö, 12-4:72 
mantal, år 1880 taxerade till 758,500 kronor, tillhörande von 
Sehinkelska fideikommisset i Stockholms stad och län. 

Allenast en fastighet i länet besittes af utländing, nemligen 
gärden N:o 46 i Gefle stads 3:dje qvarter, hvilken, bevillnings-
taxerad för 31,331 kronor, eges af apostolicus G. Huber i 
Stockholm. 

Nedannämnda, samtliga inländska, aktiebolag egde vid 1880 
års utgång följande fastigheter, nemligen: 

A) I städerna: 

B) På landet: 
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Beträffande skiftesverket inom länet, får Kungl. Maj:ts Be-
fallningshafvande meddela, att, ehuru landtmäteripersonalen, som 

vid periodens början bestod af 28 landtmätare, sedermera ned
gått till nu på länet anstälde 22 med ungefär samma antal bi
träden som tillförene, nemligen 12 à 13 medhjelpare, har skif
tesverket dock under dessa år fortgått med oförminskad fart. 
Så hafva af 87 utfärdade förordnanden till laga skiften och 738 
till andra förrättningar 77 laga skiften och 578 andra förrätt
ningar derunder blifvit afslutade, omfattande de förra 17(H man
tal med en areal af 176,748 qvadratref inrösnings- och 776,415 
qvadratref afrösningsjord eller tillsammans 953,163 qvadratref, 
utgörande 7V20 qvadratmil, dervid 766 qvarboeude och 222 ut
flyttade delegare erhållit tillsammans 2,699 särskilda skiften, ut
görande per medium 2 à 3 skiften på hvarje, och vid de se
nare, bestående af hemmansklyfningar, egobyten, skogsdelningar, 
väg- och stängseldelningar m. m., hafva 657io mantal blifvit 
skiftade till 526 qvarboende och 132 utflyttade delegare, som 
dervid erhållit 2,278 egolotter eller 3 à 4 hvardera, och har are
alen dervid utgjort 73,230 qvadratref inrösnings- och 578,351 
qvadratref afrösningsjord eller tillsammans 651,581 qvadratref, 
motsvarande SVäs qvadratmil. Stängsel- och vägdelningar hafva 
upptagit en längd, de förre af 622,169 och de senare af 
2,777,146 fot. 

Kostnaderna för under femårsperioden verkstälda laga skif
ten hafva utgjort, till landtmätare och gode män 270,323 och 
öfrige beräknade kostnader 388,779 kronor eller tillsammans 
659,102 kronor, hvilket gör 3,862 kronor för mantal eller 386 
kronor per öresland i Gestrikland och 240 kronor i Helsingland. 
Ofver kostnaderna för andra förrättningar saknas alla uppgifter, 
men, vid beräkning af hvad för laga skiften utgått, torde dessa 
knappast uppgå till mera än 190,000 kronor. 

Sedan laga skiftesförrättningarne numera fortgått under nå
gra och femtio års tid, äro de flesta byar och hemman i Gest
rikland laga skiftade, så att endast några få der återstå, hvar-
emot inom Helsingland ej så litet i den vägen qvarstår att ut
rätta. Emellertid är skiftesverket äfven inom Gestrikland ej på 
långt när ännu afslutadt, enär egobyten och hemmansklyfningar 
fortgå i obegränsad utsträckning, i det hemmansdelar på endast 
några penningeland utbrytas, ehuru besutenhet sällan lärer vara 
att påräkna å hemmansdelar under ett hälft öresland. Huru
vida hemmanens sönderstyckande på detta sätt kan för det all
männa i längden blifva fördelaktigt, tilltror Kungl. Maj:ts Be-
fallningshafvande sig icke kunna bedöma, men äfven om nu an
märkta förhållande icke öfverensstämmer med gällande förord
ning om hemmansklyfning, lärer missbruket föga kunna förhin
dras, enär fråga om lösen för sådana utklufne hemmansdelar 
sällan torde förekomma. 

I fråga om städernas och kommunernas finanser torde Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande få hänvisa till de uppgifter, som af 
Kungl. Statistiska Centralbyrån derom offentliggöras, samt be
träffande landstingets inkomster och utgifter under perioden med
dela följande tabell Litt. G. 
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6. Politi. 
Länets folkskoleväsende, hvilket står under närmaste kon

troll af tvenne utaf landstinget utsedde oeh aflönade inspektö
rer, en för hvardera provinsen, visade redan under sistförflutne 
period kraftiga tecken till ett raskt framåtgående och liar under 
förevarande period vunnit en i alla afseenden glädjande utveck
ling. Det utmärkta sätt, livarpå denna folkets lifsangelägenhet 
omhuldas af såväl staten som länets landsting, kräfver sitt er
kännande ej mindre än den stigande offervillighet från både 
skoldistriktens och enskildes sida, som kan anses såsom en re
dan mognad frukt på en allt mera stigande folkupplysnings djupt 
rotfasta träd. 

Intresset för folkskolan ådagalägges numera allmänt genom 
ett allt flitigare besökande af skolorna och genom uppförande 
och bekostande af prydliga och ändamålsenliga skolbyggnader, 
försedde med all erforderlig undervisningsmateriel. 

År 1876 utgjorde de fasta folkskolornas antal 125, är 1880 176. 

de flyttande » » 25, » 17. 

» » de mindre skolornas » 113, » 110. 

» » småskolornas •> 83, » 112. 

Antalet i skolåldern varande barn uppgick år 1876 till 
24,162 och år 1880 till 25,009. Af dessa besökte under: 

1876. 1880. 

Folkskolorna 10,716 11,681 

Mindre skolorna- 5,790 5,135 

Småskolorna 3,707 4,490 

Undervisningen uppehölls i dessa skolor år 1876 af 352 och 
år 1880 af 431 lärare eller lärarinnor, af hvilka voro examine
rade dels vid statens folkskolelärareseminarium år 1876 ett an
tal af 156 och år 1880 ett antal af 201, dels ock vid landstin
gets seminarier eller annan läroanstalt år 1876 ett antal af 189 
och år 1880 ett antal af 216. 

Aflöningen till lärarepersonalen utgick år 1876 med 220,222 
kronor 36 öre och år 1880 ined 277,939 kronor 42 öre. 

Kostnaderna för folkskoleväsendet i dess helhet utgjorde: 

I det höga belopp, hvartill kostnaderna för folkskoleväsen
det år 1879 uppgå, ingick ett för byggande af folkskolehus i 
Gefle samma år upptaget ainorteringslan af 90,000 kronor. 

För öfrigt är dock i fråga om nyss angifna kostnader att 
bemärka, att utgifterna för de å landet ofta af de särskilda 
skol rotarne byggda skolhusen och bekostade inventarierna icke 
blifvit bokförda i skolrådens räkenskaper och följaktligen icke 
ingå i ofvanberörda, på dessa räkenskaper grundade kostnads
uppgifter. 

Till beredande af insättningar i lifränteanstalt för sådana 
barn vid länets folkskolor, som kunde vara förtjenta af någon 
uppmuntran, har landstinget årligen anvisat ett belopp af 1,500 
kronor. 

Till skolväsendet donerade kapital eller fastigheter uppgingo 
år 1880 till värde af 133,689 kronor 50 öre. 

Skoldistrikten egde år 1876 ett antal af 285 egna oeh 152 
förhyrda skolhus samt år 1880 resp. 356 och 108 skolhus, af 
hvilka sistnämnda år 63 voro försedda med planteringsland. 

Tab. Litt. G. Uppgift « Gefleborgs läns landstings inkomster 
oeh utgifter åren IS/S—ISW. 

Kostnaderna i öfrigt h af va betäckts dels genom bidrag af 
landsting och hushållningssällskap samt genom afkastning af 
donationer, dels ock genom diverse andra inkomster. 

A'. M:ts RefnUningshnfvnntles ffmnrsberällplser 187fi—1880. Ceflchorgs län. 4 
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Sedan de 3 med bidrag af landstinget i Ofvansjö, Delsbo 
och Bollnäs inrättade seminarierna för bildande af lärare vid 
småskolorna, vid hvilka seminarier undervisningskursen pågick i 
4 månader, blifvit indragna och sammanslagna till ett dylikt 
seminarium i Bollnäs med 8 månaders kurs, liar sedan hösten 
år 1875 undervisningen vid sistnämnda seminarium under perio
den fortgått. Till detta seminarium anvisade landstinget år 
1876: 3,500 kronor och derefter årligen 4,600 kronor, hvarjemte 
äfvenledes årligen anslagits dels 1,500 kronor till stipendier och 
premier, dels ock 3,000 kronor till räntefria lån åt elever vid 
seminarium. 

Sedan landstinget alltifrån år 1876 med särskildt anslag af 
1,000 kronor om året under de 4 första åren och 1,500 kronor 
under år 1880 bidragit till anordnande af öj"ningsmöten för folk
skolelärare, hafva sådana möten under vederbörande folkskole
inspektörs ledning å skilda ställen hvarje år försiggått och va
rit talrikt besökta af folkskolepersonalen; och lärer af dessa 
möten ett godt resultat framgått i stegradt intresse och ända
målsenligt undervisningssätt. 

I ändamål att bereda företrädesvis de arbetande klassernas 
ynglingar tillfälle att inhemta ett högre mått af bildning, utan 
att de derigenom droges från sina vanliga lefnadsförhållanden 
eller nödig öfning för duglighet och härdighet vid kroppsarbete, 
beslöt landstinget år 1878 att, under förbehåll af statsanslag, 
upprätta en högre folkskola i Bollnäs samt anslå för sådant 
ändamål erforderliga medel. Denna skola började ock redan år 
1879 sin verksamhet. Undervisningen derstädes, omfattande 
såsom läroämnen religion, modersmål, räkning, geometri med 
praktisk tillämpning, historia, geografi, naturkunnighet, teckning, 
sång, gymnastik och slöjd, meddelas afgiftsfritt, och lärokursen 
är beräknad för 2 år. Första årskursen genomgicks år 1879 
fullständigt af 23 lärjungar, och år 1880 åtnjöts undervisning i 
den högre afdelningen af 16 och i den lägre af 15 lärjungar. 

Anslag till den högre folkskolan har af landstinget beviljats 
1878 med 2,300 kronor, 1879 med 1,800 kronor och år 1880 
med 2,500 kronor, och liar denna skola i statsanslag erhållit 
1,200 kronor om året. 

De i städerna befintliga allmänna läroverken hafva under 
perioden egt det lärjungeantal, som af nedanstående tabell 
utvisas: 

Navigationsskolans i Gefle verksamhet under ifrågavarande 
period ;ingifves af följande tabell: 

I länets 3 städer hafva under förevarande period funnits en
skilda läroverk, med syftemål att meddela qvinlig ungdom en 
tidsenlig bildning, till ämnen och omfång ungefär motsvarande 
den, som meddelas i statens normalskola för flickor. Tvenne 
sådana läroverk i Gefle, hvilka från och med år 1878 erhöllo 
af stadsfullmägtige såsom understöd hvartdera 1,500 kronor om 
året, förenades år 1879 till ett läroverk, för hvilket anslaget 
från stadskassan år 1880 höjdes till 2,000 kronor. Åt sist
nämnda läroverk har vidare utgått understöd dels af statsmedel 
under år 1879 med 1,750 kronor och år 1880 med 2,000 kro
nor, dels ock af landstingskassan från och med år 1880 med 
1,500 kronor. 

Söderhamns elementarläroverk för flickor har åtnjutit i 
statsanslag 1,050 kronor under år 1876 och 1,500 kronor under 
hvart och ett af de följande fyra åren tillika med anslag af 
landstinget 1,500 kronor för år 1880, äfveusom bidrag från en
skilde inom kommunen till sammanlagda belopp under åren 1876 
—1880 af 11,788 kronor. För att bereda detta läroverk eget 
hus, hafva dels stadsfullmägtige beviljat, förutom tomt och en 
del virke, 25,000 kronor, dels ock ett spritvaruförsäljningsbolag 
i staden lika stort belopp. 

Den högre undervisningsanstalten för flickor i Hudiksvall 
har äfvenledes njutit statsanslag af 1,500 kronor årligen samt 
från och med år 1880 af landstinget 1,500 kronor. 

I årligt medeltal hafva undervisats vid läroverket i Gefle 
178, i Söderhamn 75 och i Hudiksvall-79 flickor. 

Härförutom finnas i städerna åtskilliga enskilda skolor, fler
talet med uppgift att bereda lärjungar inträde i allmänna läro
verken. 

Undervisning i handaslöjd har meddelats dels i samman
hang med den egentliga folkskoleundervisningen inom åtskilliga 
af folkskolorna, dels ock i särskildt ordnade slöjdskolor i Hu
diksvall, Valbo, Voxna, Los, Njutånger, Söderhamn och vid 
Sandarne å Söderhamns stads område. 

Tekniska söndags- och aftonskolor finnas 1 i Gefle, som se
dan lång tid tillbaka af stadsfullmägtige åtnjuter ett årligt an
slag af 1,000 kronor, samt sedan år 1878: 1 i Söderhamn, hvil-
ken erhållit dels i statsbidrag 900 kronor, dels af kommunen 
1,000 kronor årligen. 

Härförutom hafva af landstinget under åren 1877 och 1878 
anvisats hvartdera året 1,000 kronor, att användas till bidrag 
och ersättning för uppehållande af aftonskolor inom länet. 



Undervisnings- och uppfostringsanstalter. Sjukvård. Gefleborgs län. 27 

På gränsen till de anstalter, som uteslutande hafva till upp
gift medborgarnes intellektuela utbildning, och såsom en förmed
lande länk mellan dessa och de fromma stiftelser, hvilkas huf-
vudsakliga uppgift är att åt de uppväxande samhällsmedlemmar, 
hvilka, i psykiskt eller fysiskt afseende icke helsinnade, eljest 
vore dömde till ett sysslolöst lif, bibringa förmåga af nyttig 
verksamhet, stå de inrättningar, som under en mera allmän be
nämning af barnhem genom enskild välgörenhet åvägabragts i 
ändamål att åt vanvårdade eller huld och skyld saknande barn 
bereda ej mindre nödig vård och underhåll, än äfven den and
liga och kroppsliga utveckling, som tarfvas för danandet af 
samhällsnyttiga medlemmar. 

Såsom anstalter af sistnämnda slag har länet att framvisa 
dels enskilda barnhemmet samt Axel och Lulli Rettigs hem för 
vanvårdade barn, båda i Gefle, dels ock barnhemmen för flickor 
och gossar i Söderhamn. 

Det enskilda barnhemmet i Gefle, inrättadt år 1869, eroot-
tager till uppfostran dels å den af barnhemmet egda och be
byggda lägenheten Källbäck invid staden vanvårdade flickor, hvil
kas antal år 1880 utgjorde 25, dels i barnhemmets likaledes 
egande gård inom staden vanvårdade gossar. De sistnämndes 
antal utgjorde år 1880 sjutton. Fastigheternas och inventari
ernas värde, uttryckt genom brandförsäkringssumman, uppgick 
sistberörda år till sammanlagdt 52,500 kronor. 

Axel och Lulli Rettigs hem för vanvårdade barn, tillkom
met genom en storartad donation af konsuln, kommendören m. 
ni. Robert Rettig och dess fru, född Garberg, har till ändamål 
att upptaga vanvårdade gossar till underhäll och uppfostran. 
Den byggnad, som är afsedd att inrymma detta hem, står vid 
periodens utgång under uppförande å en fritt belägen och af 
staden upplåten rymlig plats invid Gafle å. Byggnaden uppföres 
i tysk villastil med bostad för föreståndaren och läraren samt 
utrymme för 30 elever. 

Barnhemmet för flickor i Söderhamn, hvilket underhålles af 
frivilliga bidrag och tillskott från fattigvårdens tillgångar, lem-
nar utrymme för 15 och har under perioden haft intagna i me
deltal årligen 9 elever. 

1 Söderhamn blef under år 1875 påbörjadt och 1876 fär-
digbygdt ett hem för gossar, som sakna vård af föräldrar eller 
anhöriga. Byggnaden har ett fritt och rymligt läge samt är om-
gifven af ett större jordområde, hvilket genom föreståndarens 
och gossarnes arbete förvandlats till köksträdgård. Anstalten, 
som i följd af branden 1876 icke kunde börja, sin verksamhet 
förr än år 1878, kan till uppfostran och vård emottaga 40 barn 
och har under de år, den varit i verksamhet, i medeltal haft 30 
gossar intagne. Den underhålles dels af räntan från en sedan 
flere år bildad fond, hvars belopp uppgår till 49,894 kronor, 
dels genom afkastningen från trädgården och en vid anstalten 
varande ladugård, dels ock genom bidrag från fattigvårdens 
kassa. Kostnaden för hvarje intaget barn uppgick år 1879 till 
237 kronor 25 öre och under 1880 till 244 kronor 55 öre. 

Den af Gejlebovgs låns förening för sinnesslöa barns vård 
inrättade och fortfarande i Gefle befintliga anstalt för dylika 
barns uppfostran har äfven under förevarande period fortgått i 
oafbruten och framgångsrik verksamhet. Anstalten, som är in
rymd i egen gård, till inköp hvaraf 1876 års landsting bidrog 
med ett belopp af 3,000 kronor, har utredning för 20 elever 
jemte 7 personer, vårdare och betjening. Dess skolsal är för

sedd med fullständig undervisningsmateriel efter folkskolans mu-
deller och med en rik samling af åskådningsmateriel. Vid an
stalten voro år 1876 intagna 12 barn. Ar 1880 hade deras an
tal vuxit till 21. Förutom det statsanslag af 2,000 kronor om 
året, som tillgodokommit anstalten under åren 1879 och 1880, 
har den åtnjutit årligt bidrag af det landstingets anslå», hvilket 
under namn af stipendium utgått med 200 kronor för hvarje 
länet tillhörande idiotbarn, som vid dylik anstalt blifvit till vård 
och undervisning mottaget. 

En i sista femårsberättelsen omförmält, likaledes genom 
enskilda personer åstadkommen anstalt för uppfostran af döf-
stumma barn har varit i verksamhet intill år 1880 vid Persborg 
i Valbo socken och derefter i Bollnäs, dit den sistnämnda år 
förflyttades. 

Ar 1876 anvisade landstinget till stipendier åt döfstumma 
och blinda 3,000 kronor, hvarefter detta anslag höjts till 4,000 
kronor årligen, för att med 200 kronor utgå för hvarje länet 
tillhörande stumt barn, som intoges till vård å döfstummean-
stalt. Dessutom beviljade 1880 års landsting ej mindre åt det 
af staten nämnda år för så kallade öfveråriga döfstumma inrät
tade döfstummeinstitutet i Bollnäs 750 kronor till bidrag i dess 
utgifter för samma år, än ock förslagsvis 1,000 kronor, att 
utgå från början af följande året med 100 kronor för hvarje 
länet tillhörande medellös elevs underhåll vid nämnda institut. 

Jemte de inom länet varande 5 provinsial/a&wn? finnas 
antagna tvenne stadsläkare i hvardera af städerna Gefle och 
Söderhamn samt en stadsläkare i Hudiksvall. Distriktsläkare 
hafva varit anstälda med stationer vid H o fors, Vij och Gysinge 
i Gestrikland, i Bollnäs och i Delsbo, hvarjemte läkareverksam
het utöfvats af trenne enskilda praktiserande läkare i Gefle 
samt af i Bollnäs bosatte regements- och bataljonsläkare vid 
Helsinge regemente. Härvid anmärkes dock, att, sedan distrikts
läkarebefattningarna vid Vij och Gysinge genom innehafvai nes 
dödliga frånfälle blifvit lediga under perioden, berörda befatt
ningar icke blifvit återbesatta. 

Apotek finnas tvenne i Gefle samt ett i hvardera af de öfriga 
städerna äfvensom i Jerfsö och Alfta samt filialapotek i Boll
näs oeh medikamentsförråd i Delsbo och Storvik. 

Angående de inom länets trenne sjukvårdsdistrikt befintliga 
allmänna sjukvårdsinrättningarna, nemiigen länslasaretten och 
kurhusen i Gefle, Söderhamn och Hudiksvall äfvensom det i 
Jerfsö belägna, för vård af spetelske inrättade sjukhem, far 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande åberopa den redogörelse, som 
innefattas i nedanstående tabell Litt. H, rörande antalet vår
dade å hvarje af dessa sjukvårdsanstalter jemte inkomster oeh 
utgifter vid desamma. 

Sjukvårdsafgiften har under perioden utgått för Gefle di
strikt med 40 öre för man och 20 öre för qvinna samt för Sö
derhamns och Hudiksvalls distrikt med 50 öre för man och 2ä 
öre för qvinna. 

Legosängsafgiften åter har varit bestämd under hela perio
den inom Gefle och Söderhamns sjukvårdsdistrikt samt under 
periodens sista år inom Hudiksvalls distrikt till 1 krona 50 öre 
för första, 1 krona för andra, 75 öre för tredje oeh 50 öre för 
fjerde klassens patienter och under periodens första fyra ar inom 
Hudiksvalls distrikt till 1 krona 75 öre för första, 1 krona 25 
öre för andra, 85 öre för tredje och 60 öre för fjerde klassens 
patienter, allt för dag räknadt. 
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För helsovården har landstinget i följd af beviljade anslag 
utbetalt under år 1876 kronor 7,609, år 1877 kronor 6,644-26, 
är 1878 kronor 15,047-38, år 1879 kronor 32,535 och år 1880 
kronor 42,129-16. 

I dessa summor ingå äfven det till ett vid Johannesberg i 
Delsbo socken inrättadt mindre sjukhus beviljade anslag af 
2,000 kronor om året. 

Den betydliga höjning i utgifterna for helsovården, som in-
trädt frän och med 1878 förklaras dels deraf att för uppföran
det af nytt lasarett och kurhus i Söderhamn utgått år 1878 
kronor 10,000, år 1879 kronor 10,000 och år 1880 kronor 20,000, 
dels ock deraf att under denna titel i landstingets räkenskaper 
från och med 1878 öfverflyttats de till stipendier för sinnesslöa 
samt åt döfstumma och blinda beviljade anslag, som dittills upp
förts under anslagen för undervisningen. 

Sedan Söderhamns och Södrallelsinglands lasaretts-och kur-
husbyggnader vid den stora branden i Söderhamn 1876 blifvit helt 
och hållet förstörda, hafva, i enlighet med 1877 års landstings 
beslut, nya byggnader för lasarettet och kurhuset uppförts. Bygg
nadsarbetet påbörjades i mars månad 1879 och fortgick till se
nare hälften af år 1880, då arbetet den 13 september afsynades 
och byggnaderna godkändes. Sjukvårdsanstalten innehåller 36 
sängplatser vid lasarettet och 14 vid kurhuset, 5 dårceller samt 
badrum jemte boställsvåning och mottagningsrum för läkaren 
och sysslomannen, direktionsrum samt nödiga lägenheter förbetje-
ningeu. Kostnaden för anstaltens byggnader uppgår till 138,000 
kronor. Utöfver ersättningen för de nedbrunna byggnaderna har af 
landstinget lemnats bidrag af dess besparade medel med 50,000 
kronor samt medgifvits utdebitering på sjukvårdsdistriktet af 
60,000 kronor, att utgå under loppet af 15 år. 

I Söderhamn blef under år 1876 af stadens medel uppfördt 
ett nytt provisoriskt sjukhus, innehållande 6 sjukrum, rum för 
hetjening, brygghusbyggnad samt nödiga uthus. Detta sjukhus 
har ända till slutet af år 1880 varit förhyrdt af lasarettsdirek-
tionen och provisoriskt begagnats till lasarett och kurhus. 

I Hudiksvall har under perioden blifvit inrättadt ett epi
demisjukhus. Det är uppfördt af trä, innehåller 8 sjukrum och 
är för sitt ändamål lämpligen anordnadt. 

Förutom de båda i Gefle oeh Jerfsö stationerade länsvete
rinärerna, har 1 distriktsveterinär, till aflönande af hvilken hus
hållningssällskapet bidragit med 1,000 kronor, varit bosatt i 
Hudiksvall, ined tjenstgöringsområde i staden och Norra Hel-
singlands fögderi, hvilken veterinär genom Kungl. brefvet den 5 
april 1880 berättigats till tjensteårsberäkning, äfvensom prakti
serande enskilde veterinärer varit bosatte i Söderhamn, i Boll
näs, i Storvik och vid Gysinge. 

1879 och 1880 års landsting hafva beslutat tillsättandet af 
6 utaf landstinget och hushållningssällskapet gemensamt aflönade 
distriktsveterinärer vid sidan af länsveterinärerna och med sär
skilda tjenstgöringsdistrikt, för hvilket ändamål landstinget och 
hushållningssällskapet anslagit hvartdera 4,500 kronor årligen 
för 5 år; men berörda beslut, såsom beroende på framställning 
om tjensteårsberäkning ra. m., har vid periodens utgång ej ännu 
kommit till utförande. 

Examinerade barnmorskor, hvilkas antal inom länet år 1876 
utgjorde 67 och 1880 uppgick till likaledes 67, funnos sist
nämnda år antagna inom alla kommuner, med undantag för 
Undersvik, Ilsbo, Jerfsö, Tuna och Idenor. 

Jenite det Kungl. Maj:ts Befallningshafvande torde i fråga 
om rättsväsendet och fångvårdsväsendet få hänvisa till deroin i 
Sveriges offlciela statistik offentliggjorda berättelser, varda här 
nedan meddelade uppgifter angående fångantalet under perioden 
i länscellfängelset och i Hudiksvalls kronohäkte, tabb. Litt. I 
och K. 

Angående distrikts- och socknemagasinen, inrättade till un
derstöd vid missväxt, samt de till hjelp vid roteringsskyldighe-
tens utgörande åstadkomna legnings- och uddemantalskassoma 
är icke något af särskild betydelse att från denna period an
teckna. 

En kort uppgift om sparbankernas i länet verksamhet är 
intagen här ofvan under afd. 2 och närmare redogörelse för 
sparbanksväsendet är lemnad i den af Kungl. Statistiska Cen
tralbyrån utgifna statistiska tidskrift. I den sistnämnda är fort
farande upptagen den år 1824 i Oster-Fernebo församling in
rättade sparbank jemte anteckning, att all insättning deri upp
hört. Då nära två decennier förflutit sedan all rörelse hos 
denna sparbank afstannat, torde emellertid det obetydliga till— 
godohafvande, .ej uppgående till 200 kronor, som finnes för nu
mera till äfventyrs obefintliga rättsegares räkning ännu bok-

Tab. Litt. H. Sjukvårdsanstalterna. 
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fördt, icke utgöra hinder för att hädanefter anse denna spar
bank såsom obefintlig. 

De egentliga kreditanstalterna i länet hafva undergått den 
förändring, att Mälareprovinsernas enskilda banks kommissions
kontor i Gefle indrogs den 31 juli 1877 samt att Helsinglands 
enskilda bank öppnat afdelningskontor i Hudiksvall och deremot 
indragit sitt kommissionskontor i Bollnäs. Den 13 december' 
1878 faststäldes reglemente för Helsinglands städers hypoteks-
förening, med ändamål att bereda fastighetsägare inom städerna 
Söderhamn och Hudiksvall frän långifvarens sida ouppsägbara 
aiuorteringslän. Föreningen började sin verksamhet är 1880, 

då lånemedel erhöllos från Allmänna hypotekskassan för Sveri
ges städer, och har under nämnda Ar till fastighetsugare utlem-
nat såsom lån 320,000 kronor, deraf på Söderhamn 213,300 
kronor och på Hudiksvall 106,700 kronor. 

Till upplysning om kreditanstalternas rörelse under förflutna 
femårsperioden åberopas nedan intagna tabb. Litt. L—K. 

Gefle folkbanks rörelse upphörde med 1878 års utgång. Dess 
verksamhet har under perioden varit af mindre betydenhet, hvil-
ket angifvos deraf, att tillgångarna upptagits vid verkstälda bok
slut år 1876 till 151,655 kronor 2 öre, år 1877 till 78,277 kro
nor 39 öre och 1878 till 26,676 kronor 57 öre. 

Tab. Litt. I. Uppgift å antalet af i Gefle länsfängelse under nedannämnda 5 år förvarade fångar. 

Tab. Litt. K. Uppgift å antalet af i Hudiksvalls kronohäkte under nedannämnda 5 år förvarade fångar. 
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Beträffande en i Gefle befintlig penningiustitution, under 
namn af Gefle pantlåneaktiebolag, kan med ledning af de upp
lysningar, Kungl. Maj:ts Befallningshafvande om densamma lyc
kats inhemta, icke meddelas något angående antalet af de i in
rättningen upptagna eller dit återbetalda lån eller storleken af 
den omsättning, som årligen egt rum; men rörelsen synes icke 
hafva varit af obetydlig beskaffenhet, enär bolagets innehafvande 
panter för lemnade lån vid hvarje års slut angifvits till värde 
af omkring 20 à 23,000 kronor. 

I bilagde T a b . N:o ä: meddelas redogörelse för de brand
försäkringsinrättningar, som inom länet äro bildade och hvilkas 
styrelser der hafva sitt säte. 

Den i anseende till sin omfattande rörelse mest betydande 
bland dessa inrättningar är, såsom ock af nämnde tabell fram

går, Gefleborgs lans brandstodsbolag med säte i Gefle, angående 
hvilket bolags verksamhet Kungl. Maj:ts Befallningshafvande 
derför anser sig böra lemna en något närmare redogörelse. 
Gällande reglemente för detta bolag är af Kungl. Maj:ts Befall
ningshafvande faststäldt den 29 januari 1872 med den 30 janu
ari 1879 godkända ändringar i vissa bestämmelser. 

Värdet af den i bolaget försäkrade egendom utgjorde: 

Tab. Litt. L. Gefleborgs enskilda banks rörelse under åren 1876—1880. 

Tab. Litt. M. Helsinglands enskilda banks rörelse under åren 1876—1880. 
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Under samma period utgjorde för hos bolaget försäkrad 
egendom, såväl byggnader som lösören, ansvarighetsbeloppet : 

den 31 december 1876 kronor 56,150,280 
1877. » 67,348,380 

1878 70,604,900 
1879 » 73,098,340 
1880 » 74,169,210 

Vid jemförelse med motsvarande siffror under nästförflutna 
femårsperiods sista år visar sig, att såväl värdet af den i bola
get försäkrade egendom som bolagets ansvarighetsbelopp varit 
i ständigt stigande och under förevarande period höjt sig, det 
förra med omkring nitton och en half millioner och det senare 
med omkring tjugofyra millioner kronor. 

De af bolaget under förevarande period utbetalda brand
skadeersättningar hafva bestigit sig till: 

Huru stort och väl berättigadt förtroendet till ifrågavarande 
brandstodsbolag än varit, liar dock en stor del af landsortens 
invånare funnit med sin fördel mera öfverensstämmande att 
för sin egendom taga försäkring i de smärre bolag, som bildats 
inom särskilda socknar förnämligast inom Gestriklands och Södra 
Helsinglands fögderier. De försäkringsbelopp, för hvilka omför-
mälta bolag svarade den 31 december 1880, utgjorde för bolag 
i Gestriklands fögderi 5,096,66liT kronor och i Södra Helsin»-
lands fögderi 8,791,413 kronor, under det dylika bolag inom 
Norra Helsinglands fögderi svarade för endast 2,713,641 kronor 
och inom "Vestra Helsinglands fögderi för 1,379,760 kronor. 

Tab. Litt. N. Aktiebolaget Gefle banks rörelse under åren 1876—1880. 

Tab. Li t t . O. Sundsvalls enskilda banks afdelningskontors i Hudiksvall rörelse under åren 1876—1880. 
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Försäkringar i allmänna brandstodsbolaget för byggnader å 
landet förekomma allt mera sällan, hvaremot i synnerhet större 
verk och inrättningar liafva egendom till ganska betydliga vär
den försäkrade i enskilda utländska och inhemska bolag, före
trädesvis Skandia och Svea. 

I städerna tagas fortfarande försäkringar såväl i Städernas 
allmänna brandstodsbolag för dels fastigheter och dels lösegen
dom, som ock i de enskilda bolagen, i hvilka förekomma ett 
växande antal fastighetsförsäkringar, sedan genom den af agen
terna numera vidtagna åtgärd att före försäkrings lemnande för
vissa sig, att fastighetens värde ej understiger den äskade för
säkringssumman, kreditanstalterna ej såsom tillförene endast 
med tveksamhet bevilja lån mot säkerhet i egendom, försäkrad 
i enskilda bolag. 

Mellan skeppsredare i Gefle bildades till ömsesidigt under
stöd vid olyckshändelser till sjös redan år 1847 en sjöassurans
förening mot fartygsförluster och år 1857 äfven en fraktförsäk-

ringsförening, hvilka båda anses hafva i allmänhet visat ett 
gynsamt resultat. Rörande ifrågavarande föreningars verksam
het under åren 1876—1880 är Kungl. Maj:ts Befallningshaf-
vande i tillfälle att meddela nedanstående uppgift, tab. Litt. S. 

I Hudiksvall finnes väl bildad en försäkringsinrättning för 
fiskare, under benämning Helsinglands fiskeriassuransförening, 
men till följd af bristande insigt hos dem, för hvilka anstalten 
är inrättad, om dennas nytta, har den hittills icke kommit att 
utöfva nämnvärd verksamhet. 

Det i sista femårsberättelsen omförmälta Arbrå sockens 
hästförsäkringsbolag, som började sin verksamhet år 1875, har 
under förevarande period i influtna försäkringsafgifter eller ut-
debiterade belopp uppburit sammanlagdt 5,598 kr. 58 öre, ut
betalt i skadeersättningar för 25 försäkrade hästar 5,021 kr. och 
i öfrigt vidkänts utgifter till belopp af 574 kr. 58 öre. Hela 
försäkringsbeloppet utgjorde den 31 december 1880 kronor 586,740 
och för hvarje 100 kronor ansvarighetsbelopp har utdebiterats 

Tab. Litt. P. Mälareprovinsernas enskilda banks kommissions-
kontors i Gefle rörelse under åren 1876—1877. 

Tab. Litt. Q. Mälareprovinsernas enskilda banks kommissions-
kontors i Söderhamn rörelse under åren 1876—1880. 

Tab. Litt. R. Gefle—Dala hypoteksförenings ställning den 31 
december nedannämnda år. 

Tab. Litt. S. Gefle sjöassuransförenings och fraktförsäkringsföreningens i Gefle verksamhet åren 1876—1880 i Gefleborgs län. 
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år 1876: kr. 0-88, år 1877 kr. l-oo, år 1878: kr. 0-66, år 1879: 
kr. 1-20 och år 1880: kr. l-io. 

Den 26 mars 1877 bildades ett hela länet omfattande bolag, 
med ändamål att ersätta förluster, »som tillskyndades égare af 
i bolaget försäkrade hästar till följd af sjukdomar eller olycks
händelser,» för hvilket bolag, benämndt Gefleborgs läns hästför
säkringsbolag, Kungl. Maj:ts Befallningshafvande den 4 april 
1877 faststälde stadgar. Bolaget eger inom hvarje kommun en 
derstädes utsedd komité, som liar att i orten biträda bolagssty
relsen i dess verksamhet. Räkenskapsåret löper från den 31 
oktober ena året till den 1 november påföljande året, hvadan i 
efterföljande tabell Litt. T, som redogör för bobigets rörelse för 
tiden intill 1880 års utgång, de befintliga tillgångarne upptagits 
till det belopp, som de utgjorde den 31 oktober 1880. 

Med hänsyn till befintligheten af detta för hela länet af-
sedda bolag har Kungl. Maj:ts Befallningshafvande genom sär
skilda beslut, som vunnit Eders Kungl. Maj:ts godkännande, af-
slagit flere framställningar om fastställelse ä stadgar för dylika, 
senare ifrågasatta bolag, afseende försäkring endast inom en 
kommun. 

En lifränte- och kapitalförsäkringsanstalt för länet med säte 
i Gefle grundades år 1877 af hushållningssällskapet, som till 
densamma år 1878 beviljade ett anslag af 10,000 kronor. Med 
anledning af de större kostnader, som voro förenade med an
staltens organiserande, anslog jemväl landstinget åt densamma 
för sistnämnda ar ett belopp af 500 kronor. 

Rörande denna anstalts verksamhet åberopas följande uppgift : 

under är 1878 insattes pfi 205 böcker kronor 8,952 

1879 » 313 » » 12,031 

1880 » 454 » » __ 16,358 

och ntbetaldes i anledning af dödsfall : 

under nr 1879 till 3 personer kronor 37"00 

1880 » 8 » » 827-74 

Efter det reglemente faststälts af Kungl. Maj:t den 15 juni 
1877, började anstalten sin verksamhet den 5 oktober 1878. 

Förvaltningskostnaderna, till hvilka insättarne icke behöfva 
bidraga, bestridas ined ofvan berörda åt anstalten beviljade an
slag, af hvilka 1,000 kronor äro afsatta till reservfond. 

Länets sparbank har dock fortfarande tillhandagått allmän
heten genom emottagande af medel, afsedda att befordras till 
insättning uti lifränte- och kapitalförsäkringsanstalten i Stock
holm. 

Angående de i länet befintliga fromma stiftelser, stipendie
fonder, pensionsanstalter, sjukhjelpskassor och dermed jemfärliga 
inrättningar lemnas redogörelse i berättelsen bilagde tabell N:0 5, 

till hvilkens innehåll Kungl. Maj:ts Befallningshafvande alltså 
har att hänvisa. 

Ehuru Kungl. Maj:ts Befallningshafvande låtit sig angelä
get vara att söka åt denna tabell bereda största möjliga full-
ständighet, saknar Kungl. Maj:ts Befallningshafvande likväl icke 
anledning till farhåga, att dess bemödanden i detta afseende ej 
krönts med emotsedd framgång. De uppgifter, som tilläfventyrs 
saknas, torde väl hufvudsakligen gälla sädana föreningar för in
bördes m:derstöd vid sjukdoms- eller dödsfall, som mellan en 
större eller mindre flock af samhällsmedlemmar här och livar 
inom orterna ingåtts och hvilka ej vunnit myndighets sanktion 
a sitt reglemente; men det är äfven att förmoda, att en eller 
annan i äldre tider tillkommen välgöreuhetsstiftelse möjligen 
till följd af oförmåga att under någon längre följd af ur kunna 
utdelning, numera fallit i glömska. 

Till stöd för denna förmodan har Kungl. Maj:ts Befall
ningshafvande att åberopa den omständigheten, att stadsfull
mäktige i Gefle under år 1880 åt särskilda komitenule lemnat 
i uppdrag att söka vinna kännedom om befintliga donationsfon
der inom samhället och föreslå åtgärder till deras bevarande för 
framtiden. Det resultat, hvartill komiterades efterforskningar 
må hafva ledt, är ännu ej bekant. 

Af förenämnda tabell inhemtas, att sammanlagda behållnin
gen eller värdet af de vid periodens utgång länet tillhörande 
fromma stiftelser ansetts uppgå till 1,709,791 kronor 10 öre, 
hvaraf största beloppet faller på Gefle stad med icke mindre 
än 1,258,667 kronor 67 öre, en summa, som i betraktande af 
stadens storlek måste anses såsom mycket betydlig och fördel
aktigt vittna om den allmänna anda och kärlek till fäderne
bygd, som bära i sig löfte om samhällets bestånd och förkofnui. 

Endast ett af länets fögderier, nemligcn Ve st ra Ilolsinglands, 
uppgifves vara i saknad af fromma stiftelser; för de öfriga•upp
går storleken af dylika stiftelser till 108,655 kronor 2 öre. 

En till fromma stiftelser hänförlig välgörenhetsinrättning, 
hvilken, såsom saknande kapitalfond eller penningvärde motsva
rande egendom, icke blifvit i ofvanberörda tabellbilaga angifven, 
är ett i Gefle på hösten 1878 inrättadt, så kalladt Magda!/ n<t-
Iiem, med ändamål att upptaga til] vård och såsom nyttiga med
lemmar till samhället återföra sedligt fallna qvinnor. Frän ti
den för hemmets bildande intill slutet af år 1880 hafva 13 
skyddslingar njutit omvårdnad i hemmet och af dessa hafva 3 
åter utgått efter erhållen plats såsom tjenariniior. Anstalten 
uppehälles uteslutande af frivilliga gåfvor i penningar eller lof— 
nadsförnödenheter af hvarjehanda slag. 

Tab. Litt. T. Gefleborgs läns hästförsäkringsbolags verksamhet åren 1877—1880. 

K. \t:ts nefaltniinjshafrawles femavsberättelser 1870—1880. GejUborg^ län. ;> 
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Städerna. 
Gefle. Sedan Kungl. Maj:t den 24 maj 1877 faststält plan 

for reglering af i det närmaste hela stadsdelen söder om Gafleå, 
hvilken stadsdel, af gammalt oregelbundet bebyggd, varit skonad 
från de förhärjande eldsvådor, som sedan århundraden tillbaka 
med kortare eller längre mellanrum öfvergått norra delen af 
staden, har förslag om hvilka delar af den förra, som borde vara 
att, enligt Kungl. byggnadsstadgan, hänföra till ny stadsdel, af 
stadsfullmägtige antagits och af Kungl. Maj:t gillats, samt för
slag till ny tomtindelning derstädes blifvit af Kungl. Maj:ts Be-
fallningshafvande faststäldt, hvarefter staden, hufvudsakligen ge
nom byte, men äfven genom köp och expropriation, förvärfvat 
sig för utläggande af nya gator och byggnadstomter erforderligt 
område, eller vretarne n:ris 200, 207, 273, 274, 275 och 276 
samt delar af vretarne n:ris 202 b och 211, allt å Sörby mark, 
om tillsammans 66 qvadratref 22 qvadratstänger 33 qvadrat-
fot, och har beslut jemväl fattats, att de inom ifrågavarande 
stadsdel belägna, staden tillhöriga fasta vretar skulle till så stor 
del, som inginge i sökt tomt, upplåtas i likhet med ofri tomt 
emot den tomtöresafgift, som för sådan vore eller blefve be
stämd. På, det dock upplåtelse af tomter på spridda ställen 
inom den nya stadsdelen icke skulle kunna framkalla anspråk 
på samtidigt och hastigare ordnande af gator, dränering m. m. 
inom hela denna stadsdel, än som stode väl öfverens med stads
kassans tillgångar, har bestämts, att upplåtelse af tomt derstä-
des icke medförde skyldighet för staden att ordna bredvid lö
pande gatnr med afseende på planering, dränering, gaslysning 
och vattenledning annorledes, än i mån af och i sammanhang 
med blifvande beslut om gators definitiva ordnande inom ifråga
varande stadsdel. Den på samma sida om Gafleå östligast be
lägna stadsdelen, benämnd l:a qvarterets 2:a afdelning, har väl, 
såsom tidsenligt planlagd och till stor del redan bebyggd, ej in
tagits i förenämnda regleringsplan, men har dock beslutats, att 
vid upplåtelse af tomter i denna stadsdel, jemlikt de grundsat
ser, som äro angifna i byggnadsstadgan, fästa skyldighet för inne-
hafvaren att utefter gatan ordna en 10 fot bred förgård. 

Hela staden söder om ån har blifvit fullständigt uppmätt, 
uträknad och kartlagd af samme landtmätare, som kort derförut 
verkstält enahanda åtgärder beträffande norra stadsdelen. 

Under staden lyda fisklägena Eggegrund, Löfgrund och Bö
nan utan någon duglig skog eller afsevärd vidd af odlad jord. 

Under nu ifrågavarande femårsperiod hafva 132 tomter, 
liuftudsiikligast belägna i den nyreglerade södra stadsdelen, blifvit 
bebyggda och ny byggnadsordning för staden har faststälts den 
21 februari 1879. 

Den allmänt närda förhoppningen, att staden för framtiden 
skulle varda skonad för svårare eldsolyckor, sedan den år 1872 
påbörjade vattenledningen blifvit fullbordad, har åtminstone be
träffande nu ifrågavarande period icke blifvit gäckad, ehuru flere 
tillbud till eldsvådor derunder förekommit, som dock hufvudsak
ligen genom vattenledningens kraftiga hjelp hindrats att anställa 
någon större skada. Detta storartade verk fullbordades år 1876, 
och utgjorde vid 1880 års slut rörnätets sammanlagda längd 
30,505 meter eller 3-os nymil och totalkostnaden vid samma tid 
658,186 kronor 59 öre. Vid periodens utgång voro 435 enskilda 
ledningar förenade med stadens. Ordningsstadga och reglemente 

för vattenledningen faststäldes den 2 augusti samma år, och är 
förbrukningen af vatten för hushållsbehof helt och hållet fri, 
men för ir.dustriela behof, hotell, vinliandel, vattning af träd
gårdar m. m. d. skall erläggas 50 öre för 1,000 kannor, dock att, 
der årsförbrukningen öfverstiger 500,000 kannor, afgiften för den 
öfverskjutande vattenmängden skall beräknas till allenast 25 öre 
för 1,000 kannor. Reservoiren, uppförd af granit med innan-
vägg af tegel på klippgrund, å ett afstånd från stadens midt af 
3,030 meter, rymmer med ett djup af 6-5 meter 684,000 kan
nor och ligger med sitt bottenplan 40 meter öfver Gafleåns 
lägsta vattenyta. Vattnet, som hemtas från nämnda å ofvanför 
staden, uppfordras efter föregången filtrering i rörnätet genom 
pumpverk, drifvet af tvenne reaktionsturbiner, hvardera på 20 
hästkrafter, hvilka uppbringa 50,000 kannor vatten i timmen 
eller under oafbruten gång 1,200,000 kannor i dygnet. Vid 
1880 års slut funnos i staden 226 brandposter, som hvarje lem-
nade en vattenqvantitet af 165 à 200 kannor i minuten, och 
stiger den fria strålen till en höjd af 15 à 20 meter, beroende 
af såväl brandpostens läge som antalet samtidigt öppnade af-
lopp. Ar 1880 anskaffades en 40 hästkrafters ångmaskin såsom 
reservdrifkraft åt pumparne för en kostnad jemte maskinhus af 
28,188 kronor 9 öre. Den högsta vattenförbrukningen på ett 
dygn har utgjort 1,040,000 kannor samt totalförbrukningen 
171,184,000 kannor eller nära 25 kannor å person i dygnet. 
För att minska faran af eldsvåda i brädgårdarne, som täcka en 
betydlig areal af stadens mark å ömse sidor om Gafleåns ut
lopp, har förbud meddelats mot upplag uti de derstädes anlagda 
brandgatorna, hvilkas antal jemväl ökats, hvarjemte för under
lättande af brandredskapens framförande föreskrifvits, att jern-
vägsspåren uti brädgårdarnes tvärgator skulle broläggas och 
städse lemnas fria från vagnars qvarställande samt beqväma 
öfvergångar öfver spåren beredas och ständigt hållas i godt 
stånd. Deremot har väckt fråga om utsträckande af vattenled
ningen till brädgårdarne tills vidare förfallit, enär bolagen, som 
innehafva brädupplagen, förklarat sig icke vilja deltaga i kost
naden härför och detta på grund af försäkringsbolagens vägran 
att lemna bidrag dertill eller bestämma den minskning i för
säkringspremien, som borde blifva en följd af en sådan åtgärd. 
I sammanhang med vattenledningens fullbordande blef nödvän
digt att anlägga dräueringsledningar under gatorna, som utförts 
hufvudsakligen med murade trummor och glaseradt stengods 
samt vanliga täckdiken, och utgjorde rörnätets sammanlagda 
längd vid 1880 års slut 18,087-6 meter med 262 gatubrunnar 
jemte rännstensaflopp och 32 nedstigningsbrunnar samt total
kostnad 169,162 kronor 97 öre. 

Den i sista femårsberättelsen omförmälta påbörjade ow-
gräfningen af Lillan har under år 1877 blifvit fullbordad med 
nya broar i Drottning-, Fältskärs- och Strandgatorna jemte an
ordnandet i sammanhang härmed af en särskild fiskförsäljnings
plats för en kostnad af tillsammans 154,000 kronor. 

Ofvanom och i omedelbar närhet af den nya fiskbryggan 
vid östra Lillan har ett nytt salutorg anordnats i Lillans inre 
vinkel från norr till öster och medgifvande lemnats vederbörande 
jernvägsbolag att bereda landtmän tillfälle att direkt frånjern-
vägsvagnar försälja sina med sådan lagenhet införda varor. 
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Den vid sista femårsperiodens slut nästan färdigbyggda stora 
jemvågen liar ytterligare utvidgats samt dessutom ett område 
invid vågens vestra sida, liggande emellan de båda till vågen 
ledande jernvägsspåren, inhägnats och användts till upplag af 
smältstycken in. fl. jerneffekter. Sammanlagda kostnaden för 
den gamla jernvågens flyttning och uppförandet af den nya vå
gen stiger till 230,000 kronor. Ny taxa å afgifter vid vågen 
för åren 1879—1883 har upprättats och vunnit nådig stadfä-
stelse. 1 följd af tillåtelsen att vid utskeppning af jern förbigå 
vågen, har emellertid vågförandet på senare tider så betydligt 
minskats, att all sannolikhet förefinnes, det vågen i framtiden 
kommer att stå i det närmaste tom och således varda en på 
stadens inkomster betydligt tärande anstalt. 

Bland monumentala bygnader, som under femårsperioden 
uppförts, torde böra nämnas: 

Ett teaterhus i modern stil, till en kostnad af 260,000 
kronor; 

Gefleborgs enskilda banks prydliga byggnad för en kostnad 
af 115,000 kronor; 

En elementarskola för flickor, uppförd i tysk renaissance-
stil af enskild person; uppgående kostnaden för denna byggnad 
till omkring 100,000 kronor; 

Ett till fristad för gamla och i sitt yrke kraftbrutna sjö
män uppfördt sjömanshem i två våningar i enkel men värdig 
stil, för närvarande inredt for 24 personer, men med lägenhe
terna så tilltagna, att, i fall af behof, ett långt större antal 
skall kunna inrymmas. Kostnaden härtor, 40,000 kronor, har 
erhållits dels ur äldre fonder för sjömäns understödjande och 
dels till öfver en tredjedel genom frivilliga gåfvor inom sam
hället; 

Ett stort folkskolehus för flickor, hvilket i tre våningar af sta
den nybygts i södra stadsdelen för en kostnad af 105,000 kro
nor, samt 

Betlehemskapellet, med utrymme för omkring 2,000 personer, 
för en kostnad af omkring 80,000 kronor till gemensamma an-
daktsöfningar uppfördt genom sammanskott af anhängare till 
lektor P. P. Waldenströms läror. 

Dessutom hafva under perioden påbörjats och äro vid dess 
slut snart färdiga: 

en ny fattigvårdsbyggnad i trenne våningar, 
ett metodistkapell och en mindre katolsk kyrka, begge i 

götisk stil, samt 
det förut omnämnda »Axel och Lulli Rettigs» barnhem. 
Jernvägs- eller östra esplanaden samt Lasaretts-esplanaden 

hafva blifvit fullbordade, hvarjemte Staketgatans planterande 
med trän påbörjats och medhunnits till ungefär gatans halfva 
längd, och har grundläggningsarbete i Rådhus-esplanaden påbör
jats för tvenne af enskild person till staden skänkta fontäner. 

Stadens folkmängd har fortfarande med hvarje år tilltagit, 
undantagande år 1880. Minskningen under nämnda år är dock 
endast skenbar, beroende derpâ att personer, som veterligen dels 
bortflyttat från staden och dels aflidit, utan att dock vederbör
lig anmälan blifvit hos pastor gjord och, som i följd deraf fortfa
rande qvarstått i kyrkoböckerna samt uppförts i mantalslängden, 
vid 1880 års slut icke vidare inberäknats i stadens folkmängd. 

Sammanlagda längden af stadens vägar utgör 0-7 3 mil, 
deri inbegripet äfven de stadsgator, som kunna anses tillhöra 
det allmänna vägnätet i riket. Kostnaden för vägunderhållet 

uttaxeras på enahanda sätt, som förhållandet är med kostnaden 
för gatuläggningen. Vid 1880 ars utgång fans för allmän tra
fik öppnad en gatulängd af 46,362'H meter eller öfver 4'»'> ny-
mil och nära 101,498 qvadratmeters gatuyta, belagd med fält
sten, 1,605 qvadratmeter med tuktad sten och 27,499 qvadrat-
meter makadamiserade. Gatuläggningens underhalls- och an
läggningskostnad under åren 1876—1880 bestiger sig til! 148,181 
kronor 78 öre. 

För makadamiseringen har år 1879 anskaffats en vid me
kanisk verkstad i staden förfärdigad stenkrossningsmaskin jemte 
tillhörande ångvält för ett pris af 9,500 kronor. 

Af ofvan omförmälta broar, som under perioden fullbordats, 
är den i Drottninggatan uppförd af huggen granit och de begge 
i Strandgatan af smidt jern. 

Inom stadens område finnas inga färjor, men förmedlas sam
färdseln emellan norra och södra stadsdelarne på trenne ställen 
medelst roddbåtar för ett pris af 2 öre personen. 

Några andra grindar än de, som åtskilja staden från an
gränsande utmark, förekomma icke å stadens vägar. 

Af Gefle—Dala jernvägsaktiebolag har till lättnad för tra
fiken vid varumagasinen å Stora Holmen utlagts ett jerueägsspiiv 
i gatan mellan första och andra magasinsraderna : i samman
hang livarmed omnämnes, att norr om de tillförene befintliga 
tvenne raderna stora hamnmagasin, innefattande fem sådana 
af sten i fyra våningar och tio af trä, ytterligare en tredje 
magasinsrad blifvit påbörjad med uppförande af tvä stora sten-
magasin. 

Sedan Gefle erhållit direkt jernvägsförbindelse med Stock
holm vid 1874 års slut, har ångbåtsförbindelsen med hufvudstaden 
aftagit från att vara daglig till endast tre gånger i veckan med 
ångbåtarne »Gefle» ocli »Sten Sture», som uteslutande trafikera 
linien Gefle—Stockholm. Antalet af Gefle hamn anlöpandc 
kustångare eller sådana, som förmedla trafiken emellan norr 
om Gefle belägna orter samt Stockholm, har dock varit oför-
minskadt, såsom jemväl trafiken dels emellan Gefle samt kon
tinenten och England fortgått med de uti sista femärsbcrättel-
sen omförmälta, för den utländska trafiken särskildt byggda stora 
ångskonevterna »Oden», »Gevalia», »Bakler» och »Saga«, dels 
ock med Köpenhamn ombesörjts af ångarne »Gustaf II AdoltV 
och »Högbo». Deremot har den under några år uppehållna 
ångbåtstrafiken på Yasa med anlöpande af Sundsvall blifvit in
dragen. Med sistnämnda stad uppehöllos fortfarande under år 
1880 reguliera förbindelser medelst i Gefle hemmahörande ån
garne »Telegraf» och »Trafik». 

För ångslupstrafiken har nybygts en särskild brygga af gra
nit vid Norra Strandgatan, hvarjemte Kungl. Majrts Befall-
ningshafvande på magistratens förslag förordnat en inspektör för 
utöfvande af kontroll öfver de ångslupar, som besörja person
trafiken, för hvilken jemväl ett reglemente blifvit faststäldt den 
31 maj 1878. 

För att tillförsäkra sig bibehållandet af lämplig plats såväl 
till förvaring af bojar, prickar med flere mseglingsnuirkeii, »mi 
ock för ett karantänssjukhus a redden, har Gefle stad frän ar-
rendatorn af kronoskären Limön, Kullerharen och Rönnmaivn 
öfvertagit arrenderätten, som dorefter af Kungl. Kammarkolle
gium blifvit å staden öfverlåten. 

Från och med år 1876 hafva de i Itamnta.raH bestämda ut
gifter vid export af rödfärg, keppar och svifvel samt import al 
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kaffe och salpeter blifvit tills vidare nedsatta, hvarjeiute afgif-
ten för begagnande af stadens barlastkran år 1879 nedsattes 
med 20 procent. 

Antalet redan befintliga upplagsplatser har tillökats genom 
att sådana tills vidare upplåtits å Stora Holmen invid södra 
sidan af Drottninggatan, med skyldighet för innebafvarne att 
förse desamma med prydliga, af byggnadsnämnden godkända 
hägnader. 

Under perioden har nästan hela den långa kajslräckan från 
Hattmakaregatan till och med ångbåtsbryggan dels nybygts och 
dels omlagts, dervid den drygaste kostnaden, 65,5C0 kronor, 
belöper sig å den nya stenkajen från förstnämnda gata till jern-
vägsbron med den 30 meter långa ångslupsbryggan. 

Enligt de årliga utgiftsförslagen hafva stadens utgifter upp
gått till: 

År 1876 kronor 6 7 4 , 6 9 7 M a, deraf uttaxerats kronor 117,150 

» 1877 .. 551,022-21, » •> » 121,700 

» 1878 » 651,387-00, « » <• 159,250 

» 187'.) » 625,275-00, » « » 167,000 

» 1880 « 618,817-ss, .. » » 158,200 

Utgiftsförslagets stora förhöjning från och med år 1878 
härrör i väsentlig mån af den då genomförda omorganisationen 
af stadens polisväsende, som från att utgöras af en stadsfiskal 
med 12 konstaplar ombildades till en detektiv afdelning af 2 
ordinarie poliskonstaplar, med stadsfiskalen såsom närmaste för
man, och en ordningsafdelning under närmaste befäl af en polis-
kommissarie samt i öfrigt vid 1880 års slut bestående af 5 
öfverkonstaplar, 25 ordinarie och 16 extra poliskonstaplar. Sta
ten för denna polispersonal uppgick för år 1880 till 40,200 
kronor. 

Härförutan äro anslagna 1,800 kronor till aflöning åt 2 
exekutionsbetjenter, hvilka, i stället för till dyiik befattning 
förut använda 2 poliskonstaplar, stables till kronoexekutorns 
samt från och med ar 1879 till den nye stadsfogdens för
fogande. 

Under år 1878 faststäldes ny lönestat för hamnkaptenen, 
dennes tjänstebiträde och hamnlotsarne samt för rådhusvakt-
mästarne och stadsbetjenterna, hvarjeiute lönetillskott beviljades 
stadsarkitekten. 

Södethamti. Under första året af femårsperioden hemsök
tes staden af en förliärjande eldxolgcka, som lade dess största 
och bästa del i »ska och hvilkeu tilldragelse på stadens utveck
ling öfvat stor betydelse. 

Den 22 juli 1876 kl. 2 f. in. uppkom vådeld i en målare-
verkstad på egendomen u:o 17 i norra qvarteret i närheten af 
Stortorget och spred sig under orkaulik storm så, att man först 
kl. i) f. m. kunde anses vara herre öfver elden, sedan den i 
uriiml ödelagt 177 boningshus med tillhörande uthusbyggnader 
samt 72 sjöbodar vid hamnen. Bland de nedbrända byggnaderna 
räknades äfven stadens rådhus, med lokaler för magistraten, 
radstufvurätten, poliskontoret, tullkammare, telegraf, stadsin-
geniör och Gefleborgs enskilda banks afdelningskontor, pastors-
oeh koinniini-tersboställena, två folkskolehus, Söderhamns och 
Södra Helsinglands lasarett och kurhus samt lokalerna för 
Helsinglands enskilda bank och Mälareprovinsernas enskilda 
banks afdelningskontor, stadens gästgifvaregård med kallare, 

alla mat- och serveringslägenheter äfvensom de flesta handels-
lokaler. 

Antalet brandskadade uppgick till omkring 2,000 personer. 
För att bereda de husvilla skydd anskaffades från mötes

platsen Mohed 100 tält, som redan samma dag ankommo till 
staden, hvarefter tidigt påföljande morgon ångfartyg från Gefle 
medförde ett större parti matvaror och kläder, hvilket allt 
ibland de mest behöfvande genast utdelades. 

Till den nödhjelpskomité, som tillsattes för att tillhandagå 
de många behöfvande brandskadade i staden, hafva influtit under
stödsmedel från såväl in- som utlandet till ett sammanlagdt 
belopp af 97,538 kronor, hvilka medel användts till anskaffande 
af husrum för kortare och längre tid åt de brandskadade, allt 
efter den enes eller den andres förmåga att sig sjelf försörja, 
äfvensom lifsförnödenheter, kläder m. m. Undar första tiden 
efter branden erhölls en mindre afdelning från Kungl. Helsinge 
regemente för att bidraga till ordningens upprätthållande och 
bevaka den mängd af lösegendom, som räddats undan branden 
och som måste lemnas ute å marken. 

Flertalet af de brandskadade hade sin egendom försäkrad, 
men detta oaktadt drabbades många af rätt betydliga förluster, 
som gjorde dem oförmögna att fullgöra sina förbindelser. 

Enär den del af staden, som är belägen söder om ån, vid 
tiden för eldsvådan icke var uppmätt och kartlagd samt plan 
för dess reglering således icke, såsom önskligt varit, kunde före
slås samtidigt med sådan för norra stadsdelen, hafva dylika 
planer blifvit uppgjorda och faststälda å skilda tider, nemligen 
för norra stadsdelen den 8 december 1876 samt för södra stads
delen den 22 november 1877 och den 21 mars 1879. 

Under de år, som efter branden förflutit, hafva flere bygg
nader blifvit uppförda såväl för kommunens som enskildes be-
hof, och äro desse för närvarande fullt tillfredsställande för be-
hofvet af bostäder. Höga arbetspris under första året efter 
branden och stor efterfrågan på byggnadsmaterialier förorsakade 
dyra byggnader, hvilka, sedan behofvet af bostäder blifvit fyldt, 
lemna hyror, som icke stå i förhållande till byggnadssumman, 
och hafva i följd häraf många gårdsegare fått vidkännas betyd
liga förluster. 

Denna brand framkallade väl många ölägenheter, rubbnin
gar i gamla förhållanden och förluster för många, men allt detta 
onda medförde nog äfven förändringar till ett bättre i många 
hänseenden, och måste dervid i första rummet beaktas, att i 
stället för små och låga rum i våningar vid smala gator och 
trånga gårdsplaner kommit luftiga och ljusa bostäder vid breda 
gator och prydliga esplanader, och i stället för osunda och 
förbilina lägenheter hafva vunnits sunda och prydliga bostäder. 

Förutom den stora eldsolyckan under år 1876, som här 
ofvan omförmälts, har staden hemsökts under år 1876 af 4, är 
1877 af 4, år 1878 af 7, år 1879 af 14 och år 1880 första 
halfåret af 7 och andra af 1, eller tillhopa under perioden 37 
eldsvådor. 

Vid jemförelse mellan nästföregående period, då i staden en
dast 2 gånger uppkom eldfara, och denna periods 37 eldsvådor, 
kan med skäl ifrågasättas, om eldskadan haft sin uppkomst af 
våda eller uppsåt. Omständigheter vid en del hafva tydligen gif-
vit vid banden, att eld uppsåtligen blifvit åsätt, men svårigheter 
hafva mött att i ljuset framdraga anstiftaren. Endast i ett fall har 
man lyckats öfvenyga och till straff befordra mordbrännaren. 
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I regleringen af den 8 december 1876 för norra stadsdelen 
finnas 538 tomter och i regleringen af den 22 november 1877 
för stadsdelen söder om ån 153 tomter, eller tillhopa 691 tom
ter. Regleringen af den 21 mars 1879 innefattade 63 sjöbod
tomter i den senare stadsdelen. I vestra qvarteret finnas 
37 tomter, som icke inbegripas inom någon af de nya reglerin
garna, och i qvarteret Stugsund 171 tomter. 

Efter afdrag af byggnaderna i Stugsnnd funnos 
efter branden 1876 i den egentliga staden be
byggda tomter 289. 

Efter branden hafva bebygts: 

Är 1876 18 

» 1877 41 

.. 1878 46 

» 1879 19 

« 1880 6 130. 

Summa bebyggda tomter vid 1880 års slut, ef
ter afdrag af en under är 1879 nedbränd, 
men icke återuppförd gård 418. 

Genom den stora branden 1876 inträdde en rubbning i så
väl handel som handtverkerier, synnerligast som en stor del af 
stadens köpmän hade underlåtit att till fulla och verkliga vär
det mot eldfara försäkra inneliggande lager. 1879 års tryckta 
pris i trävarurörelsen visade äfven sina verkningar såväl i handel 
och handtverk som på stadens stora arbetarebefolkning genom 
föret agna arbetsinställelser. 

Efter 1876 års reglering tillkommer staden att underhålla 
allmän landsväg från Söderala till staden 5,550 fot och från 
staden till Norrala 2,070 fot samt allmän väg genom staden 
5,330 fot, eller tillhopa 12,950 fot, äfvensom kustväg 32,700 fot, 
hvarförutan af staden underhållas 37,647 längdfot bigator; are
alen af stadens alla gator uppgår till 168 qvadratref. En stor 
del af dessa gator är i följd af branden och stadens omreglering 
nyanlagd. Vägars och gators anläggning och underhåll under 
perioden hafva påkallat följande utgifter, nemligen: 

Staden synes under perioden icke hafva vunnit någon an
nan utveckling, än den förändring till ett bättre i reglering och 
byggnader, som utaf 1876 års brand varit en följd. Stadens 
affärslif, som genom branden och årens dåliga konjunkturer 
lidit afbräck, liar fört en tynande tillvaro, och siffrorna visa 
snarare ett tillbakagående än en utveckling framåt. Ett bättre 
tillstånd i affärsverksamheten för köpmän och handtverkare kan 
anses vara beroende af en jernvägsförbindelse mellan staden, stam
banan och det handelsområde, som af ålder tillhört Söderhamn, 

Hudiksvall. Stadens område, sådant det vid stadens grund
läggande donerades, är jemförelsevis inskränkt, särdeles emot 
söder. Mycket tidigt hafva också ölägenheterna häraf låtit sig 
kännas och framkallat åtgärder till deras undanrödjande. 1 så
dan afsigt skänkte redan drottning Kristina till staden Hasta 
by, men denna skänk har dock aldrig kommit staden till godo, 
oaktadt mångfaldiga försök gjorts till densammas häfdande. 
Emellertid hafva under senare tider och särskildt under perio
dens början inköp skett från Hasta af mark, afsedd att begag
nas till byggnadstomter; och derigenom att staden förvärfvat ett 
hemman i Sund uti Idenor, som vid laga skifte i byn blifvit 
lagdt intill det för jernvägen exproprierade strandområdet, har 
staden förvärfvat sig förökade rättigheter till vattnet i den in
nersta delen af Hudiksvallsfjärden. Men dessa i senare tider 
inköpta egor äro ännu icke förlagda under stadens jurisdiktion. 

Med föranledande af bestämmelserna i byggnadsstadgan föl-
rikets städer har för staden utarbetats en plan Ull omreglering 

För drätselkammaren gällande reglemente är af Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande faststäldt den 24 april 1880. 

Till bestridande af kommunens och församlingens alla ut
gifter hafva uttaxerats för hvarje debiterad krona bevillning, 
enligt 2:dra artikeln bevillningsstadgan, år 1876: kronor 3-ai, 
år 1877: kronor 3-32, år 1878 kronor 3-'J5, år 1879 kronor 4-so 
och år 1880: kronor 5-30. 

Drätselkammarens räkenskaper utvisa stadens ställning så
lunda: 

ning drifvit affären samt afstått hela den derpå uppkomna 
nettovinsten till staden och dess allmännyttiga ändamål. 

Genom nådigt bref den 30 december 1878 har förordnats, 
att borgmästaren eller, vid förfall för honom, den hans embête 
förvaltar skall vara öfverexekutor i staden. Lönen lör stads
fogden är enligt nådigt bref den 17 januari 1879 bestämd till 
1,200 kronor. 

Enligt magistratens uppbördslängder har den debiterade be-
villningen uppgått för nedannämnda år till följande belopp, 
nemligen: 

Samtliga rättigheter till minuthandel med och utsMnkning 
af bränvin och andra spritdrycker hafva under perioden varit 
inropade af ett enskildt bolag, som utan afseende på egen vin-

Vid branden den 22 juli ödelades: 

Enligt stadens tomt- och uppbördslängder synas vid 1876 
års början hafva varit bebyggda: 
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af den del utaf gamla staden, som efter 1792 års brand icke 
blifvit mera reguliert bebyggd, äfvensom till utvidgning af staden, 
i detta sistnämnda afseende sträckande sig jemväl öfver en del 
af den från Hasta inköpta marken. Denna regleringsplan fast-
stäldes af Kungl. Maj:t den 12 april 1878, men hade, i anseende 
till dess genomgripande beskaffenhet, säkerligen i endast in
skränkt omfattning och mycket långsamt kommit att tillämpas 
i de förut bebyggda stadsdelarne, derest icke en del af staden 
blifvit genom en härjande vådeld ödelagd kort tid derefter. En 
sådan uppkom nemligen den 7 augusti 1878, hvarvid afbrunno 
36 gårdar och 4 magasin samt 90 familjer blefvo husvilla. Nat
ten mellan den 10 och 11 februari 1879 ödelades af eld vidare 
3 gårdar i vestra stadsdelen, och natten mellan den 15 och 16 
oktober samma år förstördes, likaledes genom vådeld i den bäst 
bebyggda stadsdelen mellan stadens torg och kanalen, ytterligare 
20 gårdar jemte stadens rådhus, som blifvit uppfördt omkring 
1720 efter stadens nedbrännande af ryssarne. Denna eldsvåda 
gjorde 45 familjer husvilla. För sist omförmälta område har 
Kungl. Maj:t faststält regleringsplan den 30 april 1880. De ny
byggnader och genomgripande regleringsarbeten, som dessa elds
vådor framkallat, äro vid periodens slut icke fullbordade, och 
staden skulle icke heller mägtat att genomföra dem, derest icke 
vid 1880 års riksdag staden fått sig beviljadt ett lån af all
männa medel till belopp af 200,000 kronor. 

I sammanhang med fastställandet af de nya regleringspla-
nerna har stadens indelning förändrats, så tillvida som den se
dan början af detta århundrade bestående indelningen i 4 q var-
ter blifvit utbytt mot den i »stadsdelar» eller vestra, mellersta 
och östra, och en ny numrering af fastigheterna beslutad, i af-
sigt att ersätta de förra nummerordningarna: efter äldsta kar
tan, efter 1823 års oeh efter 1839 års kartor. 

Genom nådig resolution den 30 april 1880 har tillåtelse 
meddelats stadsfullmägtige att med full eganderätt upplåta 
tomter i staden, hvars område såsom doneradt är af »ofri» 
natur. 

Gefle slott i landskansliet den 31 december 1881. 

Till bedömande af stadens utveckling har meddelats, att, 
enligt den ibland stadens handlingar förvarade äldsta mantals
längden, den af år 1710, stadens mantalsskrifna befolkning dä 
utgjorde 428 personer, nemligen »115 män, 122 hustrur, 19 sö
ner, 1 sonhustru, 2 magar, 67 döttrar, 22 drängar, 77 pigor och 
3 inhyses.» 

Utom den i staden bosatta befolkningen uppehåller sig der-
städes en stor mängd arbetare och andra personer från främ
mande orter, hvilkas antal, enligt den vid tiden för mantals-
skrifningarna så noggrant som omständigheterna medgifvit verk-
stälda räkning, plägat under vissa af periodens år uppgå ända 
till 1,500 personer. 

Stadens poliskår har under perioden utvecklats och består 
numera af en kommissarie och 12 konstaplar. 

Den ifrån staden utgående jernvägen utöfvar fortfarande ett 
särdeles vigtigt inflytande på rörelsen i staden, men, enär jern-
vägsförbindelse med norra stambanan, som under periodens sista 
år blifvit färdigbyggd genom vestra delen af stadens gamla han
delsområde, ännu ej kunnat åstadkommas, har den köpmans-
rörelse, som förmedlats genom Hudiksvall—Näsvikens jernväg, 
redan vid periodens sista år börjat i oroväckande grad att min
skas. Alla nödvändighetsartiklar för befolkningen inne i landet 
kunna nu med större beqvämlighet och billighet erhållas öfver 
de lyckligare lottade kuststäder, hvilka hafva förmånen af en 
omedelbar förbindelse med stambanan. 

Enligt en på uppbörden af bro- och kajafgifter grundad, af 
hamnmästaren uppgjord beräkning skulle varuinförsehi under år 
1880 hafva motsvarat ett kapital af något mer än 3,000,000 
kronor. 

Genom nådigt bref den 12 april 1876 har faststälts arbets
ordning och lönestat för magistratens och rådstufvurättens leda
möter samt genom nådigt bref den 25 oktober 1878 förordnats, 
att borgmästaren eller, vid förfall för honom, den hans embête 
förvaltar, skall; intill dess annorlunda förordnas, vara öfver-
exekutor. 

C. Ad. Fagerlund. A. von liehausen. 

F. A SKER. 
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