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BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

H) Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser. Ny följd. 7. 

ÅREN 

1886—1890. 

GEFLEBORGS LÄN. 

1. Länets indelning och naturbeskaffenhet. 

I öfverensstämmelse med senaste femårsberättelsen upptager 
Gefleborgs län, sjöar och vattendrag inberäknade, en ytvidd af 
1,929,958 hektar, livaraf år 1890, enligt uppgift af länets Hus
hållningssällskap, 330 hektar utgjorde träd-, humle- och kål
gårdar, 92,609 hektar åker och annan odlad jord, 73,942 hektar 
naturlig äng och 1,439,102 hektar skogbärande mark. 

I lånets indelning har, sedan för densamma i femårsberät
telsen för åren 1876—1880 fullständigt redogjordes, inga andra 
förändringar, utöfver de i nästföregående berättelse omförmälda, 
egt rum än 

att landsfiskalsbefattningen i Södra Helsinglands och Gestrik-
lands distrikt år 1889 indragits; 

att med afseende å skogsadministrationen länet sedan 1890 
års början tillhör Gefle—Dala öfverjägmästaredistrikt och är 
indeladt i tre revir: Norra Helsinglands, Vestra Helsinglands 
och Gestrik lands; 

att enligt kungl. bref den 12 februari 1886 angående kon
traktsindelningen i provinsen Gestrikland föreskrift meddelats 
derom att, då begge kontraktsprostarne i dåvarande Gefle och 

A'. Maj:U Refallni/tgshaffayules fenttir.<herättt>her 1886—189(1. Geftebnrgn län 

Gestriklands kontrakt afgått eller då, efter den ene» afgång, 
den qvarvarande medgifver reglering, provinsen skall delas i 
Gestriklands östra kontrakt, bestående af Gefle stads församling 
samt Hamrånge, Hille, Högbo, Arsunda, Valbo oeh Hedesunda 
socknar, samt Gestriklands vestra kontrakt, omfattande Ockelbo 
församling med Amots kapell samt Järbo, Ofvansjö, Torsåkers 
och Öster-Fernebo socknar, hvilken kontraktsindelning sedan den 
1 maj 1889 varit tillämpad; 

att enligt kungl. bref den 31 december 1887 hemmanen 
Grästjern n:is 1 och 2, s/i« mtl, Hässjaberg n:is 1 och 2, Vi» 
mtl, Nybyn n:is 1—3, 7 , l s mtl, Samuelsfallet n:is 1 och 2, V« 
mtl, Lekstrand n:o 1, '/64 mtl, Mansjö n:o 1, 1/16 mtl, Mamyö-
hed n:is 1 och 2, 9/J2 mtl och Qvarnberg n:is 1—3, lVu mtl, 
som förut upptagits i jordeboken för Ofvanåkers socken, men i 
kyrkligt och kommunalt hänseende tillhörde Los socken, blifvit 
vid 1889 års ingång äfven i jordeboken öfverförda till sistnämnda 
socken och i följd deraf förlagda från Ofvanåkers länsmans
distrikt, Södra Helsinglands fögderi och domsaga samt Södra 
Helsinglands vestra tingslag till Los länsmansdistrikt, Vestra 
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Helsinglands fögderi och domsaga samt Ljusdals tingslag, hvar-
efter hemmanen Hässjaberg n:is 1 och 2 skola betecknas med 
n:is 4 och 5, allt dock utan ändring af bestående indelning i 
provincialläkaredistrikt eller rubbning i gällande delningar med 
afseende å väg- och brobyggnadsskyldighet; 

att på grund af kungl. bref den 28 mars 1888 hemmanen 
Galfven n:is 1 och 2 om tillhopa " 128 mtl biifvit vid 1889 års 
ingång såväl i kyrkligt och kommunalt hänseende som i jorde
boken öfverflyttade från Arbrå till Alfta socken samt i följd 
deraf förlagde från Arbrå och Undersviks länsmansdistrikt, Vestra 
Helsinglands fögderi och domsaga samt Arbrå och Jerfsö tingslag 
till Alfta länsmansdistrikt, Södra Helsinglands fögderi och dom
saga samt Södra Helsinglands vestra tingslag, 

samt att, i öfverensstäramelse med kungl. bref den 31 au
gusti 1888, vid 1889 års ingång dels hemmanen Tosarbo n:is 1 
och 2, 2348 mtl, Niannäs n:o 1, ' 4 mtl, Storön n:o 1, 3,ie mtl, 
Norrnian eller Hästån n:o 1, '/« mtl, Nor n:o 1, Ve mtl, Nilsbo 
n:o 1 eller Vestra Nilsbo, 5/i2 mtl, Nilsbo n:o 2 eller Born, 43/48 

mtl, Carlsnäs n:is 1—3, 1S
 ]8 mtl, Niarne n:o 1 och 2, 9/ie mtl, 

och Danielsbo n:o 1, 23/M mtl, biifvit öfverflyttade från Arbrå 
och Jerfsö tingslag, Vestra Helsinglands domsaga och fögderi 
samt Arbrå och Undersviks länsmansdistrikt till Enångers tings
lag och länsmansdistrikt samt Norra Helsinglands domsaga och 
fögderi, dels hemmanen Näcksjö n:is 1—4, lVie mtl, öfver-
flyttats från Forsa till Enångers tingslag och länsmansdistrikt, 
dels ock samtliga ofvannämnda hemman och lägenheter jemte 
de till Njutångers socken förda hemmanen Halsen n:o 1, 10,.768 
mtl, Nianfors n:o 1, ul3i mtl, Nilsbacka n:o 1, V32 mtl, Redsjö 
n:o 1, l13/i28 mtl och Larsbo n:o 1, n

 12 mtl, samt lägenheterna 
Björsätt n:o 1 och Redsjö n:o 2 i jordeboken utbrutits från de 
socknar, der de förut upptagits, och under namn af Nianfors 
sammanförts såsom särskild socken i jordeboken för Norra Hel
singlands fögderi, dock utan rubbning i roteringsbestyret samt 
indelningen till skjuts och vägunderhåll. 

Under perioden hafva byarne Lingbo och Fallet i Skogs 
socken, hvilka tillsammans utgöra Lingbo kapellag, erhållit Kungl. 
Maj:ts nådiga tillstånd att genom eget skolråd och egna kyrko
stämmor afgöra vissa frågor, som röra endast kapellaget. 

Ofvannämnda förändringar äro föranledda hufvudsakligen af 
de framställningar, som i underdånigt betänkande och förslag 
den 9 oktober 1882 biifvit gjorda af den för reglering af oregel
bundenheter i rikets indelningar i nåder förordnade komité. 

Sedan Kungl. Maj:t, förutom hvad här ofvan biifvit anfördt, 
genom nådiga brefven den 22 juli 1887 och den 31 december 
1888 förklarat dels en af komitén väckt fråga om öfverflyttande 
till Idenors socken af det Tuna socken tillhörande hemmanet 
Hamre n:o 1 böra förfalla och dels komiténs framställning om 
vidtagande af åtgärder för reglering af det förhållande, att inom 
Söderhamns stads område vore belägna urfjellar, tillhörande hem
man i Söderala och Norrala socknar, hvaremot staden tillhöriga 
egor befunnos inom sistnämnda socken, ej någon vidare åtgärd 
föranleda,—lära, så vidt af här befintliga jordeböcker och handlin
gar kan inhemtas, för pröfning qvarstå följande i Bil. A XXI till 
komitébetänkandet upptagna, angående afhjelpande af oregel
bundenheter väckta förslag, nemligen: 

N;o 1 angående hemmanet Jörtsöns öfverflyttande i allo 
från Hedesunda till Söderfors socken; 

N:o 2 angående kyrko- och mantalsskrifning inom By socken 
af de å en skogstrakt invid Grönsinka ångsåg boende personer, 
som för närvarande äro upptagne inom Oster-Fernebo socken; 

N:is 4 och 5 om öfverflyttande af åtskilliga lägenheter dels 
från Hille och Valbo socknar till Gefle stad och dels från staden 
till socknarne; 

N:o 11 om kyrkoskrifning i Jerfsö socken af de å lägen
heten Roxen boende, nu i Ofvanåker upptagna personer; 

N:is 13, 14 och 15 om öfverflyttande dels från Hudiksvalls 
stad af åtskilliga öar och jordar till Helsing-Tuna, Idenors, Njut
ångers och Rogsta socknar och dels från Helsing-Tuna socken 
till Hudiksvall af vissa delar af hemmanen Ullsäter och Hasta 
samt till Rogsta och Njutångers socknar af vissa öar; 

N:o 23 angående upptagande i jordeboken under Los socken 
af de hemmanet Finnmarken n:o 1 i Orsa socken motsvarande 
hemman, som utgöra Hamra kapellförsamling; 

Härjemte förefinnas fortfarande de af ofvanberörda komité i 
bil. C under n:is 463—491 anmärkta geografiska oegentligheter. 

Länets naturbeskaffenhet har ej undergått någon förändring, 
utöfver hvad företagna torrläggningar af sänka och frostländiga 
marker samt verkstälda nyodlingar, jemte några mindre sjösänk
ningar, kunnat föranleda. 

¥'6r att medelst praktisk geologisk undersökning af länet 
utröna dess tillgångar af för jordbruket och industrien gagneliga 
produkter, i den mån sådant ännu är obekant, hafva länets hus
hållningssällskap och landsting, med hälften hvardera, anslagit 
1,500 kronor årligen under fem år, hvilket belopp, enligt uppgift 
af chefen för Sveriges geologiska undersökning, skulle vara till
räckligt att inom detta län genom vid embetsverket anstälda 
tjenstemän verkställa dylik undersökning; och har sådan under
sökning under åren 1889 och 1890 pågått. 

Med anslag af 2,000 kronor af staten samt 1,000 kronor 
af hushållningssällskapet och med bidrag af 1,000 kronor af 
den för folkundervisningen fortfarande nitälskande brukspatronen 
Hj. Petre har bekostats en hufvudsakligen för undervisningen i 
folkskolorna afsedd karta öfver Gefleborgs län, som, utarbetad 
af d:r M. Roth och tryckt å Generalstabens litografiska anstalt, 
utkom 1887. 

Länets landsting utser fortfarande sex ledamöter i Riks
dagens Första kammare. 

Sedan på grund af ökad folkmängd jemväl Norra Helsing
lands domsaga numera biifvit indelad i två valkretsar för ut
seende af riksdagsmän i Andra kammaren, bestående den ena af 
Bergsjö och Delsbo tingslag samt den andra af Enångers och 
Forsa tingslag, väljas för länets domsagor sju riksdagsmän i 
nämnde kammare, nemligen en för hvartdera af Gefttriklands 
domsagas östra och vestra tingslag, en för hvartdera af Södra 
Helsinglands domsagas östra och vestra tingslag, en för Vestra 
Helsinglands domsaga, en för Bergsjö och Delsbo tingslag samt 
en för Enångers och Forsa tingslag; och användes härvid det 
omedelbara valsättet i Gestrikländs vestra tingslag samt i begge 
tingslagen af Norra Helsinglands domsaga, men det medelbara 
valsättet i öfriga valkretsar. 

För städerna Gefle och Söderhamn utses tre riksdagsmän i 
Andra kammaren, nemligen två för Gefle och en för Söderhamn. 
Deremot är staden Hudiksvall numera förenad med staden Öster
sund till en valkrets. 



Befolkningsförhållanden. Gefleborgs län. 3 

2. Länets invånare. 

Pa sätt bifogade tabell 1 utvisar, utgjorde enligt prester-
skapets uppgifter länets befolkning vid slutet af periodens sär
skilda är: 

År 1886 195,140 

. 1887 199,014 

. 1888 202,027 

1889 204,686 

. 1890 206,924 

Dereniot uppgick enligt mantalslängderna folkmängden vid 
periodens slut till 206,296, hvaraf synes, att den förut ganska 
stora skiljaktigheten emellan ofvannämnda uppgifter och mantals-
längderna nu icke är af någon betydenhet. 

Då presterskapets uppgifter upptogo folkmängden vid 1885 
års slut till 191,223, har således folkmängden enligt dessa upp
gifter under perioden ökats med 15,701 personer, deraf enligt 
berörda uppgifter belöper på: 

År 1886 3,917 

> 1887 3,904 

. 1888 2,983 

» 1889 2,659 

. 1890 2,238 

Samma 15,701 

Af denna folkökning tillhör: 

Landsbygden 11,522 

Städerna 4,179 

Till jemförelse må anmärkas, att enligt föregående femårs
berättelser folkökningen uppgått under perioden 1876—1880 till 
15,531 och under perioden 1881—1885 till 12,495 personer. 

Antalet af lefcande födde och af döde jemte natioitets-
öfoerskottet utgjorde: 

s L e f v a n d e •...., Nativitets-

födde, öfvcrskott. 

1886 6,819 3,368 3,451 

1887 6,843 3,094 3,749 

1888 6,766 3,472 3,294 

1889 6,462 3,481 2,981 

1890 6,563 3,790 2,773 

Den mantalsskrifna befolkningen har under perioden ökats 
med 17,836 personer, deraf på landsbygden 13,564 och i städerna 
4,272, utgörande i procent för hela länet 9'46, för landsbygden 
8-79 och för städerna 12'45. 

Af den vid 1890 års slut inom länet mantalsskrifna befolk
ningen tillhörde mankönet 101,484 och qvinkönet 104,812, deraf 
på landsbygden af mankön 83,221 och af qvinkön 84,481, till
hopa 167,702, samt i städerna af mankön 18,263 och af qvinkön 
20,331, tillhopa 38,594; och var alltså, beräknadt i procent, 
förhållandet emellan antalet personer af hvartdera könet följande: 

Mankön. Qvinkön. 

Kör hela länet.. 49 20 % 5080 % 

För landsbygden 4962 > 5038 • 

För städerna 47 32 » 52'68 > 

Frie från mantalspenningar voro vid periodens slut 46,184 
af mankön och 49,714 af qvinkön, tillhopa 95,898. deraf på 
landsbygden af mankön 38,070 och af qvinkön 41,018, tillhopa 
79,088, samt i städerna af mankön 8,114 och af qvinkön 8,696, 
tillhopa 16,810, således af: 

Hela länets befolkning 46'48 % 

Landsbygdens > 47'16 • 

Städernas > 43S5 • 

samt med afseende å kön: 

1 hela länet 4816 fi mankön sjl'84 % qvinkön 

A landsbygden 4 8 l 3 > > 51'87 > > 

I städerna 4887 > 51'78 » » 

De särskilda kommunerna hafva vid periodens början och 
slut haft följande antal invånare: 

Gestriklands fögderi. 

Ö s t r a t ings lage t . Periodens Perioden! 
början. slut. 

Hedesunda 4,980 5,230 

Årsunda 2.293 2,295 

Högbo 3,504 4,136 

Valbo 6,537 7,360 

Hille med Oslättfors kapell 2,889 3,664 

Hamrånge 3,197 3,220 

Vestra tingslaget. 

Ockelbo med ÅmoU kapell 7,588 8,072 

Järbo 2,165 2,087 

Ofvansjö 6.246 6,379 

Torsåker 6,429 6,138 

Öster-Fernebo 8,501 3,598 

Södra Helsinglands fögderi. 

Vestra tingslaget. 

Segersta ') 1,592 1,089 

Hanebo ') 3,127 3,839 

Bollnäs med Anuefors och Katrinebergt kapell 9,783 10,672 

Alfta med Svabensverki kapell 5,142 5,822 

Ofvanaker 3,441 3,614 

Voxna 1,363 1,398 

Östra tingslaget. 

Skog med Lingbo kapell 3,546 3,646 

Söderala med Maråkers kapell 7,419 8,361 

Mo 1,668 1,772 

') Folkmängden vid 1885 &rs slut. Vid 1886 ärs början skedde mellan Segersta och Hanebo en större områdesförflyttning, men antalet öfverfl\ ttade personer är ej kändt. 



4 Gefleborgs län. Farsoter. Skismatiska rörelser. Sedlighet. Ekonomisk ställning. 

Periodens Periodens 
början. slut. 

Rengsjö 1,514 1,559 
Norrala 2,752 3,150 
Trönö 1,476 1,578 

Norra Helsinglands fögderi. 

Enångers tingslag. 

Enanger 3,022 2,995 
Njut&nger 2,230 2,427 
Nianfors 427 429 

Forsa tingslag. 

Helsing-Tuna 3,305 3,992 
Idenor 1,346 1,229 
Forsa 3,534 3,741 
Hög 693 712 
Rogsta 2,084 2,035 
Il«bo 527 521 

Bergsjö tingslag. 

Harm&nger 2,292 2,430 
Jättendal 1,213 1,214 
Gnarp 3,189 3,398 
Bergsjö 3,517 3,500 
Hasiela 2,309 2,447 

Delsbo tingslag. 

Norrbo 981 1,076 
Bjnråker 3,683 3,833 
Delsbo 5,039 5,319 

Vestra Helsinglands fögderi. 

Arbrå och Jerfsö tingslag. 

Arbra 4,139 4,317 
Undersvik 1,137 1,173 
Jerfsö 6,158 6,641 

Ljusdals tingslag. 

Ljusdal 6,461 8,485 
Ramsjö 1,408 1,693 
Färila med KSrböle kapell 4,293 4,600 
Los med Hamra kapell 1,885 2,167 

Städerna. 

Gefle 20,753 23,484 
Söderhamn 9,044 10,093 
Hudiksvall 4,405 4,804 

Dödlighetsprocenten har utgjort: år 1886 l -74 '/., år 1887 
1-57 %, år 1888 1-73 %, år 1889 1-71 % och år 1890 1-84 %. 

Af de s. k. folksjukdomar (farsoter) hafva, enligt med
delade uppgifter, inom länet aflidit: år 1886 473 personer, år 
1887 349, år 1888 379, år 1889 484 och år 1890 661 personer. 
Någon farsot af större omfattning har icke under perioden hem
sökt länet. Emot slutet af perioden uppträdde dock jemväl här 
i länet den egendomliga sjukdomen influensan; och hafva de 

vanliga smittosamma sjukdomarne skarlakansfeber, difteri, tyfoid-
och nervfeber m. fl. här och hvar yppat sig. Influensan vann 
stor utbredning dels i Gestrikland och dels i Norra Helsinglands 
fögderi. Af difterisjukdomen var särskildt Forsa socken mycket 
hemsökt. I Gefle härjade i synnerhet tyfoidfeber år 1886 och 
skarlakansfeber år 1890. 

Om rörelserna inom det religiösa området gäller, hvad förut 
anförts. — Af befolkningen omfattas fortfarande flere frän stats
kyrkans läror afvikande sekteriska åsigter. I synnerhet hafva 
Waldenströmska lärorna vunnit stor utbredning, hvarjemte många 
anslutit sig till baptisternes eller metodisternas meningar. Hed-
bergianska sekten, som förekommit nära nog uteslutande inom 
Jerfsö socken, har, sedan dess ifrige ledare år 1886 aflidit, nästan 
alldeles tynat bort. Den från England härstammande s. k. Frä ls 
ningsarmén har under perioden utsträckt sin verksamhet äfven 
till Gefleborgs län, der den uppträdt flerstädes såväl i Gestrik
land som i Helsingland, dock med minsta framgång inom Södra 
Helsinglands fögderi. Egna bönehus har denna »armé» åt sig 
inrättat i Gefle, vid Yttre Sandviken, i Avik af Helsing-Tuna 
socken samt i Delsbo. 

Antalet af ingångna borgerliga äktenskap har utgjort: år 
1886 14, år 1887 24, år 1888 18, år 1889 27 och år 1890 
likaledes 27. 

Beträffande folklynnet samt befolkningens lefnadssätt och 
sedlighet, kan nämnas, at t den egentliga landtbefolkningen är 
godmodig och fredlig, om ock dessa egenskaper ofta äro förenade 
med en viss sträfhet jemte en betydande sjelfständighetskänsla; 
och bibehåller allmogen i allmänhet ett enkelt lefnadssätt. Våld
samheter och förgripelser emot allmänna säkerheten hafva emel
lertid ej sällan förekommit, kanske oftast begångna af yngre 
personer i berusadt tillstånd. För dylika uppträden hafva i 
synnerhet socknarna Ljusdal och Jerfsö och särskildt trakterna 
omkring Ljusdals, Jerfsö och Karsjö jernvägsstationer varit 
skådeplatsen. Vissa delar af provinsen Helsingland, som råkat 
blifva tillhåll för brottslingar af värsta slag, hafva genom de af 
desse föröfvade brott kommit i stort vanrykte. — I sådant hän
seende må erinras, hurusom dels år 1887 inom Gnarps socken 
uppdagades en sedelförfalskning i stor skala, i följd hvaraf tio 
personer blefvo lagförda och dömda till olika straff, dels ock 
under periodens sista år vid Delsbo tingslags häradsrätt anstäl-
des ransakning med den s. k. Delsboligan, dervid sjutton per
soner voro tilltalade, till en del för de gröfsta brott, såsom mord, 
mened och stölder, jemte yrkesmässigt bedrifvet lönkrögeri i stor 
omfattning. 

Intresset för nykterhetens befrämjande är fortfarande lifligt. 
För detta mål verka föreningar och enskilda personer med god 
framgång. Ännu återstår dock mycket a t t uträtta, innan nykter
hetsvännerna hunnit ens så långt, at t icke berusade personer 
esomoftast visa sig på gator och vägar. Förbrukningen af sprit
drycker har visserligen i följd af nykterhetssträfvandena betydligt 
minskats, men tyvärr hafva i stället maltdryckerna kommit at t 
mera allmänt än förr användas såsom berusningsmedel; och 
lärer det derför blifva nödvändigt, a t t äfven med afseende å de 
senare dryckerna de enskildas str&fvanden för nykterhetens be
fordrande varda genom lämpliga lagstiftningsåtgärder underlättade. 

Den ekonomiska ställningen bland befolkningen under ifråga
varande period kan sägas hafva varit god. För den, som velat 
ärligen försörja sig, hafva utvägar dertilI icke saknats. Dagsverks-
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prisen hafva utgjort: inom Valbo och Högbo socknar af Gestrik-
lands fögderi för man 2 kr. ä 2 kr. 50 öre och för qvinna 1 kr. 
samt inom Ockelbo socken af samma fögderi för man 1 kr. a 
1 kr. 40 öre samt för qvinna 50 ä 65 öre; inom Södra Hel-
singlands fögderi för man under sommaren 1 kr. 40 öre å % kr. 
och under vintern 1 kr. a 1 kr. 50 öre samt för qvinna under 
sommaren 80 öre k 1 kr. 50 öre och under vintern 60 å 90 öre; 
inom Vestra Helsinglands fögderi för inan 1 kr. 50 öre ä 2 kr. 
50 öre och för qvinna 75 öre ä 1 kr. 25 öre; samt inom Norra 
Helsinglands fögderi för man 1 kr. ä 2 kr. 50 öre och för 
qvinna 50 öre a 1 kr. 25 öre. 

Så vidt till länsstyrelsens kännedom kommit, har under 
perioden någon arbetsinställelse af större omfattning icke egt rum. 

Att i viss mån belysa den ekonomiska ställningen i länet 
under ifrågavarande period antecknas här följande uppgifter an
gående lagsökningar och konkurser inom länet: 

Antal Ädömda „ Utlysta exeku-
Ar. lagsök- skuldbelopp, , tiva auktioner 

ningar. i kr. å landsbygden. 

1886 2,235 459,254 134 33 

1887 2,431 017,400 146 70 

1888 2,303 381,545 138 59 

1889 2,087 303,503 116 53 

1890 1,683 340,680 134 48 

Härjemte meddelas följande uppgifter rörande sparbankerna 
inom länet: 

, , , Insatta Uttagna Delegarnes 
Ar. delérare belopp. belopp, behållning, 

5 kr. kr. kr. 

1886 32,033 2,966,452 2,784,173 9,493,891 

1887 33,349 3,597,997 2,907,445 10,620,763 

1888 34,379 4,146,851 3,297,278 11,918,282 

1889 35,964 4,155,154 3,917,750 12,614,849 

1890 35,325 3,474,231 4,269,523 12,269.874 

Beträffande emigration och immigration har förhållandet i 
länet varit följande: 

^r Antal Deraf till Antal 
emigranter. Nordamerika, immigranter. 

1886 563 529 119 
1887 929 896 67 
1888 1,136 1,088 43 
1889 858 822 78 
1890 496 447 80 

Summa 3,982 3,782 387 

A) Jordbruk och B) Boskapsskötsel. Jordbruket har under 
ifrågavarande period med hänseende till dess rationela bedrif-
vande varit stadt i ständigt framåtskridande. Grunddikning 
vinner alltjemt ökad användning; och har länets hushållnings
sällskap under en lång följd af år sökt att för de mindre jord-
egarne underlätta användandet af nämnda dikningssätt genom 
beviljande af räntefria s. k. täckdikningslån, som amorteras under 
loppet af fem år. Dylika lån hafva till ett antal af 100 under 
perioden utlemnats. 

För att befrämja användandet af bästa slags utsäde, har 
hushållningssällskapet beredt länets jordbrukare tillfälle att få 

Bland emigranterna hafva, såsom synes, de fleste utflyttat 
till Nordamerikas Förenta stater. 

Tack vare en god folkskoleundervisning, höjes alltjemt folk
bildningen. De sockenbibliotek, som finnas i kommunerna, anlitas 
dock icke allestädes så flitigt som det skulle vara att önska. 
Mera allmänt användas för tillfredsställande af läslusten den 
periodiska pressens alster. 

Byggnadssättet på landsbygden utvecklas fortfarande till det 
bättre, så att byggnaderna blifva prydligare och mera beqvämt 
inredda samt jemväl behörigt afseende å sundhetens fordringar 
iakttages. Att, särskildt hvad angår prydligheten, de vid jern-
vägarne uppförda byggnader utöfvat ett stort inflytande, torde 
kunna antagas. Emellertid bibehalles ännu i någon mån i norra 
delarne af länet det gamla med hänsyn till sundhet och eldfara 
förkastliga byggnadssättet att uppföra boningshus och ladugård 
under samma tak. 

Till sina kläder använder allmogen numera temligen allmänt 
tyg af fabrikstillverkning; och en följd häraf blifver, att de 
gamla allmogedrägterna försvinna. Endast i Delsbo och Bjuråker, 
och der uteslutande bland qvinnorna, finnas ännu några spår af 
dessa drägter. 

En bland de under 1860-talet i länet bildade skarpskytte
föreningar, nemligen Gefle frivilliga skarpskytteförening, eger 
fortfarande bestånd. Derjemte funnos vid periodens slut inom 
länet följande föreningar för öfning i vapnens bruk, nemligen 
Hudiksvalls och Norra Helsinglands samt Arbrå frivilliga skarp
skytteföreningar äfvensom Söderhamns, Trönö och Storviks skytte
gillen; och hade ifrågavarande föreningar vid nämnde tid föl
jande antal medlemmar: Gefle frivilliga skarpskytteförening 405, 
deraf 150 endast betalande, Hudiksvalls och Norra Helsinglands 
frivilliga skarpskytteförening 175, Arbrå skarpskytteförening 106, 
Söderhamns skyttegille 40, Trönö skyttegille 47 och Storviks 
skyttegille 70. Gefle skarpskytteförening har af staden åtnjutit 
ett årligt understöd af 300 kronor. 

Gestriklands fornminnesförening, som, stiftad år 1862, i 
följd af Gefle brand år 1869 afbrutit sin verksamhet, har efter 
adertonårig hvila år 1887 med oförändrade, af Kungl. Vitterhets-, 
Historie- och Antiqvitetsakademien godkända stadgar åter börjat 
verka för enahanda mål, som dylika föreningar i andra orter; 
och hafva »Meddelanden af Gestriklands fornminnesförening» från 
och med år 1889 årligen af trycket utgifvits. Föreningen hade 
vid 1890 års utgång 90 ledamöter och en behållning af inemot 
700 kronor. 

sitt utsäde underkastadt erforderlig undersökning genom anord
nande af frökontrollstationen i Gefle, hvilken år 1887 omorga
niserades till en frökontrollanstalt med vederbörligen faststäldt 
reglemente. Vid denna anstalt, som sedermera varit i åtnjutande 
af årligt statsbidrag, har antalet af utförda undersökningar varit 
i ständigt stigande. 

För tillvaratagande af den naturliga gödseln hafva fler
städes, i synnerhet vid de större egendomarne, utom myr- eller 
dyjord, äfven torfmull och torfströ kommit i användning. — 
Konstgjorda gödningsämnen varda, i samma mån de vinna ökadt 
förtroende bland allmänheten, allt mera begagnade; och hafva 

3. Näringar. 
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dervid särskildt kainit och thomasfosfat med stor fördel kommit 
i bruk till höjande af myrjordens bördighet. I flere trakter af 
länet hafva mindre jordegare slutit sig tillsammans i s. k. landt-
mannaföreningar med uppgift att på förmånligaste vilkor inköpa 
dels dylika gödningsämnen och dels för ladugårdarne erforderliga 
kraftfodermedel. 

Åkerbruksredskap af förbättrad beskaffenhet hafva i jemväl 
de aflägsnaste trakter af länet undanträngt de af ålder använda 
mindre ändamålsenliga redskapen. Inom alla länets landtkom-
muner hafva odlingsföretag blifvit utförda. Åtskilliga af dessa, 
omfattande mindre odlingar, har hushållningssällskapet upp
muntrat genom räntefria amorteringslån, varande 75 dylika torr
läggnings- eller odlingslån under perioden till mindre jordegare 
utlemnade. Slåttermaskiner och hästräfsor äfvensom tröskverk, 
drifna af antingen vatten- eller hästkraft, samt kastmaskiner 
hafva kommit rätt allmänt i bruk; och till sädens fullkomligare 
rengöring och sortering har ett ej ringa antal »trioren anskaffats 
af hushållsgillena eller särskilda för ändamålet bildade för
eningar. 

Af hushållningssällskapet har varit anstäld en lånsagronom 
med åliggande att uppgöra planer och kostnadsförslag till torr
läggning och odling af mindre sankmarker, jemte utförande af 
täckdikningar samt planer till andra odlingsföretag, åkeromlägg
ningar och växtföljder äfvensom att meddela råd och upplysningar 
rörande såväl den naturliga gödselns tillvaratagande och behand
ling som konstgjorda gödningsämnens användande. Denna agro
noms biträde har med hvarje år tagits i ökadt anspråk. Under
sökningar för upprättande af planer och kostnadsförslag till 
torrläggning och odling af större frostförande sankmarker hafva 
jemväl under ifrågavarande period blifvit verkstälda genom en 
statens landtbruksingeniör, hvilken för dessa förrättningar upp
burit dagtraktamente genom hushållningssällskapets förvaltnings
utskott, som dertill haft till sitt förfogande af landstinget an
visade medel. Totalarealen af de sankmarker, som under fem
årsperioden utgjort föremål för berörda undersökningar, har upp
gått till 10,242-8 hektar. Med afseende å det gagn, Svenska 
mosskulturföreningens verksamhet kan bereda jemväl detta läns 
jordegare, har landstinget för år 1890 lemnat nämnda förening 
ett bidrag af 400 kronor. 

Till boskapsskötselns förbättrande har hushållningssällskapet 
beviljat årliga anslag, att utgå till hushållsgillena såsom ränte
fria lån för inköp af lämpliga afvelstjnrar, att inom gillenas 
områden utställas hos antagne tjurhållare. Ehuru dessa lån ut-
lemnas på vilkor, som må anses ganska fördelaktiga, hafva lik
väl endast ett fåtal hushållsgillen begagnat sig af desamma, och 
blott sju sådana lån hafva under perioden utgått. Vidare har 
hushållningssällskapet anvisat årliga anslag af högst 200 kronor 
till hvarje hushållsgille, som inom sitt område i öfverensstäm-
melse med ett år 1888 antaget reglemente verkställer premiering 
af ladugårdar. Dylika premieringar hafva dock under perioden 
kommit till verkställighet endast inom tre gillesområden. Slut
ligen har hushållningssällskapet, för att än kraftigare bidraga 
till boskapsskötselns höjande i länet, för periodens sista år be
viljat ett anslag af 5,000 kr. till gäldande af omkostnaderne 
för anordnande af nötboskapspremieringar i närmaste överens
stämmelse med det s. k. skaraborgssystemet. 

Mejerihandteringen har under perioden gjort stora framsteg. 
Antalet af mejerier, som vid förra periodens slut utgjorde 17, 

hade år 1890 stigit till 33, af hvilka dock ett och annat, till 
följd af den knappa foderskörden under de två nästföregående 
åren, blifvit tills vidare nedlagdt. Till denna handterings be
främjande har af hushållningssällskapet dels på billiga vilkor 
utlemnats lån till anläggande af mejerier, dels varit anstälda en 
mejerikonsulent och intill utgången af år 1887 en kringresande 
länsmejerska, dels ock vid Storvik varit anordnad en mejeri
skola, der årligen fyra frielever blifvit antagna. 

Håstafveln har varit stadd i jemt framåtskridande och 
omfattas med växande intresse. I synnerhet användas afvels-
hingstar af norsk ras, hvarjemte två sådana af ardennerras varit 
af hushållningssällskapet utstälda, en i hvardera af länets pro
vinser. Räntefria lån till inköp af afvelshingstar hafva af nämnda 
sällskap utlemnats. De i länet anordnade årliga liåstpremierings-
mötena hafva under perioden försiggått på åtta särskilda ställen. 
Bidrag till prisbelöningarna hafva lemnats ej mindre af staten 
än äfven af landstinget och hushållningssällskapet; och hafva 
vid ifrågavarande möten belönats: 

År 1886 71 hästar med 2,698 kr. 

> 1887 37 » > 2,800 

> 1888 81 > • 2,978 > 

» 1889 86 . 2,792-20 . 

. 1890 87 » » 5,23860 . 

För beredande af tillgång på skickliga hofslagare i länet, 
har hushållningssällskapet årligen lemnat understöd åt tre elever 
vid Kungl. Veterinärinstitutets hofslagareskola. Numera lärer 
ock inom nära nog hvarje af länets kommuner finnas åtminstone 
en hofslagare, som erhållit utbildning vid nämnda skola. För 
nödig läkarevård åt husdjuren har sörjts derigenom att hushåll
ningssällskapet och landstinget årligen gemensamt anvisat 9,000 
kronor till aflöning af sex inom länet anstälde distriktsveterinärer, 
hvilka äro stationerade i Gysinge, Storvik, Bollnäs, Söderhamn, 
Hudiksvall och Bergsjö. 

Trädgårdsskötseln omfattas fortfarande med lifligt intresse 
äfven af allmogen, som visar synnerlig håg för plantering af 
icke allenast fruktträd och bärbuskar utan ock sådana träd och 
växter, som äro ämnade endast till prydnad. De af hushåll
ningssällskapet anstälde fyra länsträdgårdsmästare hafva varit 
så anlitade, att de icke hunnit fullgöra alla de årligen ökade 
reqvisitionerna på deras biträde. Under år 1886 har af hushåll
ningssällskapet och derefter årligen af landstinget lemnats bidrag 
till anordnande af folkskoleträdgårdar och till anskaffande af 
träd och buskar för desamma; och uppgingo vid femårsperiodens 
slut de med berörda bidrag anordnade folkskoleträdgårdar till 
ett antal af 69. 

Genom de af hushållningssällskapet vidtagna åtgärder till 
spridande af kännedom om den rationela biskötseln, har intresset 
för denna näring inom länet ökats. Under år 1885 anordnades 
af sällskapet vid Storvik en särskild biskötareskola för länet; 
och hafva under femårsperioden 30 personer, hufvudsakligen 
folkskolelärare, från skilda delar af länet, såsom frielever be
gagnat sig af undervisningen vid nämnda skola. Härjemte har 
under perioden en särskild biskötare varit af hushållningssäll
skapet anstäld att resa omkring i länet och tillhandagå biegare 
med sitt biträde vid bistånds anläggning och skötsel. Antagas 
kan, att flera hundra bisamhällen numera finnas i länet. 



Matnyttiga svampars tillvaratagande för användning torde 
tyvärr ännu vara en binäring, hvarmed personer, tillhörande 
allmogen, endast undantagsvis sysselsätta sig. 

C) Skogshushållning och D) Rofdjnrs utödande. Skogs-
tillgången i länet lärer flerestädes vara anlitad i långt högre 
grad än som med en klok omtanka för skogens framtida bestånd 
kan förenas. Åtgärder för befrämjande af skogsåterväxt vid
tagas visserligen af större skogsegare, men eljest varder mycket 
i detta hänseende försummadt. Sålunda yttrar, med afseende å 
det sätt, hvarpå skogarne af en mängd smärre skogsköpare be
handlas, kronofogden i Norra Helsinglands fögderi: »I fråga om 
vården af de enskilda skogarne, är denna i allmänhet af sådan 
beskaffenhet, att den rättast bör hänföras under benämningen 
skogssköfling. Oaktadt priserna å skogseffekter, med undantag 
af åren 1888 och 1889, varit synnerligen låga och sålunda icke 
i och för sig bort locka till spekulation, har raseriet särskildt 
med ungskogen under perioden varit synnerligen stort. Ej nog 
med att allt lägre dimensioner afverkats till försågning, från de 
till total afverkning försålda skogsskiftena, särskildt i kustsock-
narne, har köparen tagit allt, som kunnat med någon fördel 
användas, utan att hvarken qvarlemna några fröträd eller vid
taga någon åtgärd för befordrande af skogens återväxt.» Enligt 
hvad kronofogden i Vestra Helsinglands fögderi upplyser, har 
inom nämnda fögderi under perioden någon åtgärd för befräm
jande af skogens återväxt efter de i stor utsträckning verkstälda 
afverkningarna icke vidtagits. Kronofogden i Södra Helsinglands 
fögderi anför: »Ät skogshushållningen har äfven under denna 
femårsperiod icke egnats den vård och omtanke, som varit önsk-
lig. Tillgången på bättre skogseffekter blir derföre alltmera 
knapp; endast i de vestligare socknarne, Alfta, Ofvanåker och 
Voxna, kan tillgången på gröfre virke ännu sägas vara ymnig.» 

Emellertid saknas icke tecken till uppvaknande af ett Iifli-
gare intresse för en rationel skogshushållning äfven bland all
mogen. För sådant ändamål verkar ej mindre statens skogs-
ingeniör än äfven en af hushållningssällskapet anstäld skogs
tjensteman. — Omfattningen af skogsingeniörens verksamhet in-
hemtas af följande tabell: 

„ Förrättnings- Förrättnings- Skogsmarkens 
Är. ställen. dagar. areal, i har. 

1886 46. 112. 4a'V5. 

1887 34. 70. 431. 

1888 36. 103. 688. 

1889 27. 73. 477. 

1890 26. 85. 540. 

Hushållningssällskapets skogstjensteman har biträdt mindre 
skogsegare i utförande af skogssådd samt meddelat undervisning, 
åsyftande att bland allmogen sprida kännedom om sättet för in
samling af skogsfrö och verkställande af fröklängning. Till ut
förande af skogssådden har hushållningssällskapet jemte lands
tinget bekostat erforderliga qvantiteter skogsfrö äfvensom biträdet 
af undervisare. 

Under åren 1886, 1887 och 1888 har af hushållningssäll
skapet med understöd af jemkontoret en kolarskola varit på 
skilda ställen i länet anordnad. Undervisningen vid denna skola 
har bestridts af en skogstjensteman, såsom föreståndare, med 
biträde af en kolarmästare; och har den årliga kostnaden upp
gått till 3,000 å 3,500 kr. 

Kolning bedrifves hufvudsakligen inom Södra Helsinglands 
fögderi, der en omfattande affärsverksamhet beträffande träkol 
idkas af Skogens kolaktiebolag. Kolningarne inom nämnda 
fögderi hade under periodens fyra första år till följd af de ned
gående kolprisen betydligt minskats, men då under år 1889 och 
och 1890 priset ånyo steg från 3 kr. 75 öre ända till 7 kr. 50 
öre per stig, föranledde detta, att vid periodens slut kolningar i 
ganska stort omfång tillrustades. I öfriga delar af länet sker 
kolning hufvudsakligen för de i orten befintliga braks behof äf
vensom för tillgodogörande af skadad skog. 

Skogseldar af betydande omfattning hafva under perioden, 
i synnerhet år 1888, förekommit. Ibland dessa må särskildt 
omnämnas den, som a Hornslandet i Rogsta socken vid mid
sommartiden nämnda år uppkom och sedan under en månads 
tid härjade derstädes, dervid skog på en areal af 3,450 har jemte 
Arno sågverk med en del andra byggnader, allt tillhörigt Schebo 
bruksegare, förstördes. Med afseende å antalet och omfattningen 
af omförmälda års skogseldar tillsatte hushållningssällskapet en 
komité att förskaffa fullständiga upplysningar om ifrågavarande 
skogseldars antal och utsträckning. Härigenom blef det utredt, 
att skogseldarne till ett antal af 96 inom provinsen Helsingland 
och 12 inom provinsen Gestrikland hade hemsökt en areal af 
17,760 hektar, deraf 17,000 hektar i den förra provinsen och 
760 i den senare; och uppskattade komitén den skogsegarne ge
nom skogseldarne åsamkade totalförlust till omkring 650,000 kr. 

På framställning af kommuner eller enskilde hafva i flere 
kommuner lämplige personer undfått Kungl. Maj:ts Befallnings-
hafvandes förordnande att, såsom "skog$eldspoli$en>, biträda krono-
betjeningen vid förefallande skogseldar. 

Hvad angår de allmänna skogarne i länet må antecknas, 
att den på grund af nådiga brefvet angående skogsafvittringen 
inom Orsa socken med Hamra kapellag den 19 September 1879 
till berörda kapellag förlagda, till kronopark afsatta öfverlopps-
mark numera blifvit under namn af Hamra kronopark upp
tagen i Los' sockens jordebok. De allmänna skogarne, 107 till 
antalet, utgöras af: 

19 kronoparker, innefattande 64,820 60 hektar. 

21 indragna boställens skogar.. > 6,407 79 > 

63 eckl. boställsskogar i 21,750'68 » 

2 till bergverk anslagna d:o.. > 5,179'78 > 

2 häradsallmänningar » 44,495 i s > 

Summa M2,6S3'»7 hektar. 

Statsverkets skogsmedel från länet har under perioden upp
gått till följande belopp: år 1886 43,269-5 2 kr., år 1887 162,560-04, 
år 1888 198,389-78, år 1889 302,343-83 och är 1890 290,436-9 3 
kr., sålunda tillsammans 997,000-1 o kr. eller i årligt medeltal 
199,400-02 kr. 

Utöfver de skottpenningar för dödade ro/djur, som af stats
medel gäldas, utgå fortfarande dylika belöningar af anslag, som 
af länets landsting och hushållningssällskap dertill beviljats. 
Dessa skottpenningar hafva under ifrågavarande period utgjort 
för räf 2 kr., för dufhök, berguf eller örn 1 kr. 50 öre samt 
för korp eller kråka 15 öre; och uppgår summan af sålunda 
under perioden utbetalda skottpenningar till 12,300 kr. 77 öre, 
nemligen för 3,743 räfvar, 1,633 hökar, 116 ufvar, 23 ör
nar, 4 korpar och 9,833 kråkor. — Såvidt inkomna uppgifter 
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visa, hafva bland de större rofdjuren under perioden i länet 
dödats endast en björn under år 1889 och tre lodjur under år 
1890. 

E) Jagt och fiske jemte andra binäringar. Om jagten 
gäller fortfarande hvad näst föregående femårsberättelse inne
håller, nemligen att den numera icke idkas såsom näring 
utan hufvudsakligen till tidsfördrif eller vederqvickelse. Till
gången på vildt i Helsingland har aftagit; och torde utan 
tvifvel härtill mycket hafva bidragit, särskildt hvad beträffar de 
större finnskogarne, det sätt, hvarpå jagten i dessa aflägsna 
bygder bedrifves. Utsättande af snaror och giller lärer nog ofta 
der förekomma. Jemförelsevis rik på vildt uppgifves Rogsta 
socken vara; och skola särskildt på Hornslandet före 1888 års 
skogsbrand elgarne varit talrika. 

För länets kustbefolkning är hafsfisket, hufvudsakligen be
träffande strömming, en näring af stor betydelse. Detta fiske 
bedrifves af omkring 800 fiskare; och kan exempelvis nämnas, 
att år 1887 med ifrågavarande fiske sysselsatte sig 811 fiskare, 
hvilka med sina redskap och 661 båtar, värda sammanlagdt 
451,430 kr., fångade 17,500 tunnor strömming med ett angifvet 
värde af 129,781 kr. Likaledes är af icke ringa vigt laxfisket 
i de större vattendragen, i synnerhet inom Söderala socken i 
Ljusne elf äfvensoni i Gefle- och Testeboå. Derjemte förekom
mer icke obetydligt fiske i Storsjön, men för öfrigt är insjöfisket 
i länet af ringa betydelse. 

Med uppgift att verka för fiskerinäringens utveckling inom 
länet har under perioden en fiskeristyrelse, bestående af fem le
damöter, blifvit af hushållningssällskapets förvaltningsutskott till
satt, hvilken styrelse under periodens två sista år varit i verk
samhet. Härjemte är fortfarande en fiskeriöfveruppsyningsman 
anstäld att öfvervaka fisket och befrämja dess utveckling; och 
finnas temligen allmänt i kommunerna fiskeriuppsyningsmän, som 
tillse, att gifna föreskrifter med afseeude å fisket efterlefvas. 
Genom hushållningssällskapets försorg har undervisning medde
lats fiskare dels i användningen af drifgarn och dels beträffande 
förbättrade saltningsmetoder för strömming. Derjemte har säll
skapet, till underlättande för mindre bemedlade fiskare att be
gagna sig af drifgarnsfiske, under år 1886 till anskaffande af 
drifgarn utlemnat sju räntefria lån ä 200 kr. 

Sedan Kungl. Maj:t anvisat 800 kr. till inköp af laxdrif-
garn, hafva under åren 1888 och 1889 gjorts försök att med 
sådan redskap i öppna hafvet fiska lax. Dessa försök hade 
under första året någon framgång, men under det andra miss
lyckades fångsten alldeles, och hafva försöken sedermera fått 
hvila. 

För åren 1889 och 1890 har af landstinget anvisats 300 kr. 
årligen att vid täflingar, anordnade vexelvis i länets städer, ut
betalas till fiskare såsom premier för större partier väl beredd 
strömming. Dessa premier hafva utgått med belopp från 20 till 
100 kronor; och hölls första premieringsmötet i Hudiksvall den 
29 Augusti 1889 i sammanhang med det då derstädes hållna 
länslandtbruksmötet. Länets fiskare hafva börjat inse vigten 
deraf, att strömmingen noggrant sorteras och bättre behandlas. 
Den senfångade fetare strömmingen afskiljes nu allmänt från 
den vanliga lekströmmingen och betingar ett pris af 30 till 40 
kr. tunnan, under det att lekströmmingen samtidigt säljes för 
10 till 15 kr. tunnan. 

Enligt öfverenskommelse emellan fiskarena har under perio
den strömmingstunnans rymd förändrats från 48 kannor (12562 
liter) till 120'liter. 

Inläggning af kryddströmming och anjovis har påbörjats af 
fiskare i Söderhamn och Hudiksvall, såsom det uppgifves, med 
god framgång. Tillverkningen af böckling (rökt strömming), som 
sedan flere år tillbaka pågått endast vid ett och annat fiskläge 
utanför Gefle, har utvecklats så, att tillförseln af denna vara nu 
är riklig, fyllande behofvet för Gefle med omnejd. Något försök 
att på längre bort belägna orter afyttra samma vara har dock 
ej ännu blifvit gjordt. 

Inom länet finnas fem fiskodlingsanstalter, särskildt för lax 
och sik, af hvilka anstalter fyra blifvit anordnade med understöd 
af hushållningssällskapet. Aren 1886 och 1890 var odlingen af 
lax i de tre laxodlingsanstalterna vid Ljusne elf i följd af 
ogynsamma omständigheter obetydlig. Deremot beräknas an
talet af de från nämnde anstalter utsläppta lifliga laxyngel 
hafva utgjort 300,000 år 1887, 210,000 år 1888 och 250,000 
år 1889. 

Under perioden hafva af Kungl. Maj:ts Befalluingshafvande 
utfärdats dels »stadga för fiske med så kallade storryssjor inom 
Gefleborgs län och vid dess kust» och dels »stadga angående 
kräftfångst i Gefleborgs län», hvilka stadgar ländt till efterrät
telse, den förra från den 1 april 1887 och den senare från den 
1 januari 1889. 

Såsom andra binäringar kunna nämnas timmerdrifning och 
flottningsarbete, körslor, kolning, smide, qvarnstensbrytniug och 
stenhuggeri samt inom Ryggskogs by i Los socken tillverkning 
af brynen. 

Bränvinsbränning har lika litet under nu ifrågavarande som 
under föregående femårsperiod i länet förekommit. 

F) Bergs- och brnkshandtering samt G) Fabriker och handt-
verk. Malmbrytning har under perioden fortgått hufvudsakligen i 
grufvor, belägna inom Torsåkers socken, samt under en kortare 
tid med obetydligt malmfång i Införrågrufvan i Valbo socken 
och Rödängsgrufvan i Öster-Fernebo socken. I detta hänseende 
meddelas följande uppgift: 

Då under nästföregående femårsperiod i medeltal grufvornas 
antal var 15 och den årliga malmproduktionen uppgick till 
18,519-535 ton, har följaktligen i malmproduktionen ett ej obe
tydligt nedåtgående egt rum; och lärer detta hafva berott af dels 
inkomna förtryckningar af ofyndigt berg uti Nyängsgrufvan och 
dels af minskad malmtillgång i de öfriga jemförelsevis små gruf-
vorna. 
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Vid Bloxås och Oförne inom Forsa socken hafva inmutnin
gar egt rum för bearbetande af nickel- och jernmalmsfyndigheter, 
men malm af någon betydenhet har der ännu ej anträffats. 
Jernmalmsfyndigheterna inom Skogs socken bearbetas icke vidare. 
På sista tiden har i Hertsjö af Bollnäs socken en silfvermalms-
anledning påträffats, men om nämnde malmart der förefinnes i 

sådan myckenhet, att bearbetning deraf kan löna sig, har ej 
ännu hunnit utrönas. 

Till upplysning om jern- och ståltillverkningen i länet under 
ifrågavarande period jemte antalet af de i bruks- och berg
verksrörelsen använda arbetare åberopas följande talteller A 
och B: 

Tab. A. Jern-, gjutgods-, stål- och manufakturtillverkningen i Gefieborgs län åren 1886—1890. 

Tab. B. Antal arbetare i bruks- och bergverksrörelsen i Gefle
borgs län åren 1886—1890. 

Beträffande uppställningen i tabellen angående jern- och 
ståltillverkningen bör upplysas, att för periodens tre första år 
upptages i en uppgift allt tillverkadt stångjern, men att för de 
två sista åren särskilda uppgifter äro meddelade å produkter af 
härdfärskadt jern (smältstycken) och af götmetall. Vid jemfö-
relse med förhållandet under nästföregående period, visar stång-
jernstillverkningen en stigning af i medeltal för år 1,320 ton. 
Ståltillverkningen har under perioden betydligt ökats, nem-
ligen från 15,887 till 22,996 tons i medeltal årligen. Tillverk
ningen af jern- och stålmanufaktur, tillhopa 39,473 ton, eller 
i medeltal för år 7,895 ton, visar vid jemförelse med tillverk

') Medeltalen beräknas för år nnder hela femårsperioden, utom för stångjern (åren 1886—1888) samt produkten af härdfärskadt jern och af gotmetall (åren 
1889—1890). s) Stålproduktionen fördelar sig sålunda: Bessemcrstål 114,770 ton, martinstål intet, andra slags stål (år 1886) 209 ton. 
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ningen under åren 1881—1885 en ökning af i medeltal 2,944 
ton för år. 

Till följd af åtskilliga omständigheter, som icke ensamt 
här i länet ega giltighet, synes jerntillverkningtn numera ut
vecklas derhän, att, jemte det jernverkens antal minskas, till
verkningen vid de qvarvarande större verken ökas. Bland ned
lagda jernverk kunna nämnas Tönshammars jernbruk vid Söder
hamn samt Maråkers, Sunnerstaholms och Voxna bruk; och har 
jemväl vid Ströms och Långvinds bruk tillverkningen i det när
maste upphört. 

Den industri, som för länet är af största betydelse, är fort
farande sågverks- och trävaruindustrien. Om nedannämnda såg
verk hafva lemnats följande uppgifter: 

Invid Gefle finnes Avaströms ångsåg, och å Söderhamns 
stads område äro fem ångsågar i verksamhet, nemligen vid Ma
ryhill, Grundvik, Källskär, Asbacka och Långrör. Bland ny
anlagda sågverk må nämnas Hybo ångsåg i Ljusdals socken 
med 14 ramar och 5 kautverk. I förening med en del sågverk 
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äro hyflerier inrättade, såsom vid Iggesunds, Stocka, Maryhills 
och Källskärs sågar, och hafva hyflerier derjemte inrättats dels 
af Kopparbergs och Hofors sågverksaktiebolag vid Brynas Atlas 
å Gefle stads område och dels af Korsnäs sågverksaktiebolag vid 
Bomhnsudden i Valbo socken. I sistnämnda hyfleri, som torde 
vara ett af de mest storartade i sitt slag inom landet, finnas 
16 arbetsmaskiner af olika slag, såsom hyflar, kapsågar, sågram, 
klyfsågar, kantverk, svarfvar och stafverk. Skogarnes alster 
tillgodogöras jemväl af dels trämassefabrikerna vid Gysinge, 
Bergvik, Lottefors och Forsa, dels ock två stora sulfitfabriker, 
en i Hammarby och en vid Ströms bruk. 

Upplysande i fråga oin trävarurörelsen äro de uppgifter om 
exporterade trävaror, som komma att inflyta i nästa afdelning 
af denna berättelse. 

Beträffande fabriksindustrien och handtverken inom länet 
åberopas följande tabell: 

Om såväl fabriksindustrien som handtverken gäller, att de 
befinna sig på ungefär samma ståndpunkt som under nästföre
gående femårsperiod. 

Linnevåfnadsindustrien, som förr intog en framstående plats 
såsom husslöjd i Helsingland, torde numera kunna anses hafva 
alldeles upphört. 

Till husslöjdens befrämjande genom spridande af slöjdskick
lighet hafva flera åtgärder blifvit vidtagna af hushållningssäll
skapet, merendels med understöd af landstinget. Så gafs år 
188G i Gefle för folkskolelärare en lärokurs i husslöjd, af hvil-
ken 20 elever begagnade sig. Undervisning i korgflätning har 
under nämnda år genom en för ändamålet anstäld person med
delats inom elfva af länets kommuner, hufvudsakligen vid folk
skolorna, åt 117 elever. För att göra folkskolelärare skicklige 
att meddela undervisning i slöjd hafva hushållningssällskapet 
och landstinget årligen lemnat understöd åt fyra folkskolelärare 
från länet att besöka Nääs slöjdlärareseminarium. Till anord
nande af slöjdlokaler i förening med folkskolan hafva bidrag 
lem näts, år 1886 för 7 lokaler 3,113 kronor 80 öre samt under 
åren 1887 och 1888 för 8 lokaler 3,000 kr., hvarjemte till an
skaffande af slöjdundervisningsmateriel utbetalts tillhopa 2,606 
kr. 60 öre. Såsom lönebidrag till slöjdundervisare hafva utgått 
år 1886 för 30 undervisare 3,000 kr., år 1887 för 42 undervi
sare 4,300 kr., år 1888 för 46 undervisare 2,933 kr. 75 öre, år 
1889 för 53 undervisare 2,625 kr., och år 1890 för 55 under
visare 2,725 kr. 

4. Kommunikationsanstalter och varubyten. 

A) Landtkommunikationer. Redan under nästföregående fem
årsperiod var norra stambanan, så vidt den genomlöper Gefle-
borgs län, fullbordad, och hafva nu härtill kommit statsbanans 
utgreningar till Hudiksvall och Söderhamn. Af statsbanan 
Ljusdal—Hudiksvall öppnades för allmän trafik delen Ljusdal— 
Delsbo den 1 oktober 1887 och återstoden den 1 juni 1888. 
Denna 62 kilometer långa jernväg genomlöper Ljusdal, Delsbo, 
Forsa, Idenors och Helsing-Tuna socknar samt har mellan Ljus
dal och Hudiksvall stationerna Hybo, Delsbo, Fredriksfors, Näs
viken och Forsa. Statsbanan Kilafors—Söderhamn—Stupsund, 
36 kilometer lång, fullbordades under våren år 1886 och blef 
den 2 juli samma år af H. M. Konungen högtidligen invigd. 
A denna statsbana finnas stationerna Landa, Mobodarne, Berg
vik, Myskje, Kinstaby, Söderala, Söderhamn och Stugsund. 

Beträffande trafiken vid statens jernvägsstationer inom länet 
hänvisas till tabell C å följande sida. 

De enskilda jernvägar, som finnas i länet eller beröra det
samma äro Gefle—Dala jernväg, Uppsala—Margretehills jern
väg, Gefle-Ockelbo jernväg, jernvägen emellan Askesta sågverk 
vid sjön Mannan och Sandarne lastageplats samt jernvägen från 
Vintjerns grufvor, hvilken sistnämnde jernväg under perioden 
utsträckts å ena sidan till Linghed i Dalarne och å andra sidan 
till Ockelbo. 

Rörande Gefle—Dala och Gefle—Ockelbo jernvägar äro 
uppgifter meddelade å nästa spalt. 

Beträffande de allmänna vägarne och skjutsningen meddelas 
upplysningar i tabell 2. 

Till följande våganläggningar eller vägförbåttringar inom 
länet hafva under perioden statsbidrag anvisats, nemligen: 

a) Den del af väganläggningen från Ljusdals jernvägsstation 
genom Ljusdal, Delsbo och Bjuråkers socknar till Vestansjö by, 
som ligger inom Delsbo och Bjuråkers socknar, 18,180 kr.; 

b) Väganläggning från Ljusdal—Ramsjö-landsvägen vid 
Skogsta till Edefors 6,500 kr.; 

c) Väganläggning från allmänna landsvägen vid Hagsta till 
Råhällans jernvägsstation 23,400 kr.; 

d) Anläggning af den del af ny väg emellan Los kyrkoby 
och häradsvägen vid Korskrogen i Färila socken, som omfattar 
sträckan Korskrogen—Näsberg, 7,330 kr.; 

e) Anläggning af väg emellan Häcklaån i Los socken och 
Färila sockengräns i riktning från Los kyrkoby till Korskrogen 
20,200 kr.; 
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f) Oinläggning vid Söderala hållplats af allmänna kustlands
vägen inom Söderala socken 3,200 kr.; 

g) Anläggning af ny väg från sockengränsen mot Los till 
Skålsjön i Färi la socken i riktning från Los kyrkoby till Kors
krogen 29,500 kr.; samt 

h) Anläggning af återstående delen (mellan Skålsjön och 
Korskrogen) af ny väg från Los kyrkoby till häradsvägen vid 
Korskrogen 15,800 kr. 

Följande med statsbidrag understödda vägarbeten hafva un
der perioden blifvit af synade och godkända: 

a) Väganläggningen från Ljusdal—Ramsjö-landsvägen vid 
Skogsta till Edefors (nu Tallåsens) jernvägsstation, 0-19 nymil 
med statsbidrag 6,500 kr.; 

b) Anläggningen inom Ljusdals socken af vägen från Ljus
dals jernvägsstation till Vestansjö, 1-44 nymil, med statsbidrag 
20,200 kr.; 

c; Väganläggningen från landsvägen vid Hagsta till l l åhä l -
lans jernvägsstation, l i 7 nymil, med statsbidrag 23,400 kr. ; 

d) Anläggningen inom Delsbo och Bjuråkers socknar af vä
gen Ljusdal—Vestan sjö, 1-34 nymil, med statsbidrag 18,180 kr . ; 
samt 

e) Omläggningen af landsvägen vid Söderala hållplats, 0.08 
nymil, med statsbidrag 3,200 kr. 

Härjemte kan omnämnas, a t t nya vägar anlagts dels från 
Valbo jernvägsstation till Bäcks by i Valbo socken, dels från 
Stocka sågverk till Harmångers kyrka, dels mellan Vås och Tef-
vansjö byar i Ramsjö socken och dels från landsvägen vid R a m 
sjö kyrka i riktning mot Ytter-Hogdals socken i Jemtlands län; 
och hafva inom Hamra kapellag, der för icke länge sedan ej 
funnos andra vägar äu gång- och klöfjestigar, anlagts byvägar 
till en längd af 5-5 nymil för en kostnad af 106,969 kr. 55 öre, 
som bestridts med medel från Hamra kapellags skogsmedelsfond. 
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Under vintern 1889—1890 uppfördes öfver Ljusne elf vid 
Bergvik en ny bro med stenpelare samt öfverbyggnad af stål. 
Kostnaden för denna brobyggnad, uppgående till 60 å 70,000 
kronor, har, med bidrag af 15,000 kr. från Ljusne-elfs flottnings-
förening, bestridts af Bergvik och Ala nya aktiebolag. Bron 
upplåts för allmänt begagnande vid juni månads början år 1890; 
och har dess framtida underhåll sedermera ålagts vederbörande 
väghållningsskyldige. 

Enligt faststälda taxor gäldas bropenningar vid de öfver 
Ljusne elf ledande broar i Ljusdals, Arbrå och Bollnäs socknar, 
äfvensom vid Gysinge broar, hvaremot vid Bergviksbron några 
bropenningar icke sedan 1889 års höst uppburits — Fårjepen-
ningar utgå fortfarande för färden öfver Dalelfven vid Hedesunda 
norra och södra färjesund. 

Bland skjutsanstalterna inom länet har under perioden 
Vestanhede skjutsstation indragits, hvarjemte Rengsjö, Skogs 
och Lingbo gästgifverier blifvit förändrade till skjutsstationer. I 
följd häraf utgjorde vid perioders slut antalet af skjutsanstalter 
i länet 43, deraf 37 gästgifverier och 6 skjutsstationer. Genom 
utslag den 24 februari 1890 har Kungl. Maj:ts Befallnings-
hafvande förordnat, att skjutsstationen i Lingbo skall förflyttas 
till Holmsvedens jernvägsstation, hvilket utslag dock i följd af 
anförda besvär icke före femårsperiodens utgång kunnat träda i 
verkställighet. — Antalet af de vid skjutsanstalterna utgångna 
hästar, som under nästföregående femårsperiod uppgick till 
110,524 eller i medeltal 22,105 årligen, har under nu ifråga
varande period utgjort allenast 72,867, eller i medeltal 14,573 om 
året, hvaraf framgår, att förändringar i kommunikationsväsendet 
jemte andra omständigheter fortfarande föranleda minskad an
vändning af skjutsen å de allmänna vägarne. 

Skjutsentreprenadbidragen vid de särskilda skjutsanstalterna 
hafva utgått med nedan upptagna belopp: 

Skjutslegan har i allmänhet utgått under åren 1886—1888 
med 2 kr. milen och under åren 1889 och 1890 med 1 kr. 90 
öre för nymil. Den utgjorde dock under år 1886 vid skjuts
anstalterna i Gefle och Voxna 1 kr. 40 öre milen samt under 
år 1890 i Bollnäs 1 kr. 80 öre och i Arbrå 60 öre för nymil. 

Under femårsperioden hafva poststationer blifvit inrättade 
i Fredriksfors, Näsviken, Ängebo och Vexbo; och funnos vid 
slutet af år 1890 i länet 79 postanstalter, deraf 7 postkontor. 

Ar 1888 uppgick antalet af telegrafstationer i länet till 46, 
deraf 9 stats- och 37 jemvägstelegrafstationer. 

Telefonförbindelserna i länet hafva under perioden betyd
ligt utvidgats. Gefle telefonförening hade vid 1890 års utgång 
322 medlemmar. Dess telefonnät hade en utsträckning af 735.069 
kilometer, och de förmedlade samtalens antal uppgick nämnda 
år till 1,738 om dagen i medeltal. I Hille, Hamrånge och 
Ockelbo socknar hafva telefonbolag bildats. Inom Skogs socken 
har telefonförbindelse anordnats mellan Lingbo och Ockelbo; och 
hafva numera Södra Helsinglands fögderis samtliga socknar, utom 
Skog, Hanebo och Segersta, telefonförbindelse med Stockholms 
allmänna telefonaktiebolags telefonnät i Söderhamn. Inom Norra 
och Vestra Helsinglands fögderier hafva telefonledningarna nått 
en sådan utsträckning, att af dessa fögderiers socknar endast 
Ramsjö och llsbo numera äro i saknad af ifrågavarande kom
munikationsmedel. 
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B) Sjökommunikationer. Under perioden liafva nya för 
tiden intill utgången af år 1893 gällande taxor å hamnafgifter 
blifvit faststälda för städerna Gefle, Söderhamn och Hudiksvall 
samt lastageplatserna Källskär, Sandarne, Nyhamn, Ljusne, En-
ånger, Iggesund, Snäckmor, Saltvik, Stockvik, Klasviken och 
Axuiar. Efter nedläggande af Arno sågverk besökes numera 
Arno hamn endast af sådana fartyg, som derifrån föra kol till 
Schebo bruk. För Fäbodevalls och Sunnäs hamnar äro några 
nya hamntaxor icke utfärdade. 

Beträffande fyrinrättningarna vid länets kust kan antecknas, 
att på ön Gran uppförts en fyr med linsapparat, visande en 
hvit blänk livar 5:te sekund, att vid Storjungfruns fyr en bifyr 
blifvit anordnad i nedre delen af fyrtornet, att Eggegrunds fyr
inrättning flyttats till östra delen af skäret, saint att fyren pä 
Trödjehällan tillbyggts och begränsats, hvarigenom angöringen af 
Gefle underlättats. Härjemte hafva vid inloppet till Gefle hamn 
uppförts tre inseglingsfyrar, två å fjärdens norra strand vid 
Nydal och Engeltofta samt en å stenkaret emellan södra stranden 
och Fredriksskans. 

Under seglationstiden upprätthålles trafiken emellan länets 
städer och öfrige hamnar på kusten medelst ett stort antal 
större och mindre ångbåtar. I Gefle användas derjemte 22 ång-
slupar med sammanräknadt 234V2 hästkrafter dels till bogsering 
af timmer till de å redden lastande fartygen och dels till för
medlande af persontrafiken emellan staden och de talrika som
marställena å stranden vid norra sidan af Geflefjärden. Efter 
fullbordande af statsbanan Ljusdal—Hudiksvall har den reguliera 
ångbåtstrafiken å sjön Södra Dellen emellan Näsviken och Delsbo 
upphört, och af P. A. Tam ms kanal användes numera egent
ligen endast den öfversta delen midt för Näsvikens jernvägs-
station såsom bassin för den ångbåt med pråmar, som upprätt
håller trafiken emellan nämnda station samt Moviken, Frigge
sund och en del andra platser, hufvudsakligen vid Norra Dellen. 

Under femårsperioden hafva nedannämnde flottleder blifvit 
reglerade: 

1) Dalelfven (den del af Dalelfven som omfattar vatten
draget från gränsen mot Kopparbergs län till Stallfjärden i Elf-
karleby socken). Rörande anordningarna vid Ängsön har nytt utslag 
meddelats den 31 mars 1890, och genom utslag den 17 juni 1890 
har flottleden utsträckts jemväl till den s. k. Sugarleden; 

2) Enåns vattendrag från och med dess källsjö Svartsjön 
i Ytter-Hogdals socken till dess inflöde i Ljusne elf samt uti 
Enåns bigrenar Prestskogsån och Qvistbäcken inom Ramsjö, 
Ljusdals och Färila socknar. Härom hafva länsstyrelserna i 
Gefleborgs och Jemtlands län gemensamt meddelat utslag den 31 
december 1888; 

3) Gryckåns vattendrag från Gryckåns källa Björknässjön 
utefter hela Gryckåns lopp genom flera större och mindre sjöar, 
belägna inom Färila och Los socknar samt å Ofvanåkers krono-
allmänning, till Gryckåns utlopp i Voxna elf i trakten af Öfver-
bo i Voxna socken. Reglerade i enlighet med nya Flottnings-
stadgan genom utslag den 17 juli 1886; 

4) Hasselavattendraget från öfre ändan af Södra Holmsjön 
förbi Ströms bruk till hafvet. Utslag meddelades den 17 juli 
1886 rörande 15:de distriktet af ifrågavarande flottled. För 2:dra 
och 3:dje distrikten af samma flottled, eller från Franshammars 
bruksdam till Längsterbosjön, meddelades beslut om ändrade 
anordningar den 15 juli 1887; 

5) Hennans flottled från sjön Hennan genom Storsjön, 
Lostersjön, Letsjön och Vexnan till Ljusne elf vid Nore by i 
Ljusdals socken ordnades efter nya flottningsstadgan genom reso
lution den 17 juli 1886; 

6) Jädraån från Jädraås masugn till Storsjön i Ockelbo, 
Järbo, Ofvansjö och Högbo socknar. Regleringsutslag meddeladt 
den 31 december 1888; 

7) Mörtån från södra gränsen af Ockelboverkens rekogni-
tionsskog och Moån från dess saminanflöde med Mörtån till 
utloppet i Bysjön i Ockelbo och Amots socknar. Utslag gifvet 
den 31 december 1890; 

8) Svaga elfs vattendrag. Genom utslag den 24 december 
1887 ordnades flottleden på så sätt, att, med bibehållande af 
Svaga elf från Medelpads gräns till och med timmermagasinet 
vid Friggesund såsom en särskild flottled, flottleden i vatten
dragets fortsättning från Friggesund öfver Norra och Södra 
Dellen genom Tutviken, Tutsjön, Ingasjön och Hamra ström till 
hafvet ordnades särskildt enligt nya Flottningsstadgan under be
nämning af »Dellarnes flottled». 

Följande flottleder hafva under perioden blifvit till allmänt 
begagnande upplåtne: 

1) Flottleden i vattendraget från Alsjösjön utefter Alsjöån, 
genom sjöarne Öfre och Nedre Fläsman till Svaga elf, allt i 
Bjuråkers socken, genom resolution den 9 maj 1888; 

2) Björnåns allmänna flottleds 6:te, 8:de och 9:de distrikt, 
eller vattendragen Fogelsjöån, Björnån från Tyckeln till Björnå-
flarken samt från Flarken till Voxna elf, genom resolution den 
31 december 1889; 

3) Hasselavattendragets flottleds l:a—7:de distrikt, omfat
tande Hasselavattendraget från länsgränsen till Rosnebron, från 
Olsbyggebo till Hasselasjön, fr. o. ni. Hasselasjön till Längsterbo
sjön, fr. o. m. Längsterbosjön till Elgeredssjön, fr. o. m. Elgereds-
sjön till Bergsjö kyrkosjö, fr. o. m. Bergsjö kyrkosjö till Harm
ångers kyrkosjö och fr. o. m. Harmångers kyrkosjö till Kittåns 
inlopp, i Hassela, Bergsjö och Harmångers socknar, genom resolu
tion den 17 december 1890; 

4) Hofvaåns flottled från Ackialamb till Kroksjön, från 
Nedre Ästjern till Kroksjön och från Kroksjön till Voxna elf 
inom Hamra, Los och Orsa socknar genom länsstyrelsernas i 
Gefleborgs och Kopparbergs län gemensamma resolution den 31 
december 1889; 

5) Hässjavattnets flottleds 2:dra—5:te distrikt från Nedre 
Bursjön till Mörtsjön, från denna till Nedre Homnen och från 
Homnen till Sillern samt från Sillern till Norrsjön i Voxna elf 
inom inom Ofvanåkers och Alfta socknar genom resolution den 
9 februari 1886; 

6) Kölsjöåns öfre flottled från Kölsjön i Bollnäs socken till 
Ockelbo sockens gräns, genom resolution den 10 maj 1887; 

7) Kölsjöåns nedre flottled från Ockelbo sockens gräns till 
Kölsjöåns utflöde i Testeboån inom Amots kapell och Ockelbo 
socken, genom resolution den 10 maj 1887; 

8) Flottleden i Ore elf från Urusjön till Gällsjöån samt 
dess biflöde Skogssjöån, genom resolution den 6 december 1890; 

9) Rösteåns flottled från Rossjön till Ljusne elf i Arbrå, Jerfsö, 
Alfta och Bollnäs socknar, genom resolution den 26 juni 1890; 

10) Flottleden i Björnån, Gårdsjöån och Hytteboån (ut
görande delar af Skarpåvattendraget och omfattande Skarpå-
vattnet från Tonandskanalens utlopp till Gårdsjön, hvilken fort-
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sättning af Skarpan till sin öfre del benärunes Gårdsjöån och 
till sin nedre del Hytteboån, samt Björnån från dess inmynnande 
i Skarpan till Långtjern), genom resolution den 10 juli 1890; 

11) Testeboåns flottled från sjön Östra Jönsen till Testeboåns 
utflöde i Geflefjärden, genom resolution den 10 maj 1887; samt 

12) Flottleden i Tväringsån m. m., omfattande åtskilliga 
biflöden till Hennans vattendrag, nemligen dels Risbergs- eller 
Hennsjöån från Disktjern genom Allsjön till dess utflöde i Stor
sjön, dels Tväringsån från Tväringssjön genom Qvarnsjön till 
dess utlopp i sjön Hennan, dels Gräningsån från Gräningssjön 
till dess inlopp i sjön Hennan, dels ock Våsån från Vestra 
Våssjön till dess utlopp i Gräningsån, allt i Ramsjö socken, 
den 31 december 1889. 

Genom Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes resolution den 
1 februari 1890 har flottleden emellan Hybosjön och sjön Gryt-
tjen blifvit aflyst. 

C) Sjöfart. Till upplysning härom åberopas efterföljande 
tabeller D, E och F. 

Tab. D. Antalet och drägtigheten af de till Gefleborgs län 
hörande i in- och utrikes sjöfart använda fartyg 

åren 1886—1890. 

Tab. E. Antalet af de i Gefle, Söderhamns och Hudiksvalls 
sjömanshus inskrifne sjöfarande åren 1886—1890. 

Är 1885 voro använda i inrikes sjöfart 111 fartyg om 4,647 
tons drägtighet och i utrikes sjöfart 60 fartyg om 29,029 tons 
drägtighet, tillhopa 171 fartyg om 33,676 tons drägtighet; och 
svarade häremot år 1890 154 fartyg om 31,787 tons drägtighet, 
deraf begagnade i inrikes sjöfart 98 fartyg om 4,571 ton och i 
utrikes sjöfart 56 fartyg om 27,216 ton. 

Tab. F . Hamnafgifter erlagda i Gefleborgs län för fartyg och 
i länets städer för varor åren 1886—1890. 

D) Handel. Antalet af handlande jemte deras betjening 
utvisar nedanstående öfversigt: 

Då de vilkor, som från det allmännas sida kräfvas för 
rättigheten att idka handel, äro af sådan beskaffenhet, att de 
med lätthet af de fleste kunna uppfyllas, och då för den, som 
vill börja handel, icke heller några synnerliga svårigheter möta 
för erhållande af erforderlig kredit hos partihandlare och fabri
kanter, är det förklarligt, att denna näring, som derjemte kan 
drifvas utan särskild yrkeskunskap, lockar ett jemförelsevis stort 
antal personer att söka derigenom vinna sin utkomst. Följden 
häraf har ock blifvit, att på länets landsbygd antalet af hand
lande visat sig vara i jemnt stigande, så att i vissa delar af 
länet knappt någon by finnes, der icke en eller annan drifver 
handel. Härjemte har ock den s. k. gårdfarihandeln numera 
vunnit en ganska stor utsträckning. Tillstånd till idkande af 
dylik handel sökes årligen af ett betydande antal personer, bo
satta ej mindre här i länet än i andra landsorter, i synnerhet i 
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Dalarne, Vestergötland och Småland. Då kändt är, huru dessa 
gårdfarihandlare, för att vinna ökad afsättning, ofta visa prof 
på en högt uppdrifven förmåga att genom öfvertalning förmå 
personer att köpa något af dem, äfven sådant af hvilket köparen 
icke har något verkligt behof, är det uppenbart, att denna han
del, i synnerhet handeln med s. k. korta varor eller andra öfver-
fiödsvaror, som genom gårdfarihandlarnes envishet påtvingas de 
mindre bemedlade, kan blifva rent af skadlig. — Vid dessa för
hållanden och då gårdfarihandeln syntes börja taga en större 
utsträckning än som för länet kunde vara gagnelig, har Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande funnit nödigt att begränsa antalet af 
dem, som erhålla tillstånd till drifvande af ifrågavarande rörelse. 
Dylikt tillstånd har meddelats under år 1888 åt 232, år 1889 
åt 162 och år 1890 åt 190 personer. 

Hos Kungl. Maj:ts Befallningshafvande har ej anmälts, att 
å länets landsbygd hållas andra torgdagar än de, som i näst
föregående femårsberättelse omnämnts, nemligen vid Sandvikens 
bruk, i närheten af Torsåkers kyrka, vid Storviks jernvägsstation 
och vid Gysinge bruk. 

Allmänna marknader förekomma icke inom länet. — Dock 
hafva fortfarande årligen i Knåda af Ofvanåkers socken hållits 
så kallade liqvidationsmöten, ehuru dessa möten numera såsom 
afsättningstillfällen sakna all betydelse. 

Lika litet under nu ifrågavarande period, som under den 
föregående har på länets landsbygd funnits någon rättighet till 
utskänkning eller minutförsäljning af spirituösa drycker, och 
utöfvas handeln med dylika drycker i länets städer fortfarande 
genom bolag. Rörande bränvinsförsäljningsafgifternas belopp och 
fördelning åberopas följande tabell: 

Under perioden har exporten af länets förnämsta export
varor, trä samt jern och stål, haft den omfattning, som nedan
stående tabell utvisar: 

Bland öfriga exportartiklar kan nämnas i Gefle under hela 
perioden zinkmalm, år 1889 fisk, åren 1886—1888 koppar, år 
1890 jernmalm och åren 1889 och 1890 trämassa, samt i Söder
hamn trämassa. 

Tullupplörden, fyr- och båkmedel inberäknade, har uppgått 
till följande belopp: 

5. Kameralförhållanden. 

Tabellerna 3, 4, 5 och 6 innehålla upplysningar rörande 
dels hemman och lågenheter samt stadsjordar jemte deras taxe
ringsvärden, dels egendomar a.ffideikommissnatur, dels egendomar 
tillhörande inhemska aktiebolag och dels egendomar tillhörande 
främmande magters undersåter. 

Under åren 1886—1890 hafva åtta kronolägenheter blifvit 
till skatte försålda, deraf sju i Amots kapellförsamling och en 
i Hamrånge socken. Skatteköpeskillingarna för dessa lägenheter 
hafva uppgått till sammanlagdt 115 kronor 75 öre. 

Jemlikt Kungl. Maj:ts nådiga skrifvelse till Domänstyrelsen 
angående försäljning af åtskilliga kronoegendomar i de Norr
ländska länen den 27 juni 1887, hafva uuder perioden följande 
sådana egendomar blifvit genom offentliga auktioner emot nedan 
uppgifna köpeskillingar försålda, nemligen indragna militie-
boställena: 

I följd häraf hafva ofvannämnde egendomar öfvergått från 
krononatur till allmäut frälse. 

Enligt kungl. förordningen angående inlösen af skatte-
frälseråntor ni. m. den 11 september 1885 hafva emot en sam
manlagd summa af 109,892 kr. 75 öre till statsverket inlösts 
frälseräntorna af 81 skatte-frälsehemman, deraf 7 i Hedesunda 
socken, om tillhopa l27/™ mtl, 15 i Öster-Fernebo socken, om 
tillhopa 4V40 mtl, och 59 i Ockelbo socken, om tillhopa 1777/iso 
mtl; hvarpå hemmanen blifvit från frälse till skatte öfverförda. 
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Med afseende å roteringen må erinras: 

att, på grund af nådiga kungörelsen angående båtsmans-
hållets sättande på vakans den 13 juli 1887, under perioden 
blifvit vakanssatta 32 rotar vid Norrlands l:sta och 13 rotar vid 
Norrlands 2:dra båtsmanskompani, i följd hvaraf bätsmanskom-
paniernas i länet effektiva nummerstyrka vid 1890 års utgång 
utgjorde 109 rotar vid l:sta och 51 rotar vid 2:dra kompaniet; 

att rotering under perioden åsatts 325 skattlagda lägenheter 
samt nyhemman och ökeskatter att utgöras tills vidare genom 
erläggande af rotefrihets-afgift, af hvilka egendomar 10 äro be
lägna inom Gestriklands fögderi, 107 i Södra Helsinglands fög
deri, 28 i Norra Helsinglands fögderi och 180 i Vestra Helsing
lands fögderi; 

samt att, sedan lagen angående lindring i rustnings- och 
roteringsbesvären den 5 juni 1885 från och med första året af 
nu ifrågavarande period börjat tillämpas, de belopp, som af rust-
och rotehållarne inom länet tillgodonjutits dels genom kontanta 
Utbetalningar vid uppbördsstämmorna för effektiva och tillfälligt 
eller till Kungl. Helsinge regemente vakanta rotar och dels genom 
afkortning å vakansafgifterna för de till statsverket vakanta 
rotarne, årligen utgjort för: 

Kungl. Lifregementets dragonkär 802 kr. 

Kungl. Helsinge regemente 53,661 » 

Norrlands l:sta och 2:dra båtsmanskompanier 6,765 » 

Summa ärlig lindring 61,228 kr. 

Uddemantalskassornas ställning vid periodens början och 
slut angifves i följande tabell: 

På grund af nådiga kungörelsen angående nedsättning i de 
på viss jord hvilande grundskatter den 5 juni 1885, har i 1886 
års jordeboksförändringsextrakt och kronoräkenskaper med seder
mera vidtagna rättelser och tillägg försiggått afskrifning af grund
räntor och presternas utlagor med följande belopp: 

Gestriklands fögderi 20,89696 kr. 

Södra Helsinglands fögderi. 19,873-55 > 

Norra Helsinglands d:o 18,106'42 • 

Vestra Helsinglands d:o 11,78724 » 

Summa 70,664 17 kr. 

Skattläggningar hafva verkstälts å 13 på Ugglebo f. d. 
rekognitionsallmänning upptagna lägenheter. 

Under åren 1886—1890 har Kungl. Maj:ts Befallningshaf-
vande faststält afgälder för tillhopa 992 jordaf'söndringar, deraf 
347 i Gestriklands fögderi, 86 i Södra Helsinglands, 553 i Norra 
Helsinglands och 6 i Vestra Helsinglands fögderi. 

Rörande beloppet af bevillningen af fast egendom m. m. inom 
länet under ifrågavarande period åberopas följande öfversigt: 

Med afseende å markegångssättning'en utgöra fortfarande 
provinserna Gestrikland och Helsingland särskilda distrikt. 

I fråga om landtmäteri inom länet inhemtas upplysningar i 
efterföljande tabell G. 
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Tab. G. Uppgift om landtmäteriförrättningar i Gefleborgs län åren 1886—1890. 
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Hos ofvan upptagne på eget ansvar arbetande landtmätare 
voro år 1890 anstälde 6 tjenstebiträden. 

Kostnaden för de under perioden afslutade laga skiften har 
utgjort: till landtmätare och gode män 200,698 kr. och öfrige 
utgifter, såsom utflyttningskostnader m. m., 199,911 kr., tillhopa 
400,609 kr. Kostnaderne för öfriga landtmäteriförrättningar lära 
kunna beräknas till 100,000 kronor. 

I Gestriklands samt i Södra Helsinglands och en del af 
Norra Helsinglands fögderier är laga skiftesverket i det närmaste 
afslutadt, enär af sådant, som till laga skifte kan ifrågakomma, 
högst obetydligt der återstår; hvaremot i Vestra Helsingland 
skiftesverket knappt kan anses börjadt. I anseende till de der 
befintliga skifteslagens vidsträckthet hyser man fruktan för de 
stora kostnader och den långa tidsutdrägt, som skulle blifva med 
laga skiften förknippade. 

För länets landstings inkomster och utgifter under ifråga
varande period redogöres i tabell H. 

Tab. H . Gefleborgs läns landstings inkomster och utgifter 
åren 1886—1890. 

6. Politi. 

Uppsigt öfver folkskoleväsendet inom länet utöfvas fort
farande af två folkskoleinspektörer, den ene för Gestrikland och 
den andre för Helsingland, till hvilkas aflöning landstinget an
visat 6,000 kr. årligen, att utgå med 3,000 kr. till hvardera. 

Inom länet funnos vid femårsperiodens början och slut föl
jande antal skolor för folkundervisningen: 

187,86. 1831/1290. 

Folkskolor, fasta 214 255 

• flyttande 13 13 

Mindre folkskolor, fasta 45 63 

> > flyttande 75 65 

Småskolor, fasta 98 138 

> flyttande 40 28 

Samma 485 502 
hvartill komma fortsättningsskolor, afton- och slöjdskolor. 

K. M:ta Befallningshafvandes femårsberättelser 1886—1890. Gefleborgs län 

Lärarepersonalen utgjordes år 1885 af 485 lärare och lära
rinnor samt år 1890 af 563 lärare och lärarinnor. — Antalet 
af de skolpligtige barnen uppgick vid början af år 1886 till 
28,439 och vid slutet af år 1890 till 33,366, af hvilka sist
nämnda 28,370 begagnade undervisningen i folkskolorna. 

Jemte den i föregående femårsberättelse omförmälda folk
högskolan för manliga elever i Bollnäs, finnes numera sedan år 
1888 jemväl en qvinlig folkhögskola derstädes. Till upprätt
hållande af undervisningen vid dessa skolor hafva bidrag utgått 
af landstinget och staten, nemligen till den manliga folkhög
skolan af landstinget under hela perioden 2,500 kr. årligen och 
af stater, år 1886 2,700 kr., år 1887 2,530 kr., år 1888 2,790 
kr., år 1889 2,380 kr. och år 1890 2,760 kr., inberäknadt under
stöd åt mindre bemedlade lärjungar, samt till den qvinliga folk
högskolan för år 1890 af landstinget 400 kr. och af staten 500 kr. 

3 
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Antalet elever har utgjort i den förra skolan 25 i medeltal år
ligen samt i den senare under år 1890 20. 

Seminariet i Bollnäs till utbildande af småskolelärare har 
äfven under nu ifrågavarande period varit i verksamhet. För 
hvarje år af perioden har af landstinget anvisats dels 4,400 kr. 
att utgå såsom aflöning åt seminariets föreståndare, öfningslära-
rinna och tillfällige öfningslärare i slöjd, sång och gymnastik 
samt till hyra för lokal, inköp af ved och ljus samt underhåll 
af materiel, dels ock 1,500 kr. till stipendier åt behöfvande ele
ver. Antalet af de från seminariet utexaminerade elever har 
utgjort: år 1880 28, år 1887 23, år 1888 24, år 1889 25 och 
år 1890 21. 

I fråga om den egentliga folkundervisningen äro härjemte 
att märka följande af länets landsting fattade beslut, nemligen: 

dels att till särskilda, af landstinget utsedde folkskolekom-
mitterades disposition för fullgörande af dem lemnadt uppdrag 
med afseende å vissa ärenden rörande folkskoleväsendet anvisa 
ett årligt reservationsanslag af 1,000 kr.; 

dels att bevilja anslag till bestridande af kostnaderna för 
hållande af distriktsmöten af folkskolelärare, i hvilket hänseende 
utgått 1,000 kr. för hvartdera' af åren 1886, 1887 och 1890; 

dels att för år 1889 anvisa 2,500 kr. till anordnande i Boll
näs af en lärokurs för folkskolelärare från länet; 

dels att till aflöning åt föreståndare för aftonskolor inom 
länet anvisa för år 1886 2,000 kr., för år 1887 2,500 kr. samt 
för hvartdera af åren 1888 och 1889 2,000 kr.; 

dels ock till insättning i lånets lifränte- och kapitalför-
säkringsanstalt för flitiga och sediga skolbarn för år 1886 anslå 
ett belopp af 1,500 kr. 

Under år 1887 bildades i Gefle en förening för skollofs-
kolonier. Vid 1890 års slut räknade denna förening 397 med
lemmar samt hade en behållning af 11,952 kr. 33 öre, deraf 
grundfond 9,040 kr. 57 öre, inventarier 2,137 kr. 50 öre och för 
påföljande års kolonier disponibla medel 774 kr. 26 öre. Kolo
nisternas antal har uppgått till 76, fördelade på tre kolonier, 
som hvardera varit i verksamhet två månader under högsom
maren. 

De allmänna läroverken i länet äro fortfarande tre, nemli
gen de högre allmänna läroverken i Gefle och Hudiksvall samt 
lägre allmänna läroverket i Söderhamn. Antalet af lärjungarne 
vid dessa läroverk inhemtas af nedanstående tabell: 

Undervisning åt qvinlig ungdom meddelas i högre flicksko
lan i Gefle, i elementarläroverket för flickor i Söderhamn, i Hu
diksvalls elementarskola för flickor samt i den så kallade fran
ska skolan i Gefle. De tre förstnämnda läroverken hafva under 
perioden haft följande antal elever: 

Vid franska skolan i Gefle utgjorde elevantalet år 1887 
höstterminen 68, år 1888 vårterminen 64 och höstterminen 70, 
år 1889 vårterminen 77 och höstterminen 86 samt år 1890 vår
terminen 83 och höstterminen 80. 

Till sistnämnda skola har icke något understöd af stat eller 
kommun lemnats, men de tre öfriga flickskolorna hafva under 
hela femårsperioden varit i åtnjutande af dylikt understöd, nem
ligen högre flickskolan i Gefle af staten 2,000 kr., af staden 
Gefle 2,000 kr. och af landstinget 1,500 kr. samt flickskolorna 
i Söderhamn och Hudiksvall hvardera af staten 1,500 kr. och 
af landstinget 1,500 kr., allt årligen. 

Angående navigationsskolan i Gefle äro meddelade följande 
uppgifter: 

Den i nästföregående fem årsberättelse omförmälda landt-
bruksskolan har den 14 mars 1889 blifvit flyttad från Valls 
kungsladugård vid Gefle till Runemo i Alfta socken. Vid denna 
skola, som öfvervakas af en styrelse, utsedd af länets hushåll
ningssällskaps förvaltningsutskott, har undervisning årligen med
delats åt 12 fri lärlingar. 

Tekniska söndags- och aftonskolor finnas fortfarande i lä
nets städer. Dessa skolor hafva åtnjutit understöd af staten 
och vederbörande kommuner, nemligen skolan i Gefle af staten 
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från och med år 1887 1,500 kr. och af kommunen 2,500 kr., 
skolan i Söderhamn af staten 900 kr. och af kommunen 900 kr. 
samt skolan i Hudiksvall af staten 900 kr. och af kommunen 
900 kronor, allt ärligen. Elevernas antal utvisar förestående 
tabell. 

Anstalter för anordnande af föreläsningskurser för arbets
klassen, eller s. k. arbetareinstitut, äro inrättade i Gefle och i 
Söderhamn. Dessa anstalter hafva varit i åtnjutande af följande 
årliga anslag, nemligen institutet i Gefle: a) af staten åren 1880 
och 1887 1,800 kr. och åren 1888—1890 2,000 kr., b) af Gefle 
stad hela perioden 1,500 kr., samt institutet i Söderhamn från 
och med läsåret 1887—1888 af staten 1,000 kr. samt af en
skilda eller kommunen likaledes 1,000 kr. 

Under år 1890 har i Gefle en ny undervisningsanstalt, bor
gareskolan, börjat sin verksamhet. Denna skola, rikt donerad 
af framlidne grosshandlanden ni. m. P. Muren, är afsedd för 
ungdom, som vill egna sig åt det praktiska lifvet. Plan för un
dervisningen samt stadgar äro af Kuugl. Maj:t faststälda. För 
skolan kominer en monumental byggnad att uppföras. 

Bland anstalter för undervisningen böra jemväl omnämnas 
Axel och Lulli Rettigs hem för vanvårdade barn och enskilda 
barnhemmet i Gefle samt de två barnhemmen, ett för gossar och 
ett för flickor, i Söderhamn. 

Gefleborgs låns förening för sinnesslöa bai-ns vård har i sin 
verksamhet blifvit understödd af länets landsting på det sätt, 
att landstinget anvisat dels 200 kr. ärligen för hvarje till länet 
hörande barn, som vårdats i föreningens idiothem, utgörande till
hopa under hvartdera af åren 1886—1889 4,000 kr. samt under 
år 1890 5,000 kr., dels ock från och med ar 1888 200 kr. år
ligen för hvarje i det af föreningen inrättade arbetshem för sin
nesslöa intagen länet tillhörande idiot. 

Till underlättande för vederbörande målsmän eller kommu
ner att bereda blinda barn under-visning har landstinget, dels 
år 1887 anvisat 300 kr. ärligen för hvarje i blindskolan i Vexiö 
intaget barn från detta län och dels år 1889 beslutat att tills 
vidare betala 300 kr. årligen för hvarje blindt barn från länet, 
som erhölle undervisning antingen å blindinstitutet i Stockholm 
eller i blindskolan i Vexiö, med förbehållen rätt för landstinget 
att hos vederbörande kräfva ersättning för hälften af nämnda 
belopp. Under femårsperioden har ifrågavarande understöd ut
gått endast för ett barn från länet. 

Gefleborgs läns förening för döfstumma barns vård, som 
bildades år 1876, har fortsatt sin verksamhet intill nu ifråga
varande periods slut. Till nämnda förenings döfstumskola i Boll
näs har understöd lemnats af landstinget, som för hela perioden 
anvisat dels såsom bidrag till lärarepersonalens aflöning 1,000 kr. 
årligen och dels för hvarje elev 200 kr. årligen, hvilket senare 
understöd för de särskilda åren uppgått till följande belopp, nem
ligen år 1886 4,800 kr., år 1887 4,400 kr., år 1888 5,000 kr. 
år 1889 4,800 kr. och år 1890 4,600 kr. 

Sedan lagen angående döfstumundervisningen den 31 maj 
1889 blifvit utfärdad, enligt hvilken Gefleborgs jemte Uppsala 
och Kopparbergs län skola utgöra 6:te distriktet för döfstum
undervisningen, samt den derefter utsedda skolstyrelsen i nämnda 
distrikt afgifvit förslag till döfstumundervisningens ordnande i 
distriktet, har detta läns landsting år 1890 för sin del beslutit, 
att ledningen af undervisningen i 6:te döfstumdistriktet skulle 
den 1 januari 1891 af distriktets skolstyrelse öfvertagas. 

Till den i Bollnäs befintliga undervisningsanstalten för öf-
veråriga döfstumme har af landstinget anslagits 100 kr. för hvarje 
elev från länet, utgörande sannnanlagdt år 1886 900 kr., år 1887 
500 kr., år 1888 500 kr., år 1889 550 kr. och år 1890 700 kr. 

Läkarepersonalen i länet utgöres af: 
l:o) 5 provinsialläkare (i Gefle, Söderhamns, Jerfsö, Hu

diksvalls och Alfta distrikt) jemte en biträdande provinsialläkare. 
2:o) 8 distriktsläkare eller extra provinsialläkare, nemligen 

en för hvartdera af följande distrikt: Sandvikens (Högbo och 
Arsunda socknar), Hofors (Torsåkers, Ofvansjö och Järbo sock
nar), Gysinge (Öster-Fernebo och Hedesunda socknar), Ockelbo 
(Ockelbo socken med Amots kapellförsamling), Delsbo (Delsbo, 
Bjuråkers och Norrbo socknar), Ljusne (Ljusne och Ala sågverk 
samt Maråkers bruk inom Söderala socken), Bollnäs (Bollnäs soc
ken med Annefors och Katrinebergs kapellag) samt Bergsjö distrikt 
(Bergsjö, Hassela, Gnarps, Harmångers och Jättendals socknar); 

3:o) 5 stadsläkare, deraf 2 i Gefle, 2 i Söderhamn och 1 i 
Hudiksvall; och 

4:o) 3 lasarettsläkare: vid lasaretten i Gefle, Söderhamn 
och Hudiksvall; 

hvartill komma de vid Helsinge regemente, länsfängelset i 
Gefle och kronohäktet i Hudiksvall samt spetelskesjukhuset i 
Jerfsö anstälde äfvensom 2 enskildt praktiserande läkare. 

Samtlige läkarne voro vid periodens slut 25. 
Distriktsläkarne i Gysinge och Delsbo hafva af landstinget 

åtnjutit ett årligt lönebidrag af 500 kronor. 
I länets städer praktisera vidare 3 tandläkare, 8 sjukgym

naster och 4 faltskärer. 
För samtlige länets kommuner, med undantag af den ny

bildade Nianfors socken, äro barnmorskor anstälda. Deras antal 
uppgick år 1890 till 93. 

Antalet af de i länet praktiserande veterinärer är 9, nem
ligen 2 länsveterinärer och 6 distriktsveterinärer, stationerade de 
två förstnämnde i Gefle och Jerfsö samt distriktsveterinärerne 
i Hudiksvall, Söderhamn, Bollnäs, Storvik, Gysinge och Bergsjö, 
äfvensom en enskildt praktiserande. 

Apoteksinråttningarne i länet äro numera 12. Jemte det 
medikamentsförrådet i Storvik år 1888 blifvit förändradt till 
apotek, hafva år 1890 nya apotek inrättats i Ockelbo och Berg
sjö; och finnas således numera apotek i Gefle (2), Söderhamn, 
Hudiksvall, Alfta, Storvik, Ockelbo och Bergsjö, filialapotek i 
Jerfsö och Bollnäs samt inedikamentsförråd i Ljusne och Delsbo. 

Med afseende å lasarettsväsendet är länet indeladt i tre di
strikt med lasarett i Gefle, Söderhamn och Hudiksvall, nemligen: 
Gefle och Gestriklands distrikt, omfattande Gefle stad och pro
vinsen Gestrikland; Söderhamns och Södra Helsinglands distrikt, 
hvartill hörer SöderhamnB stad samt socknarne Skog, Rengsjö, 
Mo, Söderala, Trönö, Norrala, Segersta, Hanebo, Voxna, Ofvan-
åker, Alfta, Bollnäs, Undersvik, Arbrå och Jerfsö; samt Hudiks
valls och Norra Helsinglands distrikt, bestående af Hudiksvalls 
stad samt socknarne Los, Ramsjö, Färila, Ljusdal, Bjuråker, 
Norrbo, Delsbo, Nianfors, Njutånger, Enånger, Ilsbo, Rogsta, 
Idenor, Helsing-Tuna, Hög, Forsa, Jättendal, Harmånger, Gnarp, 
Hassela. och Bergsjö. Af länets befolkning tillhörde vid 1890 
års slut 36-6 % Gefle distrikt, 33 % Söderhamns distrikt och 
30-4 % Hudiksvalls distrikt. 

Antalet vårdade samt inkomster och utgifter vid lasaretten 
inhemtas af följande tabell I: 
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Tab. I. Antal vårdade samt inkomster och utgifter vid lasaretten och kurhusen i Gefleborgs län åren 1886—1890. 

Det för Gefle och Gestriklands distrikt nyuppförda lasarettet 
å lägenheten Karlsborg å Gefle stads område har under perioden 
blifvit fullbordadt och öppnades den 12 november 1887. Till 
detta lasarett, som intager en synnerligen framstående plats bland 
rikets sjukvårdsinrättningar, har länets landsting under perioden 
anvisat dels, med föranledande af sitt beslut år 1884, 10,000 kr. 
för hvarje år af perioden till afbetalning å byggnadskostnaden, 
dels 36,632 kr. 11 öre till uppförande af en dårstuga vid lasa
rettet, dels 8,000 kr. till anskaffande af inventarier och dels 
1,696 kr. 17 öre till betäckande af uppkommen brist i byggnads
anslaget. Hela byggnadskostnaden har uppgått till 417,085 kro
nor 5 öre. 

Sedan det under åren 1879 och 1880 uppförda länslasarettet 
i Söderhamn redan år 1890 visat sig vara för sitt ändamål otill
räckligt, beslöt landstinget nämnda år att för utvidgning af la
sarettet låta förändra lasarettsläkarens bostad till sjukrum och 
i stället uppföra en särskild boställsbyggnad för läkaren, i följd 
hvaraf anslogs dels 4,700 kr. till förändringarna i lasarettet och 
dels 23,800 kr. till anskaffandet af ny läkarebostad. 

Under perioden har landstinget dels till gäldande af en del 
för Hudiksvalls lasarett uppkomna skulder anvisat tillhopa 29,300 
kr. och dels år 1889 till inköp af tomt för en blifvanue ny la-
sarettsbyggnad i Hudiksvall anslagit 17,000 kr., som tills vidare 
skulle af lasarettsdirektionen genom lån anskaffas. Under år 
1890 blef den gamla lasarettsbyggnaden i nämnde stad af Kungl. 
Medicinalstyrelsens inspektör utdömd. 

Genom enskilda personers menniskovänliga åtgärder och 
understöd har emot slutet af perioden i Gefle inrättats ett hem 
för obotligt sjuka. Härtill har den gamla länslasarettsbyggna
den kunnat användas. 

Sjukvårdsafgiften har under hela perioden i samtliga di
strikten utgått med 50 öre för man och 25 öre för qvinna. 

A legosångsafgifterna vid lasaretten faststäldes af 1890 års 
landsting följande taxa: 

l:o) För patient, tillhörande sjukvårdsdistriktet, ärafgiften: 

Gefle. Söderhamn. Hudiksvall. 
Kr. Kr. Kr. 

1 rum med 1 säng 2'40. 2-40. 200. 

I rum med 2 sängar 1'80. 1'80. 1'40. 

I rum med 4 sängar 1'40. — — 

I allmän sjuksal 1'20. l s o . Tso. 

I dårcell 1'60. 1'60. 1'60. 

2:o) För patient, som tillhör annat sjukvårdsdistrikt och 
icke kan hänföras till sådana personer, som i senare mom. af 
13 § i kungl. instruktionen för lasarettsdirektionerna den 24 ok
tober 1864 omförmälas, höjes afgiften med en fjerdedel; 

3:o) För patient, som är främmande makts undersåte, för
dubblas afgiften; 

4:o) Är patient, tillhörande sjukvårdsdistriktet, obemedlad, 
eller erlägger kommun eller fattigvårdsstyrelse för dylik person 
afgift, nedsättes denna för allmän sjuksal till 75 öre för dag. 

Sjukhemmet för spetelske i Jerfsö har under perioden med 
understöd af staten utvidgats. Sedan Riksdagen, med bifall till 
väckt motion, för utvidgning af sjukhemmet och anskaffande af 
nödiga utredningspersedlar derstädes, anslagit ett belopp af 16,000 
kronor att utgå under år 1888, har genom kungl. brefvet till 
Medicinalstyrelsen den 2 december 1887 bestämts, att utvidgning 
af sjukhemmet skulle ske medelst uppförande af en särskild fly
gelbyggnad, innehållande på nedre botten tre sjukrum, matsal, 
sköterskerum, badrum och klosett samt å vinden två sjukrum, 
sä att inom den nya byggnaden kunde beredas utrymme för 16 
patienter, hvarigenom, och efter nödig förändring beträffande 
inredningen af anstaltens förut varande lokaler, derstädes skulle 
kunna beredas utrymme för omkring 50 patienter. Ifrågava
rande flygelbyggnad har under år 1889 fullbordats, så att den 
vid 1890 års ingång kunnat för sjuke upplåtas. Jemte det denna 
byggnad uppförts för en kostnad af 13,250 kr. 40 öre, har en 
anstalten tillhörande uthusbyggnad flyttats för en kostnad af 
997 kr. 72 öre äfvensora inventarier och utredningspersedlar an
skaffats för 2,113 kr. 4 öre. Angående styrelsen och förvalt
ningen af ifrågavarande sjukvårdsanstalt har genom kungl. bref
vet till Medicinalstyrelsen den 22 november 1889 förordnats, 
att å anstalten, hvilken derefter skulle benämnas »Jerfsö sjukhus 
för spetelske», skulle emottagas spetelske sjuke från hela riket, 
så långt utrymmet medgåfve, dock med företrädesrätt för sådana 
sjuke från Gefieborgs län; att de å sjukhuset intagne skulle 
der vårdas afgiftsfritt; att sjukhusets angelägenheter skulle från 
och med år 1890 af Kungl. Medicinalstyrelsen såsom öfverstyrelse 
ombesörjas, under det att den närmaste förvaltningen deraf 
komme att handhafvas af en direktion, i hvilken landshöfdingen 
i länet i kraft af sitt embete skulle vara ordförande, och som i 
öfrigt skulle utgöras af provinsialläkaren i Jerfsö distrikt, tillika 
sjukhusets läkare, jemte tre af Kungl. Maj:t förordnade leda
möter och en af länets landsting utsedd ledamot, samt att, be-
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träffande såväl sjukvården som användningen och redovisningen 
af de för sjukhuset anslagna medel, bestämmelserna i nåd. stad
gan angående sinnessjuke den 2 november 1883 skulle i tillämp
liga delar lända till efterrättelse för sjukhuset, allt enligt de 
närmare föreskrifter Medicinalstyrelsen egde att derom meddela. 
Ordningsstadga för sjukhuset har härefter den 28 november 1890 
blifvit af Kungl. Medicinalstyrelsen utfärdad. Till anstaltens 
upprätthållande har, utöfver ofvanberörda statsanslag, under pe
rioden utgått från landstinget årligen 4,000 kr. samt från staten 
under hvartdera af åren 1886—1888 7,500 kr. och under hvart-
dera af åren 1889 och 1890 14,000 kr. Antalet af patienter 
samt inkomster och utgifter vid anstalten under femårsperioden 
utvisar följande tabell: 

Af patienterna tillhörde år 1890 35 Gefleborgs och 7 Ve-
sternorrlands län samt 1 hvartdera af Jeratlands, Göteborgs och 
Bohus samt Vermlands län. 

Till Eugeniahemmet har länets landsting anvisat dels för 
år 1888 500 kr. och dels för år 1890 100 kr. för hvarje barn 
från länet, som i hemmet erhölle vård. 

För det folkrika samhället Avik inom Helsing-Tuna socken 
har länsstyrelsen den 27 maj 1887 faststält särskild helsovårds-
ordning. 

En i Delsbo socken anordnad badinrättning har besökts af 
rätt många badgäster. 

Vid periodens slut funnos fattiggårdar i Ofvansjö, Ockelbo, 
Torsåkers, Bollnäs, Skogs, Söderala, Forsa, Ljusdals, Jerfsö och 
Arbrå socknar, hvaremot fattiggården i Ofvanåkers socken med 
1889 års utgång upphört. 

Af sockenmagasinen har en stor del under periden upplösts 
och förändrats till s. k. magasinskassor. 

Upplysning om fångantalet i länsfängelset i Gefle och krono
häktet i Hudiksvall meddelas i tabell K. 

Nya tingshus hafva blifvit uppförda för Bergsjö tingslag i 
närheten af Bergsjö kyrka samt för Arbrå och Jerfsö tingslag 
i Jerfsö. Det senare innehåller, jemte tingssal samt rum för 
domare, nämnd, allmänne åklagare och vaktmästare, två arrester 
och brandfritt rum för arkiv. För Ljusdals tingslag var vid 
periodens slut ett nytt tingshus i Ljusdal under uppförande. 

Gefle fångvårds förening, som enligt sina stadgar har till 
uppgift att, med biträde af fängelseförvaltningen, till underlät
tande af återgång till en stadgad och ärlig vandel, egna kristlig 
vård och moraliskt stöd åt personer, som från Gefle cellfängelse 
frigifvas, företrädesvis åt yngre och sådana personer, som under 
fängelsetiden ådagalagt god vilja och allvarliga föresatser om för
bättring, har med penningehjelp eller annorledes understödt föl
jande antal frigifne fångar, nemligen år 1886 13, år 1887 5, år 
1888 10, år 1889 6 och år 1890 10. Antalet af föreningens 
medlemmar hade år 1890 stigit till 225, och utgjorde nämnda 
år föreningens inkomster 148 kr. 84 öre och utgifter 94 kr. 
9 öre. 

Tab. K. Antalet i Gefle länsfängelse och Hudiksvalls kronohäkte under åren 1886—1890 förvarade fångar. 
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Tab. L. Gefleborgs och Helsinglands enskilda bankers rörelse under åren 1886—1890. 

Sparbankerna i länet voro vid periodens slut tio, neraligen 
Gefleborgs läns, Gefle stads, Söderhamns stads, Hudiksvalls stads 
samt Ärsunda, Ofvansjö, Bollnäs, Voxna, Enängers och Bergsjö 
socknars sparbanker. Beträffande desse sparbankers verksamhet 
åberopas den i afdelningen 2 intagna tabell. 

Isänets lifränte- och kapitalförsäkringsanstalt, till hvilken 
länets hushållningssällskap bidragit med ett belopp af 10,000 
kr. för bildande af en förvaltningsfond, har derjemte fått af lands
tinget emottaga förvaltningsbidrag uppgående under hvartdera 
af åren 1886 och 1887 till 500 kr. samt under återstående delen 
af femårsperioden till 750 kr. om året. Antalet af anstaltens 
delegare utgjorde vid slutet af periodens olika år: 4,172 år 1886, 
4,747 år 1887, 5,006 år 1888, 5,423 år 1889 och 5,668 år 1890. 

Insättningarna i anstalten under periodnn och storleken af 
dess fonder utvisar följande öfversigt. 

Den insättarne godtgjorda medelräntefoten har utgjort: år 
1886 5-35 proc, år 1887 5 proc, år 1888 4-66 proc, år 1889 
4-4 6 proc. och år 1890 4-3 7 procent. 

Vid periodens slut funnos i länet, utom sparbankerna, föl
jande bankinrättningar, nemligen Gefleborgs enskilda bank med 
hufvudkontor i Gefle samt afdelningskontor i Söderhamn och 
kommissionskontor i Bollnäs; Helsinglands enskilda bank med 

hufvudkontor i Söderhamn, afdelningskontor i Hudiksvall samt 
kommissionskontor i Gefle, Bollnäs och Ljusdal; Gefle inteck-
ningsgarantiaktiebolag, Gefle-Dala hypoteksförening, Helsinglands 
städers hypoteksförening, aktiebolaget Hudiksvalls bank och Hu
diksvalls folkbank, af hvilka de tvä sistnämnda under perioder, 
börjat sin verksamhet, Hudiksvalls bank den 19 juli 1889 och 
Hudiksvalls folkbank under är 1890. Deremot har aktiebolaget 
Gefle bank upphört med sin bankrörelse, hvarjemte Sundsvalls 
enskilda banks afdelningskontor i Hudiksvall indragits. Till 
upplysning om rörelsen vid ofvanberörda bankinrättningar, utom 
Hudiksvalls folkbank, åberopas tabellerna £,, M, N och O. 

Tab. M. Aktiebolaget Hudiksvalls banks rörelse åren 1889-
1890. 
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Tab. N. Gefle inteckningsgarantiaktiebolags rörelse åren 1886 
—1890. 

Om Gefle pantlåneaktiebolags rörelse under ifrågavarande 
period hafva följande uppgifter meddelats: 

Om brandförsäkringsinrättningarna i länet leranar t abe l l 7 
upplysningar, och beträffande öfriga försäkringsinrättningar får 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande hänvisa till nedanstående tabell 
P, hvilken innehåller uppgifter om 1 lifförsåkringsförening och 33 
kreatur sförsakringsanstalter. 

Gefle sjöassuransförening ocli Gefle fraktförsäkringsförening, 
som omförinäldes i förra femårsberättelsen, hafva år 1885 upp
hört med sin verksamhet. 

Af tabe l l 8 inhemtas upplysningar orn de i länet befintliga 
fromma stiftelser, stipendiefonder, pensionsanstalter och der-
med jemförliga inrättningar. 

Tab. P . Lif- och kreatursförsäkringsinrättningarnes verksamhet i Gefleborgs län åren 1886—1890. 

') För hvarje afliden medlem betalas till sterbhuaet 1 kr. af hvarje qvarvarande medlem. 

Tab. O. Gefle—Dala hgpoteksförening betr. Gefleborgs län och 
Helsinglands städers hypoteksförening. 
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7. Städer och s. k. stationssamhällen. 

Gefle. Sedan sista feraårsberättelsen afgafs, har stadens till 
tomter indelade plan enligt Kungl. Maj:ts fastställelse den 27 
januari 1888 utvidgats med 54,800,000 qv.-fot eller 483 hektar. 

Den stadens norra rålinea angränsande egendomen Nynäs, 
omfattande en areal af 101 tunnland 21-7 kappland, har staden 
för ett pris af 90,000 kronor inköpt, hvarjemte staden dels för 
ett pris af 1 kr. 50 öre qv.-alnen tillhandlat sig hvad som af 
vretarne n:is 205 och 205 A å Sörby erfordras för framdragande 
af Fältskärs-, Bergs- och Lilla Esplanadgatorna, och dels för 
40,000 kr. inköpt vretarne n:is 5, 6, 7 och 8 på Sörby med 
tillhörande vatten och fiskerätt, belägna utmed Gafle å ofvan om 
Strömsborg, på det att staden må komma i tillfälle att för vatten
ledningens behof tillgodogöra sig vattenkraften vid Strömsborg. 

Från kronans sida uppstälda vilkor för att till staden skall 
afstås den för föreslagen hamnbyggnad erforderliga holmen 
Fredriks skans hafva blifvit af stadsfullmäktige antagna; och är 
frågan om nämnde holmes öfverlåtande till staden nu på veder
börlig pröfning beroende. 

Under staden lyda fiskelägena Eggegrund, Löfgrund, Bönan 
och Utvalnäs. A dessa finnes icke någon duglig skog och ej 
heller odlingsbar jord af afsevärd vidd. 

Under perioden har byggnadsverksamheten varit ringa i 
stadens mera centrala delar, der endast två nya boningshus under 
perioden blifvit uppförda. Deremot hafva i stadens utkanter 
söderut rätt många hus blifvit af den egentliga kroppsarbetande 
befolkningen bygda. Vid periodens slut utgjorde antalet af be-
bygda tomter 1,249, obebygda tomter 2,883, befintliga bonings
hus 1,199 samt kyrkor och andra offentliga byggnader, 17 med ett 
sammanlagdt taxeringsvärde å hus och tomter af 25,045,900 kr. 

Bland nybyggnader böra särskildt framhållas ett nytt folk
skolehus i södra stadsdelen, Gefle evangelisk-lutherska missions
förenings missionshus, inrymmande jemväl sjömanslokaler, samt 
den med utseende af en medeltida tornkrönt riddarborg uppförda 
brandstationen. — Ar 1890 bildades ett bolag, benämndt Gevalia, 
med uppgift att å de synnerligen välbelägna tomterna n:is 53 och 
54 i 2:dra qvarteret uppföra ett monumentalt, tidsenligt inredt 
boningshus. 

För en kostnad af 17,500 kr. har staden låtit verkställa 
tillbygnad å tullpackhuset samt ändring af tullkammarens lokaler 
till erhållande af större utrymme derstädes. 

Ny byggnadsordning för staden har den 21 januari 1890 
faststälts. 

Sedan det beträffande platsen för den nya brandstationen 
först fattade beslut blifvit frånträdt, har nämnda station uppförts 
å Stora Holmen vid det nya hamntorget. Under periodens sista 
år har beslut fattats om anställande af en fast brandkår, be
stående af brandchef, brandtnästare, maskinist-sergeant, 2 brand-
korporaler, 2 vicebrandkorporaler, 9 man kasernerade brandsoldater 
och 18 man nattvaktmanskap, hvartill skulle komma 150 man 
reservmanskap. Kårens årliga lönestat faststäldes till 19,400 kr., 
hvarjemte till ny materiel anslogs ett belopp af 19,500 kr. Brand
stationen med inredning i fullfärdigt skick har kostat 100,000 
kr. Ytterligare en ångspruta har inköpts, och som en Korsnäs 
sågverksaktiebolag tillhörig nybygd bogserångbåt är försedd med 
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ångspruta, kan staden påräkna att vid behof hafva tillgång till 
en god flodångspruta. 

Under femårsperioden hafva, utom flera mindre, två större 
eldsvådor timat, af hvilka den ena den 28 juli 1887 ödelade de 
tre äldre skeppsvarfven och förstörde der befintliga verkstäder 
och förrådshus jemte på stapel stående skepp samt den andra 
den 14 januari 1890 härjade i en firman P. Åberg & C:ni till
hörig större garfverifabrik. 

Vattenledningens reservoar på Hemlingebyberget liar blifvit 
restaurerad, hvartill anvisats ett förslagsanslag af 13,200 kr. 
Härjemte har beslut fattats om anbringande af ett nytt pump
verk för vattenkraft, till hvars förfärdigande jemte anskaffande 
af erforderliga turbiner m. m. anslagits 33,000 kr. Totallängden 
af vattenledningens rörnät utgjorde vid 1890 års slut 4 nymil 
453-2 meter med 286 brandposter. Vid samma tid var vatten
ledning införd i 804 egendomar. Medelkonsumtionen af vatten 
från ledningen har utgjort 1,923'25 kub.-meter i dygnet eller 
för individ 82-8 6 liter per dygn. 

Vid 1890 års slut utgjorde dräneringens rörnät 2 nymil 
5-2 meter hufvudledning och 2,483 meter sidoledning samt an
talet af gatubrunnar 503. De dränerade egendomarne voro 705. 

Enär den af staden inrättade synnerligen dyrbara jernvågen 
icke vidare begagnas och således är öfverflödig, hafva stadsfull-
mägtige hos Kungl. Maj:t gjort underdånig framställning om be
frielse för staden från skyldigheten att hålla jernvåg. 

Stadens folkmängd utgjorde enligt presterskapets uppgifter 
vid periodens början 20,720 och vid dess slut 23,320 personer. 

Borrningar till erhållande af godt dricksvatten hafva verk
stälts, men endast i ett fall lemnat gynsamt resultat. 

För att bereda tillgång till bad för arbetareklassen, har på 
Gafle-åns södra strand uppförts ett badhus för en kostnad af 
17,000 kronor. 

För kontroll å födoämnen, som inom staden hållas till salu, 
har inrättats en tillsynings- och undersökningsbyrå. För denna 
äfvensom för mjölkhandeln samt för beredning och behandling 
af matvaror, som hållas till salu, äro ordningsföreskrifter af 
Kungl. Majrts Befallningshafvande faststälda. 

Om än fisket numera upphört att vara ett hufvudsakligt 
näringsfång för stadens invånare, är dock varfsdriften vid fullt 
lif. Från varfven hafva under perioden utgått 6 större jern-
ångare, tre skonertar af trä på jernspant, ett träfartyg om 370 
ton samt 48 lastpråmar. Tillverkningsvärdet af dessa fartyg 
skall hafva uppgått till 931,500 kr. 

Den industriela verksamheten har fortgått i samma spår som 
förut. Någon ny fabriksinrätming inom staden är icke att 
omnämna. 

Det af ett engelskt bolag år 1861 anlagda gasverket har 
staden inköpt för 121,115 kr. En för utredning af belysnings
frågan tillsatt komité har vid periodens slut afgifvit förslag an
gående uppförande af ett nytt gasverk, rörledningens utsträckande 
och förbättrande samt införande af elektrisk belysning å en del 
allmänna platser. 

Stadens kyrka har under perioden undergått en grundlig 
invändig renovering och försköning, i följd hvaraf dess inre 
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numera framstår i ett synnerligen prydligt skick. Samtidigt här
med har elektrisk belysning blifvit i kyrkan införd. 

Sammanlagda längden af stadens vägar, inberäknade de 
gator, som kunna anses tillhöra det allmänna vägnätet, uppgår 
till i det närmaste 5-5 kilometer. Kostnaden för vägunderhållet 
uttaxeras på stadens samtliga skattskyldige invånare. 

Vid 1890 års utgång funnos för allmän trafik öppnade gator 
till en längd af ">l,5bTr> meter, deraf stensatta 11,740 meter, 
terrasserade 20,361 "5 meter, niakadamiserade 18,084'5 meter och 
grusade 1,375'5 meter. Under perioden har nyläggningskostnaden 
bestigit sig till 110.247 kr. 8(5 öre och underhållskostnaden till 
48,120 kr. 93 öre. 

Under förhoppning att Gefle—Dalabanans fortsättning från 
Falun till Rättvik och Mora skall utvidga stadens handels-
område och att särskildt samfärdseln med öfre Dalarne skall 
göra Gefle till närmaste skeppningsort för Österdalarnes rika 
skogsprodukter, har Gefle stad i jernvägen Falun—Rättvik—Mora 
tecknat aktier till ett belopp af 150,000 kr. 

Till anläggning af körväg från Bönan till Utvalnäs har 
staden bidragit med 1,500 kr. 

Under femårsperioden har af egaren till Strömdalen med 
vederbörligt tillstånd uppförts en bro öfver Gafleån emellan 
nämnde egendom och stadsträdgården. 

För Södra Strandgatans ordnande har beslutats, att en del 
sjöbodar skola af staden inköpas och bortskaffas, att några 
staden tillhöriga dylika bodar skola undanrödjas, samt att en 
kaj af granit der skall anbringas, för hvilket ändamål anslagits 
ett belopp af 117,730 kr. 

Enligt sjömanshusets anteckningar utgjorde vid utgången af 
år 1890 antalet af de i Gefle hemmahörande segelfartyg 26 med 
ett sammanlagdt tontal af 9,907'55 samt antalet af ångfartyg 
19 om tillsammans 5,976'94 registerton. 

En stor fråga, som för närvarande står främst på dagord
ningen i Gefle, är den om utvidgande och förbättrande af stoffens 
hamn; och är det att hoppas, att denna fråga under den när
maste framtiden vinner en lycklig lösning. I afvaktan härpå har 
emellertid beslut fattats om ytterligare upprensning af norra farleden. 

Ny hamnordning för staden är utfärdad den 13 mars 1889. 
Äfven under nu ifrågavarande period har all utminutering 

och utskänkning af spirituösa drycker utöfvats genom bolag, och 
har icke någon rättighet till mindre partihandel med bränvin 
varit åt annan upplåten. 

Rörande utskänkningstiden har förordnats, att å stadens 
fyra krogar all försäljning af spirituösa skall vara förbjuden 
under tiden från den 1 oktober till den 1 maj emellan kl. 6 
e. m. dagen före sön- eller helgedag samt kl. 9 f. ni. påföljande 
söcknedag samt under öfriga delen af året från kl. 7 e. m. dagen 
före sön- eller helgedag till kl. 8 f. m. påföljande söcknedag. 

1 anseende till stora salutorgets otillräcklighet har ett nytt 
salutorg upplåtits invid fiskbryggan, benämndt fisk- eller hamn
torget. 

Enligt de årligen upprättade utgiftsförslagen hafva stadens 
utgifter uppgått till nedan upptagna belopp: 

År 1886 634,492-98, hvaraf uttaxerats 183,650 kr. 

» 1887 687.445-20, » » 159,550 > 

. 1888 637,162—, » , 163,660 • 

» 1889 753,46205, » » 176,100 » 

» 1890 974,451-25, » . 183,800 » 

Genom testamente af grosshandlanden m. m. P. Muren, 
hvilket upprättades den 1 maj 1884 och efter testators död den 
2 maj 1888 af staden bevakades, har staden tillförsäkrats hvad 
som af testators förmögenhet återstår, sedan vissa dispositioner 
deraf utgått; och antages på goda grunder denna återstod komma 
att uppgå till ett högst betydligt belopp. 

Af framlidne konsuln in. in. Robert Rettigs efterlemnade 
maka fru Adelaide Rettig, född Garberg, har till stadsfullmäktige 
öfverlemnats såsom gåfva ett kapital af 50,000 kr. att utgöra 
en fond, benämnd »Robert Rettigs minne", hvaraf räntan skall 
användas till fromma för den i förra femårsberättelsen omför-
mälda stiftelse, >Axel och Lulli Rettigs barnhem», som bemälde 
makar till staden förärat och till hvars upprätthållande samme 
gifvare tillförene skänkt ett lika belopp. 

Beslut bar fattats om upprättande af en karta öfver Bönan 
och Utvalnäs jemte förslag till tomtindelning derstädes. 

Under perioden har en koraité blifvit tillsatt med uppdrag 
att verkställa utredning af väckt fråga angående fullständig om
organisation af fattigvården i staden. 

Den 22 november 1889 har Kungl. Maj:t faststält ny organi
sation jemte lönestat för magistraten och rådstufvurätten att 
vid 1890 års början träda i kraft; och har under sistnämnda år 
instruktion för polismästaren blifvit af länsstyrelsen faststäld. 

Polispersonalen har ökats och består numera af, utom polis
mästaren och poliskommissarien, 5 öfverkonstaplar, 2 detektiva 
konstaplar samt 31 ordinarie och 12 extra konstaplar. Polisens 
årliga stat utgör 48,840 kr. 

Söderhamn. Stadens område utgör i sin helhet 3,458 hektar 
82 ar 97 qv. meter, deraf den reglerade delen 163 hektar 7 ar 
75 qv. meter. 

De för stadens bebyggande faststålda planer hafva under 
perioden så vida förändrats och jemkats, att dels två till sjö-
bodeqvarter reglerade platser, hvardera indelats till 3 större och 
8 mindre, i stället för 8 tomter, dels ock å öppen plats vester 
om vestligaste sjöbodeqvarteret intagits ett mindre område för 
uppförande af en fiskhall. 

Under perioden hafva 16 tomter blifvit bebygda, neraligen 
4 år 1886, 3 år 1887, 4 år 1888, 2 år 1889 och 3 år 1890; 
och utgjorde vid sistnämnda års slut hela antalet af bebygda 
tomter 475. 

Om än under perioden visat sig ringa byggnadslust och 
fastighetsvärdena varit fallande, har dock en sträfvan att för
bättra och uppsnygga redan befintliga egendomar temligen all
mänt gjort sig gällande. 

På gators förlängning och förbättring och planteringarnas 
utvidgande hafva årligen betydliga kostnader nedlagts, hvarjemte 
dräneringssystemet årligen utsträckts. 

Folkmängden, som enligt kyrkoboken uppgick vid periodens 
början till 9,455 och vid dess slut till 10,093 personer, visade 
under periodens sista år en icke obetydlig minskning, beroende 
dels deraf att åtskilliga personer, som veterligen förut afflyttat 
eller aflidit, utan att anmälan derom gjorts, vid årets slut afförts, 
dels ock deraf att en mängd arbetarefamiljer måst lemna staden, 
sedan Bergvik och Aia aktiebolag flyttat sin brädgårds- och ut
skeppningsrörelse från staden till Ala, samt Hudiksvalls trä-
varuaktiebolags sågverks- och utskeppningsrörelse vid Lervik 
upphört. 
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Stadens minuthandlare och handtverkare kämpa alltjeiut 
med ganska stora svårigheter, hvaremot arbetarebefolkningen under 
perioden haft jemförelsevis goda inkomster at t påräkna. Dag
lönerna harva utgjort tor murare 3 kr. 50 öre, för timmermän 
2 kr. 50 öre, för handtlangare 1 kr. 75 öre, för sjåare vid ham
nen 3 till 6 kr., för justerare och utlastare 2 å 3 kr. samt för 
stabbläggare 2 kr. 75 öre till 4 kr. 25 öre, med någon förhöj
ning för de tre sistnämnde under åren 1889 och 1890. 

Under tidrymden i fråga har å stadens mark utdikning skett 
af ett område om 5 hektar 43 ar 4 qv. meter; och hafva genom 
stadens skogvaktare 119 hektar 46 ar blifvit besådda med tall-
och granfrö, hvarjemte å 3 hektar 95 ar planterats två-åriga 
tall- och granplantor. 

Inom staden finnas ett gjuteri med mekanisk verkstad, två 
ölbryggerier, flera svagdricksbryggerier, två färgerifabriker, tre 
tryckerier, ett mekaniskt ullspinneri, en smergelskif- och fil
fabrik, ett skeppsvarf för reparationer, fem ångsågar med bräd
gårdar samt derjemte fyra brädgårdar, som erhålla sina varor 
till största delen från sågverk utom staden. 

Utskeppningen af trävaror synes icke hafva minskats, om 
än konjunkturerna för säljare försämrats. 

Fiskerinäringen kan anses gå framåt till följd af förbättrade 
metoder beträffande så väl fångst som inläggning och insaltning 
af strömming. 

Kostnaden fur vägars o<;h broars underhåll samt gators 
anläggande och underhåll liar under perioden uppgått till föl
jande belopp, nemligen år 1886 63,949 kr. 85 öre, är 1887 
9,787 kr. 81 öre, år 1888 15,194 kr. 5 öre, år 1889 12,084 kr. 
92 öre och år 1890 13,300 kr. 69 öre. 

Fråga om bestämmande af stadens hamnområde är pä Kungl. 
Maj:ts pröfning beroende. 

Till sjöfartens underlättande hafva muddringar och kaj
byggnader årligen verkstälts för betydliga kostnader, och har 
under år 1890 påbörjats ett större arbete, bestående i breddning 
af stadsån midt emot de stora ångbåtarnes tilläggsplats i den 
egentliga staden. 

All handel med spirituösa drycker har under perioden varit 
upplåten åt ett bolag. 

Stadens jern- och metallvåg har icke under perioden varit 
för sitt ändamål begagnad. 

Under perioden hafva utdebiterats följande belopp: 

För kom- För prester-
munen och skåpets 

fattigvården: Hflöning: 
År 1886 141,334-34 kr. 7,306-92 kr. 
» 1887 130,751-82 > 6,995-64 » 
» 1888 135,885-89 » 8,365-15 » 
» 1889 164,569-oi < 9,068-eo > 
» 1890 174,856-04 • 7,841-es > 

Stadens ställning beträffande tillgångar och skulder har 
vid årens slut varit följande: 

Under perioden har staden hemsökts af 30 eldsvådor eller 
tillbud dertill, deraf 5 under livartdera af åren 1886 och 1887, 
10 år 1888, 6 ar 1889 och 4 år 1890; och ha/va dervid 20 hus 
uppbrunnit. 

Af magistraten har ut talats det omdöme, at t , med undantag 
af trävarurörelsen, som ännu får anses vara af betydande om
fång, samt verksamheten i gjuteriet och mekaniska verkstaden, 
stadens handel och industri synas lida af ett stillastående, som 
i fråga om samhällets förkofran i näringsväg sätter den nu 
tilländalupna femårsperioden långt efter flera föregående dylika 
perioder. 

Hudiksvall. Enligt meddelade uppgifter har folkmängdens 
ökning, om ock långsamt, fortskridit. 

Hafs/isket är fortfarande hufvudinkomstkällan för en stor 
del af stadens befolkning. 

Den nya statsbanan Ljusdal—Hudiksvall är påtagligen en 
en kommunikationsled af ovärderlig nytta för staden, om än, i 
följd af de tryckta affärsförhållandena, densamma ännu vid 
periodens slut icke visat någon mera synbar inverkan på rörelsen 
i staden. 

Under femårsperioden hafva i eller vid stadens hamn utförts 
följande byggnader och arbeten: a) kajbyggnad af sten, 282 meter 
lång, för kr. 85,913-ao; b) en dylik byggnad af trä, 22-6 meter lång, 
för kr. 2,138'3 6; c) reglering af inre hamnen i följd af jern-
vägens framdragande genom staden för kr. 131,89014; d) ett 
nederlagsmagasin af trä för kr. 13 ,988 ' io ; e) tullhus af sten, 
inrymmande packhus samt lokaler för tullkammare och tull— 
betjening, för kr. 35,499-76. 

Sjökommunikation med Stockholm och öfriga kuststäder 
samt utlandet har under sommartiden regelbundet uppehållits af 
en stor mängd ångbåtar. 

Trävaru-utskeppningen har fortfarande varit liflig. 
Ehuru genom jern vägen stadens handelsområde utvidgats, 

visa dock affärerna på platsen icke någon större Iifaktighet. 
Staden är ännu i saknad af rådhus. 
Af magistraten och rådstufvurätten begagnas fortfarande en 

förhyrd trång lokal. 
Sedan den 1 november 1888 har Gefleborgs läns brandstods

bolag sitt säte i Hudiksvall 

Bollnäs Stationssamhälle. Sedan Kungl. Maj:ts Bcfallnings-
hafvande genom utslag den 24 april 1888 förordnat, at t ordnings
stadgan, byggnadsstadgan och brandstadgan för rikets städer 
skulle i tillämplige delar gälla för det område invid Bollnäs 
jernvägsstation (den s. k. Bollnässtaden), som, utmärkt å en af 
kommissionslandtmätaren K. Didriksson upprättad karta, begrän
sas i öster af sjön Varpen i söder af samfälligheten Långnäsets 
vestra gräns och sjön Vägen samt Myr- och Brobäcken intill 
den deröfver ledande jernvägsbron, i vester af jernvägsområdets 
vestra stängsel och i norr af norra gränslinjen för det frän hem
manet Heden n:o 7 afsöndrade torpet n:o 2 (Evas torp), utdragen 
i rät linea å ena sidan öfver Onbacken till nyssnämnda jern-
vägsstängsel i vester och a den andra till sjön Varpen i öster; 
har ifrågavande beslut af Kungl. Maj:t enligt nådigt bref den 6 
juli 1888 gillats och faststälts, hvarjemte stadgats vissa hufvud-
grunder för ofvanberörda författningars bringande till verkställig
het inom stationssamhällets område. 
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28 Gefleborgs län. Ljusdal. 

Härefter har Kungl. Maj:ts Befallningshafvande den 22 maj 
1889 för samhället faststält ej mindre särskilda ordningsföre
skrifter än äfven byggnads- och brandordningar. 

Den vid 1890 års slut inom samhället mantalsskrifna be
folkning uppgick till 731 personer; och utgjorde vid samma tid 
sammanlagda taxeringsvärdet af de inom samhället befintliga 40 
boningshus 654,200 kronor. 

ljusdals Stationssamhälle. Enligt Kungl. Maj:ts nådiga bref 
den 28 juni 1889 skola ordningsstadgan, byggnadsstadgan och 
brandstadgan för rikets städer i tillämpliga delar gälla för det 
område vid Ljusdals jernvägsstation, som begränsas i norr af en 
linie, löpande från en punkt norr om Backa l,612-2 meter 
österut till en brytningspunkt å Kläppaåsen och så belägen, att 
områdets gränslinie mellan dessa punkter går på 593-8 meters 
afstånd från och parallelt med den del af stambanan, som sträcker 
sig genom Ljusdals stations område förbi Gärde by; i öster af 
en linie, hvilken frän den angifna punkten å Kläppaåsen, efter 
att hafva skurit stambanan vinkelrätt 118'8 meter öster om 
nedre eller östra jernvägsgrindarne, fortsätter till en punkt söder 

om Spilhamre 445-4 meter från jernvägen; i söder af en mot 
den östra gränsen vinkelrät linie, utgående från brytningspunkten 
vid Spilhamre till viken söder om Spilhamre udde, och vidare 
af Kyrksjöns nordliga strand; samt i vester af Ljusdals kyrko
herdeboställes östra råskilnad utdragen i rät linie med en sam
manlagd längd af 596'8 meter åt ena sidan till en punkt vid 
Kyrksjön och å andra sidan till en punkt straxt norr om stam
banan, samt vidare af en linie om 555"2 meters längd till den 
norr om Backa belägna vestra ändpunkten af områdets nordliga 
gränslinie. 

Jemte det genom anförda nådiga bref hufvudgrunderna för 
ofvanberörda författningars bringande till verkställighet inom 
stationssamhället blifvit bestämda, hafva ordningsföreskrifter för 
samhället blifvit af Kungl. Maj:ts Befallningshafvande utfärdade 
dels den 28 september 1889 och dels den 29 september 1890. 

Antalet af de inom samhället mantalsskrifna personer upp
gick vid 1890 års slut till 608; och funnos vid samma tid i 
samhället 73 boningshus med ett sammanlagdt taxeringsvärde af 
301,500 kronor. 

C. M. Ström. J. J. Smith. 

C. A. T. BJÖRKMAN. 

Gefle Slott i Laudskansliet och Landskontoret den 31 december 1891. 
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HEMMAN OCH LÄGENHETER SAMT STADSJORDAR M. M. I GEFLEBORGS LÄN ÅR 1890. 
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