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BIDRAG 

T I L L 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

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

ÅREN 

1891—1895. 

G E F L E B O R G S LÄN. 

1. Länets indelning och naturbeskaffenhet. 

l j nder denna period har länets yttre gränser icke undergått 
någon förändring. Länet omfattar således fortfarande hela pro
vinsen Gestrikland, provinsen Helsingland med undantag af 
Ytter-Hogdals socken äfvensom Orsa finnmark eller Hamra 
kapellag i Dalarne. Arealen utgör enligt nyare beräkningar 
19,212-89 qv.-kilometer, deraf på Gestrikland komma 4,445'id 
och på Helsingland 14,767'~3. 

Indelningen är fortfarande sådan, att, jemte länets 3 städer, 
finnas 4 domsagor, 10 tingslag, 4 fögderier, 80 länsmansdistrikt 
samt 46 socknar och 1 sockendel jemte 10 kapellag. 

Genom särskilda nådiga bref har Kungl. Maj:t förordnat: 
den 27 november 1891, att en från hemmanen n:r 1 och 5 

Se i Ofvansjö socken afsöndrad, för uppförande af arbetare
bostäder vid Sandvikens bruk afsedd lägenhet, benämnd Mur
gården, skulle vid 1893 års ingång förläggas till Ilögbo socken; 

den 4 december 1891, att kronofisket Nianån n:r 1 skulle 
vid 1893 års ingång i jordeboken öfverföras från Arbrå till 
Nianfors socken; 

den 9 februari 1894, att sedan det till hemmanet Nynäs 
n:r 1 om 2 öresland hörande inegoskifte och hemmanets skogs-
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mark hvar för sig åsatts särskildt mantal jemte grundskatt och 
rotering, inegoskiftet skulle från början af året näst efter det, 
hvarunder dylik mantalssättning egt rum, öfverfiyttas från Kille 
socken till Gefle stad; 

den 9 februari 1894, att öarne Limön, Granskär och Rtfnn-
malen skulle med 1895 års ingång i alla hänseenden förläggas 
till Gefle stad och följaktligen uteslutas ur jordeboken för Hille 
socken; 

den 12 oktober 1894, att vissa till hemmanen n:r 1, 2, 3, 
4 och 5 i Hasta samt lägenheterna Kyrkrödjningen och Jung
frudal hörande jordområden skulle vid 1895 ars början i alla 
hänseenden öfverfiyttas från Helsing-Tuna socken till Hudiks
valls stad; 

den 12 oktober 1894, att öarne Bålsön, Agön, Drakön och 
Kråkön, af hvilka endast de tva förstnämnde förut varit upp
tagna i jordebok, nämligen för Helsing-Tuna socken, skulle från 
början af år 1895 i alla hänseenden räknas till Hudiksvalls stad. 

Enligt Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes utslag den 28 
december 1894, dervid Kungl. Kammarkollegium, efter under
ställning af ärendet, låtit bero, hafva kronolägenheterna n:r 1 
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Katrineberg, n:r 1 och 2 Torpet samt n:r 1 och 2 Lillbo i Boll
näs socken äfvensom n:r 2 Stugubacken och n:r 2 Raman i 
Hanebo socken öfverförts till jordeboken för Ockelbo socken. 

Vidkommande indelningen i ecklesiastikt hänseende har 
genom nådigt bref den 29 januari 1892 förordnats, att Helsing-
Iands norra kontrakt skulle den 1 maj samma år delas i tvenne, 
nämligen Helsinglands Norra Nedre kontrakt, omfattande, jemte 
Hudiksvalls stad, socknarne i Enångers och Delsbo tingslag och 
till Forsa tingslag hörande socknarne Idenor, Helsing-Tuna, 
Forsa och Hög, samt Helsinglands Norra Öfre kontrakt, be
stående af Rogsta och Ilsbo socknar samt de fem socknarne i 
Bergsjö tingslag. 

Sedan Gefle stad vid början af år 1893 befunnits hafva en 
folkmängd af 25,008 personer, och på anmälan härom Kungl. 
Maj:t genom nådigt bref den 14 april samma år förklarat, att, 
jemlikt 1 § i nådiga förordningen om landsting den 21 mars 
1862, ej mindre stadgandet i nämnde §, att landsting skall vara 
sammansatt af ombud från länets såväl härad eller tingslag 
som ock städer, än äfven hvad mera i samma nådiga förordning 
föreskrefves icke vidare egde tillämpning å Gefle, är länet nu
mera i Riksdagens Första kammare representeradt af sju riks
dagsmän, nämligen en från Gefle och sex från landsbygden. 

För utseende af riksdagsmän i Andra kammaren äro länets 
domsagor, med undantag af Vestra Helsinglands domsaga, in
delade livar och en i två valkretsar, och utgöra härjemte Gefle 
och Söderhamn livar för sig en valkrets, hvaremot Hudiksvall 
fortfarande är i berörda hänseende förenad med Östersund. Vid 
dessa val användes numera å landsbygden i samtliga valkret
sarne utom Södra Helsinglands domsaga det omedelbara val
sättet. Riksdagsmännens antal är fortfarande tio, deraf för 
landsbygden sju, för Gefle två och för Söderhamn en. 

Hvad angår länets naturbeskaffenhet, är ej annat att om-
förmäla, än att i detta fall, å ena sidan, verkstälda vatten-
aflednings- och odlingsföretag och, å den andra, den i vissa 
delar af länet pågående hänsynslösa skogsafverkningen icke torde 
varit utan inflytande. 

Bland större utdikningsföretag må nämnas: torrläggning af 
sankmarker vid Trödje stormyr samt vid Hille- och Hjulsjöarne 
i Hille socken, sänkning af sjöarne Görskufven och Angersjön 
i Enångers socken och af Vij- och Ostanbräckssjöarne jemte 
uppmuddring af Hallstaån i Helsing-Tuna socken samt sänkning 
af Skredsviks- och Syltasjöarne i Rogsta socken och Tannetjärn 
i Bergsjö socken, äfvensom den under perioden började, ehuru 
ännu ej afslutade, torrläggningen af högst betydande vidder om
kring Bysjön i Öster-Fernebo och Hedesunda socknar. 

Den i förra femårsberättelsen omförmälda geologiska under
sökning af länet, hvartill länets landsting och hushållningssäll
skap anvisat medel, har under år 1894 afslutats; och föreligger 
nu såsom resultat af denna undersökning en år 1895 på trycket 
utkommen fallständig geologisk beskrifning öfver länet ined 
titel: »Praktiskt geologiska undersökningar inom Gefleborgs län 
med bidrag af länets landsting och hushållningssällskap utförda 
genom Sveriges Geologiska Undersökningåren 1889—1893 af Albert 
Blomberg», hvilket innehållsrika och värdefulla arbete finnes i 
bokhandeln tillgängligt för det billiga priset af 2 kr. 50 öre. 

Enligt uppgift af länets hushållningssällskap utgjorde år 1895 
af lånets ytvidd 262'9 hektar träd-, humle- och kålgård, 99,669 
hektar åker och annan odlad jord, 76,419 hektar naturlig äng 
samt 1,521,569 hektar skogbärande mark, sammanlagdt hela 
ytvidden utom vatten 1,733,562 hektar. 

2. Länets invånare. 

Af bifogade tabell 1 inhemtas, att enligt å ena sidan 
presterskapets uppgifter och å den andra mantalslängderna lå
nets befolkning vid slutet af periodens olika år utgjorde: 

De särskilda kommunernas folkmängd har vid periodens bör
jan och slut varit följande: 

Den kyrkoskrifna befolkningen, som vid slutet af år 1890 
uppgick till 206,924, har således under perioden ökats med 
11,940, deraf belöper 2,578 på år 1891, 1,072 på år 1892, 1,258 
på är 1893, 2,936 på år 1894 och 4,096 på år 1895. 

Folkmängden har ökats för landsbygden med 9,961, för 
Gefle med 2,085 och för Söderhamn med 254; men minskats 
för Hudiksvall med 360. 

Enligt föregående femårsberättelser uppgick folkökningen 
under perioden 1876—1880 till 15,531, under perioden 1881— 
1885 till 12,495 och under perioden 1886—1890 till 15,701. 
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Antalet af le/vande födde och af döde jemte nativitets-
öfverskottet utgjorde: 

Den mantalsskrifna befolkningen har under perioden ökats 
med 10,710 personer, deraf på landsbygden 8,691 och i städerna 
2,019, utgörande i procent: för hela länet 5-19, för landsbygden 
5-18 och för städerna 5-23. 

Af den vid 1895 års slut mantalsskrifna befolkningen, 
217,006, tillhörde mankönet 106,950 och qvinkönet 110,056, 
deraf på landsbygden af inankön 87,781 och af qvinkön 88,612, 
tillhopa 176,393, samt i städerna af mankön 19,169 och af 
qvinkön 21,444, tillhopa 40,613; och var alltså efter procent-
beräkning förhållandet emellan antalet personer af hvartdera 
könet följande: 

Mankön. Qvinkön. 

Hela länet 49'28 % 50'72 % 

Landsbygden 4976 > 50'24 » 

Städerna 47'20 » 52-80 > 

Från mantalspenningar fria voro vid periodens slut 49,426 
af mankön och 52,834 af qvinkön, tillhopa 102,260, deraf på 
landsbygden af mankön 40,695 och af qvinkön 43,382, tillhopa 
84,077, samt i städerna af mankön 8,731 och af qvinkön 9,452, 
tillhopa 18,183; och således af 

Dödlighetsprocenten utgjorde: år 1891 l-ö3 °«', år 1892 
1-89 %, år 1893 1-79 %, år 1894 1'67 % och år 1895 1-4» y. 

Af s. k. folksjukdomar (farsoter) hafva inom länet aflidit: 
år 1891 575, år 1892 640, år 1893 604, är 1894 501 och år 
1895 278 personer. Någon farsot af svårare art och större ut
bredning har icke under perioden förekommit inom länet. Sjuk
domen influensa, som under förra perioden började uppträda 
epidemiskt, har emellertid äfven under denna period hemsökt ej 
mindre detta län än andra delar af landet, dock med aftagande 
häftighet emot periodens slut. Vidkommande andra smitto-
samma sjukdomar må nämnas, att difterisjukdomen under ar 
1895 kräfde många offer inom Bjuråkers och Hassela socknar 
samt att under år 1893 rödsot var gängse med större utbredning, 
men af lindrigare art, inom Bollnäs socken. 

I fråga om befolkningens förhållande till kyrka och religion 
gäller, hvad förut anförts, och har i detta hänseende något sär-
skildt anmärkningsvärdt icke under perioden inträffat. Den 
s. k. frälsningsarmen har med mer eller mindre framgång i 
länets skilda delar fortsatt sin verksamhet. Om gagnet af denna 
verksamhet hafva meningarne varit delade; och lärer det äfven 
kunna antagas, att dess frukter icke alltid varit goda. Särskildt 
synes det hafva med skäl klagats deröfver, att »arméns möten 
på flere ställen å landsbygden, der en talrikare polispersonal 
saknas, fortsättas långt in på nätterna och dervid gifva okynnig 
ungdom anledning att tillställa oordningar och förargelseväckande 
uppträden. 

Antalet af de inom länet inför borgerlig myndighet ingångna 
äktenskap har utgjort: 39 år 1891, 35 år 1892, 33 ar 1893, 
37 år 1894 och 50 år 1895. 

Hvad angår folklynne och lefnadssätt, sedlighet och lag
lydnad, synes bland länets invånare tillståndet fortfarande vara 
sådant, som det förut beskrifvits. Några mera uppseendeväckande 
brott hafva under de senare åren af perioden icke förekommit, 
men deremot finnas sådana att anteckna frän de första åren. 
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Vid polisundersökning i fråga om oloflig bränvinsutskänkning 
hos en från Dalarne inflyttad familj i hemmanet Mossbo af 
Alfta socken blefvo länsmannen Albert Gavell och honom åt
följande fjerdingsmannen Olof Norin af sönerna i huset anfallne 
med skjutvapen, dervid Gavell dödades och Norin så illa så
rades, att äfven han efter någon tid afled. Anstiftaren af och 
deltagaren i dessa brott Per Johan Pettersson dömdes till döden 
och afrättades å fängelsegården i Gefle den 17 mars 1893. 
Härjemte må erinras, hurusom postföraren Gjaersvall under post-
forsling emellan Hudiksvall och Söderhamn natten till den 9 
november 1891 i Alebobacken blef ihjelskjuten, utan att det 
vid derefter anstälda spaningar och ransakning lyckades att få 
med visshet utrönt, hvem som föröfvat detta lömska dåd. 

För att gifva ett uppslag till vidtagande af åtgärder mot 
de särskildt i Helsingland ofta föröfvade grofva brotten samt de 
våldsbragder och det tygellösa lefnadssätt, hvarför en del ung
dom derstädes gjort sig känd, aflät Kungl. Maj:ts Befallnings-
hafvande till 1892 års landsting en skrifvelse, innefattande be
gäran, att Landstinget ville uttala sin mening dels angående or
sakerna till berörda missförhållanden och dels om hvad lämp
ligen kunde vara att vidtaga till deras undanrödjande. Lands
tinget tillsatte i anledning häraf en komité, hvilken derefter 
från kommuner, allmänne åklagare, domare m. fl. inhemtade 
yttranden och till 1893 års landsting afgaf sitt, på samma ytt
randen grundade, betänkande i ämnet. Sedan detta betänkande 
blifvit, jemte skrifvelse, af Landstinget till Länsstyrelsen öfver-
lemnadt, utfärdade Kungl. Maj:ts Befallningshafvande den 10 
mars 1894 till samtliga kommunalstämmor i länet ett cirkulär, 
deruti Kungl. Majrts Befallningshafvande, med föranledande af 
hvad Landstinget och dess komiterade anfört, bland annat hem-
stälde, att kommunalstämmorna ville gå i författning om bil
dande af s. k. husbonde- och föräldraföreningar äfvensom, i 
hvad på stämmorna ankomme, understödja dylika föreningars 
verksamhet; och var vid cirkuläret fogadt förslag till stadgar 
för ifrågavarande föreningar, innehållande i 1 §, att föreningens 
ändamål skulle vara att verka för en god barnauppfostran i 
hemmen, ett önskvärdt samband i uppfostrande syfte mellan 
hemmet och skolan samt en sådan ledning af ungdomen, att 
denna utbildades till ordningsälskande och laglydige medborgare. 

Jemte det derefter flerestädes föreningar af nyssnämnda slag 
kommit till stånd, hafva, enligt hvad i ofvanberörda cirkulär 
jemväl föreslagits, i flere kommuner ett större antal frivillige 
extra polismän blifvit utsedde att vid förefallande behof biträda 
kronobetjeningen vid allmänna ordningens upprätthållande. 

Da kändt är, att förekommande brott och förbrytelser samt 
andra samhällets lugn störande gerningar till en stor del här
leda sig frän det omåttliga förtärandet af rusdrycker, är det 
glädjande att nämna, att nykterhetens befrämjande fortfarande i 
länet omfattas ined lifligt intresse och utgör föremålet för många 
föreningars och enskilda personers oaflåtliga sträfvanden. Oloflig 
utskänkning af bränvin förekommer tyvärr ännu i icke ringa 
omfattning i Ljusdals och Jerfsö socknar och för öfrigt äfven 
inom andra kommuner, bland hvilka särskildt kunna nämnas 
Alfta och Ofvanaker. Inom Ljusdals, Färila och Los socknar 
äro belöningar utfästade till dem, som angifva lönkrögare; och 
utgår i sistnämnda socken sådan belöning med icke mindre än 
50 kronor för hvarje lönkrögare, som genom angifvarens åt
göranden varder sakfäld. 

Under perioden har bland befolkningen den ekonomiska 
ställningen i allmänhet varit god. För landtmannen hafva åren 
varit jemförelsevis goda och för den ordentlige arbetaren hafva 
tillfällen till arbetsförtjenst icke saknats. 

Dagsverksprisen hafva varit följande: inom Gestrikland för 
man 2 kr. å 2 kr. 50 öre och för qvinna 1 kr.; inom Södra 
Helsinglands fögderi för man under sommaren 1 kr. 25 öre å 2 
kr. och under vintern 1 kr. ä 1 kr. 50 öre samt för qvinna 
under sommaren 1 kr. a 1 kr. 25 öre och under vintern 50 ä 
75 öre; inom Vestra Helsinglands fögderi, jemte fri kost, för 
man 1 kr. ä 1 kr. 25 öre och för qvinna 50 k 75 öre; samt 
inom Norra Helsinglands fögderi för man 1 kr. a 2 kr. 50 öre 
och för qvinna 50 öre k 1 kr. 25 öre. I Söderhamn hafva 
arbetare aflönats sålunda: murare med 35 å40 öre, timmermän med 
25 öre, handtlangare med 18 å 20 öre och sjåare med 50 öre, 
allt för timme, samt brädgårdsarbetare med 3 å 4 kr. om dagen, 
och har priset å ett ökedagsverke med karl uppgått till 5 kr. 

I sammanhang härmed bör omnämnas, att under år 1891 
en arbetsinställelse af större omfattning egde rum bland bräd-
gårdsarbetarne i Gefle. I anledning deraf att de stora trävaru
bolagen Korsnäs samt Kopparbergs och Hofors sågverks aktiebolag, 
hvilka innehade brädgårdar dels i Gefle, dels å Bomhus inom 
Valbo socken och dels vid Avaström i Hille socken, nedsatte 
arbetslönerna, uppstod bland arbetarne å nämnda platser miss
nöje och, då anspråken på höjda löner af bolagen tillbaka
visades, beslöto arbetarne vid ett sammanträde den 21 maj 1891 
att, intilldess deras fordringar beviljades, afhålla sig från allt 
arbete i bolagens tjenst. Arbetarne, till ett antal af omkring 
800, utförde ock detta beslut samt fortsatte strejken till den 3 
juni, då de återupptogo arbetet, sedan dessförinnan genom under
tecknad landshöfdings bemedling såväl arbetsgifvare som arbetare 
öfverenskommit att hänskjuta tvistepunkterna till skiljemäns af-
görande. Intill den 1 juni hade med afseende å den allmänna 
ordningen arbetarnes uppförande varit mönstergildt, men sagde 
dag ändrades förhållandet. Korsnäs aktiebolag hade då från 
annan ort anskaffat arbetare, hvilka skulle under skydd af polis 
å bolagets brädgårdar norr om Gafleån upptaga arbetet. Detta 
ville emellertid de strejkande arbetarne ej tillåta. De upp
kallade till sin hjelp i lönestriden de vid stadens fabriker för 
bearbetning af trä och jern anstälde arbetare, och sedan desse 
jemte arbetarne i stadens hamn slutit sig till brädgårdsarbetarne, 
aftågade skaran, uppgående till minst 1,500 personer, till bräd
gårdarne, trängde förbi polisbevakningen, intogo arbetsplatsen, 
undanskaffade de till brädstaplarne utlagda brädgångarne och 
omöjliggjorde vidare arbete. Då folkmassan icke på polis
mästarens befallning aflägsnade sig, utan trotsade polismyndig
heten, och polisen mot en så stor folkskara var vanmägtig, 
måste det påbörjade arbetet upphöra, hvarefter omsider folk
massan skingrade sig. Emellertid blef, med anledning af hvad 
sålunda förekommit, på polismästarens anhållan militärisk hand
räckning till ordningens upprätthållande hos chefen för Kungl. 
Helsinge regemente reqvirerad. En trupp anlände för sådant 
ändamål till staden påföljande dag, men var då, till följd af 
strejkens nedläggande, icke vidare behöflig. 

Till belysande af den ekonomiska ställningen i länet under 
femårsperioden antecknas följande uppgifter rörande lagsökningar 
och konkurser inom länet: 
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RöraBde sparbankerna i länet meddelas följande: 

I postsparbanken liafva för länet insättningar och uttag-
ningar jemte behållningen vid hvarje års slut uppgått till föl
jande belopp: 

Till upplysning om emigration och immigration må följande 
antecknas: 

I fråga om folkbildning, allmogens seder och bruk ined af-
seende å klädedrägt och dylikt samt byggnadssättet på lands
bygden torde förhållandena vara enahanda som förut. Ailmoge-
drägten i Delsbo och Bjuråkers socknar bibehålles ännu af en 
del bland qvinnorna, och synes den under de senaste åren upp
blomstrande väfnadsindustrien i Hudiksvall, som äfven på den 
staden omgifvande landsbygden sysselsätter många väfverskor, • 
hafva föranledt, att hemväfda kläder något mera kommit i bruk. 
Eljest använder allmogen nästan allmänt till sina kläder tyg af 
fabrikstillverkning. Vidkommande byggnadssättet, kan tyvärr 
anmärkas, att den med hänsyn till sundhet och eldfara för
kastliga seden att sammanbygga ladugården ined boningshuset 
ännu finnes qvar i Helsingland. 

Sedan genom kungl. brefvet den 9 juni 1893 meddelats 
nya bestämmelser rörande de frivilliga shjtteföreningarnes täf-
lingsskjutningar, bildades vid sammanträde den 8 juli 1893 
Gefleborgs skytteförbund, som har till ändamål att inom länet 
leda och främja den frivilliga skytterörelsen, så att den varder 
till verklig fromma för fäderneslandet. Antalet af de frivilliga 
skytteföreningarne har härefter betydligt ökats; och funnos vid 
utgången af år 1895 följande föreningar (med det för hvarje 
inom parentes angifna antal aktiva medlemmar), nämligen: 
Gefle frivilliga skarpskytteförening (218), Gefle skyttegille (39), 
Söderhamns skytteförening (48), Hudiksvalls och Norra Helsing-
lands skarpskytteförening (27), Gammelstilla skytteförening (65), 
Hedesunda skytteförening (14), Ockelbo skytteförening (50), Stor
viks skyttegille (22), Valbo skyttegille (20), Åmots skyttegille 
(21), Arsunda skyttegille (27), Öster Fernebo skyttegille (52), 
Arbrå skytteförening (40), Bergviks skyttegille (49), Bollnäs 
skyttegille (72), Bölans skyttegille (26), Djupviks skyttegille 
(28), Fogelsjö skyttegille (20), Forsa skytteförening (25), Hamra 
skyttegille (31), Hanebo skyttegille (59), Hå skyttegille (30), 
.Terfsö skyttegille (21), Kärböle skyttegille (41), Lingbo skytte
gille (48), Ljusdals skyttegille (75), Ljusne och Ala skytteför
ening (27), Los skyttegille (67), Mo skyttegille (57), Njutungers 
skyttegille (39), Norrala skyttegille (19), Ramsjö skyttegille (26), 
Sandarne skyttegille (63), Sandsjö skyttegille (18), Sandvikens 
skyttegille (40), Skogs skyttegille (40), Söderala skytteförening 
(52) och Trönö skytteförening (35), tillsammans 38 föreningar 
med 1,651 aktiva medlemmar. 

Gestriklands fornminnesförening har årligen utgifvit ett 
häfte »Meddelanden», innehållande dels originaluppsatser i ämnen 
inom föreningens verksamhetsområde, dels aftryck af handlingar 
och dokument rörande Gefle stad och Gestriklands landsbygd, 
deribland ett par gamla, hittills temligen okända plankartor 
öfver Gefle. Föreningen har 130 ledamöter. 

Äfven inom provinsen Helsingland verkar en dylik förening, 
nämligen Helsinglands fornminnessällskap, som särskildt satt 
sig till uppgift att bevara Enångers gamla kyrka samt vidmagt-
hålla och föröka dess rikhaltiga samling af kyrkliga medeltids
minnen. Med bidrag af länets landsting (500 kronor) samt 
Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antiqvitetsakademien har en 
genomgripande reparation af nämnda kyrkas tak egt rum, hvar-
jemte andra nödvändiga underhallsarbeten utförts för en sam
manlagd kostnad af 1,311 kronor. Kyrkans samlingar hafva 
ökats med bilder från Rogsta, Jerfsö och Idenors kyrkor: hvar-
emot det icke lyckats för sällskapet att med dessa samlingar in-
förlifva en del i Forsa förvarade märkliga fornminnen af 
kyrklig art. För att bidraga till kännedomen af provinsens 
fasta fornminnen och väcka intresse för deras skyddande, har 
sällskapet utdelat kopior af förut upprättade fornminneskartor 
till en del församlingar, som hittills saknat sådana. Sällskapets 
museum i Hudiksvall har under femårsperioden ökats med ett 
80-tal nya nummer, bestående dels i jordfynd frän sten- och 
jernåldern och dels i prof pä konstflit och slöjd från långt se
nare perioder. Antalet af sällskapets ledamöter uppgår till 160. 
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3. Näringar. 
A) Jordbruk och B) Boskapsskötsel. — Jordbruket i länet 

har under femårsperioden gjort väsentliga framsteg. På grund 
af vännen större kunskap och erfarenhet beträffande fördelarne 
af jordbrukets rationela bedrifvande omfattas detsamma ock nu
mera af landtmännen med större intresse. Allmänt tillämpas 
vexelbruk, grunddikning vinner hvarje år ökad användning och 
öppna diken upptagas till större djup, än tillförene varit bruk
ligt. Härjemte fästes äfven större uppmärksamhet vid utsädets 
beskaffenhet, så att så vidt möjligt endast rent och godt sådant 
må varda användt; och har jemväl förbättrad och ändamålsenlig 
jordbruksredskap mera allmänt kommit i bruk. För tillvara
tagande af den naturliga gödseln vidtagas mer eller mindre 
ändamålsenliga åtgärder, dervid torfströ och torfnmll äfvensom 
myrjord komma till användning. Till följd af billigare frakter 
å jernvägarne inköpas och användas konstgjorda gödningsämnen 
i rätt stora qvantiteter och hafva i synnerhet thomasfosfat och 
kainit kommit att användas i stor mängd, särskildt på myrjord 
eller mossjord, äfvensom kalk. Till jordförbättringsmedel upp-
sökes ock mergel, i synnerhet lermergel, der sådan står att finna. 

Enligt de af länets hushållningssällskap insamlade upp
gifter, utgjorde skörderesultaten inom länet år 1891 per tunn
land: för hvete 40 till 60 kub.-fot, för råg 30 till 72 kub.-fot, 
för korn 20 till 54 kub.-fot, för hafre 30 till 70 kub.-fot, för 
ärter 25 till 43 kub.-fot, för potatis 300 till 450 kub.-fot, för 
lin 7 centner samt för odladt hö 15 till 50 centner; och för år 
1895 är skörden, beräknad i hektoliter per hektar, uppgifven 
sålunda: af hvete 26 till 35, af råg 22 till 34, af korn 20 till 
35, af hafre 25 till 35, af ärter 15 till 25, af potatis 125 
till 300 samt af lin 320 kg. och af odladt hö 2,000 till 4,500 
kg. per hektar. Endast inom några få socknar odlas hvete. 
Linodling förekommer numera i allmänhet blott till husbehof, 
och detta hufvudsakligen i några få socknar af Helsingland. 
Inom Arbrå socken har emellertid under de senaste åren odlats 
rätt mycket lin till afsalu och, ehuru några bestämda uppgifter 
derom icke föreligga, lärer det dock kunna antagas, att under 
periodens senare år från nämnda socken sålts emellan 20 och 
30 tusen kg. lin årligen. 

Under perioden hafva icke obetydliga jordvidder blifvit upp
odlade. Mindre bemedlade jordbrukare till ett antal af 73 
hafva frän Hushållningssällskapet i form af räntefria lån åtnjutit 
understöd för torrläggning och odling af mindre sankmarker, 
och har i följd häraf sammanräknadt en areal af 95-5 hektar 
blifvit uppodlad. Planer och kostnadsförslag till dessa arbeten 
hafva upprättats af länsagronomen, hvilken tillika utöfvat tillsyn 
öfver arbetenas utförande. Härjemte hafva äfven mångenstädes 
i länet större odlingsföretag genom sjösänkningar och myrutdik-
ningar egt rum. Den statens landtbruksingeniör, som här i 
länet har sin verkningskrets, har under perioden varit anlitad 
till den grad, att han omöjligen kunnat medhinna att fullgöra 
alla honom lemnade uppdrag. Den areal, hans förrättningar 
under femårsperioden omfattat, uppgår till 12,325 hektar. Till 
bekostande af undersökning af frostförande sankmarker inom 
länet samt uppgörande af planer och kostnadsförslag för af-
dikning af sådana marker har länets landsting anvisat förslags

anslag till belopp af 1,000 kronor för hvart af åren 1891—1894 
och 500 kronor för år 1895, att användas till dagtraktamente 
åt den landtbruksingeniör, som för dylika förrättningar af Hus
hållningssällskapet anlitades. 

Svenska mosskulturföreningen har af Landstinget för hvarje 
år af femårsperioden åtnjutit ett bidrag af 400 kronor. 

Till befordrande af jordens grunddikning har Hushållnings
sällskapet under perioden lemnat mindre jordbrukare till ett 
antal af 106 räntefria amorteringslån å 150 kronor, mot skyl
dighet för dem att för hvarje sådant lån under länsagronomens 
tillsyn täckdika minst en hektar. 

Till vinnande af kännedom om utsädets verkliga beskaffenhet 
har den i Gefle anordnade frökontrollanstalten i väsentlig mån 
bidragit, om ock denna anstalt ännu icke lyckats blifva af 
länets mindre jordbrukare så anlitad, som önskligt vore. An
stalten har under år 1891 utfört undersökningar till ett antal 
af 251, deraf 132 å fröprof, insända af jordbrukare, och 119 
å fröprof från fröhandlare. Under de derpå följande åren 
vexlade undersökningarnes antal och uppgingo de under år 1895 
till 189, deraf för jordbrukare 111 och för fröhandlare 78. 

Upplysningar till gagn för jordbrukaren meddelas jemväl af 
Gefle kemiska station, som är i åtnjutande af årligt understöd 
från Hushållningssällskapet. Vid denna station hafva jemväl för 
mindre jordbrukare verkstälts åtskilliga jordanalyser, derför kost
naderna godtgjorts af Hushållningssällskapet. 

Nya tidsenliga redskap och maskiner, såsom förbättrade 
plogar och harfvar, sånings-, slätter- och skördemaskiner, häst-
räfsor, kastmaskiner och triörer äfvensom gödselspridare hafva 
äfven i länets aflägsnaste delar kommit i bruk och vunnit er
kännande. 

Såsom en bidragande orsak till det ökade intresset för 
jordbruksnäringen torde kunna räknas den genom verkstälda 
skogsafverkningar uppkomna minskningen af skogstillgången. 
En följd häraf har ock blifvit ett mera allmänt förbättrande af 
boskapsskötseln och i sammanhang dermed anordnande och be
drifvande af mejerier. För nötboskapens bättre utfodring har 
gräsodlingen i betydlig grad tilltagit, hvarjemte kraftfodermedel 
vunnit ökad användning. 

Till boskapsskötselns höjande har en kraftig väckelse skett 
ej blott genom mejerihandteringens fortgående utveckling utan 
äfven genom de under femårsperioden inom länet anordnade nöt-
boskapspremieringarne. Dessa premieringar, som af Hushållnings
sällskapet först år 1891 anordnades utan bidrag af statsmedel med 
användning af det s. k. skaraborgssystemet, hafva under åren 1892 
—1895 fortgått med åtnjutande af anslag utaf statsmedel. Länet är 
för detta ändamål indeladt i tvenne distrikt, det södra, omfattande 
Gestrikland samt socknarne Skog, Hanebo, Segersta, Bollnäs, 
Mo, Rengsjö, Norrala, Söderala och Trönö i Helsingland jemte 
städerna Gefle och Söderhamn, samt det norra, omfattande öfriga 
socknar i Helsingland och Hudiksvalls stad. Dessa premieringar 
höllos år 1891 i södra distriktet och hafva sedan omvexlande 
egt rum i norra och södra distriktet. Kostnaderna utgjorde år 
1891 5,203 kr. 49 öre, år 1892 6,472 kr. 14 öre, deraf 2,000 
kr. statsmedel, år 1893 8,262 kr. 14 öre, deraf 2,000 kr. stats-
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medel, år 1894 11,319 kr. 50 öre, deraf 2,200 kr. statsmedel, 
och år 1895 10,005 kr., deraf 2,200 kr. statsmedel, eller sam-
manlagdt för hela perioden 41,262 kr. 27 öre, deraf 8,400 kr. 
statsmedel. 

Antalet af de uppvisade och premierade djuren jemte pre
mierna utgjorde: 

Till nötboskapens förbättrande har Hushållningssällskapet 
hvarje år inköpt afvelstjurar af rent ayrshireras eller ock af 
fjällras, flere eller färre, likasom ock några hondjur för åstad
kommande af rena stammar. Att särskildt för egare af mindre 
ladugårdar underlätta anskaffandet af rastjurar, har Hushåll
ningssällskapet beviljat landtbrukare räntefria amorteringslån å 
högst 300 kronor till inköp af afvelstjurar af oblandad ras. 
För sådant ändamål hafva under perioden sedan år 1892 ut-
leranats 15 dylika lån till ett sammanräknadt belopp af 4,206 
kronor. Härjemte har Hushållningssällskapet sökt i någon mån 
befrämja ladugårdsskötseln genom premiering af väl skötta 
mindre ladugårdar. 

Öfver inom länet befintliga afvelsdjur af rena raser har 
stambok upprättats. 

Mejeriväsendet har varit stadt i ett jemnt, om ock sakta, 
framåtskridande. Är 1891 funnos i länet 31 mejerier, och upp
gick deras antal år 1895 till 39. Dessa mejerier äro dels herr
gårdsmejerier, dels herrgårds- och uppköpsmejerier, dels enbart 
uppköpsmejerier och dels andelsmejerier. 

Med ingången af år 1895 anordnade Hushållningssällskapet 
i Gefle en mjölkunder sökningsanstalt, af hvilken under årets 
lopp 15 större ladugårdar med omkring 1,100 kor begagnade sig, 
i ändamål att få mjölken från hvarje särskild ko till fetthalten 
undersökt. En dylik mjölkundersökning är till gagn särskildt 
för uppköpsmejerierna, hvilka börjat betala mjölken efter dess 
fetthalt. 

I de svenska smörprofningarne, som hafva till uppgift att 
söka höja värdet å de svenska smörmejeriernas produkter och 
hvilka började sin verksamhet år 1893, deltogo sagda år 8, år 
1894 9 och år 1895 10 af länets mejerier. För dessa mejerier 
har Hushållningssällskapet erlagt den bestämda årsafgiften af 
50 kronor för hvarje och har sällskapet derjemte för år 1805 
anslagit 100 kronor till belöningar för de bästa årstillverk-
ningarna. 

Helsotillståndet bland nötkreaturen har under perioden i 
allmänhet varit godt, om ock några fall af mjeltbrand, utan 
vidare spridning af sjukdomen, förekommit. 

Bland åtgärder till hästkulturens höjande må i första rum
met räknas de årliga hästpremieringarne, till hvilka, jemte stats
medel, bidrag lemnats af Landstinget och Hushållningssällskapet. 
Möten för hästarnes uppvisning hafva hållits under åren 1891 
och 1892 å 8 och under de följande åren å 6 ställen inom 
länet, och hafva vid dessa möten belönats: 

Genom beviljande af räntefria amorteringslån har Hushåll
ningssällskapet bidragit till, att afcelshingstar blifvit till länet 
inköpta, en af clydesdalesras, två af norsk och en af norrländsk 
ras; och må i sammanhang dermed nämnas, att år 1892 bildats 
inom Öster-Fernebo och Hedesunda socknar en hästafvelsförening 
med uppgift att belöna och i stambok införa framstående 
moderston. 

Fårskötsel bedrifves visserligen å hvarje hemman i länet, 
men denna näringsgren står på en mycket låg ståndpunkt och 
äro fåren i allmänhet småväxta. Ansatser till fårkulturens hö
jande hafva visserligen vid några större egendomar och äfven 
af hemmansegare tagits, dels genom anskaffande af rasdjur och 
dels genom en mera ändamålsenlig vård af djuren, men dessa 
fåtaliga åtgärder hafva icke kunnat utöfva något synnerligt in
flytande på fårskötselns utveckling i allmänhet inom länet. 
Hushållningssällskapet har i detta hänseende sökt uppmuntra 
genom att årligen bevilja anslag att såsom räntefria lån och på 
i öfrigt förmånliga vilkor användas till inköp af får af föräd
lade raser, dock utan att dessa anslag blifvit tagna i anspråk. 

Deremot synes svinskötseln vara föremål för ett Ulligare 
intresse. Ehuru en mera omfattande rationel svinskötsel be
drifves allenast vid några större mejerier, synas dock äfven 
mindre jordbrukare nu börja inse betydelsen af denna närings
gren, hvilket framgår deraf, att en och annan bland länets all
moge begagnat sig af de räntefria lån, som genom Hushållnings
sällskapet stå dem till buds, för inköp af örnar af ren york-
shireras. 

Hönsskötsel utöfvas icke såsom någon egentlig näring, utan 
nästan uteslutande blott till husbehof. Försök att införa ut
ländska rashöns och anordna hönserier hafva visserligen blifvit 
gjorda, men utan synnerlig framgång. De vunna resultaten 
hafva icke motsvarat de nedlagda kostnaderna; och torde må
hända de långa vintrarne och det hårda klimatet härvid alltid 
komma att utöfva ett menligt inflytande. 

För spridande af kunskap om biskötselns rationela bedrif-
vande, hvilket ansetts kunna lämpligen ske !»enom folkskolorna, 
har Hushållningssällskapet dels haft anordnad en biskötarcskola, 
der folkskolelärare och andra personer frän länet varit i tillfälle 
att, med åtnjutande af understöd under lärokursens genomgående, 
begagna sig af undervisningen, dels ock lemnat folkskolelärare 
understöd till anskaffande af bisamhällen. Härjemte har Hus
hållningssällskapet lemnat anslag till att på särskilda ställen 
inom länet anordna bigårdar eller uppsätta s. k. bistånd af tio 
samhällen, i ändamål att utgöra undervisningsmateriel för den 
hos sällskapet anstälde undervisaren vid meddelande af under
visning åt de inom bygden intresserade. Ett bevis på det vak
nade intresset för biodlingen utgör en inom länet bildad bi-
skötareförening. 

För trädgårdsskötseln synes intresset vara i stigande äfven 
bland allmogen. Detta torde i ej ringa mån kunna anses s;isom 
en frukt af de talrika i länet befintliga folkskoleträdgårdarne 
(för närvarande 88), till hvilkas anläggning medel anvisats dels 
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af Hushållningssällskapet och dels af Landstinget. Af det senare 
har såsom understöd till anläggande af dylika trädgårdar och 
till anskaffande af träd och buskar for desamma, med högst 100 
kronor i ett för allt till hvarje skola, anvisats för åren 1891— 
1893 500 kronor om året, för år 1894 400 kronor och för år 
1895 300 kronor. Trädgårdsodling och trädplantering hafva äfven 
befrämjats genom Hushållningssällskapets åtgärd att årligen 
lemna trädgårdsegare kostnadsfritt biträde af fyra länsträdgårds
mästare, hvilka varit så flitigt anlitade, hufvudsakligen af all
mogen, att de ej på långt när kunnat medhinna att fullgöra 
alla inkomna reqvisitioner. För trenne socknar i Helsingland 
har en särskild plantor måst bekostas, och en egen sådan har 
äfven blifvit antagen af ett hushållsgille i Gestrikland. Genom 
länsträdgårdsmästarne hafva under perioden planterats 5,802 
fruktträd, 4,989 prydnadsträd, 18,325 bärbuskar, 21,451 .pryd
nadsbuskar och 60,820 häckplantor jemte en betydlig mängd 
blomplantor och ett stort antal köksväxtplantor. Hushållnings
sällskapets kostnader för det biträde, som under ifrågavarande 
fem år lemnats genom länsträdgårdsmästarne, hafva uppgått 
till 20,369 kr. 92 öre. 

Ett allmänt landtbruksmöte för länet i förening med ut
ställningar hölls i Gefle år 1894. Utställningsföremålen, in
delade i 7 grupper, voro följande: grupp 1 hästar till ett antal 
af 70; grupp 2 nötkreatur, får, svin och fjäderfä till ett antal 
af 228; grupp 3 mejerialster till ett antal af 89; grupp 4 landt-
bruks- och trädgårdsalstor jemte produkter af biskötsel till ett 
antal af 322; grupp 5 föremål tillhörande skogshushållning, jagt 
och fiske till ett antal af 86; grupp 6 maskiner och redskap 
för landtbruk, ladugårds-, mejeri- och trädgårdsskötsel samt bi
skötsel till ett antal af 161; samt grupp 7 industri- och hem
slöjdsalster till ett antal af 899. Denna utställning visade sig 
vara den rikhaltigaste af dem, som hittills hållits vid länets 
landtbruksmöten. Vid mötet var anordnad profplöjning och 
höllos flere föredrag. De utdelade prisen voro: 9 diplom, 2 
silfverpokaler, 78 silfvermedaljer, 107 bronsmedaljer och 2,541 
kronor i penningar. Hela kostnaden för mötet uppgick till 
17,604 kr. 78 öre. 

Sex i länet anstälde distriktsveterinärer aflönas fortfarande 
af Landstinget och Hushållningssällskapet, med tillhopa 9,000 kr. 
om året. 

C) Skogshushållning och D) Rofdjurs utrotande. Den för 
länet vigtiga skogshushållningen har, särskildt hvad angår åt
gärder för skogens framtida bestånd, af allmogen nästan alldeles 
försummats. Endast bruksegare och de större trävarubolagen 
hafva i detta hänseende vinnlagt sig om en rationel skogsvärd 
å de enskilda skogarne. Jemte det den äldre skogen starkt an
litats för afverkning af gröfre virke, har icke heller den yngre 
skogen sparats, utan hafva betydande mängder sådan skog af-
verkats dels till den årliga kolningen för jernverkens behof, 
dels till spanar och grufstöttor för export, dels ock såsom rå
materiel för tillverkning af pappersmassa vid de flere fabriker, 
som för sådant ändamål uppstått. Då sålunda flerestädes en 
verklig skogssköfling egt rum och i följd häråt' grundade far
hågor med afseende å den framtida skogstillgången uppstått, har 
behofvet af en rationel skogshushållning, utöfvad af de mindre 
skogsegarne, blifvit ett föremål för Landstingets och Hushållnings
sällskapets uppmärksamhet. Genom anvisande af erforderliga 

medel har Hushållningssällskapet satt egare och innehafvare af 
mindre skogslotter i tillfälle att, utan egen penningeuppoffring, 
för erhållande af råd och upplysningar angående deras skogars 
rätta vård och skötsel anlita biträde af en statens skogsingeniör, 
hvilken för sina förrättningar åtnjutit dagtraktamente från säll
skapet. Denne skogsingeniörs biträde har ock blifvit anlitadt 
rörande afverkningar och gallringar, beträffande ordnande af sjelf-
såningshyggen och skogskultur samt för tillsyn vid utförande af 
skogssådd, dock icke i sådan omfattning, som med hänsyn till 
behofvet varit önskligt. Till vidare upplysning om skogsinge-
niörens verksamhet meddelas följande: 

% Förrättnings- Förrättnings- Förrättnings-

ställen, dagar. areal, i har. 

1891 26 74 701 
1892 24 81 775 
1893 26 90 716 
1894 31 85 737 
1895 29 87 796 

Härjemte har af Hushållningssällskapet varit anstäld en 
särskild skogstjensteman med uppgift att biträda mindre skogs-
egare vid utförande af skogssådd. Denne tjensteman har, med 
åtnjutande af lön och dagtraktamente samt fria resor, verkat 
för skogsåterväxt dels genom att hos hvarje skogsegare, som 
påkallat hans biträde, utföra skogssådd å en areal af 5 hektar, 
dels ock genom meddelande af undervisning om insamling af 
frökottar och om fröklängning. Till nämnda skogssådd har 
jemväl kostnadsfritt lemnats skogsfrö och nödigt arbetsbiträde; 
och hafva sålunda blifvit besådda till skogbärande mark: år 
1891 286 hektar, år 1892 267, år 1893 247, år 1894 235 och 
år 1895 200-5, eller tillsammans under perioden 1,235'5 hektar. 
Kostnaden härför har uppgått till 13,814 kr. 16 öre, dertill bi
drag erhållits af staten med 3,415 och af länets landsting med 
2,500 kronor. 

Inom länet finnas tre fröklängningsanstalter, en i Storvik, 
understödd af Hushållningssällskapet, en i Ljusdal och en i 
Forsa. Det skogsfrö, som af dessa förts i marknaden, har till 
myckenheten vida öfverskridit, hvad som inom länet kommit till 
användning. 

Kolning i större omfattning har bedrifvits hufvudsakligen af 
Manna sågverks aktiebolag och Skogens kolaktiebolag inom Vestra 
Helsinglands fögderi samt å Arnön och vid Gnarps masugn i 
Norra Helsinglands fögderi. En kolareskola var under åren 
1892, 1893 och 1894 anordnad vid Moviken inom Bjuråkers 
socken; och hafva vid denna under sagda år 56 lärlingar, alla 
från länet, kommit i åtnjutande af såväl teoretisk som praktisk 
undervisning i förbättrade kolningsraetoder. Kostnaderna för 
skolans upprätthållande under nämnda tid utgjorde 9,320 kr. 
98 öre, dertill Jernkontoret bidrog med 5,234 kr. 40 öre och 
Hushållningssällskapet med 4,086 kr. 58 öre. 

Skogseldar hafva under perioden förekommit inom Alfta 
socken, der de i synnerhet under år 1892 rätt svårt härjade; 
men för öfrigt har länet varit derifrån förskonadt. Så kallade 
skogseldspoliser hafva inom åtskilliga kommuner varit förord
nade till biträde åt kronobetjeningen med afseende å uppkom
mande skogseldar. 

Antalet af länets allmänna skogar äfvensom ytvidden af 
dessa utgjorde år 1895: 
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Kronoparkerna voro Hundsjö, Naggsjö, Gäddsjö, Gränninge-
vallen, Karlstrand, A nära, Hennan, Gärde, Haga, Sjulhamre, 
Karsvallen, Gullmyrberget, Lillskogslied, Kårböleskog, Hamra, 
Vestersjö, Hemmyrberget, Kronokilen, Långvattnet, Storbyn. 
Säfverstad, Stenbo, Nordanå och Broddböle. Till bergverks 
understöd anslagna voro Torsfik ers grufallmänning samt Ofvan-
sjö och Torsåkers bergslags allmänning, och häradsallmänningar; 
stälda under delegarnes bevakning och skötsel voro Orsa sockens 
och Hamra kapellags besparingsskogar i Los socken. 

Statsverkets skogsmedel frän länet hafva uppgått till följande 
belopp: år 1891 284,383 kr. 13 öre, år 1892 395,155 kr. 82 
öre, år 1893 304,533 kr. 3 öre, år 1894 377,437 kr. 92 öre 
och år 1895 367,807 kr. 21 öre, eller tillhopa för hela perio
den 1,789,317 kr. 11 öre, utgörande i medeltal 357,863 kr. 42 
öre årligen. 

Till shotlpenningar för dödade rofdjur hafva äfven under 
nu ifrågavarande period medel varit anslagna af Landstinget och 
Hushållningssällskapet. Dessa skottpenningar hafva utgått för 
räf åren 1891, 1892 och 1893 med 2 kr. och åren 1894 och 
1895 med 1 kr. 50 öre; för örn, berguf och dufhök med 1 kr. 
50 öre och för kråka med 15 öre; och hafva enligt meddelade 
uppgifter sådana skottpenningar under perioden utbetalts för 
3,308 räfvar, 1,074 hökar, 148 ufvar, 28 örnar ocli 16,844 
kråkor med sammanlagdt 11,719 kr. 60 öre. Härjomte hafva 
af statsmedel skottpenningar utgått för 8 dödade lodjur, och är 
det uppgifvet, att 7 björnar blifvit inom länat dödade under 
år 1895. 

För utrotande af skadedjur genom utläggande af förgiftade 
lockbeten under vintermånaderna hafva åtskilliga personer hvarje 
ar undfått tillstånd att innehafva stryknin. 

E) Jagt och fiske jemte andra binäringar. Jagt en kan ej 
numera anses såsom en näring af någon betydenhet i länet. 
Den idkas hufvudsakligen såsom nöje eller tidsfördrif. Åtskilliga 
omständigheter hafva verkat, att tillgången på det matnyttiga 
villebrådet minskats. Härtill torde kunna räknas ej blott den 
oro i skogarne, som skogsafverkningen medför, och den van-
trefnad, som i öfrigt genom skogarnes uthuggande villebrådet 
röner, ntan ock det skadliga inflytande, som i detta hänseende 
utöfvas genom utsättande af snaror och giller samt fångande af 
vildt i olaga tid. 

För eigens fredande stälde länets landsting genom beslut år 
1892 till Hushållningssällskapets förfogande ett anslag af 500 
kr., att under åren 1893, 1894 ocli 1895 användas till belöningar 
å belopp af högst 50 kr. till livar och en person inom länet, 
hvilken till åtal anmälde och till laga ansvar befordrade skytt, 
som under olaga tid bedrifvit jagt efter elg. F.ndast tvenne 
belöningar af detta slag hlefvo emellertid under nämnda år till 
angifvare utdelade. 

K. Maj:ts Befallningshflfcandes femhrtherätteher / 5 W ~ - 7 ^ . Gtllthtv<js lä< 

Såsom inkomstgifvando näring har fisket inom länet, såväl 
hafsfisket som sötvattensfisket, icke visat något, framåtskridande, 
utan tvärtom varit i aftagande. 

Strömmingsfisket är likväl af stor betydelse för såväl den 
egentliga fiskarebefolkningen längs länets kuster som en del af den 
jordegande allmogen. Till följd af fiskets tillbakagång hafva dock 
a vissa orter många yrkesfiskare funnit med sin fördel förenligt 
att öfvergå till andra yrken. Nämnda fiske bedrifves till största 
delen med skotar, men äfven, särskildt i trakten af Söderhamn, 
med drifgarn, hvaremot nottiske endast undantagsvis förekom
mer. Den årliga fångsten af strömming i länet kan uppskattas 
till 17,000 tunnor å 120 liter. Priset å denna fisk har varit 
ganska vexlande. Sålunda gälde en fjerding färsk strömming 
är 1894 1 kr. 25 öre å 1 kr. 50 öre, men år 1895 1 kr. 75 
öre a 2 kr. samt en fjerding salt strömming år 1894 2 kr. 50 
öre k 3 kr., men år 1895 3 kr. 5(1 öre » 4 kr. Priset å fet
strömming har varit 5 kr. per åtting. 

Så kallade strömmingspremieriiigar hafva ärligen varit 
anordnade vexelvis i länets städer, dervid af Landstinget för 
hvarje år anslagna 300 kr. utdelats till fiskare såsom premier 
för större partier väl beredd strömming. Enligt Landstingets 
beslut ntgingo dessa belöningar under åren 1892, 1893 och 1894 
sålunda: för vanlig strömming 1 första pris ä 75 kr., 2 andra 
pris å 40 kr. och 3 tredje pris å 20 kr. samt för fetströiiuning 
1 första pris ä 40 kr., I andra pris å 25 kr. och 2 tredje pris 
å 10 kr. Premiermgarno, som äfven sträckt sig till kärlen, 
torde hafva bidragit till. att numera de kärl, hvari strömmingen 
förvaras, äro tätare och bättre, samt mera omsorgsfullt gjorda, 
hvarigenom fiskevaran vinner i godhet. 

I Hudiksvallstrakten har under senaste tiden surströmming 
börjat inläggas i falsade bleckburkar, hvilket måhända kan 
blifva uppkomsten till en lönande industri. Rökning af ström
ming (böckling) förekommer egentligen endast i GeHetrakten. 

Fisket i skärgården efter annan fisk än strömming är af 
mindre betydelse; dock fångas på en del ställen lax och sik 
samt nordost om Gefie torsk i rätt stor mängd. 

Till skärgårdsfiskets upphjelpande har Hushållningssällskapet 
anskaffat den s. k. Kolmodinska apparaten, livarmed vinnes 
kännedom om hafsvattnets temperatur på olika djup. Ät trenne 
fiskare från länet har tillfälle beredts att besöka rikets vestkust 
i ändamål att inhemta kännedom om der rådande fiske- och 
saltningssätt; och beviljade Landstinget är 1890 ett anslag af 
150 kr. att utgå såsom resebidrag åt tre fiskare från länet för 
att besöka det 17:de allmänna svenska landtbruksmötet i Göte
borg år 1891 och särskildt studera inläggning af fisk i burkar. 

Laxfiske förekommer väl i Gafleän och Testeboän. men är 
endast i Ljusne elf af större betydelse. Ar 1891 funnos vid 
sistnämnda vattendrag fyra la.rodlingsanstnUer, deraf tre an
lagda med understöd af Hushållningssällskapet, af hvilka an
stalter dock en samma ar upphörde med sin verksamhet. Under 
femårsperioden har i nämnda anstalter inlagts befruktad laxrom 
till ett antal af 985,000 och bar kläckningen deraf årligen ut
fallit rätt väl. Vid Homstanäs i Skogs socken har med under
stöd af Hushållningssällskapet inrättats en femte fiskodlings
anstalt, i hvilken inlades år 1893 20,000 laxrom och ar 1894 
25,000 rödingsrom. Vidare har vid Gysinge bruk af dess egare 
anordnats en odlingsanstalt, deruti år 1895 inlades 20,000 forell
rom; och har uti inre Geflefjärden bygts en odlingsdamm. huf-
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vudsakligen afsedd för kläckning af abborrerom, deraf exempel
vis år 1895 i dammen inlades 137 liter. 

Enligt insamlade uppgifter fångades år 1895 vid Ljusne 
10,441) kg. lax och torde laxfiskets afkastning utefter Ljusne 
elfs hela sträckning inom länet kunna uppskattas till ett värde, 
vexlande emellan 50- och 100,000 kronor årligen. 

Angående sötcatlensihhet i öfrigt må nämnas, att vrakåls-
fångsten i särskilda ållius eller ålkistor uppgått till omkring 
2,500 å 3,000 kg. årligen; att andra, slags sötvattensflsk fångas 
i synnerhet i Dalelfvens fjärdar, i Storsjön i Gestrikland och i 
sjön Bergviken i llelsingland; och att Storsjöns fiske torde 
kunna uppskattas till 30,000 kg. årligen. Från öfriga smärre 
vatten hemtas fisk hufvudsakligen till hasbehof af de närmast 
kringboende. 

Ädlare fiskeslag, såsom röding, forell, sik, sutare m. fl., 
lin f va inplanterats i flere dertill passande vatten. Sålunda har 
rödingsynid utsläppts i Stömnesjön i Delsbo socken till ett 
antal af 15,000 och i vatten vid Hemstanäs till ett antal af 
5,01)1). 1 ett betydligt antal af länets fiskevatten hafva lek
platser för vallekande fisk anordnats genom utläggande af vasar 
och syren. 

Att öfvervaka efterlefnaden af gifna föreskrifter rörande 
fisket och i öfrigt främja utvecklingen af denna näring har 
äfven under nu ifrågavarande femårsperiod en fiskeriöfverupp-
syningsman, sedan år 1804 benämnd Jiskeriinstruktör, varit af 
Hushållningssällskapet anstäld. Den i förra femårsberättelsen 
oinförinälda /i sker isfyreisen har deremot upphört med sin verk
samhet. 

Angående de kostnader, som de af Hushållningssällskapet 
för fiskets befrämjande vidtagna åtgärder under perioden med
fört, må nämnas, att utgifterna för strömmingspremieringarne 
uppgått till 1,630 kr., deraf 1,500 kr. gäldats af Landstinget; 
att till anskaffande af drifgarn för fiske af strömming beviljats 
fiskare tio räntefria amorteringslån å tillsammans 2,000 kr.; 
att till bekostande af fiskodlingsanstalter utgått 1,500 kr.; samt 
att till aflöningar, dagtraktamenten och resekostnader ni. m. till 
Hushållningssällskapets tjenstemän och för fiskeristyrelseus verk
samhet utbetalts tillhopa 10,550 kr. 70 öre. Landstinget har 
för fiskerinäringens befrämjande stält till Hushållningssällskapets 
förfogande, för åren 1891, 1892 och 1893 2,000 kr. om året 
samt för hvartdera af åren 1894 och 1895 1,000 kr. 

Rörande lax- och sikfisket i Ljusne elf emellan Laforsen 
och liafvet har Länsstyrelsen den 19 juni 1893 utfärdat stadga, 
innefattande vissa nya bestämmelser, hvilken stadga efter an
förda besvär blifvit af Kungl. Maj:t den 6 november 1896 i 
hufviidsakliga delar faststäld. 

Vid periodens slut var på pröfning beroende väckt förslag 
om tillägg till gällande stadga för fiske med s. k. storryssjor 
iimm länet, afseende ett närmare bestämmande af de ryssjors 
storlek, som skeda såsom storryssjor anses. 

Bland öfriga Iiinärhujur, som på landsbygden idkas, må 
nämnas timmerdrifning och flottningsarbete, kolning, körslor 
samt tillverkning af tegel, brynen, smide ni. m. 

Briinchi-ttillcerkidiKj i egentlig mening har icke under perioden 
i länet förekommit. De för dylik handtering gifna föreskrifter 
hafva dock tillämpats beträffande en år 1895 vid Strömsbro å 
Gerie stads område anlagd fabrik för tillverkning af pressjäst, i sam
manhang hvarmed äfven bränvin såsom en biprodukt frambringas. 

F) Bergs- och brukshandtering. 1. Grufbrytningen. År 
1895 funnos inom Gefleborgs län 14 utmål försvarade, hvaraf 
11 för jernmalmsfyndigheter — nämligen 8 i Torsåkers, 2 i 
Oster-Fernebo och 1 i Arsunda socken — 1 utmål för en jern-
och zinkmalmsfyndighet i Arsunda socken och 2 utmål för zink-
och kopparmalmsfyndigheter i Alfta och Jerfsö socknar. 

Af jernraalmsfyndigheterna hafva under femårsperioden 
1891—1895 sju af de i Torsåkers socken belägna brutits med 
malmfångst äfvensom den i Arsunda socken befintliga blandade 
fyndigheten af zink- och jernmalin. Den utvunna jernmalmen 
har i medeltal per år uppgått till 10,241 ton, nämligen: 

I medeltal per år hafva 1,094 ton mera malm utvunnit sän 
under närmast föregående femårsperiod, hvilket uteslutande be
ror på starkare anlitande af förut kända malmtillgångar. — An
talet utmål utgjorde 4 år 1891, 6 åren 1892—1894 och 5 
år 1895. 

Största delen, nämligen 77 %, af 1891—1895 års malm
brytning har skett för Hofors aktiebolags räkning; af återstoden 
komma 8 % på Sandvikens aktiebolag, 2 % på Mackmyra bruks-
egare och 13 % på grufegare, som ej sjelfve idka jerntillverk-
ning. Den vida största delen af den för länets tackjernstil I verk
ning nödiga malmen har sålunda måst hemtas från andra delar 
af riket, nämligen dels och förnämligast från Kopparbergs, Vest-
manlands och Uppsala län, dels äfven från Örebro och Stock
holms län, hvarvid malmen företrädesvis erhållits från grufvor 
och grufdelar, som egas af länets tackjernsprodneenter sjelfve. 

Såginurgrufvan i Arsunda socken, hvilken brutits åren 1892 
—1894, har dervid gifvit ej blott jernmalm utan äfven 1,057 
ton zinkmalm. De båda zink- och kopparmalmsfyndigheterna i 
Alfta och Jerfsö hafva deremot blott försvarsvis arbetats. 

Hela antalet under åren 1891—1895 utfärdade ?nutsedlar 
har utgjort 86, af hvilka 25 å malmfyndigheter, som uppgifvits 
ej förut vara arbetade. Af samma inmutningar hafva 19 afsett 
jernmalm och 67 silfver- och bly-, koppar-, zink-, nickel- och 
koboltmalmer. Blott 3 utmål hafva under femårsperioden blifvit 
anvisade, nämligen för de båda förutnämnda zink- och koppar
malmsfyndigheterna i Alfta och Jerfsö socknar samt för en jern-
malmsfyndighet i Torsåkers socken. Alla dessa tre fyndigheter 
hafva förut varit arbetade, men sedermera öfvergifvits. 

De vid grufvorna använda motorer hafva utgjorts af 2 ång
maskiner af tillsammans 22 hästkrafter samt 6 vattenhjul och 
turbiner af tillsammans 165 hästkrafter. 

Arbetspersonalen vid grufvorna har bestått af: 
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Blott 3 män under 18 år hafva arbetat neduti grufvoma. 
Qvinnorna hafva uteslutande användts till skrädningsarbeten. 

2. Jerntillverkning en. Taekjernstillverkningen åren 1891 — 
1895 har i medeltal per år uppgått till 65,177 ton, för hvilken 
tillverkning 20 masugnar blifvit använda, deraf 17 åren 1891 
och 1895 samt 18 under periodens öfriga år. Samma tillverk
ning har med i medeltal 8,853 ton per år, eller 15-7 »i, öfver-
stigit motsvarande medeltal för perioden 1886—1890 och de 
särskilda åren utgjort: 

Medeltillverkningen af tackjeru har varit fördelad på föl
jande verk: 

Någon del af det tillverkade tackjernet har blifvit dels ex-
porteradt, dels af tillverkaren sjelf förädladt vid honom tillhörigt 
verk i annat län, men den vida största delen har inom länet 
användts dels till härdfärskning på lancashire-, franche-eomté-
och vallonmetoderna, dels till framställning af bessemermetall, 
dels slutligen för gjuteriändamål. 

Lancashiresmältstyeken hafva tillverkats i tillsammans 37 
härdar vid 9 verk, som, ordnade efter storleken af ifrågavarande 
tillverkning, intaga följande rum: Ljusne, Brattfors, Gammel-
stilla, Iggesund, Kilafors, Forsbacka, Gysinge, Axmar och Ström
backa. Tillverkningen har i medeltal per år uppgått till 17,887 
ton. En mindre del deraf har blifvit försåld dels till andra 
län, dels till utlandet. 

Franche-eomtésmide har bedrifvits i tillsammans 3 härdar 
vid Hedvigsfors, Tolffors och Asliammar. VaUommide har egt 
rum vid Gysinge och Strömbacka i tillsammans 5 härdar. Vig-
ten af de vid franche-comté- och vallonsmidet erhållna smält
styckena kan ej uppgifvas, emedan de omedelbart efter sin fram
ställning utsmidas och derför i allmänhet ej vägas. 

Bessemergöt hafva tillverkats vid Sandviken, Hofors, Fors-
backa och Iggesund, med 2 ugnar vid hvarje verk. Tillverk
ningen har i medeltal uppgått till 33,002 ton. 

Arstillverkningarne af lancashiresmältstyeken och besseme)--
göt hafva varit följande: 

Beträffande de af smältstycken och bessemergöt erhållna dels 
utsmidda och dels utvalsade produkter lemnas uppgifter i tabell A. 

Laneashirejern har blifvit utsmidt vid Kilafors, .Strömbacka 
och Vij i Oekelbo samt i mindre omfattning vid Forsbacka. 

Bessemergöt hafva utsniidts vid Forsbacka, Hofors, Igge
sund och Sandviken. 

Biooms och billets af bessenienuetall för export hafva till 
största delen blifvit utvalsade, men till en mindre del utsmidda 
vid Forsbacka, Iggesund och Sandviken. 

Axlar och andra gröfre smiden hafva tillverkats af bessemer
metall vid Sandviken och Forsbacka samt i mindre omfattning 
vid Iggesund. 

Utvalsning af lancashiresmältstyeken och bessemergöt till 
nedan angifna produkter har egt rum vid följande verk: stang-
jern och stal vid Ljusne, Vij, Iggesund, Forsbacka, Sandviken 
och Axmar; valstrad i ringar företrädesvis vid Sandviken, mer, 
äfven vid Iggesund, Ljusne, Forsbacka och Kungsgarden; band-
och sömjern vid Sandviken, Kungsgården, Ljusne och Iggesund; 
fa^onjern vid Sandviken och Kungsgarden; hjulband blott vid 
Sandviken och jernvägsskenor vid Iggesund. 

Tab. A. Af smältstycken och bessemergöt erhållna utxtiådda 
och utvalsade produkter i (re/teborgs län åren ld"l>/—IS;')ö. 
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Jern- och stålmanufakturen har omfattat följande produkter: 

Af nyssnämnda produkter liafva tillverkats dragen tråd och 
sågblad blott vid Sandviken; hästskor blott vid Uhrfors; redskap 
och verktyg vid Forsbacka, Iggesund och Sandviken; kettingar 
blott vid Ljusne; spik och hiistskosöm vid Strömbaeka, Voxna 
ocli Ashummar samt diverse jernmanufaktur vid Forsbacka, Bo
fors, Ljusne, Voxna, Hedvigsfors och Iggesund. 

Vid de största jenwerken, nämligen Sandviken, Hofors, 
Forsbacka, Iggesund och Ljusne, har manufakturtillverkningen 
varit förenad med gjuterier, hvarest af omsmält tackjern till
verkats i medeltal per år 2,658 ton gjut/jods, nämligen: 

En del af det härtill använda taekjernet, nämligen i medel
tal 79") ton per ar, har särskildt för nämnda ändamål blifvit 
tillverkad! inom länet, hvarest äfven 844 ton tackjern i medel
tal per år blifvit anväudt för tillverkning af gjutgods direkt ur 
masugn. 

För jerntillverkningen och med jernverken förenade jern-
iiiamifakturverk hafva under femårsperioden blifvit använda 194 
motorer för vatten- och ångkraft, nämligen 140 vattenhjul och 
turbiner af omkring b',800 hästkrafter och 54 ångmaskiner af 
4,214 hästkrafter. 

Arbetspersonalen har utgjort: 

Sasoin redan blifvit anfördt, har under aren 1801—1895 en 
betydande tillökning frän nästföregående femårsperiod egt rum i 
tackjärnstillverkningen. Tillverkningen såväl af smältstycken 
och giit som af utsiuidda och utvalsade produkter har antagligen 
äfven ökats, ehuru olikheten i uppställningen af arsuppgifterna 
för ile bada nämnda perioderna ej medgifva ett noggrant an-

'1 Häri Bro inberitknade axlar och andni gröfrc smidcn samt bjulband in. BI., 
hvilka tor ik följande aveu upptagits i tabell A. 

gifvande af ifrågavarande tillöknings storlek. Med undantag af de 
sista månaderna af år 1895 hafva konjunkturerna de sistförflutna 
fem åren varit tryckta och har till följd häraf jernhandteringen 
ytterligare utvecklat sig i samma riktning som under en följd 
af är, nämligen så att, samtidigt med att tillverkningarne ökats, 
allt större del deraf samlat sig på några få större bolag, som 
förmätt att med stora kostnader tillgodogöra sig de nyare tek
niska förbättringarne inom handteringen och tillika genom stora 
tillverkningar minska de allmänna omkostnaderna för verkens 
drifvande. Af femårsperiodens hela tackjernstillverkning komma 
derför 8(5 % på fem aktiebolag med tillsammans 12 masugnar, hvar-
emot öfriga 14 °i komina på 8 masugnar, tillhörande skilda egare. 
Af bergsmän har någon tackjernstillverkning icke egt rum under 
perioden 1891—1895 och smidesjernstillverkningen har af bergs
män drifvits åren 1891—1894 blott vid en enda härd, nämligen 
vid Asliammar, hvarest under nämnda 4 år tillverkats tillsam
mans (56 ton stångjern, men torde för alltid hafva upphört, 
sedan hammarsmedjan vid Ashammar på hösten 1894 nedbrunnit. 

Under åren 1891—1895 hafva följande under nästföregående 
femårsperiod drifna verk och tillverkningar icke varit i gång: 
masugnarne vid Amot och Axmar, lancashiresmedjorna vid Ham
marby, Katrineberg, Ström, Sunnerstaholm och Amot, franehe-
comtésmidet vid Stålbo, Tolffors, Vij i Torsåker och Öfra Tjer-
näs, gjuteriet vid Axmar och manufakturtillverkningen vid 
Sunnerstaholm. 

Något nytt jernverk har ej under femårsperioden blifvit an-
lagdt. Men vid några verk hafva dels nya verkstäder uppförts, 
dels förutvarande verkstäder blifvit utvidgade. Vid Sandviken 
har uppförts nytt valsverk, inrymmande tre valsträner och två 
ångmaskiner af 600 och 300 effektiva hästkrafter, och i gamla 
valsverkshuset har uppsatts ett nytt valsverk för tillverkning af 
ihåliga rör, hvilken tillverkning är ny på platsen, och har här
till anskaffats en särskild ångmaskin af 250 effektiva hastkrafter. 
— Vid Hofors hafva utförts storartade anläggningar för elektrisk 
kraftöfverföring, nämligen dels vid ett mellan Hofors station 
och den s. k. Smeddammen förefintligt vattenfall af 30 meters 
höjd, hvarest blifvit anbragta 4 turbiner å 300 hästkrafter hvar, 
1 turbin å 150 hästkrafter och 1 turbin ä 40 hästkrafter, hvilka 
samtliga turbiner äro kopplade till elektriska generatorer för 
kraftens öfverföring en våglängd af 1,800—2,400 meter till 11 
stycken elektriska motorer, afsedda för redan färdiga eller under 
byggnad varande medium-, tråd- och finvalsverk samt martin
verk, samt för den mekaniska verkstaden, hvilken blifvit ny-
bygd efter eldsvådan år 1895; dels invid det gamla vattenfallet 
vid bruket, hvarest uppsatts en turbin af 100 hästkrafter för 
drifvande uf elektriska motorer till belysning och framdeles 
äfven till qvarn- och tröskverk. För öfrigt hafva vid brukets 
vattenfall uppsatts två turbiner a respektive 50 och 35 häst
krafter för drifvande af stålsåg och rullvalsverk. —• Vid Ljusne 
har den förutvarande kettingssmedjan blifvit betydligt utvidgad. 

Härvid bör erinras, att jernförädling äfven eger rum vid 
åtskilliga i länet befintliga gjuterier, mekaniska verkstäder och 
andra jernmanufakturverk, hvilka icke stå i förbindelse ined 
jerubruken. 

G) Fabriker och bandtverk. Beträffande fabriksindustrien 
och handlcerken inom länet meddelas uppgifter i tabell B 
(sid. 13). 
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Bland i gång varande större sågverk må nämnas: i Gestrik-
lands fögderi Norrsundets, Avaströms och Bomhus ångsågar; i 
Södra Helsinglands fögderi Askesta, Ala, Ljusne, Djupviks och 
Marina ångsågar samt Bergviks och KiJafors sågar; i Vestra 
Helsinglands fögderi Vallsta och Hybo ångsågar samt Edefors ny
anlagda såg; i Norra Helsinglands fögderi Hudiksvalls trävaru-
aktiebolags såg å Håstahohnen och Gnarps sågverk; samt å 
Söderhamns stads område ångsågarne vid Mariehill, Grundvik, 
Asbacka, Långrör och Källskär. Enligt meddelade uppgifter fun-
nos i länet vid periodens slut större och mindre sågar till föl
jande antal, nämligen: i Gästriklands fögderi t>6 vattensåg»)' 
och 21 ångsågar jemte 1 såg drifven medelst elektricitet; i 
Södra Helsinglands fögderi (55) vattensagar och 20 ångsågar; i 
Vestra Helsinglands fögderi 42 vattensågar och 10 ångsågar; i 
Norra Helsinglands fögderi 80 vattensågar och 11 ångsågar; i 
Gefle 8 ångsågar; i Söderhamn 7 ångsågar; samt i Hudiksvall 5 
ängsågar; eller sammanlagdt 257 vattensagar och 82 ångsågar. 

Härjemte tillgodogöras skogarnes alster vid åtskilliga snickeri
fabriker, vid Hammarby, Mackmyra och Ströms sulfitfabriker 
samt Gysinge, Bergviks, Lottefors och Forsa trämassefabriker. 

Linneväfuadsindustrien i Helsingland förekommer numera 
endast i Jerfsö och Arbrå socknar, dock i ringa omfattning, 
hvarjemte i Hudiksvall blifvit inrättadt ett linneväfveri, som 
gifver sysselsättning åt väfverskor äfven pä den staden omgif-
vande landsbygd. 

Till befrämjande af husslöjden beslöt Landstinget att för ar 
1891 ställa till Hushållningssällskapets förfogande ett anslag af 
3,000 kronor att med belopp a 50 kronor användas såsom löne
bidrag till antagna lämpliga siöjdundervisare i b varje kommun 
inom länet, som till sin folkskola anordnat tjenlig lokal i och för 
den primära undervisningen i husslöjd samt styrkt, att undervis
ningen i ämnet så bedrefves, att den kunde anses motsvara det 
dermed afsedda ändamål. Detta beslut förnyades sedan för de 
följande aren, med bestämmande af anslaget till 3,000 kr. för 
år 1892, 3,200 kr. för år 181)3, 2,240 kr. för ar 1894 och 2.80(f 
kr. för år 1895, hvarjemte bidraget till livarje skola nr l.s',)l 
sänktes till 40 kr. Antalet af slöjdskolor för gossar, som år 
1891 utgjorde 59, liar sedan ökats, sa att. det år 1895 uppgick 
till 80, deraf inom landsförsamlingarne jemte städerna Söder
hamn och Hudiksvall 74 samt i Gefle, som ar 1893 utgick ur 
landstinget, fo\ Lönebidragen till slöjdundervisarne utgjorde 
sammanlagdt för åren 1891—1893 9,100 kr. och för aren 189-1 
och 1895 5,300 kr. 

Vidare har Landstinget för att bereda folkskolelärare frun 
länet tillfälle att begagna sig af undervisningen vid Nääs sh">jd-
lärareseminarium, i ändamål att utbildas till lärare vid de i länet 
anordnade slöjdskolor för gossar, för livarje ar under perioden 
stält medel till Hushållningssällskapets förvaltningsutskotts för
fogande, nämligen för de tre första aren 5()0 kr. ärligen samt 
för hvartdera af aren 1894 och 1895 300 kr. 

4. Kommunikationsanstalter och varubyten. 

A) Landtkommunikationer. Rörande trafiken å den genom 
länet framlöpande norra stambanan jemte dess utgreningar, 
banorna Kilafors—Söderhamn—Stugsund och Ljusdal—Hudiks
vall åberopas följande tabell C (sid. 14). 

Angående Gefle—Dala och Gefle—Ockelbo jernvägar äro 
följande uppgifter meddelade: 

Sedan Uppsala—Margretehills jerncägsaktiebolag är 1891 
erhållit koncession å anläggning af jernväg från Gerle förbi 
Bomhus till Löfharsudden, utgörande omedelbar jernvägsförbin-
delse emellan Gefle stad och dess yttre hamn, har efter afsyning 
påföljande ar nämnda jernvägsstiäckning emellan Gufie och 
Bomhus blifvit för trafik öppnad. 

Under perioden har den af Kopparbergs och Ilofors aktie
bolag anlagda jernvägen emellan Yintjerus grufcor oeh Ockelbo 

blifvit utsträckt till Norrsundets lastageplats i Hamrango 
socken. 

Ar 1895 påbörjades af Norra Helsinglands jernvägsaktiebolug 
byggande af en smalspårig jernväg frän Hudiksvall norrut, 10 
km., till Bergsjö kyrka, äfven berörande Helsiug-Tuna. Högsta 
och Harmångers socknar, och under samma år erhölls koncession 
å anläggande af en bredsparig jernväg, benämnd Dala -Hel
singlands jernväg, som, med utgångspunkt vid liolluäs station a 
norra stambanan, kominer att fram löpa genom Bollnäs, Alfta. 
Ofvanakers och Voxna socknar till Orsa station ä Falu-—Orsa-
banan. 

Sedan, i enlighet med 82 § i lagen angående väghållnings-
besvärets utgörande pä landet den 23 oktober 1891. Länsstyrelsen 

Tab. B. Fabriker och handtverk i Gefleborgs län åren 
1891-1895. 
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genom särskilda under år 1892 meddelade utslag reglerat länets 
indelning i väghållning•sdistrikt och deröfvei1 anförda besvär 
blifvit vederbörligen pröfvade, är denna sak nu sålunda afgjord, 
att hvarje tingslag i länet utgör ett särskildt väghållningsdistrikt; 
och har nämnda nya lag vunnit tillämpning i Gestriklands, 
Södra Helsinglands och Vestra Helsinglands fögderier vid 1895 
ars början, men i Norra Helsinglands fögderi, enligt medgifvande 
i nådigt bref den 20 december 1894, först vid ingången af 
år 189»;. 

Nya viigdelningar äro påbörjade i samtliga väghållnings
distrikten med undantag af Södra Helsinglands östra samt Arbrå 
och Jerfsö tingslag; och har, i fråga om hvilka vägar skola i delning 

ingå, Länsstyrelsen meddelat utslag under år 1893 för Bergsjö, 
Delsbo, Forsa och Enångers tingslag samt år 1895 för Ljusdals, 
Södra Helsinglands vestra och Gestriklands begge tingslag. 

Till följande väganläggningar eller vägförbättringar hafva 
under femårsperioden statsbidrag anvisats, nämligen till: 

o) anläggning och förbättring af vägen vid Vikbacken och 
Åsberget i Norrala socken 1,400 kr.; 

b) anläggning af tillfartsvägar till nya landsvägsbron öfver 
Ljusne elf i närheten af Bollnäs kyrka 6,600 kr.; samt 

c) omläggning af landsvägen inom Vexsjö by i Bollnäs 
socken 2,500 kr. 

Tab. C. Inkomster och utgifter vid statens jernvägsstationer inom Gefleborgs län åren 1891—1895. 
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Härjemte har til] en ny bro öfver Ljusne elf i närheten af 
Bollnäs kyrka beviljats statsbidrag till belopp af 55,600 kr. 

Följande med statsbidrag understödda vägarbeten hafva 
under perioden blifvit afsynade och godkända: 

a) anläggningen af väg emellan Los kyrkoby och härads
vägen vid Korskrogen i Färila socken vidkommande delarne 
emellan Los och Håcklaån, emellan Håcklaån och sockengränsen, 
emellan sockengränsen och Skålsjön och emellan Skälsjön och 
Korskrogen, tillhopa 3'7i nymil; 

b) omläggningen af vägen vid Vikbacken och Åsberget, i 
Norrala socken 0'0i; nymil; 

c) omläggningen af tillfartsvägar till bron öfver Ljusne elf 
i närheten af Bollnäs kyrka 0u nymil; 

d) omläggningen af vägen inom Vexsjö by i Bollnäs socken 
0-i4 nymil. 

En ny väg emellan Ljusdals sockens gräns vid Finneby och 
den s. k. Rödbron i närheten af Ramsjö kyrka har under pe
rioden blifvit fullbordad. Denna väg om 2-7 nymils längd har 
anlagts af Marma sågverks och Bergviks och Ala nya aktie
bolag gemensamt för en kostnad af 27,913 kr. 17 öre. 

Härjemte hafva i följd af de påbörjade vägdelningarne 
ganska många vägar blifvit iståndsatta och förbättrade för att 
kunna till allmänt underhåll indelas. 

Under perioden hav den i Bollnäs socken befintliga, af trä 
uppförda, s. k. Färjesundsbron öfver Ljusne elf blifvit nedrifven 
och ersatt af en annan, ett stycke längre upp öfver elfven an
lagd, bro med stenpelare och öfverbyggnad af jern. Denna bro, 
som är 163-4 meter lång och har en 5 meter bred vägbana, har 
kostat 90,630 kr., hvarjemte tillfartsvägar till bron blifvit an
lagda för en kostnad af 13,300 kr. Härtill har, såsom ofvan 
omförmälts, statsbidrag erhållits till belopp af sammanlagdt 
62,200 kr. och har arbetet för öfrigt bekostats dels af Ljusne 
elfs flottningsförening med 31,730 kr. och dels af Bollnäs. Alfta, 
Ofvanåkers och Voxna kommuner med 10,000 kr. 

Bron öfver Ljusne elf i Segersta socken har jemval blifvit 
ombygd och försedd med stenpelare samt öfverbyggnad af trä. 

Den i Ljusdals socken befintliga bro öfver nämnda elf var 
vid islossningen på våren 1895 genom vårfloden och densamma 
åtföljande timmergång utsatt för fara att helt och hållet för
störas. Den blef dock räddad och har sedermera kunnat istånd-
sättas, så att den ännu några år är användbar. 

Sedan början af år 1895 erläggas icke bropenningar vid 
passerande af broarne öfver Ljusne elf, men vid färder öfver 
Gysinge broar utgår fortfarande dylik afgift i enlighet med kung!, 
brefvet till Kammarkollegium den 4 september 1850, likasom 
ock färjepenningar skola gäldas vid begagnande af färjorna i 
Hedesunda norra och södra färjesund. 

Beträffande skjutsanstalterna i länet må anföras, att skjuts
stationen i Lingbo den 1 november 1891 flyttats till Holmsveden; 
att från och med år 1895 ett gäsfgifveri är inrättadt i 
Los; samt att Länsstyrelsen under år 1895 förordnat, att gäst-
gifveriet i Högbo skall vid 18D7 års ingång, förändradt till 
skjutsstation, flyttas till Yttre Sandviken. Vid periodens slut 
funnos i länet 38 gästgifverier och 6 skjutsstationer och var 
skjutsentreprenad inrättad vid samtliga skjutsanstalterna med 
undantag af Kårböle gästgifveri. 

Skjutsentreprenadbidragen hafva varit bestämda till föl
jande belopp: 

Skjutslegan utgjorde är 1X95 vid Alfta gästgifveri 1 kr. 85 
öre, vid Karböle gästgifveri 1 kr. 31 öre och vid öfriga skjuts-
anstalter 1 kr. 90 öre per nymil. 

Antalet af de vid skjutsanstalterna utgångna häst-ur. som 
under femårsperioden 1886—1890 utgjorde 72,867, eller i medel
tal 14,573 årligen, har under nu ifrågavarande period uppgått 
till 72,817, eller i medeltal 14,563 om året. 

I fråga om allmänna vägar orh skjutsning hänvisas i öfrigt 
till bifogade tabell 2. 

För velocipedåkning å allmänna vägar på länets landsbygd 
har Länsstyrelsen genom kungörelse den 16 maj 1895 utfärdat 
ordningsföreskrifter. 

Är 1895 funnos i länet 8 postkontor, nämligen i Gefle. 
Söderhamn, Hudiksvall, Bollnäs, Gysinge. Ljusdal, Ljusne och 
Storvik, samt 80 poststationer; och var antalet af de i länet 
befintliga telegrafstationer 45, deraf 37 jernvägstelegrafstationer. 

Telefonväsendet har under perioden betydligt utvecklats, i 
synnerhet genom rikstelefonens utsträckande till nästan alla 
delar af länet. Sålunda har Telegrafverket öfvertagit icke blott 
de enskilda telefonledningarne i länets städer utan äfven Here 
dylika ledningar å landsbygden, hvarjemte nya ledningar blifvit 
flerstädes anordnade. 

B) Sjökommunikationer. Å länets kust upprätthålles under 
seglationstiden trafiken emellan städer och hamnar af ett större 
antal ångbåtar och bedrifves på sådant sätt jeinväl fraktfart 
med åtskilliga utländska hamnar. 

Under perioden har äfven å sjön Varpen vid Bollnäs ång
båtstrafik påbörjats medelst ungslupar, af hvilka en under en 

l) Uppehölls genom entreprenad, utan alt entreprenadbidrog dervid fckuts 
eller ntgätt. — "2) Uppehölls ej genom entreprenad. 
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del af sommaren 1895 upprätthöll regelbundna turer emellan 
sjöns stränder. 

Genom resolution den 17 mars 1891 meddelades af Kung). 
Maj:ts Befallnimjshafvande föreskrifter rörande Testeboans far
led emellan Strömsbro och Gefle hamn. 

Rörande starternas hamnområden äro genom särskilda nå
diga href bestämmelser af Kungi. Maj:t meddelade, nämligen för 
Hudiksvalls hamn den 19 juni 1891, för Söderhamns hamn den 
8 april 1892 och åen f> maj 1803 samt för Gefle hamn den 20 
oktober 1893. 

Nya taxor å hamnafgifter, som skola lända till efterrättelse 
intill utgången af år 1898, hafva blifvit faststälda för städerna 
Gefle. Söderhamn och Hudiksvall och hafva tillika, enligt Kungl. 
Maj:ts nådiga bemyndigande, nya taxor å s. k. grundpenningar, 
gällande till nämnda års slut, af Länsstyrelsen utfärdats för 
lastageplatserna Iggesund, Klasviken, Saltvik, Stockvik, Enånger, 
Snäekmor, KäHskär, Sandarne, Kybanm och Ljusne. 

Vidkommande fgriurättningarne å länets kust är att an
teckna, att linsfvrar af f>:te ordningen utan ständig bevakning 
blifvit uppförda dels på Gashällan öster om BålsÖn utanför 
Hovnslnndet «>Mi dels på Edskökhibb samt. att en inseglingsfyr 
anbragts å Krakön till ledning för sjöfarande vid segling genom 
Kråksundet. 

Rörande \\eih\iu\VLinni\eflottlerters anordnande och begagnande 
hafva under femårsperioden beslut af Länsstyrelsen meddelats: 

Kloltleden emellan Annsjöu oeh Gällsta sägdamm samt emellan Gräugsjön oeh 
Gnarpsän: Reglemente för floHningsföreningeti faststäldes den 14 november 1801, 
och flottledsbyggnaderna blefvo offer afsymng godkända den 12 november 1892: 

Tandsjöäns fiottled (4:de distriktet af BjÖruän) och Gryssjoäns fiottled (5:te 
distriktet fif Björnän) ordnades igenom ntslag, den förra den 25 mars 1891 och 
den senare den 2 maj 1S!I,'J, och hl ef ve» byggnaderna- efter afsyning godkända, i 
ior.-tmitnnda HoUled den Ii) april 1893 och i den senare flottleden genom reglerings-
itMasjet den 2 ma] 1893; 

Nedersta DaleHYens flottled emellan länsgränsen vid Angsön oeh Farnas i 
Klfkarlehy socken: Byggnaderna i distrikten 1—4 godkändes den 1 december 1809; 
om ändringen af Höftleden i Gärdsjön oeh kägbosundet meddelades föreskrifter 
den 11 april 1891: och den 2 maw 1893 tilläts inrättande af ett skiluingsställe 
vid Mchede, hvilket efter afsyning godkändes den 7 februari 1894; 

Dalans flottled: Den 15 novonher JS93 reglerades flottled i Palsjöäu eller 
Dalan frun oeh med Stora Dal sjön till sjön Or inom Jerfso, Undersviks och Arhrä 
socknar: reglemente för flott ningsf öreningen faststäldes den 14 juni 1894 och 
ilotUedslviggumlerna godkändes den 12 derembev Hämma är: 

Rniiiis tlnttled: Den 3 maj 1893 godkändes llottledsbyggnadern» l Enån frän 
och med de^ källsjö Svartsjön i Ytter-Hogdafs socken till ans inflöde i Tijnsiie 
elf jemte biflödena Prestskogsän och Qvisthäeken: 

Gopaäns och Ilamrängeaiis flott led: Genom utslag den 7 oktober 1891 regle
rades mittled i vattendraget frän och ined sjön Gopan i Hanebo soeken genom 
sjön Idngareii i Skogs socken till Yjfcsjön i llamränge socken oeh vidare i Ilam-
rängean förbi YilWs bruk till Uamrängef|ärden och Norrsnndeh 

Ilassfla\:ttfcndragens fiottled: Kfter verkstälda afsyningar godkändes fiottleds-
bvirgmidcrna den 11 augusti I89'S för X:(]e distriktet, eller i vattendrnget från 
Kittciiiis mynning till Ifolmsjön. sam! den 1 augusti 1S4,I2 för 9:de, 10:de, 12:te 
ni-h 1 l:de distrikten, eller i vattendragen frän nrh med Klingersjön till Stensjön 
-"Hot tViiti och med .Stensjön till Svartans inflöde i kölän, i Kollin frän Svartåns 
inbtpp illl Askesjön och vidare frän oeh med Askesjön till 11 asselasjön; 

•Lidraäns flotlled frän dädnuis masugn genom Ockelho, .Täderbo, Ofvansjö oeh 
llögho soekimr till Slorajim blef den f> november 1891. efter godkännande af 
jbittledsbvggnaderna, upplåten till allmänt begagnande: 

kitta» tloUied frän ktUsjön i Bergsjö socken till Holmsjön nära Ströms 
bruk i llarmäugers socken reglerades genom utslag den 14 juni 1894: 

l-jifsnc elfs ibitiled: (>VIIDIII utslag den 1 juni 1SH5 föreakrifna arbeten i 
Arhrä kyrksjö jemte Ångasnndet godkändes efter afsyriing den Ifi november 1891: 
ändrade bestämmelser rörande fintt ningen genom Bergviken och Mar men meddelades 
deu <> juni 1^94: 

Loans fiottled: Nya föreskrifter för ordnande af flottleden från Loans källsjö 
Karsjön i Färila socken genom Daåseu, Losjön, Tennsjön, Lomsjön och Manus)ön 
jemte flere mindre vattensamlingar till vattendragets utlopp i Voxna elf vid byn 
Lokilen meddelades den 25 maj 1892; 

Moåns flottled: Genom ntslag den 1 juni 1893 godkändes flottledsbyggnaderna 
t MÖrtän frän södra gränsen af Oekelboverkens rekognitionsskog och i Moåu från 
dess sammanflöde med Mörtån till utloppet i By sjön: 

Oppliåns flottled från Lillstugutjärn till Letsjön i Ljusdals socken reglerades 
oeh deH utförda byggnader godkändes genom utslag den 15 november 1892: 

Skogssjöåns flottled: Uti Oreelfs biflöde Skogssjöän inrättad flottl«d blef, 
efter byggnadernas godkännande, upplåten till allmänt begagnande den 18 
augusti 1891: 

Rösteäns flottled: Nya byggnader i o;dje och 4;de distrikten, hvarom for-
ordnats genom utslag den 17 mars 189o, blefvo efter afsyning godkända den 10 
augusti samma är: 

Skarpävattendrageos flottled: Den 18 jaunari 1892 meddelades föreskrifter 
om ändrade anordningar i Hytteboän, hvarefter byggnaderna godkändes den 24 
september 1894; 

Hybosjöns flottled: Den 4 februari 1891 ordnades flottled emellan Svin-
hammars bom vid Ljusne elf och uppfordrings verket vid Hybo jern vägsstation; 

Testeboans flottled från sjön Fantsen till Geflefjardeu reglerades genom ntslag 
den iM mars 1891 och blefvo derefter flottledsbyggnaderna den 24 oktober 1893 
godkända; 

Yoxua elfs flottled: Den 31 december 1894 meddelades föreskrifter rörande 
inrättande af ett sorterings st alle vid Voxsätter i sjön Varpen, hvarefter för sådant 
ändamål gjorda anordningar genom resolution den C november 1895 godkändes; 

Flottledeu i Kungsbergs Lillan från Svärdsjö sockens gräns till åns utlopp 
i Jädraån har genom resolution den 16 juni 1891 blifvit aflyst. 

C) Sjöfart och B) Handel. Rörande sjöfarten åberopas 
efterföljande tabeller D^ E och F. 

Tab. D. Antal och drägtighet af de till Gefleborgs län hörande 
fartyg åren 1891—-1895. 
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Ar 1890 tillhörde länet 154 fartyg om tillhopa 31,787 tons 
drägtighet, af hvilka i inrikes sjöfart användes 98 om 4,571 
ton och i utrikes sjöfart 56 om 27,216 ton; och svarade här
emot år 1895 65 fartyg om 22,379 tons drägtighet, deraf be
gagnades i inrikes sjöfart 29 om 3,137 ton och i utrikes sjöfart 
35 om 19,179 ton, hvarförutom 1 om 63 ton icke var begagnadt. 

Tulluppbörden vid länets tull kamrar, fyr- och båkmedel in
beräknade, har under perioden uppgått till följande belopp: 

Länets export af trävaror har, fördelad på tullkammar
distrikt, haft den omfattning, som utvisas af nedanstående 
öfversigt: 

Af trämassa utskeppades i Gefle 3,127,152 kg. år 1891, 
7,178,077 kg. ar 1892, 14,100,770 kg. år 1893, 13,217,400 kg. 

Tab. E. Antalet af de i Gefle, Söderhamns och Hudiksvalls 
sjömanshus åren 1891—1895 inskrifne sjöfarande. 

år 1894 och 16,949,800 kg. år 1895; samt i Hudiksvall år 1894 
1,355,025 kg. och år 1895 1,713,592 kg. 

Utförseln af jern och stål har under perioden i länets städer 
uppgått till nedan angifna belopp i kilogram, nämligen: 

Gefle. Söderhamn. Hudiksvall. 

År 1891 . . . . 23,039,099 8,263,767 5.868.421 
> 1892. . . . 25,876,920 7,847,314 8,125,246 
> 1893 . . . . 20,639,155 6,251,691 10,242,678 
» 1894 . . . . 28,404,595 5,312,747 5,331,623 
> 1895 . . . . 31,542,775 9,272,766 10,432,649 

Från Gefle har utförts zinkmalm till följande belopp: år 
1891 2,485,190 kg., år 1892 1,695,000 kg., år 1893 1,426,310 
kg., år 1894 2,653,000 kg. och år 1895 3,182,340 kg.; och ut
skeppades derifrån under år 1894 jernmalm till en myckenhet 
af 460,500 kg. 

Antalet af handlande jemte deras betjening utvisas af 
följande tabell: 

Den s. k. gårdfarihandeln, som hotat att taga en alltför 
stor utsträckning, har under perioden blifvit betydligt inskränkt. 
Tillstånd att inom länet drifva dylik handel har meddelats för 
år 1891 åt 143, för år 1892 åt 110, för år 1893 åt 110, för 
år 1894 åt 117 och för år 1895 åt 100 personer. 

Några i allmanackan kungjorda allmänna marknader före
komma icke inom länet, men ett annat slags marknader eller 
s. k. liqvidationsmöten hållas fortfarande årligen dels i Bjur-
åkers socken (pålsmessomarknaden), dels i Jeifsö socken och 
dels vid Knåda i Ofvanåkers socken. Då dessa möten icke 
blott äro obehöfliga såsom afsättningstillfällen, utan äfven med
föra en del olägenheter med afseende å den allmänna ordningens 
upprätthållande, så att särskild polisvakt måste vid dem an
ställas, hafva åtgärder för deras afskaffande blifvit vidtagna, 
hvilka åtgärder likväl, om än ej alldeles fruktlösa, icke ännu 
frambragt den verkan, som åsyftats. 

Tab. F. Hamnafgifter erlagda i Gefleborgs län för fartyg och i länets städer för varor åren 1891—1895. 

K. Maj:ts BefnllninyshafBantles feniärsberättelaei- 18H1—Wilö. Gejeborgs län. 3 
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Pa landsbygden liafva allmänna torgdagar hållits vid Sand
vikens bruk, vid Torsåkers kyrka, i Storvik och vid Gysinge. 

Utom den utskänkning af bränvin, som med särskildt till
ställd idkats å passagerareangfartyg, har under femårsperioden 
all uishänkniiig och minutförsäljiiing af spirituösa drycker i 
länet utöfvats i staderna genom der bildade bolag. I fräga om 
de influtna bränvinsmedlens belopp och fördelning de särskilda 
försäljningsåren hänvisas till efterföljande tabeller: 

Af dylika medel tilldelades: 

5. Kameralförhållanden. 
I sammanhang med do i tabel lerna 3—6 meddelade uppgifter 

angående hemman och lägenheter, fideikommisset', aktiebolags 
och utlöndingars egendomar va. ra. må här följande anföras. 

Under ifrågavarande period liafva 45 kronolägenheter eller 
andelar af sådana, blifvit till skatte försålda, hvaraf 42 i Ockelbo 
och o i Hedesunda socken, och liafva dervid skatteköpeskillingen 
uppgått till sammanlagdt 176 kr. 47 öre. 

Enligt nådiga skrifvelsen till Kungl. Domänstyrelsen den 27 
juni 1887 liafva under perioden å offentliga auktioner emot 
nedan angifna köpeskillingar försålts följande indragna militie-
boställen: 

Summa 179,820 kronor 

Vid dessa försäljningar liafva dock undantagits och för 
tronans läkning hibehiillitst nedannämiula egolotter, nämligen: 

iif Siifwir.-la II:r 1 den genom nådigt bref ilen 25 juni 18S0 från hemmanet 
.'ifi.kiM.-i <.<-h lill kronopark alWitln skogstrakt: 

ut' Sjiilluiiure n:r - iilskoirs- or\i iiiellauskogsskiftena, att till kronopark »f-
»iitins. ilcnii! desamma pSlorl-i d t skattctiil af 1 "res- "il penningeland eller \\\ 
mtl iii-li de» fiitsålila ilclcn af i-gt'wl»mcn påfört» återstående 6 ören- '•> peniiinge-
l-uid eller .'. l"{ mtl: 

af Cariic n:r '.' Kebbskogen, som förenats med det förut till kronopark af-
sulla Millskogsskiflcl. siiilil lieniskogs- och iiiellauskogsskiftena, hvilka stälts under 
«kic.'-»»tKti-iii! oineilellmru \iir.l och förvaltning: varande den försålda delen af egen
domen fördelad i - i \ siirskilda himnianslotter med ett sammanlagdt skattetnl af i! 
öres- IN pciihingcland eller ';'"4 mtl, i följd hvaraf det pä kronans behållna delar 
af bostället belöpande skalteUd utgör >3 öres- 1 penningeland eller £4J mtl: 

af Haga n:r 9 de till hemmanet hörande tvenne utskogsskiften, hvilka stälts 
under skogsstatens förvaltning, dervid dessa påförts ett skattetal af 2 öres- 14 
penningeland eller 6gj mtl samt försålda egendomen tillagts återstående 6 öres-
10 penningeland eller $%4 mtl; 

af Storhyn n:r 11 de till bostället hörande tvenne utskogsskiftena samt det 
emellan Töfva och Hofva bvar belägna skogsskiftet, hvilka skiften stälts under 
skogsstatens värd och förvaltning med ett skattetal af 3 öres- 20 penningeland 
eller £^ mtl, till följd hvaraf försålda egendomen skall motsvara ett skattetal af 
2 öres- 10 penningeland eller v^V mtl. 

På grund af ofvanberörda försäljningar har de försålda 
egendomarnes natur förändrats från krono till allmänt frälse. 

Vidare är att bemärka: 
att den vid inloppet till Gefle belägna Fredriksskansholmen 

enligt nådigt bref den 27 maj 1892 blifvit öfverlåten från kro
nan på Gefle stad emot en köpeskilling af 20,000 kr.; 

att f. d. fänriksbostället Broddböle n:r 1 om | J mtl, jem-
likt nådigt bref den 23 juli 1892, blifvit afsatt till skogsdomän; 

samt att jemväl den under indragna öfverstelöjtnantsbostället 
Åbyn n:r 16 hörande lägenheten Sveden sedan den 14 mars 
1894 är stäld under skogsstatens vård och förvaltning. 

Angående roteringsväsendet må antecknas: 
att sedan enligt kungl. kungörelsen den 13 juli 1887 under 

perioden blifvit vakanssatta 26 rotar vid Norrlands första och 
12 rotar vid Norrlands andra båtsmanskompani, båtsmanskotn-
paniernas i länet effektiva nummerstyrka vid 1895 års utgång 
utgjorde 83 rotar vid första och 39 rotar vid andra kompaniet; 

att rotering under perioden åsatts 13 hemman eller hem-
mansdelar, hufvudsakligen bestående af de till frälse omförda 
kronoegendomarne; 

samt att de belopp, som på grund af lagarne angående 
lindting i rustnings- och roteringsbesvären den 5 juni 1885 och 
den 2 december 1892 under perioden af rust- och rotehållarne 
inom länet tillgodonjutits dels genom kontanta utbetalningar vid 
uppbördsstämmorna för effektiva och tillfälligt eller till Kungl. 
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Helsinge regemente vakan ta. rotar och dels genom afkortning å 
vakansafgifterna för de till statsverket vakanta rotarne, utgjort 
i kr. för: 

På grund af kungl. kungörelsen angående ned .sättning i de
på viss jord hvilande grundskatter den 5 juni 1885 har i 18% 
års jordeboksförändringsextrakt och kronoräkenskaper skett af-
skrifning af grundränta och piesternas utlagor till belopp af 
sammanlagdt 70,6fi4 kr. 17 öre; och sedan derjemte med stöd 
af lagen angående enahanda ämne den 2 december 1892 för är 
1894 ytterligare blifvit afskrifna grundskatter och presternas 
utlagor med tillhopa 114,735 kr. 96 öre, har sålunda afskrifvits 
ett sammanlagdt belopp af 185,400 kr. 13 öre. 

Kronotiondesättning har under perioden verkstälts å ny-
hemman och ökeskatter till följande antal, nämligen i Alfta 
socken 13, i Ofvanäkers socken 17, i Voxna socken 43, i Färila 
socken 12 och i Los socken 77. 

Afgälder liafva under åren 1891—1895 faststälts för 784 
jordafsöndringar, deraf 391 i Gestriklands, 43 i Södra Helsinglands^ 
347 i Norra Helsinglands och 3 i Vestra Helsinglands fögderi. 

Rörande beloppet af bevillningen inom länet meddelas föl
jande öfversigt: 

Uddemantalskassornas ställning vid periodens början och 
slut inhemtas af nedanstående tabell: 

Till upplysning mu hmdtmiiteriet i länet under femårsperio
den åberopas nedanstående tabell G. 

Hus de på eget ansvar arbetande landtmätarne liafva i all
mänhet varit anstälde 6 tjenstebiträden. 

Kostnaderna för de under perioden afslutade laga skiften 
liafva utgjort: till landtmätare och gode män 202,235 kr. och 
öfriga utgifter dervid, såsom utflyttningskustnader m. ni., 93,029 
kr., eller tillsammans 295,2t>4 kr., hvilket gör 2,713 kr. pa 
mantalet; och kunna, enligt uppgift, kostnaderna för öfriga 
landtmäteriförrättningar under perioden beräknas till omkring 
150,000 kr. 

Rörande länets landa/ings inkomster o<7i utgifter under 
ifrågavarande period har Landstingets kamrerare meddelat i ta
bell 11 (sid. 20) bifogade uppgifter. 

Tab. G. Laga skiften m. m. i Gefleborgs län åren 1891—1895. 
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6. Politi. 

De tre allmänna läroverken i länet, nämligen högre all
männa läroverken i Gefle och Hudiksvall samt lägre allmänna 
läroverket i Söderhamn, hafva under perioden haft följande antal 
lärjungar: 

Ar 1891 . 

> 189-2 . 

• 1893 . 

> 1894 . 

» 1895 . 

Gefle borgareskola, som under vårterminen 1801 bestod af 
allenast 1 klass, liar derefter ökat klassantalet: höstterminen 
1891 till 2, höstterminen 1892 till 3 och höstterminen 1893 till 
4 ; och utgjorde lärjungavnes antal: 

Utgifterna för nämnda skola, hvilka bestridas med ränte-
medel af skolans under Gefle stads drätselkammares förvaltning 
stående fonder, hafva enligt de af Gefle stadsfullmägtige hvarje 
är för skolan faststälda stater uppgått till följande belopp: år 
1891 12,832 kr. 61 öre, år 1892 16,001 kr. 69 öre, år 1893 
23,824 kr. 65 öre, år 1894 25,046 kr. 40 öre och år 1895 
21,846 kr. 68 öre. Härutöfver har år 1891 såsom köpeskilling 
för den till skolan inköpta gården rr.r 9 och 10 i Gefle stads 
2:dra qvarter utbetalts ett belopp af 45,000 kr. 

I de tre låroverken för flickor, nämligen högre flickskolan 
i Gefle, Söderhamns elementarläroverk för flickor och Hudiks
valls elementarskola för flickor, har under perioden elevernas 
antal varit följande: 

l) Deriblimd statsanslag till skogsodlingens befrämjande med 395 kr. år 1894 
ocb 389 kr. år 189;> s:imt för sistnämnda år bidrag till döfstnmundemsningen 
med 2,800 och vinst å köpeskilling för fastigheter 1,200 kr. 

Till upprätthållande af omförmälda tre läroverk hafva under 
perioden följande bidrag lemnats, nämligen till flickskolan i 
Gefle: af staten för hvart af åren 1891—1893 1,900 kr. och 
för hvart af åren 1894 och 1895 2,000 kr., af länets landsting 
för hvart af åren 1891—1894 1,500 kr. och för år 1895 500 
kr. och af Gefle stad för hvart af åren 1891—1894 2,000 kr. 
och för år 1895 3,000 kr.; till flickskolan i Söderhamn: för 
hvarje år af staten 1,500 kr. och af Landstinget likaledes 1,500 
kr.; samt till flickskolan i Hudiksvall: af staten och Landstinget 
för hvarje år tillhopa 3,000 kr. samt af stadens sparbank år 
1891 5,000 kr. och för hvartdera af åren 1892 och 1893 
2,500 kr. 

Om den i förra femårsberättelsen omförmälda s. k. franska 
skolan kan endast meddelas, att den under år 1895 upphört 
med sin verksamhet. 

För allmänna folkundervisningen funnos vid femårsperiodens 
början och slut skolor till följande antal: 

>/i 1891. M / H 1895. 

Folkskolor, fasta 255 262 

• flyttande 13 4 

Mindre folkskolor, fasta . . . . 03 83 

» •> flyttande . . 65 63 

Småskolor, fasta 138 155 

> flyttande . . . . . . 28 28 

S uran) a 362 695 

Ar 1895 upprfttthöllos i länet 66 fortsättningsskolor i 
följande distrikt, nämligen 7 i Gefle, 3 i Hamrånge, 2 i Hiile, 
4 i Bögbo, 8 i Valbo, 2 i Hedesunda, 1 i Ockelbo, 1 i Jäderbo, 

Tab. H. Gefleborgs läns landstings inkomster och utgifter åren 
1891—1895. 
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5 i Ofvansjö, 5 i Torsåker, 3 i Öster-Fernebo, 1 i Rengsjö, 1 
i Mo, 9 i Söderala, 5 i Söderhamn, 2 i Norrala, 1 i Bollnäs, 
2 i Ljusdal, 2 i Hudiksvall, 1 i Njutänger och 1 i Gnarp. 

Af s. k. aftonskolor funnos nämnda år å landsbygden en
dast 2, deraf 1 i Bollnäs och 1 i Ljusdals församling. 

De skolpligtcga barnens antal uppgick vid periodens början 
till 33,366 och vid dess slut till 37,908 och var antalet af de barn, 
som år 1895 begagnade sig af undervisningen i folkskolorna, 
31,859. 

Antalet af lärare och lärarinnor vid folkskolorna uppgick 
år 1890 till 563 och år 1895 till (135. 

Under hela femårsperioden har af länets landsting till af-
lönande af två folkskoleinspektörer, en i Gestrikland och en i 
Helsinglaud, anvisats U,0(J0 kr. årligen; och hav Landstinget liär-
jemte dels stält till dess särskildt utsedde folkskolekomiterades 
förfogande för hvartdera af åren 1891 och 1892 1,000 kr. samt 
för åren 1893—1895 ett årsanslag af 500 kr., dels för hvart af 
åren 1891—1894 anslagit 1,000 kr. att genom folkskoleinspek-
törerne fördelas såsom kostnadsbidrag till hållande af folkskole
lärare- och kretsmöten inom länet under samma år, dels ock för 
år 1895 beviljat ett anslag af 2,500 kr. till anordnande i Boll
näs af en lärokurs för folkskolelärare inom landstingsområdet. 

Till upprätthällande af småskolelärareseminariet i Bollnäs 
hafva af Landstinget för hvarje år af perioden anvisats 4,400 kr. 
att användas till aflöning af föreståndare, öfningslärarinna och 
tiilfällige öfningslärare i slöjd, säng och gymnastik samt till 
hyra för lokal, inköp af ved och ljus samt underhäll af inven
tarier och materiel, hvarjemte till stipendier åt behöfvande lär
jungar vid seminariet från Landstinget årligen utgått ett anslag 
af 1,500 kr. Under perioden hafva vid seminariet tre kurser 
afslutat», en år 1892, en år 1893 och en år 1895, och uppgick 
antalet af de utexaminerade eleverna är 1892 till 21, år 1893 
till 27 och är 1895 till 26. 

De i Bollnäs inrättade folkhögskolorna, den ena för man
liga och den andra för qvinliga elever, hafva äfven under denna 
femårsperiod varit i verksamhet, dervid de begge åtnjutit anslag 
af Landstinget och staten, nämligen den manliga folkhögskolan 
af Landstinget 2,500 kr. årligen och af staten år 1891 2,750 kr., 
år 1892 2,925 kr., år 1893 2,890 kr., år 1894 2,925 kr. och år 
1895 3,020 kr., inberäknadt understöd till mindre bemedlade 
lärjungar; samt den qvinliga af Landstinget 400 kr. årligen och 
af staten år 1891 675 kr., år 1892 800 kr., år 1893 775 kr., 
år 1894 1,030 kr. och år 1895 1,100 kr., deruti jemväl inberäk
nade understöd åt mindre bemedlade elever. Antalet elever har 
i medeltal årligen utgjort vid den manliga folkhögskolan 36 och 
vid den qvinliga 18. 

Rörande den verksamhet, som under åren 1891—1895 ut-
öfvats af föreningen i Gefle för skollofskolonier, har Länsstyrel
sen inhemtat, att antalet af de utsända kolonierna, hvilka hvarje 
sommar vistats å landet 57—65 dagar, varit år 1891 3 och 
derefter 4 ärligen, samt att i dessa kolonier deltagit år 1891 
34 gossar och 42 flickor, är 1892 52 gossar och 51 flickor, år 
1893 46 gossar och 57 flickor, är 1894 47 gossar och 55 flickor 
samt år 1895 49 gossar och 51 flickor. Vid 1895 års slut ut
gjordes föreningens tillgångar af: grundfond 11,170 kr. 95 öre, 
inventarier, värda 3,619 kr. 7 öre, och öfverskott, disponibelt 
för 1896 års kolonier, 758 kr. 98 öre, tillsammans 15,549 kr. 

Vid navigationsskolan i Gefle har antalet af inskrifne och 
utexaminerade elever varit följande: 

Frän länets a Kimmo i Alfta socken förlagda Unultbruks-
skola, som varit i åtnjutande af ärligt statsanslag till belopp af 
4,000 kr., hafva under åren 1891—1895, efter erhållen under
visning i åtskilliga för landtbrukareu virfiga praktiska ueh teo
retiska ämnen, utgått rättarelärlingar till ett antal af 3u, deraf 
15 från Gestrikland och 15 från Helsinglaud. 

Vid tekniska aftonskolorna i Gefle, Söderhamn och Hudiks
vall har under perioden undervisning meddelats at det antal 
elever, som nedanstående tabell utvisar: 

Vid nyssnämnda skolors upprätthållande hafva understöd 
lemnats dels af staten och dels af vederbörande kommuner, näm
ligen till skolan i Gefle af staten 1.500 kr. och af kommunen 
2,500 kr., till skolan i Söderhamn af staten 900 kr. och af 
kommunen 900 kr. samt till skolan i Hudiksvall likaledes af 
staten 900 kr. och af kommunen 900 kr., allt årligen. 

I sammanhang härmed kan omnämnas, att länets hushåll
ningssällskap, för att sätta trenne arbetare eller yrkesidkare 
med framstående anlag i tillfälle att begagna sig af undervis
ningen vid tekniska skolan i Stockholm, anvisat för hvarje ar af 
perioden ett belopp af (J00 kr., deraf tre personer från länet år
ligen för nämnda ändamål beviljats understöd. 

Genom arbetareinstituten i Gefle och Söderhamn hafva 
äfven under nu ifrågavarande period hvarje år anordnats före
läsningskurser, hufvudsakiigen afsedda för arbetareklassen, och 
hafva nämnda anstalter blifvit understödda med följande anslag. 
nämligen arbetareinstitutet i Gefle af staten för hvart af åren 
1891—1893 2,000 kr., för är 1894 1,700 kr. och tor ar 1895 
1,500 kr. samt af Gefle stad 1,500 kr. och af enskilde 500 kr. 
årligen, och arbetareinstitutet i Söderhamn hvarje är af staten 
1,000 kr. och af kommunen 1,000 kr. 
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För att lemna ungdomen tillfälle till nyttig sysselsättning 
om aftnarne och dervid bibringa densamma åtskilliga för landt-
mannen gagnande kunskaper hafva sedan hösten 1895 på Hus
hållningssällskapets föranstaltande inom fem särskilda hushalls-
gillen ganska talrikt besökta undervisningskurser i landt-
manuaämnen af dertill kompetenta personer hållits, och är af-
sigten att efter hand bereda allt flere socknar samma förmån. 

För befrämjande af den verksamhet, som utöfvas af Gefle
borgs läns förening för sinnesslöa barns vård, har länets lands
ting fattat följande beslut: Sedan Landstinget dels för åren 
1890—1894 beviljat ett årligt anslag af 200 kr. för hvarje i 
nämnda förenings idiothem intaget barn från länet, i följd 
hvaraf skulle i den årliga utgiftsstaten upptagas ett belopp af 
5,000 kr., dels ock för åren 1891 och 1892 anvisat ett under
stöd af 200 kr. ärligen för hvarje i föreningens arbetshem för 
shuiesslöa intagen, länet tillhörande idiot, för hvilket ändamål 
ett förslagsanslag af 1,400 kr. för hvartdera året i utgiftsstaten 
upptagits, har Landstinget för åren 1893—1897 beviljat ett är
ligt förslagsanslag att utgå med 200 kr. för hvarje i någon af 
ifrågavarande förenings anstalter vårdad sinnesslö person intill 
ett belopp af högst 10,000 kr. 

För att at blinda barn från länet bereda tillfälle till er
hållande af undervisning i blindskolan i Vexjö eller å blind
institutet vid Tomteboda, har Landstinget för åren 1891—1894 
anslagit ett belopp af 600 kr. årligen, att användas såsom un
derstöd i berörda hänseende, beräknadt efter en afgift af 300 
kr. för hvarje barn ärligen, dock med Landstinget förbehållen 
rätt att hos vederbörande kräfva ersättning för hälften af hvad 
sålunda utbetalts; och har Landstinget derjemte för år 1895 an
visat ett belopp af 200 kr. för hvarje i skolhemmet för blinda 
döfstumma i Venersborg intaget barn från landstingsområdet att 
till nämnda skolhems styrelse utbetalas. 

Till den i Bollnäs befintliga •undervisningsanstalten för öf-
veråriga döfstumma har af Landstinget anslagits ett belopp af 
100 kr. ärligen för hvarje elev från länet; och hafva under pe
rioden i nämnda anstalt undervisats, jemte elever frän andra 
län, följande antal elever från Gefleborgs län, nämligen: vår
terminen är 1891 8, läsåret 1891—92 7, 1892—93 5, 1893—94 
1 och 1894--95 1 samt höstterminen 1895 1. 

Af de till sjette döfstumundervisuingsdistriktet hörande tre 
skolor har under nu ifrågavarande period en varit förlagd i 
Bollnäs, i hvilken skola, jemte elever från Uppsala och Koppar
bergs län, elever från Gefleborgs län till följande antal varit 
intagna, nämligen: 23 år 1891, 21 aren 1892 och 1893, 19 år 
1894 och 18 ar 1895. 

Vid 1894 års landsting beslöts, på framställning af skol
styrelsen i ofvannämmla distrikt, att en skolhusbyggnad af sten 
för distriktets döfstumskola, beräknad för internat, med 50 elever, 
skulle i enlighet med ritningar och kostnadsförslag, uppgjorda 
af arkitekten Ll. T. Holmgren, under åren 1894—1897 uppföras 
i GehY på det tomtområde, som af stadsfullmägtige derstädes 
kostnadsfritt för skolan upplåtits, för en beräknad kostnads
summa af 300,500 kr., samt att af den på landstingsområdet 
belöpande andel af nyssnämnda kostnadssumma, eller 104,700 
kr. 57 öre, komrae att ställas till skolstyrelsens förfogande: år 
1894 21,950 kr. 54 öre, år 1895 42,158 kr. 97 öre, år 1896 
25,783 kr. l(j öre och är 1897 14,807 kr. 90 öre, hvarjemte 

skulle betalas andel i kostnaden för erforderliga nya möbler och 
öfriga inventarier. 

Ar 1890 bestämde Landstinget, att den årliga skolafgift, 
som af vederbörande föräldrar eller målsmän borde till Lands
tinget erläggas för hvarje i landstingsområdets döfstumskola in
taget barn, skulle tillsvidare utgå med 75 kr.; och beslöts samma 
år af Landstinget, att de i 6:te distriktets döfstumskolor intagna 
elever från Gefleborgs län skulle under sin skoltid på Lands
tingets bekostnad förses med nödiga klädespersedlar, derfor kost
naden tills vidare beräknades till 60 kr. om året för hvarje elev; 
med tilllämpning af hvilket beslut sedermera uuder hvart och ett 
af periodens är anvisats: åren 1891 och 1892 för 23 barn 1,380 
kr., år 1893 för 21 barn 1,260 kr. samt åren 1894 och 1895 
för 20 barn 1,200 kr. 

I enlighet med de af döfstumskolestyrelsen årligen framlagda 
inkomst- och utgiftsförslagen hafva under perioden för döfstum-
undervisningen anvisats och uttaxerats följande belopp: 

År 1891. År 1892. År 1893. År 1894. År 1895. 

Landstingsområdet, kr. 1 , , . . „ . „ ... ,„„ 1 8,721-60 8,22004 8 19,276 00 12,415-44 11,522-61. .' .' 
Gefle stad . . . . > / ( 1,17538 1,100-57 

Under år 1895 utgjordes läkarepersonalen i länet af 5 pro
vinsialläkare jemte 1 biträdande provinsialläkare, 9 extra pro
vinsialläkare, bland hvilka 1 under år 1893 blifvit anstäld inom 
Los socken, 5 stadsläkare, 4 lasarettsläkare och 2 fängelseläkare, 
hvarjemte i länet funnos de vid Kungl. Helsinge regemente, 
Jerfsö sjukhus för spetälske och statens jernvägar anstälde 
läkare, äfvensom 8 enskildt praktiserande läkare, af hvilka voro 
bosatte 2 i Gefle, 1 i Hudiksvall, 1 i Storvik, 2 i Bollnäs, 1 i 
Ljusdal och 1 i Enånger; och uppgick antalet af samtlige läkare 
till 38, af hvilka 20 bodde i städerna och 18 på landsbygden. 

Såsom lönebidrag till extra provinsialläkare i Delsbo och 
Gysinge har från Landstinget utgått ett belopp af 500 kr. årligen 
till hvardera under åren 1891 och 1892; och har Landstinget 
dessutom, till bekostande af läkarebesök i sjukvårdsändamål inom 
Los socken med 25 kr. för hvarje sådant besök, årligen anvisat 
medel till visst belopp. 

Vid periodens slut praktiserade i länet 7 tandläkare (4 i 
Gefle, 1 i Söderhamn, 1 i Hudiksvall och 1 i Bollnäs), 7 sjuk
gymnaster (4 i Gefle, 1 i Söderhamn och 2 i Hudiksvall) samt 
9 fältskärsmästare (4 i Gefle, 2 i Söderhamn, 1 i Hudiksvall, 
1 vid Iggesund och 1 vid Sandviken). 

Barnmorskornas antal, som år 1890 var 93, hade år 1895 
stigit till 104 — 28 i städerna och 76 på landsbygden — hvilka 
alla med undantag af 7 voro berättigade till bruk af instru-
menter. 

Jemte de 2 i Gefle och Jerfsö stationerade länsveterinärerna 
samt 6 distriktsveterinärer, stationerade i Söderhamn, Hudiks
vall, Bergsjö, Bollnäs, Gysinge och Storvik, funnos är 1895 i 
länet 3 enskildt praktiserande veterinärer: 1 i Gefle, 1 i Ljusdal 
och 1 i Ockelbo. 

Sedan under tilländalupna femårsperioden 4 nya apoteks
inrättningar tillkommit, nämligen apoteket Kronan i Gefle, aV-
synadt under år 1894, medikamentsförrådet i Gysinge, afsynadt 
är 1893, samt apoteket i Los med underlydande medikaments-
förråd i Ljusdal, finnas numera i länet 16 apoteksinrättningar, 
nämligen apoteken Lejonet, Nordstjernan och Kronan i Gefle, 
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apoteken i Söderhamn, Hudiksvall, Alfta, Storvik, Ockelbo, 
Bergsjö och Los, filialapoteken i Jerfsö och Bollnäs samt me-
dikamentsförråden i Ljusne, Delsbo, Gysinge och Ljusdal. 

Vidkommande lasarettsväsendet är att märka, att, efter 
Gefle stads utträde ur Landstinget år 1893, emellan stadsfullmäk
tige i Gefle och Landstinget träffats en öfverenskommelse, inne
hållande bland annat, att nämnde stad och Gestriklands lands
bygd skola, med bibehållande af nuvarande sjukvårdsanstalten å 
Karlsborg vid Gefle såsom en gemensam tillhörighet, hvaruti 
staden och landsbygden hafva lika del, intill 1898 års slut och 
derefter ytterligare under perioder af fem år, i enlighet med de 
båda representationernas minst tre år före hvarje sådan periods 
utgång fattade sammanstämmande beslut, utgöra ett sjukvårds
distrikt; att alla kostnader för den gemensamma sjukvårdens 
upprätthållande och för sjukvårdsanstaltens tidsenliga underhåll 
skola utgöras med hälften af Gefle stad och hälften af Gestrik
lands landsbygd; att stadsfullmägtige och Landstinget skola år
ligen hvardera välja en ledamot i lasarettsdirektionen att tjenst-
göra i tre år; att för granskning af anstaltens räkenskaper och 
förvaltning stadsfullmägtige och Landstinget skola årligen hvar
dera utse en revisor med suppleant; att alla frågor rörande sjuk
vården skola behandlas och afgöras af stadsfullmägtige och 
Landstinget hvar för sig; samt att, hvad stadsfullmägtige och 
Landstinget sammanstämmande bifallit, skall vara författnings
enligt beslut, hvaremot, om de ej varda om ett beslut ense, 
frågan skall vara för den gången förfallen, utom beträffande an
slagsfrågor, i hvilka, der sammanjemkning ej kunnat ske, det 
lägre beslutade beloppet eller afslag skall anses vara faststäldt. 

Till Gefle och Gestriklands lasarett hafva, enligt beslut vid 
1887 års landsting, för hvart af åren 1891, 1892 och 1893 af 
Landstingets medel utbetalts 10,000 kr.; och varder med af-
seende å berörda lasarett i öfrigt meddeladt, att för en tid af 
fem år från och med år 1894 vid lasarettet anstalts en under
läkare med en aflöning af 2,500 kr.; att der uppförts en epidemi
paviljong för en till 45,250 kr. beräknad kostnad; samt att 
lasarettets område blifvit utvidgadt genom upplåtelse från Gefle 
stad af ett öster om lasarettet beläget jordstycke af 11,940 qv.-
meters areal. 

Hvad angår länslasarettet i Söderhamn är att omnämna, 
att under år 1893 fullbordats en ny, på tomten n:r 13 i 6:te 

qvarteret af nämnda stad uppförd, bostad för lasarettsläkaren, 
hvarefter läkarens förra boställsvåning i lasarettet i restaureiadt 
skick börjat användas dels till sjukrum med 12 platser, dels 
ock till direktionsrum jemte linnekammare. 

Ar 1891 fattade länets landsting beslut om uppförande af 
en ny lasarettsbyggnad i Hudiksvall för en beräknad kostnad 
af 218,500 kr., dertill Landstinget anslog såsom bidrag 70,000 
kr., att utgå under 10 år med 7,000 kr. årligen; och har Lands
tinget derefter ytterligare för nämnda byggnad anvisat under 
åren 1892 och 1893 för reglering 'af tomtområdet 3,(543 kr. samt 
år 1894 dels till vattenledning, planering, dränering, belysning 
m. m. 34,500 kr. och dels till stängsel, flyttning af byggnader m. ni. 
11,500 kr. Byggnaden var fullbordad vid början af år 1895. 
så att patienterna kunde den 20 februari samma år från det 
gamla till det nya lasarettet öfverflyttas. Hela byggnadskost
naden, med tillägg af räntor och kreditivafgifter för lån under 
byggnadstiden 14,554 kr. 85 öre, har uppgått till 279,338 kr. 
62 öre, hvartill komma utgifterna för anskaffade utrednings-
persedlar 12,220 kr. 46 öre; och utgjorde vid slutet af år 1895 
sjukvårdsinrättningens skuld 224,424 kr. 76 öre. 

Uppgifter å antalet vårdade samt. inkomster och utgifter 
vid länslasaretten och kurhusen meddelas i nedanstående tabell I. 

1 legosångsafgifterna, sådana de i förra femårsberättelsen 
finnas angifna, har icke skett annan ändring, än att dels för 
Gefle lasarett år 1895 såsom afgift upptagits: för barnsängs-
qvinna 2 kr. 40 öres och dels för lasarettet i Hudiksvall frän 
och med år 1895 utgifterna för patient, tillhörande sjukvårds
distriktet, varit bestämda sålunda: 

i rum med 1 siing 2'40 kr. 

s » > 2 säflgnr 1"80 » 

> • > 3 eller 4 sängar l-40 » 

» allmitii sjuksal l->0 » 

> (lårcell 1-6H » 

Sjukvårdsafgiften har under hela perioden inom alla tre 
lasarettsdistrikten utgjort 50 öre för man och 25 öre för qvinna. 

Med anledning af väckt förslag om vidtagande af åtgärder 
för utbildande af sjuksköterska)', har 1894 års landsting tillåtit 
kommuner, som så önska, att, i mån af utrymme, kostnadsfritt 
anlita vederbörande distrikts lasarett för utbildning af behöfliga 

Tab. I. Antal vårdade samt inkomster och utgifter vid länslasaretten och kurhusen i Gefleborgs län åren 1891—1895. 
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sjuksköterskor; och skola dessa sjuksköterskeelever under utbild
ningstiden vid lasarettet bekomma fri kost, så ock fri bostad, i 
fall sådan kan, utan olägenhet för lasarettet, dem beredas. 

Till upprätthållande af Jerfsö sjukhus för spetälske hafva 
under perioden staten och länets landsting leinnat bidrag, den förra 
med 14,000 kr. och det senare med 4,000 kr. årligen. Antalet 
af de å sjukhuset intagna patienter utgjorde: år 1891 50, år 

1892 46, år 1893 56, år 1894 40 och år 1895 41, bland hvilka 
tillhörde Gefleborgs län: år 1891 36, år 1892 33, år 1893 39, 
år 1894 25 och år 1895 22. Under de senaste tjugo åren har 
enligt läkarens uppgift antalet af kände spetälskesjuka ned
gått med omkring 65 procent; och särskildt i socknarne Ljusdal, 
Jerfsö och Färila, der sjukdomen varit mest utbredd, har iakt
tagits en beaktansvärd minskning. Sålunda var antalet af de 

Tab. K. Antalet i Gefle länsfängelse och Hudiksvalls kronohäkte under åren 1891—1895 förvarade fångar. 

Tab. L. Gefleborgs och Helsinglands enskilda bankers samt Aktiebolaget Hudiksvalls banks 
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med nämnda sjukdora behäftade i Ljusdal år 1874 32 och år 
1895 9, i Jerfsö år 1874 19 och år 1895 6 samt i Färila år 
1874 8 och år 1895 4. 

Till EugeniaJiemmet hafva af länets landsting under hela pe
rioden för hvarje der vårdadt barn från landstingsområdet an
visats 100 kr. om året, dock högst 500 kr. årligen. 

Särskilda ordningsföreskrifter med afseende å slagterier ock 
korftillverhiing hafva blifvit faststälda för Valbo socken år 1891 
och för Hille socken år 1894. 

Brunns- och badanstalten i Delsbo, som under år 1892 var 
besökt af 152 personer, har numera, i följd af byggnadernas 
nedbrinnande, upphört. Mindre badinrättningar finnas vid Glösbo 
i Rengsjö socken och vid Strömsvik i Alfta socken, och har 

Tab. M. Bergsjö folkbanks rörelse under åren 1893—1895. 

under år 1895 jemväl vid Kyrksjön i Ljusdals socken en dylik 
inrättning kommit till stånd. 

Fattiggårdar äro inrättade i Ofvansjö, Ockelbo, Torsakers, 
Hille, Skogs, Söderala, Bollnäs, Arbrå, Jerfsö, Ljusdals, Kam-
sjö, Forsa, Harmångers, Jättemlals och Bergsjö socknar. 

För Ljusdals tingslag har under perioden nytt tingshus blifvit 
fullbordadt och för sitt ändamål upplåtet; innehållande detsamma, 
förutom tingssal med åhörareläktare, rum för domare, åklagare, 
nämnd och parter samt för vaktmästare, tre arrestrum, äfven-
som brandfritt rum för tingslagets arkiv. Äfven för Delsbo tings
lag kommer, enligt derom fattadt beslut, ett nytt tingshus att 
uppföras i närheten af Delsbo jern vägsstation. Invid tingshuset 

Tab. N. Hudiksvalls folkbanks rörelse under åren 1891—1895. 

Tab. O. Gefle—Dala hypoteksförenings rörelse i Gefleborgs 
län och Helsinglands städers hypoteksförenings rörelse, åren 

1891—1895. 

Tab. P. Lifränte- och kapitalförsäkringsanstalten i Gefleborgs 
län åren 1891-1895. 

K. Maj:l,s Befalliiiuifshafvandes fimHrsliei-ättelstf 1891— ISHii. (lejteboi-ij.i län. 

rörelse under åren 1891—1895. 

•I 
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i Bergsjö har ett nytt häradshäkte, inrymmande 4 celler, blifvit 
anordnadt. 

Till upplysning om fångantalet i länsfängelset i Gefle och 
kronohäktet i Hudiksvall intages tabell K (sid. 24). 

Gefle fångvårdsförening har under femårsperioden tagit be
fattning med följande antal frigifna fångar: 8 år 1891, 9 år 
1892, 14 år 1893, 11 år 1894 och 19 år 1895. Sistnämnda år 
utgjorde föreningens inkomster 483 kr. 85 öre och utgifter 395 
kr. 70 öre samt behållningen vid årets slut 1,105 kr. 43 öre, 
och var antalet af föreningens medlemmar samma år 317. 

Vid slutet af år 1895 funnos i länet, utom sparbankerna, 
följande bankinrättningar, nämligen Gefleborgs enskilda bank, 
med hufvudkontor i Gefle samt afdelningskontor i Söderhamn 
och kommissionskontor i Bollnäs; Helsinglands enskilda bank, 
mod hufvudkontor i Söderhamn, afdelningskontor i Hudiksvall, 
Gefle och Ljnsda! samt kommissionskontor i Bollnäs och Arbrå; 
Aktiebolaget Hudiksvalls bank, Aktiebolaget Bollnäs folkbank, 
Hudiksvalls och Bergsjö folkbanker, Gefle—Dala hypoteksförening, 
Helsinglands städers hypoteksförening samt Gefle intecknings-
garantiaktiebolag, bland hvilka Bergsjö folkbank och Aktiebolaget 
Bollnäs folkbank under femårsperioden börjat siu verksamhet, 
den förra år 1893 och det senare den 1 juli 1895. Från fler
talet af dessa kreditanstalter hafva infordrade uppgifter om rö
relsens omfattning under femårsperioden blifvit Länsstyrelsen med-

Gefle. Under femårsperioden har staden fullföljt planen att 
förvärfva eganderätt till närbelägna jordområden dels till hin
drande af oregelbundna samhällens uppkomst invid stadens ut
kanter och dels äfven för andra ändamål. I sådant afseende har 
staden inköpt cgendomarne Engesberg för 60,000 kr., Holmsund 
för 100,000 kr. och Steneberg för 67,000 kr. äfvensom för öfver-
låtande frän kronan till staden af Fredriksskansholmen, hvilken 
ansetts behöflig för norra hamnpirens förlängning till densamma 
och kajers anläggande derstädes, till kronan erlagt 20,000 kr 
såsom bidrag till ordnande af minförsvar vid norra hamninloppet. 
Vidare har staden för regleringsplanens genomförande, jemte inköp 
af åtskilliga gårdar och vretar, genom kontrakt med Länsstyrelsen 
orh Domkapitlet, som den 8 februari 1895 af Kungl. Maj:t fast
stälts, emot en årlig afgift af 3,500 kr. förvärfvat den åt kyrko
herden i Gefle pastorat på lön anslagna åker- och vretjord; hvarjemte 
beslut fattats om inköpande af egendomen Strömdalen för 33,000 
kr. jemte två invid Gafleån belägna vretar för tillhopa 24,758 kr. 

Byggnadsverksamheten i staden har under perioden varit 
ganska liflig, särskildt i de nya i|varteren söder om Gafleån. 
Bland nya byggnader märkas främst Byggnadsaktiebolaget Ge-
valias hus vid Radluisesplanaden och Nygatan, Centralbyggnads-
aktiebolacets byggnadskomplex midt emot jernvägarnes central
station, det af staden med en kostnad af 250,000 kr. uppförda 
ctablissementet för femte arméfördelningens skolor och stadens 
nya gasverk, anlagdt för en kostnad af 400,000 kr., samt Upp
sala—Maigietehills jernvägs i södra stadsdelen uppförda stor
artade godsstation, hvarjemte må nämnas, att för metodist-
församlingen år 1893 uppförts en andra kyrka, belägen i södra 
delen af staden. 

delade och åberopas härom tabell L äfvensom tabellerna M och 
N samt O (sid. 24 och 25). 

Beträffande sparbankerna i länet ma antecknas, att, sedan 
Voxna, Bollnäs och Bergsjö sparbanker under nu ifrågavarande 
period blifvit upplösta, de vid periodens slut i länet befintliga 
sparbanker voro Gefleborgs läns, Gefle stads, Söderhamns, Hu
diksvalls, Enåugers, Ofvansjö och Arsunda sparbanker. 

Den rörelse, som, enligt hvad i förra femårsberättelsen om-
förmäles, utöfvats af Gejle pantlåneaktiebolag, har numera öfver-
tagits af Gefle stad, som jemväl fått reglemente för pantläne-
inrättningen af Kungl. Maj:t faststäldt. 

Rörande Lifränte- och kapitalförsäkringsanstalten i Gefle
borgs lån hafva de uppgifter, som å sid. 25 intagna tabell P 
innehåller, blifvit meddelade. Anstalten har af länets landsting 
såsom bidrag till förvaltningskostnaderna för hvart af åren 
1891—1895 åtnjutit ett anslag af 750 kr. 

Enligt den särskilda statistiken rörande försäkringsväsendet i 
riket funnos i detta län år 1893, utom Gefleborgs läns brand
stodsbolag och Gestriklands brandstodsbolag, 30 mindre ömse
sidiga brandstodsbolag äfvensom 30 kreatursforsäkringsbolag. 

Antalet af de i länet befintliga registrerade sjuk- och be-
grafningskassor uppgick år 1895 till 42. 

I t ab . 7 meddelas uppgifter i ett sammanhang å såväl de 
särskilda städerna som landsbygden tillhörande fromma stiftelser, 
stipendiifonder in. m. 

Antalet af samtliga under perioden nybygda boningshus upp
går till 70; och utgjorde vid periodens slut hela antalet bebygda 
tomter 1,224, obebygda sådana 2,834, boningshus 1,529 samt 
kyrkor och andra offentliga byggnader 22, med ett sammanlagdt 
taxeringsvärde å hus och tomter af 29,198,500 kr. 

Under uppförande var år 1895 sjette döfstumundervisnings-
distriktets ståtliga skolbyggnad äfvensom vid stadens begrav
ningsplats ett bårhus med obduktionslokal, som beräknats komma 
att kosta 10,000 kr. 

Genom antagen .ändring i stadens byggnadsordning har den 
del af stadens planlagda område, som får bebyggas allenast ined 
stenhus, blifvit så utvidgad, att det numera blott i vissa ut
kanter af staden är tillåtet att uppföra hus af trä. 

Genom Kungl. Maj:ts nåaiga bref den 14 april och den 27 
oktober 1893 samt den 8 mars och den 11 maj 1894 har en 
del mindre ändringar i stadsplanen blifvit faststäld, och å fisk
läget Bönan har under år 1892 tomtindelning egt rum. 

Åtskilliga nya stadganden och föreskrifter för staden hafva 
under perioden tillkommit, såsom ny brandordning år 1891, sär
skilda ordningsföreskrifter utöfver hvad ordningsstadgan för rikets 
städer innehåller, faststälda den 15 januari 1891, ordnings
föreskrifter angående förbud för minderåriga att nattetid idka 
försäljning af vissa varor, ordningsstadga för anläggande och be
gagnande af elektriska ledningar, ordningsföreskrifter för velociped-
åkning, reglemente för ångslupstrafiken, ordningsstadga rörande 
renhållningsväsendet ni. ra. 

Tack vare brandväsendets ordnande genom anställande af 
en fast brandkår, har någon förhäVjande eldsvåda icke under 

7. Städer och s. k. stationssamhällen. 
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perioden förekommit, fastän flere tillbud till eldsolycka, delvis 
ganska svåra, yppat sig. 

Totallängden af vattenledningens rör nät utgjorde vid 1895 
ars slut 43,708 meter med 301 brandposter. Antalet af de 
egendomar, bvari vattenledning inforts, var vid nämnda tidpunkt 
072. Medelkonsumtionen af vatten från vattenledningen har 
uppgått till 2,557 kub.-meter, utgörande per individ 100-7 liter, 
i dygnet. Sedan förslag uppstått att förse staden med ett bättre 
vatten än det, som nuvarande ledningen från Gafleån kan lemna, 
hafva för sådant ändamål borrningar austälts i den norr om 
staden framgående sandåsen (Sätraåsen), dervid vunnits ett så 
godt resultat, att berättigade förhoppningar förelinnas, att staden 
kan för sitt behof af vatten varda derifrän försedd med s. k. 
grundvatten af bästa slag. 

Dräneringens rörnät utgjorde vid 1895 års utgång 29,86b' 
meter hufvudledning och 2,919 meter sidoledning med gatubrun-
nar till ett antal af 582. De dränerade egendomarnos antal var 
919. Förslag till dränering af förstaden Strömsbro är antaget 
till utförande. 

Med Kungl. Maj:ts tillstånd, enligt nådigt bref den 28 juli 
1892, hafva stadsfullmägtige den 30 juni 1893 beslutit, att sta
dens metall- och jernvåg skulle vid 1893 års utgång indragas 
och att dess område derefter i stället skulle till upplagsplatser 
användas. 

Beträffande Gefle stads utträdande ur Landstinget och den 
emellan staden och Landstinget ingångna öfverenskommelse i fråga 
om sjukvården vid lasarettet i Gefle åberopas, livad förut an
förts. Här må tilläggas, att till bestämmande af rättsförhållan
dena emellan Gefle stad och Landstinget i finansiell hänseende 
en ytterligare öfverenskommelse blifvit träffad genom stads-
fullmägtiges och Landstingets under år 1894 fattade samman
stämmande beslut. 

A skeppsvarf i staden hafva under femårsperioden blifvit 
bygda 5 ångare af stål eller jern, 1 ångslup, 2 barkskepp, 9 
lastpråmar samt 1 fyrskepp, hvarjemte den å Brynas varf an
lagda slip för fartygs reparerande nästan ständigt under segla-
tionstiden varit i användning. 

Under perioden hafva i staden inrättats en orgelfabrik, en 
ångqvarn, ett ångbageri, ett glasbruk, eu elektrisk verkstad och 
en pressjästfabrik. Flere af stadens fabriker hafva egna kraft
källor för frambringande af elektricitet till belysning eller såsom 
drifkraft, men den största mängden elektrisk kraft tillföres staden 
af Gefle elektriska belysningsaktiebolag från dess utom stadens 
område befintliga anläggning. 

Ar 1895 utgjorde sammanlagda längden af stadens vägar, 
inberäknade de till allmänna vägnätet hörande gator, 0-4530 uy-
mil. För allmän trafik var öppnad en gatulängd af 55,818 meter, 
deraf 11,383 meter stensatta gator, 22,466 meter terrasserade, 
20,759 meter makadamiserade och 1,210 meter grusade. Gatu-
läggningens underhållskostnad under femårsperioden har uppgått 
till 69,112 kr. 19 öre och nyanläggningskostnaden till 157,757 
kr. 14 öre. 

Bland större allmänna arbeten må omnämnas ombyggnad af 
en del stenkajer längs Gafleån samt planerande och ordnande af 
Södra strandgatan. Med afseende å den utvidgning af stadens 
hamn, som under flere är varit föremål för undersökning och 
vidlyftiga utredningar, hafva stadsfullmägtige i princip godkänt 
framlagdt förslag om norra hamnpirens förlängning genom en 

bank med jernvägsspar till holmen Fredriksskans samt pirers 
och kajers anläggande omkring samma holme. De närmast er
forderliga kostnaderna för detta företag, som genomfördt skulle 
betinga en kostnadssumma af omkring 3 millioner kronor, be
räknas utgöra (575,000 kr. t och för utredning angående åt
skilliga detaljer med afseende å arbetets utförande och kostnads
beräkningen är dock förslaget beroende af ytterligare beslut. 

Eldigt de ärligen faststälda utgiftsstaterna hafva stadens 
utgifter utgjort: 

Ar 1891 . . . !t2!),»16-i>4 kr., deraf iittiixeratlt 1CÖ.00O kr. 

> 189:2 . . . l,13t>,!»10-52 . » > 173,001) > 

J 1893 . . . l,38:!,i'78-l(i s » > .'00.000 , 

> 1891 . . . l . l l l .KKhU » » » ax>,(>10 •> 

» 1895 . . . 1.041,010-55 » > » 205,000 > 

Den för betäckande af dessa utgifter förefintliga brist i sta
dens inkomster — är 1891 kr. 186,363-! 7, ar 1892 kr. 297.942-o.-i, 
år 1893 kr. 47-1,485-94, ar 1894 kr. 115,043-4» och är 1895 kr. 
139,712-23 — har fylts dels genom försäljning af i stadens ego 
varande obligationer och dels genom upptagande af tillfälliga 
lån. Under är 1893 har staden, för konvertering af äldre bin 
och betalande af tillfälliga län samt för åtskilliga andra behof. 
erhållit tillstånd att upptaga ett 40-arigt amorteringslan a 
3,500,000 kr., hvaraf till en början obligationer till ett belopp 
af allenast 2,620,000 kr. skulle fa utlemuas; och hafva sedermera 
med vederbörligt tillstånd ytterligare 227,000 kr. af länet tagits 
i anspråk. 

Ny organisation af stadens fattigeärdscäsende i enlighet med 
det s. k. elberfeldtssystemet (med verkställande direktör, 18 
kretsföreståndare och 178 fattigvärdare) har under perioden an
tagits och trädt i kraft. 

Tjensterna under drätselkammarens finansafdelning hafva 
reglerats genom upprättande af ett kammarkoutor, livars arbeten 
handhafvas af en stadskamrerare, en stadskassör, en lmmnknssör 
och en stadsbokhällare. 

Stadens kronouppbördsverk har omorganiserats och bestar 
numera af en kronokassör och en kronobokhällare. 

Söderhamn. Stadens område har under denna femårsperiod 
icke undergått någon förändring. 

Vidkommande de för stadens bebyggande gällande planer 
äro att märka de ändringar och jemkningar i dessa, hvai-oin för-
mäles i Kungl. Maj:ts nådiga bref den 30 oktober 1891 och den 
9 juni 1893 samt Länsstyrelsens utslag den 13 juni 189-4. 

Sedan under perioden 4 nya tomter blifvit bebygda, utgjorde 
vid periodens slut de bebygda tomternas antal 471). Byggnads
verksamhetens obetydlighet under perioden står i sammanhang 
med den ringa folkökningen och lärer den sistnämnda vara att 
tillskrifva den omständigheten, att stadens hufvudnäring trävaru
rörelsen nedgått derigenom, att dels Bergvik och Ala nya aktie
bolag flyttat största delen af sin skeppning frän Söderhamn till 
Södevala socken och dels Lerviks inom stadens område belägna 
ångsåg blifvit tillsvidare nedlagd. 

Emellertid te sig numera stadens gärdar i allmänhet i ett 
prydligare och mera vårdadt skick än förr. Gator och andra 
allmänna platser underhällas äfven vida bättre och stadens plan
teringar skötas fortfarande väl samt förstoras årligen. Genom 
ett enskildt bolag är elektrisk belysning i staden införd. 

http://297.942-o.-i
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Angående de svårigheter, hvarunder stadens rninuthand-
lamle och handtccrkare arbeta, gäller fortfarande, hvad i förra 
femårsberättelsen yttrats. Dock hyses i staden det hopp, att 
sedan Dala—Helsinglands jernväg kommit till stånd, större ut
vägar till rörelsens utvidgande för stadens näringsidkare skola 
yppa sig. 

Under perioden hafva genom stadens skogvaktare å stadens 
sko<) dels med tall- och granfrö blifvit besådda 111 hektar 6 ar 
110 i|V.-meter, dels ock ä 24 ar 68'2 qv.-meter utplanterats 1,000 
tallplantor; och hafva vid verkstäld räkning af alla å skogs-
markon befintliga träd intill 12 engelska tums diameter vid 
brösthöjd dessa funnits uppgå till ett antal af 46,000. 

Tönshammars jembruk, som någon tid varit nedlagdt, drif-
ves åter, hufvudsakligen för kettingssmide. 

Inom stadens område äro belägna aktiebolaget Jäderberg 
& C:is gjuteri och mekaniska verkstad, två ölbryggerier, flere 
svagdricksbryggerier, en färgerifabrik, ett mekaniskt ullspinneri, 
en smergelskif- och filfabrik, ett större tegelbruk, ett skeppsvarf 
tor reparationer, sex ångsågar samt fem brädgårdar. 

Kostnaderna för vägars och broars underhåll samt för gators 
anläggande och vidmakthållande hafva under perioden uppgått 
till följande belopp: är ' l891 kr. 8,238-65, år 1892 kr. 7,212-94, 
år 1893 kr. 9,71849, år 1894 kr. 14,487-98 och år 1895 kr. 
10,560-42. 

Stadens hamnområde har genom kungl. bref den 8 april 
1892 och den 5 maj 1893 blifvit bestämdt. Ny hamnordning 
har under år 1895 faststälts. Fortfarande verkställas muddringar 
och kajbyggnader årligen för betydande belopp till sjöfartens be
främjande. Den i förra berättelsen omförmälda breddning af 
stadsän är nu fullbordad. 

Under perioden hafva utdebiterats följande belopp: 

Öfver timade eldsvudov och npjtbrnnna hus meddelas föl
jande öfversigt: 

Kldsviitior c]!, Uppbruima 
tillbad Acrtill. hus. 

Ar IMU 9 7 

> 1«!I2 6 2 

» 1WÖ 3 2 

• 18!t4 5 5 

> 1S»5 2 1 

Det i förra femårsberättelsen omnämnda stilleståndet i fråga 
om ekonomisk utveckling har icke under nu tilländalupna perio
den undergått nämnvärd förändring. Bättre förhållanden i detta 
hänseende anser samhället sig dock, på sätt äfven ofvan an
förts, kunna förvänta såsom en följd af den nu påbörjade jern-
vägsanläggningen från Bollnäs till Orsa i Dalarne. 

Hudiksvall. Stadens invänare-a,ntal har visserligen under 
perioden varit stadt i sjunkande, men detta torde kanske icke 
så mycket betyda, då stadens inkomster under samma tid be
funnit sig i ett jemnt stigande och för öfrigt stadens lifskraft 
icke synes vara minskad. Förslag om den i Helsing-Tuna socken 
belägna förstaden Aviks förläggande under Hudiksvall var vid 
periodens utgång på vederbörandes pröfning beroende. 

Genom kungl. brefvet den 23 juli 1892 har ett tillägg till 
stadens regleringsplan blifvit faststäldt. 

Hafsfisket är fortfarande hufvudinkomstkällan för en stor 
del af stadens befolkning, och i utställningen vid allmänna Iandt-
bruksmötet i Göteborg hafva stadens fiskare med heder deltagit. 

Under perioden har i staden uppblomstrat en väfnadsindustri, 
som torde komma att för staden medföra åtskilliga fördelar. 

Sjökommunikationen med Stockholm och norrländska kust
städerna äfvensom med utlandet uppehälles medelst en stor 
mängd ångbåtar. 

Trävaruskeppningen har fortfarande varit mycket liflig och 
hafva i öfrigt utskeppats träpapp, jern, träkol, salt strömming m. m. 

Staden är ännu i saknad af rådhus, så att lokal för ma
gistraten och rådstufvurätten måste hyras. 

Bollnäs stationssamhälle. Plan för samhällets bebyggande 
har genom kungl. bref den 5 juni 1891 blifvit faststäld. 

Den mantalsskrifna befolkningens antal var 715 år 1891, 
702 år 1892, 731 år 1893, 740 år 1894 och 759 personer år 1895. 

Boningshusen, för närvarande 44, hade med tillhörande 
tomter ett sammanlagdt taxeringsvärde år 1891 af 711,000, år 
1892 af 743,000, år 1893 af 729,000, år 1894 af 731,000 och 
år 1895 af 729,400 kr. 

Inom samhället finnas en såg med snickerifabrik, ett svag-
dricksbryggeri och ett mälteri. 

Samhället har sökt att genom anskaffande af ökad och 
förbättrad brandattiralj få de dryga brandstodspremierna ned
satta samt har låtit anlägga en brandtelegraf. Plan och kost
nadsberäkning för anbringande af vattenledning antingen från 
Ljusne elf eller från den högt belägna sjön Bolletjärn hafva 
blifvit upprättade. 

Under perioden har förslag väckts om utvidgande af sam
hällsområdet och om förvärfvande af köpingsrättigheter, hvilket 
förslag vid periodens utgång ännu var under behandling. 

Ljusdals stationssamhälle. Byggnads- och brandordningen 
för samhället äfvensom en del ordningsföreskrifter i öfrigt hafva 
under år 1891 blifvit faststälda; och har Kungl. Maj:t genom 
nådigt bref den 19 februari 1892 stadfäst regleringsplan för 
samhällsområdet, hvarjemte genom kungl. bref den 7 oktober 
samma år bestämts, hvad som skall till ny stadsdel hänföras. 

Det genom kungl. bref den 28 juni 1889 för samhället be
stämda område har en areal af 145-3 6 hektar, deraf 8'15 hektar 
upptagas af statens jernväg. 

Stadens fmansiela ställning har vid hvarje års slut varit 
följande: 
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I samhället voro mantalsskrifne vid periodens början 608 
och vid dess slut (il9 personer. Hela folkmängden år 1895 ut
gjorde 1,1(58 personer. 

Enligt samhällets debiterings- och uppbördslängder tillhörde 
samhället vid sistnämnda tid 47 jordbruksfastigheter och 82 andra 
fastigheter med ett taxeringsvärde för de torra af 105,000 kr. 
och för de senare af 464,000 kr.; och var antalet af bonings
husen 102. 

På samhällets medlemmar hafva utdebiterats för år 1891 
kr. 1,380, för är 1892 kr. 1,410, tor år 1893 kr. 1,407, för 

är 1894 kr. 1,482 och för är 1895 kr. 1,868, hvilka medel 
hufvudsakligen användts till upprättande af karta öfver sam
hällets område jemte öfriga regleringskostnader, till gångbanors 
anläggande, till belysning samt till anskaffande af branclmateriel 
m. m. 

Samhällets skulder uppgå till 7,000 kr., och svarar häremot 
såsom tillgång den del af indragna militiebostället Gärde n:r 2, 
som samhället i enlighet med kungl. brefvet den 9 juni 1893 
fått inköpa emot en summa af 5,500 kr. 

Gefle Slott i Landskansliet och Landskontoret den 31 december 1896. 

C. A. T. B J Ö R K M A N . 

C. M. Ström. J. J. Smith. 
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