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ÅREN 

1896—1900. 

GEFLEBORGS LÄN. 

1. Länets indelning och naturbeskaffenhet. 

JLiänet, livars yttre gränser äro oförändrade, omfattar provinsen 
Gestrikland, provinsen Helsingland med undantag af Ytter-
Hogdals socken äfvensom den till Dalarne förut hörande Orsa 
finnmark eller Hamra kapellag. Enligt i förra feinårsberättelsen 
meddelad uppgift utgör arealen 19,212-89 kvadratkilometer, däraf 
belöpa på Gestrikland 4,445-16 och på Helsingland 14,767-73. 
Af egovidden utgjorde år 1900 261 hektar träd-, humle- och 
kålgård, 100,319 hektar åker och annan odlad jord, 77,667 
hektar naturlig äng, 1,494,838 hektar skogbärande mark och 
sammanlagdt hela ytvidden, utom vattenområden, 1,780,273 
hektar. 

Länets judiciella indelning är oförändrad, och finnas följakt
ligen fortfarande på länets landsbygd 4 domsagor med 10 tingslag. 
Fögderierna äro jämväl fortfarande 4, men beträffande länsmans
distrikten har skett den förändring, att Hedesunda och Arsunda 
socknar, hvilka förut hvar för sig utgjorde ett länsmansdistrikt, 
blifvit, i enlighet med Kungl. Maj:ts nådiga bref den 6 februari 
1880, från och med den 1 december 1897 sammanslagna till ett 
distrikt, i följd hvaraf länsmansdistriktens antal nu nedgått från 
30 till 29. 

Beträffande kapellagen är att märka, att Maråker upphört 
att vara särskildt kapellag samt att Ljusne kapellag blifvit från 
Söderala moderförsamling afskildt såsom en kapellförsamling 
med egna kyrkoböcker tu. m. Lingbo kapellag, bestående af 
Fallets och Lingbo byar, som tillförene erhållit tillstånd att 
genom eget skolråd och egen kyrkostämma bereda och afgöra 
frågor, hvilka angå allenast kapcllaget och icko Skogs församling i 
öfrigt, har numera vid Lingbo kapell, där bostad för komminister 
blifvit inrättad, äfven särskild pastorsexpedition. Efter hvad i 
fem årsberättelsen för åren 1886—1890 anmärkts, hade Nianfors 
redan då blifvit i jordeboken uppförd såsom en särskild socken 
och således upphört att vara kapellag. 

Genom särskilda nådiga bref är förordnadt: 
den 31 januari 1896, att kronoparkerna Kronkilen n:r 1, 

Hemmyrberget n:r 1 och Långvattnet Västra n:r 1 skulle från 
början af år 1897 i så väl kyrkligt och kommunalt som admini
strativt och judiciellt hänseende räknas till Los socken och läns
mansdistrikt, Västra Helsinglands fögderi, Ljusdals tingslag och 
Västra Helsinglands domsaga samt i följd däraf i jordeboken 
öfverföras från OFvanåkers till Los socken; 
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den 22 januari 1897, att byn Malungen skulle uteslutas ur 
jordeboken för Bergsjö socken och upptagas bland skatteegen-
domar i jordeboken för Hassela socken; 

den 29 oktober 1897, att 4 öres- 7 penningeland af hem
manet Ullsäter n:r 1 skulle med 1899 års ingång i kommunalt 
och ecklesiastikt afseende förläggas till Hudiksvalls stad och ute
slutas ur jordeboken för Helsing-Tuna socken. 

Länet är i Riksdagens Första kammare fortfarande repre-
senteradt af sju riksdagsmän, en från Gefle stad och sex från 
länet i öfrigt. För utseende af riksdagsmän i Andra kammaren 
finnas å länets landsbygd 7 valkretsar, däraf Västra Helsinglands; 
domsaga utgör en samt en hvaf af öfriga domsagor två; och 
sedan under nu tilländagångna femårsperioden det omedelbara 
valsättet blifvit infördt äfven inom Södra Helsinglands domsagas 
valkretsar, användes numera nämnda valsätt i alla valkretsarna. 
Af länets städer utgöra Gefle och Söderhamn hvar för sig'en 
valkrets, hvaremot staden Hudiksvall fortfarande är uti ifråga
varande hänseende förenad med Östersund; Antalet af länets 
riksdagsmän i Andra kammaren är 10, däraf för landsbygden 7, 
för Gefle 2 och för Söderhamn 1. 

På länets naturbeskaffenhet kan utan tvifvel ett skadligt 
inflytande komma att utöfvas genom den skogssköfling, som utan 

hinder af lag mångenstädes inom länet pågår och hvarigenom 
ofta rätt betydande egovidder förvandlas till icke fruktbärande 
kalmarker. Dock må å andra sidan äfven framhållas, att i be
rörda hänseende gynnsamt inverka de många vattenafiednings-

. företag, som under femårsperioden kommit till utförande. De 
torrläggningsarbeten, som efter förslag af vederbörande landt-
bruksingeniör under åren 1896—1900 blifvit utförda, uppgå till 
ett antal af 59, och utgör sammanlagda arealen af torrlagd 
mark 9,527 hektar samt beräknade torrläggningskostnaden 564,679 
kronor. Bland de mest betydande af dessa arbeten må nämnas 
sänkning af Bysjön m. fl. sjöar i Hedesunda och Oster-Fernebo 
socknar, som afsett torrläggning af 3,384 hektar för en kostnad 
af 165,000 kronor, reglering af Tegelbruksbäcken i Valbo socken 
med torrlagd areal af 1,121 hektar och beräknad kostnad af 21,000 
kronor samt utdikning af sankmark inom Backarvallen i Ljus
dals och Färila socknar med torrlagd areal af 1,048 hektar och 
beräknad kostnad af 54,000 kronor. 

Enligt beräkningar,, som genom länets hushållningssällskaps 
försorg blifvit uppgjorda, har under perioden arealen af odlad 
jord och naturlig äng ökats, den förra med 650 hektar och den 
senare med 1,248 hektar, hvaremot arealen af skogbärande mark 
minskats med 26,731 hektar. 

2. Länets invånare. 

Enligt hvad bifogade tabel l 1 visar, har vid slutet af de 
olika åren under perioden länets dels kyrkoskrifna och dels 
mantalsskrifna folkmängd utgjort: 

Kvikoskrifna. Mantalsskrifna. 

År 1896 222,144 221,431 
» 1897 226,423 224,885 
. 1898 230,674 229,838 
. 1899 234,348 233,574 
» 1900 238,048 236,700 

Den kyrkoskrifna befolkningen, som vid slutet af år 1895 
uppgick till 218,864, har sålunda ökats: år 1896 med 3,280, år 
1897 med 4,279, år 1898 med 4,251, år 1899 med 3,674 och år 
1900 med 3,700, eller under hela perioden med 19,184; och be
löper häraf på landsbygden 13,862, på Gefle 3,953, på Söder
hamn 911 och på Hudiksvall 458. 

Enligt föregående femårsberättelser uppgick folkökningen 
under perioden 1876—1880 till 15,531, under perioden 1881— 
1885 till 12,495, under perioden 1886—1890 till 15,701 och 
under perioden 1891—1895 till 11,940. . 

De särskilda kommunernas kyrkoskrifna folkmängd har vid 
periodens början och slut varit följande: 

Södra Helsinglands domsaga. 

Norra Helsinglands domsaga. 



Folkmängdsförändringar. Religiösa rörelser. Rusdrycker. Brott. Gefleborgs län. 3 

Tingslag. Kommun. 

Bergsjö tingslag. llarmänger 

Juttcndal 

Gnarp . . . ; 

Bergsjö 

Hassela 

Delsbo tingslag. Norrbo 

Bjuräker 

»elsbo 

Västra U elsinglands domsuga. 
Ljusdals tingslag. Ljusdal 

Ramsjö 

Färila (med Kårböle kapell) 

Los (med Hamra kapell) 

Arbra och Jerfsö Arbrå •. . 
tingslag. U n d e r 8 v i k 

Jerfsö 

Städerna. 
Gefle 

Söderhamn , . 

Hudiksvall 

Den mantalsskrifna folkmängden har under perioden ökats 
med 19,694, däraf på landsbygden 14,465 och i städerna 5,229, 
utgörande i procent: för hela länet 9'08 °/°, för landsbygden 8-20 
•i och för städerna 12"88 %• 

Af den vid 1900 års slut mantalsskrifna befolkningen 
236,700 tillhörde mankönet 117,989 och kvinnkönet 118,711, 
däraf på landsbygden af mankön 96,197 och af kvinnkön 94,661, 
tillhopa 190,858, samt i städerna af mankön 21,792 och af 
kvinnkön 24,050, tillhopa 45,842; och var alltså, beräknadt i 
procent, förhållandet emellan antalet personer af hvartdera könet 
följande: 

Från mantalspenningar fria voro vid periodens slut af 
mankön 53,337 och af kvinnkön 55,964, tillhopa 109,301, däraf 
på landsbygden af mankön 43,989 och af kvinnkön 46,105, 
tillhopa 90,094, samt i städerna af mankön 9,348 och af kvinn
kön 9,859, tillhopa 19,207. 

Antalet af le/vande födde och af döde jämte nativitets-
öfverskottet utgjorde: 

Beträffande den relativa dödligheten i länet må antecknas 
följande siffror, utvisande antalet döde på 1,000 af medelfolk
mängden: 

Antalet af uppgifna dödsfall i länet af s. k. folksjukdomar 
(farsoter) har utgjort: år 1896 367, år 1897 361, år 1898 370, år 
1899 345 och år 1900 443. Någon svårare farsot har icke 
under perioden inom länet förekommit. 

Hvad angår befolkningens förhållande till kyrka och religion 
samt till laglydnad och sedlighet äfvensom i fråga om lefnads-
sätt och seder, folklynne och folkbildning torde Kungl. Maj:ts 
BefälIningshafvande få hänvisa till hvad föregående femårsbe
rättelser därom innehålla, helst någon anmärkningsvärd för
ändring härutinnan icke inträffat. 

På det religiösa området kan någon enhet i bekännelse och 
tro knappast hädanefter vara att förvänta. Där råder och torde 
väl äfven allt framgent komma att råda mycken söndring. I 
följd häraf lärer det ock på många orter inom länet vara van
ligt, att kyrkorna vid gudstjänsterna äro ganska fåtaligt besökta, 
att icke säga ofta stå tomma. Många religiöst intresserade finna 
nämligen mera tilldragande än statskyrkans gudstjänst hvad som 
predikas och förekommer i bönehusen hos metodister, baptister 
och frireligiösa eller hos den s. k. frälsningsarmen. Den sist
nämnda synes hafva utsträckt sin verksamhet till nästan alla 
delar af länet; och om än denna verksamhet i mycket är af 
beskaffenhet att icke kunna gillas, måste det dock medgifvas, att 
den gren däraf, som afser välgörenhet genom understöd åt medel
lösa och sjuka, är ganska berömvärd. 

Missbruket af rusdrycker är tyvärr ännu ganska allmänt, i 
synnerhet bland den mindre bildade ungdomen, och föranleder 
detta ofta icke blott störande oordningar utan äfven mer eller 
mindre grofva brott, såsom misshandel, hemfridsbrott eller skade
görelse. Lönnkrögeriet eller den olofliga brännvinsutskänkningen, 
som förut rätt mycket bedrifvits, särskildt i Ljusdals, Jerfsö, 
Alf ta och Ofvanåkers socknar, har under perioden nästan alldeles 
upphört. Däremot utgör numera den tilltagande användningen 
af öl såsom rusdryck ett ämne för nykterhetsvännernas stora 
bekymmer; och få de utan tvifvel härtill ofta ökad anledning 
genom det sätt, hvarpå nämnda drycks försäljning af de många 
stora bryggerierna bedrifves, då dessa genom ölets kringföring 
lassvis på landsbygden till försäljning i större och mindre partier 
söka göra det så lätt åtkomligt som möjligt. 

Bland allmogen i Helsingland hafva äfven under denna 
period åtskilliga grofva brott förekommit. Härtill kunna räknas 
dels det dynamitattentat, som den 3 maj 1897 af en stenarbetare 
föröfvades vid Deleåkvarn i Idenors socken, därvid gärnings
mannens fästekvinna och två deras barn fingo sätta till lifvet, 
dels ock de af en liga föröfvade inbrottsstölder, särskildt i kyrkor, 
som under periodens sista år voro föremål för domstolarnas be
handling med den påföljd att flere af ligans medlemmar blefvo 
för stölderna sakfällda. 

Enligt hvad i näst föregående femårsberättelse är antydt, 
har Länsstyrelsen medgifvit att åt lämpliga, i de särskilda kom
munerna på landsbygden utsedda personer lämna bemyndigande 
att med polismans skydd och befogenhet, men utan aflöning från 
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staten, biträda kronobetjeningen med allmänna ordningens upp
rätthållande; och hafva flere kommuner i ganska stor omfattning 
häraf begagnat sig. 

De i nämnda berättelse omförmälda s. k. husbonde- och 
föräldraföreningar äro nog flerstädes i verksamhet, om än 
några tydliga spår af samma verksamhet ej ännu kunnat för
märkas. 

I fråga om byggnadssättet på landsbygden har förut om
nämnts den bland allmogen förekommande seden att saminan-
bygga boningshus och ladugård under samma tak. Om än detta 
sammanbyggande visserligen kan hafva sina fördelar med afseende 
å bekvämlighet vid skötsel af kreaturen, måste det uppenbarligen 
äfven medföra stora sanitära olägenheter. Detta framhölls ock 
med mycken bestämdhet af förste provinsialläkaren i länet uti 
en af honom år 1896 till Länsstyrelsen ingifven skrift, hvilken 
skrift den 6 november samma år i länskungörelserna intogs till 
allmänhetens kännedom. Efter hvad Kuugl. Maj:ts Befallnings-
hafvande inhämtat, lärer numera allmogen ofta vid nybyggnader 
frångå det gamla byggnadssättet. 

Antalet af inom länet inför borgerlig myndighet ingångna 
äktenskap har utgjort: år 1896 63, år 1897 70, år 1898 71, år 
1899 58 och år 1900 65. 

Den ekonomiska ställningen hos länets befolkning har under 
perioden i allmänhet varit ganska god, beroende på dels goda 
skördeår och dels många tillfällen till arbetsförtjänst. 

IJagscerksprisen hafva under hela perioden varit mycket 
höga, och har på många ställen i länet stor brist på jordbruks
arbetare varit rådande. Enligt uppgifter från fögderierna hafva 
daglönerna utgjort: 

i Gestriklands fögderi för man under sommaren 2 kronor 
50 öre a 3 kronor och under vintern 1 krona 75 öre ä 2 kronor 
samt för kvinna under sommaren 1 krona 75 öre å 2 kronor 50 
öre och under vintern 1 krona å 1 krona 25 öre; 

i Södra Helsinglands fögderi för man under sommaren 1 
krona 75 öre å 3 kronor och under vintern 1 krona 50 öre a 2 
kronor 25 öre samt för kvinna under sommaren 1 krona ä 1 
krona 50 öre och under vintern 75 öre å 1 krona; 

i Västra Holsinglands fögderi för man 1 krona 75 öre ä 4 
kronor 50 öre och för kvinna 1 krona ä 1 krona 50 öre; 

i Norra Helsinglands fögderi för man under sommaren 2 ä 3 
kronor och under vintern 1 krona 50 öre a 2 kronor samt för 
kvinna ungefär hälften, dock att i sistnämnda fögderi arbete vid 
sågverken och under vintern vid skogsafverkning, särskildt under 
de sista åren af perioden, betalts med minst 50 •/, högre daglön. 
Tjenstehjonslönerna i detta fögderi hafva utgjort for dräng 200 
ä 300 kronor och för piga 100 å 125 kronor. 

I Söderhamn uppgick aflöningen för brädgårdsarbetare år 
1896 till 3 kronor å 3 kronor 50 öre och år 1900 till 3 kronor 
50 öre ä 4 kronor per dag, för murare år 1896 till 40 å 42 öre 
och år 1900 till 50 å 55 öre per timme, för timmermän år 1896 
till 25 öre och år 1900 till 35 öre per timme, för hamnsjåare 
år 1896 till 25 öre och år 1900 till 30 öre per timme och för 
handtlangare år 1896 till 22 öre och år 1900 till 28 öre per timme. 

Bland arbetarne hafva visserligen äfven under förevarande 
period flere gånger yppat sig s. k. strejker, dock ej af större 
omfattning eller af sådan beskaffenhet, att allmänna ordningen 
därigenom blifvit störd. Årligen hafva i början af maj i Gefle 
anordnats demonstrationer af arbetare för .s. k. normalarbetsdag, 

därvid arbetarne, samlade i stora skaror, med fanor och musik 
aftågat till en plats utom staden, där tal hållits och sånger utförts 

Till belysande af den ekonomiska ställningen i länet under 
femårsperioden antecknas följande uppgifter angående lagsök
ningar och honkurser inom länet: 

Härjämte meddelas följande uppgifter rörande sparbankerna 
i länet: 

I postsparbanken hafva för detta län insättningar och ut-
tagningar jämte behållningen vid hvarje års slut uppgått till 
följande belopp: 

Till upplysning om emigration och immigration antecknas 
följande: 

År 1900 funnos inom länet följande skytteföreningar och 
skyttegillen med det för hvarje inom parentes angifna antal 
aktiva medlemmar, nämligen: Alfta skyttegille (33), Arbra 
skytteförening (81), Bergsjö skyttegille (51), Bergsjö-Högens 
skyttegille (46), Bergviks-Manna skyttegille (40), Bobygdens 
skyttegille (37), Bollnäs skyttegille (72), Bölans skyttegille 
(30), Delsbo • skytteförening (46), Djupviks skytteförening (18), 
Edebyns skytteförening (35), Enångers skyttegille (39), Fogelsjö 
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skyttegille (24), Forsbacka skytteförening (51), Forssa skytte
förening (59), Ganimelstilla skytteförening (107), Gefle frivilliga 
skarpskytteförening (230), Gefle skyttegille (76), Gnarps skytte
gille (51), Gysinge skyttegille (83), Hammarby skytteförening 
(72), Hamra skyttegille (20), Hanebo skyttegille (135), Harm
ångers skyttegille (20), Härnäs frivilliga skytteförening (30), 
Hassela skyttegille (121), Hassela västra skyttegille (29), Hed
vigsfors skyttegille (102), Hofors skyttegille (60), Hudiksvalls 
skyttegille (120), Hybo skyttegille (26), Hå skyttegille (33), Igge-
sunds skytteförening (54), Jerfsö skyttegille (33), Lingbo skytte
gille (38), Ljusdals skyttegille (49), Ljusno-Ala skytteförening 
(17), Los skyttegille (35), Långrör-Asbacka skyttegille (62), Mo 
skyttegille (36), Nianfors skytteförening (18), Njutångers skytte
gille (37), Norclmyra skytteförening (42), Norrala skyttegille (42), 
Norrbo skyttegille (63), Ockelbo skytteförening (39), Sandarne 
skyttegille (66), Sandvikens skyttegille (57), Skogs skyttegille 
(36), Skräddarbo skytteförening (23), Storviks skyttegille (29), 
Strömbacka-Movikens skyttegille (89), Ströms-Stocka skyttegille 
(38), Söderala skytteförening (50), Söderhamns skyttegille (75), 
Torsåkers skytteförening (98), Trönö skyttegille (40), Valbo 
skyttegille (40), Amots skyttegille (33), Arsunda skyttegille (59) 
och Öster-Fernebo skytteförening (42), tillsammans 61 gillen och 
föreningar med tillhopa 3,317 aktiva medlemmar. 

Till befrämjande af den frivilliga skytterörelsen har af länets 
landsting beviljats följande anslag: år 1896 till länets skytte
förbund till afiöning åt skjutinstruktörer och till skyttepremier, 
att lika fördelas emellan skyttegillena, 500 kronor, år 1897 lika 
belopp för samma ändamål, år 1898 till anskaffande af ammu
nition och till aflönande af instruktör med högst 20 kronor för 
hvarje skytteförening med minst 20 aktiva ledamöter 500 kronor, 
år 1899 till anskaffande af ammunition med högst 20 kronor 
för hvarje förening ined minst 20 aktiva medlemmar 700 kronor 
samt år 1900 till samma ändamål 1,000 kronor. 

A) Jordbruk och B) Boskapsskötsel. Ehuru jordbruket 
i detta län icke kan vara af den vikt och betydelse som jord
bruket inom rikets sydligare landsdelar, är det dock en för länet 
både naturlig och högst viktig näring, som allt för länge fått 
stå tillbaka för det mera omedelbart inkomstgifvande skogsbruket. 
Sedan emellertid skogstillgångarna så småningom aftagit, har på 
jordbrukets område uppstått en märkbar lifaktighet, i det att 
icke blott stora arealer förut nästan värdelösa sankmarker af-
dikats och delvis odlats, utan ock den gamla åkerjorden under
kastats en intensivare brukning, medförande rikare afkastning. 
Under de tvenne sista årtiondena och icke minst under den tid 
denna berättelse omfattar har sålunda jordbruket i länet varit 
stadt i ett oafbrutet framåtskridande. Om ock detta framåt
skridande särskildt varit märkbart inom de delar af länet, som 
genom bördigare jordmån och gynnsammare klimat företrädesvis 
egna sig för jordbruket, må dock framhållas, att äfven inom 
länets för jordbruk mindre tjenliga skogsbygder jordbrukaren 
börjat tillgodogöra sig senare tiders lärdomar beträffande ett 
rationellt jordbruk och betjena sig af de hjälpmedel att afvinna 

Helsinglands fornminnessällskaps verksamhet har fortfa
rande varit egnad åt underhållet af Enångers gamla kyrka och 
vårdandet af den därstädes förvarade rikhaltiga samlingen af 
kyrkliga fornminnen. Museet i Hudiksvall har dels genom gåf-
vor och dels genom inköp ytterligare riktats med fornfynd och 
etnografiska föremål från provinsen, hvarföre behofvet af en sär
skild museibyggnad allt mer gjort sig gällande. Under år 1900 
har ett energiskt och framgångsrikt arbete utvecklats för bildan
det af en byggnadsfond för nämnda syftemåls realiserande. Genom 
medel, som anskaffats genom anordnande af en basar, och genom 
gåfvor uppgick denna fond vid årets slut till 20,000 kronor i 
redan inbetalda eller garanterade bidrag. Intresset för sällska
pets sträfvanden har inom provinsen varit i stigande, och uppgår 
medlemsantalet för närvarande till 200. 

Af Gestriklands fornminnesförening har äfven under denna 
period årligen, med undantag af år 1900, utgifvits ett häfte med
delanden, som innehållit dels själfständiga uppsatser och dels 
aftryck af äldre handlingar rörande Gefle stad och Gestriklands 
landsbygd. Sedan under föregående femårsperiod runstenen vid 
Södertull i Gefle blifvit flyttad till stadens kyrkas västra vapen
hus och en i sandsten huggen kopia på dess förra plats vid 
tullen uppsatts, har föreningen år 1899 låtit flytta den å Lunds 
gärde stående runstenen till Valbo kyrka, emot hvars västra 
gafvclvägg den upprests, hvarjämte å förra platsen uppställts en 
meterhög sandstenspelare såsom minne och hänvisning. Förenin
gens medlemmar uppgingo år 1900 till ett antal af 134, däraf 
1 hedersledamot och 19 stiftande. Dess behållning var vid 
samma års slut 1,911 kronor. 

Såsom bidrag till kostnaderna för upptecknande af länets 
folkdialekler har af Landstinget för hvart af åren 1898—1902 
anvisats 150 kronor, och har Landstinget år 1897 med 800 
kronor bidragit till uppsättande af staket kring Vasamonumentet 
i Norrala. 

jorden rikare grödor, som vår tid erbjuder. I stället för de en
sidiga brukningssystem, som förut varit rådande, hafva rätt all
mänt införts växtföljder, hvarigenom kulturväxternas fordringar 
på näring och jordens fysikaliska beskaffenhet bättre kunna 
tillgodoses. Ät åkerjordens torrläggning egnas större omsorg, 
därvid täckdikning ganska allmänt användes. Arbetsbesparande 
åkerbruksredskap och maskiner, såsom plogar och harfvar af 
nyare, bättre konstruktion, radsånings-, slätter- och skörde
maskiner, själfafläggande hästräfsor, mera lättgående tröskverk 
samt sades- och frörensningsmaskiner, hafva vunnit icke obetydlig 
spridning. KreatursspiIlningen, jordbrukarens förnämsta medel 
att hälla sina åkrar i växtkraft, skötes i allmänhet med omsorg, 
och såsom medel att ersätta den naturliga gödseln, hvarpå till
gången ofta är allt för knapp, eller att komplettera dess verk
ningar användas mycket allmänt konstgjorda gödningsämnen, i 
främsta rummet tomasslagg och kainit, därnäst benmjöl och 
superfosfat samt mindre allmänt chilisalpeter, högprocentiga 
kalisal ter och s. k. rotfruktsgödning. Beträffande utsädet, vid 
hvars beskaffenhet fordom fästes så ringa afseende, att för sådant 

3. Näringar. 
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ändamål äfven den sämsta spannmålen kunde anses god nog, 
synas andra och bätlro åsikter numera liafva gjort sig gällande, 
och lära länets jordbrukare nu allmänt inse vikten däraf, att 
ett i allo fullgodt utsäde användes och att följaktligen vid in
köp af utsädesfrö bör fordras garanti, att detta håller en nöj
aktig renhets- och grobarhetsprocent. 

Enligt de af länets hushållningssällskap meddelade jord
bruksstatistiska uppgifter användes mer än hälften af den odlade 
jordens egovidd till foderväxtodling. Härjämte odlas hufvudsak-
ligast hafre, korn och råg jämte potatis samt i ringa utsträck
ning, förnämligast i Gestrikland, hvete. Linodlingen, som förr, 
i synnerhet inom Helsingland, var'ganska allmän, har under de 
senare åren märkbart aftagit, hvartill anledningen lärer vara, 
att jordbrukaren ansett det vara mera lönande att odla hafre. 
Intresset för linodling torde dock komma att växa, sedan nu
mera en större fabrik för linspinning ra. m. blifvit anlagd inom 
Forsa socken, hvarjämte två linneväfverier finnas i Hudiksvall. 

Enligt de af Länsstyrelsen årligen uttalade omdömen om 
skörden inom länet har denna utfallit: år 1896 nära god, år 
1897 medelmåttig, år 1898 fullt medelmåttig, år 1899 medel
måttig samt år 1900 öfver medelmåttig. 

Till bestridande af kostnaderna för undersökning af sänka 
marker samt uppgörande af planer och kostnadsförslag för deras 
torrläggning har af Landstinget under perioden anvisats ett 
årligt förslagsanslag af 500 kronor; och hafva rekvisitioner å 
sakkunnigt biträde för sådant ändamål till Hushållningssällska
pet inkommit i så stort antal, att den i länet stationerade ordi
narie landtbruksingeniören ej kunnat medhinna desammas full
görande, i följd hvaraf äfven flere extra landtbruksingeniörer 
måst förordnas att tjänstgöra inom länet. I dagtraktamenten 
till dessa tjänstemän hafva under perioden för 811 tjänstgörings
dagar utbetalts 3,649 kronor 50 öre. 

För afdikning och odling af smärre sankmarker, har Husr 
hållningssällskapet fortfarande till mindre bemedlade jordbrukare 
utlämnat räntefria lån mot skyldighet för låntagaren att verk
ställa arbetet i enlighet med den plan, som af länsagronomen 
blifvit för ändamålet upprättad. Dylika lån till ett samman-
lagdt belopp af 17,125 kronor hafva under perioden utlämnats 
till 67 jordbrukare, och har härför torrlagts och odlats en areal 
af 90 hektar. 

I syfte att förmå idkare af mindre jordbruk att grunddika 
sin åkerjord har Hushållningssällskapet till sådana företag lämnat 
understöd i form af räntefria s. k. täckdikning slån, och hafva 
under perioden 62 stycken dylika lån utlämnats. Härjämte har 
länsagronomen tillhandagått länets jordbrukare med råd och upp
lysningar angående ett rationellt bedrifvande af jordbruksnäringen 
samt på olika orter inom länet hållit föredrag i jordbruksämnen. 
Hans verksamhet har under perioden upptagit 1,027 rese- och 
förrättniugsdagar, och har Hushållningssällskapets utgifter härför 
uppgått till 19,232 kronor 70 öre. 

A frökontrollstationen i Gefle hafva under perioden under
sökts 1,167 fröprof, däraf 661 åt jordbrukare och 506 åt frö
handlare, och hafva under samma tid efter proftagning och 
undersökning plomberats 420 säckar timotejfrö, 57 säckar röd-
klöfverfrö, 47 säckar alsikeklöfverfrö och 172 säckar hafre och 
korn, allt å 100 kg. per säck. . 

Till gagn för såväl jordbruket som andra näringar inom 
länet har Gefle kemiska station fortsatt sin verksamhet med 

understöd af länets hushållningssällskap samt från och med år 
1898 jämväl af Landstinget och Gefle stad, därvid såsom års-
anslag utgått från Hushållningssällskapet 1,000 kronor, från 
Landstinget 500 kronor och från Gefle stad 1,000 kronor. Här
jämte hafva af Hushållningssällskapet anvisats erforderliga medel 
för att åt länets jordbrukare bereda tillfälle att få vid stationen 
kostnadsfritt utförda undersökningar af jordarter, gödningsämnen 
och foderkakor. För verkställande af fettbestämningar å mjölk 
hvilka utförts mot en kostnad för vederbörande ladugårdse»are 
eller mejeriinnehafvare af högst 10 öre per prof, har stationen 
af Hushållningssällskapet erhållit såsom understöd 15 öre per 
prof. Stationen, som sedan år 1891 eges och förestås af fil. d:r 
Knut Arnell, har under periodens första och sista år utfört föl
jande antal undersökningar: 

Svenska mosskulturföreningen har varit i åtnjutande af år
liga anslag, 1,000 kronor från Hushållningssällskapet och 400 
kronor från . Landstinget, därvid Hushållningssällskapet för sin 
del fästat det villkor, att föreningen hvarje år på skilda ställen 
inom länet anordnade och utförde 10 mosskulturförsök. Dessa 
försök hafva haft till ändamål, bland annat, att utröna verkan 
af olika öfvergödningar å gräsvall, att jämföra verkningarna af 
fosforsyran hos olika slag af fosforsyrehaltiga gödningsämnen, 
såsom tomasslagg, superfosfat och wiborghsfosfat, och att utröna 
i hvad mån af kastningen påverkas genom användning af ymp-
jord och nitrogén samt genom mossjordens ler- och sandblandning. 

En torfströfabrik för beredning af torfströ och torfmull till 
afsalu är anlagd å Oslättfors bruk. För öfrigt beredes torfströ 
till bevarande af kreatursgödseln å nästan hvarje egendom, som 
har tillgång på mossar. 

Vid Gysinge bruk har under flere år i ganska stor omfatt
ning tillverkats maskintorf till bränsle för brukets behof. 

Sveriges utsädesförening, som från Hushållningssällskapet 
haft ett årligt anslag af 500 kronor, har på vissa villkor årligen 
till hvar och en af 15 mindre jordbrukare i länet utdelat 100 
kg. utsädeshafre, hvarmed afsetts att i länet sprida goda hafre-
varieteter. 

I ändamål att kunna i större partier inköpa utsädesvaror, 
gödningsämnen och kraftfodermedel och sålunda lättare erhålla 
fullgoda varor till jämförelsevis billiga pris hafva på initiativ 
af Hushållningssällskapet flerstädes i länet af jordbrukare bil
dats s. k. landtmannaföreningar, af hvilka en och annan visat 
mycken lifaktighet och gjort sina medlemmar stor nytta. 

Inom tre af Hushållningssällskapets 17 underafdelningar 
eller hushållsgillen liafva under perioden hållits tillsammans 8 
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möten med utställning, därvid pris utdelats för kreatur, jord
bruks- och ladugårdsprodukter samt trädgårdsalster. Vid dessa 
möten hafva vanligen af Hushållningssällskapets instruktörer 
hållits foredrag i landthushållningen berörande ämnen. 

I allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm år 
1897 deltog Hushållningssällskapet med kollektiv-utställningar af 
fröprof samt hemslöjds- och skolslöjdsalster. Åt 47 jordbruks
arbetare och yrkesidkare från skilda delar af länet beredde Hus
hållningssällskapet genom resebidrag tillfälle att besöka nämnda 
utställning. 

Med jordbrukets framsteg har följt ett ökadt intresse för 
kreatursskötsel, ett intresse som vidmakthålles och stegras genom 
de årligen återkommande nötboskaps- och hästpromieringarna. 

Kreatursstockens storlek vid början och slutet af denna 
femårsperiod framgår af följande från jordbruksstatistiken häm
tade uppgifter: 

Om ock beträffande antalet individer kreatursstammarna i 
länet icke under perioden i afsevärd mån ökats, lärer det dock 
vara visst, att genom omsorgsfullare skötsel, kraftigare utfodring 
och noggrannare val af afvelsdjur stammen af nötboskap under
gått en väsentlig förbättring. 

De sedan år 1891 fortgående årliga nötboskapspremierin-
gama hafva äfven under denna period anordnats växelvis i de 
tvenne distrikt, det norra och det södra, i hvilka länet för ända
målet indelats, så att premieringarna efter ett års mellantid 
återkommit till samma platser, och hafva uppvisningsställena 
varit 18 i norra distriktet och 16 i det södra. Kostnaderna för 
dessa premieringar hafva uppgått år 1896 till 11,096 kronor 
38 öre, år 1897 till 8,263 kronor 28 öre, år 1898 till 8,921 
kronor 84 öre, år 1899 till 8,632 kronor 1 öre och år 1900 till 
9,162 kronor 11 öre, och har Hushållningssällskapet såsom bi
drag härtill af statsmedel uppburit sammanlagdt 14,600 kronor. 
Premieringarna hafva utfallit sålunda: 

Till kreatursbesättningarnas förbättrande har mycket bi
dragit, att å de större egendomarna funnits för omkringliggandc 
uygd att tillgå dyrbara afvelstjurar af goda, för länet lämpliga 
raser. Men härjämte har äfven genom Hushållningssällskapets 

försorg egare af mindre ladugårdar haft tillfälle att själfva för
skaffa sig dylika tjurar, då Hushållningssällskapet på synner
ligen fördelaktiga villkor utlämnat amorteringslån till inköp af 
tjurar af ren eller blandad ras. Dessa lån hafva dock under 
perioden icke varit mycket anlitade, i det att endast 5 lån ut
lämnats, däraf 4 för inköp af ayrshiretjurar och 1 för inköp af 
tjur utaf fjällras. 

Till aflöning åt sex inom länet anställda distriktsveterinärer 
hafva Landstinget och Hushållningssällskapet hvartdcra bidragit 
med 4,500 kronor om året. 

Hälsotillståndet Iland husdjuren har under perioden varit godt. 
Mejerihandtcringen, såvidt därmed förstås den mjölkföräd

ling, som försiggår i särskildt för ändamålet inrättade mejerier, 
synes hafva under perioden gått något tillbaka, enär mejeriernas 
antal minskats från 39 till 34. Härvid är dock att märka, att 
sedan de bekväma och lättgående handseparatorerna kommit 
allmänt i bruk, mejerirörelsen delvis förts öfver till de enskilda 
hemmen, där skumning och smörberedning numera med fördel 
kunna ega rum. Till belysande af mejerihandteringens stånd
punkt åren 1895 och 1900 må meddelas följande uppgifter. 
I mejerierna invägd mjölk: år 1895 6,620,183 kg. och år 1900 
6,278,777 kg.; .från mejerierna försåld oskummad mjölk: år 
1895 744,441 kg. och år 1900 1,667,220 kg.; i mejerierna hafva 
tillverkats: år 1895 208,662 kg. smör, 674 kg. helfet ost, 2,502 
kg. halffet ost och 47,611 kg. skummjölksost samt år 1900 
149,269 kg. smör, 1,000 kg. helfet ost, 735 kg. halffet ost och 
17,388 kg. skummjölksost; leverantörernas antal har nedgått 
från 853 till 410. 

Samtidigt därmed att mängden af tillverkadt smör minskats 
med omkring 60,000 kg., har konsumtionen af mejerismör inom 
länet så ökats, att större delen af tillverkningen tagits i anspråk 
för länets eget behof. Af den anmärkningsvärdt stora .mängd 
oskummad mjölk, som år 1900 sålts från mejerierna, synes fram
gå, att arbetsklassens köpförmåga varit större vid slutet än vid 
början af nu ifrågavarande period. 

För de mejerier i länet, som deltagit i do svenska smör-
profningarna, har Hushållningssällskapet erlagt den för hvarje 
sådant mejeri bestämda nfgiften af 50 kronor, hvarjämte säll
skapet anslagit ett belopp af 100 kronor årligen att vid prof-
ningarna utgå till belöningar för de bästa årstillverkningarna. 
1 dessa profningar deltogo år 1896 6 men år 1900 endast 2 af 
länets mejerier. 

»Svensk smörnotering» har, till bestridande af de med note
ringen förenade utgifter, af Hushållningssällskapet erhållit ett 
årligt bidrag af 50 kronor, och har sällskapet likaledes till 
fortsatt utgifvande af Nordisk mejeritidning lämnat ett understöd 
af 50 kronor årligen. 

För utbildande af mejerskov är af Hushållningssällskapet 
anordnad en mejeriskola i Storvik, där hvarje år mottagas 4 
kvinnliga elever för genomgående af en kurs, som fortgår under 
l ] /2 år. Kostnaderna för denna skola hafva för femårsperioden 
uppgått till 9,158 kronor 62 öre. 

Slutligen har Hushållningssällskapet till främjande af bo
skapsskötseln och mejerihandteringen anvisat medel till lön jämte 
rese- och traktnmentsersättning åt en länsmejerist, hvilken till-
handagått mejeriegare med råd och upplysningar rörande ladu
gårdsskötsel och mjölkhushållning m. m. Denne mejerist har 
för sina förrättningar under perioden användt 696 dagar, och 
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hafva kostnaderna för tjänstens uppehållande under perioden 
belöpt sig till 18,324 kronor 81 öre. 

För hästafveln har städse inom länet lagts i dagen ett lifligt 
intresse. Att resultatet af denna afvel dock ej alltid utfallit 
gynnsamt, anses hafva hufvudsakligen berott därpå, att från 
utlandet importerade hingstar af mycket olikartade typer an-
vändts vid betäckningarna, hvarigenom mindre tillfredsställande 
korsningsprodukter kommit att uppstå. Man torde emellertid 
nu kunna hoppas, att bättre förhållanden härutinnan skola in
träda, sedan numera nytt hästpremieringsreglemente blifvit af 
Kungl. Maj:t fastställdt och Stuteriöfverstyrelsen med anledning 
däraf godkänt Hushållningssällskapets förslag, att af kallblodiga 
hästraser endast den så kallade ardennertypen samt den norska 
eller nordsvenska typen hädanefter skola blifva föremål för pre-
miering inom länet. 

Till premier vid de under perioden inom länet anordnade 
hästpreinieringsmöten hafva anvisats följande anslag: 

Premier hafva tillerkänts: 

För att främja hästkulturens utveckling har Hushållnings
sällskapet under perioden dels för en kostnad af 22,819 kronor 
40 öre inköpt och därefter på auktion inom länet försålt 6 
hingstar och 2 fölston af ren bergardennerras, dels ock utlämnat 
räntefria lån till inköp af afvelshingstar att inom länet an
vändas såsom beskällare. Två dylika lån å tillsammans 5,200 
kronor hafva under perioden utgått. Härjämte har en inom 
Öster-Fernebo—Hedesunda hushållsgilles område bildad hästafvels-
förening, som med intresse arbetar på förädlande af ortens häst-
stairt, under åren 1896—1898 af Hushållningssällskapet uppburit 
ett årligt understöd af 200 kronor. 

För genomgående af lärokurs vid Kungl. Veterinärinstitutets 
i Stockholm hofslagareskola hafva elfva smideskunniga personer 
från länet af Hushållningssällskapet åtnjutit en hvar ett under
stöd af 200 kronor. 

Svinafvel förekommer egentligen endast vid de större meje
rierna, hvadan till uppfödning för länets behof erforderliga små
grisar måste från annat håll anskaffas. Beträffande annan hus
djursskötsel, såsom fårskötsel och fjåderfäskötsel, är intet att 
tillägga till hvad senaste femårsberättelse härom innehåller. 

För biskötselns befrämjande har Hushållningssällskapet haft 
i sin. tjänst anställd en länsbiskötare, hvilken skall tillhandagå 
egare af bisamhällen med råd och upplysningar. Hans biträde 
bar emellertid föga anlitats. I rese- och dagtraktamentskostnad 

har under perioden till honörn utbetalts 657 kronor 33 öre. An
läggande af bigårdar om minst 10 bisamhällen har Hushållnings
sällskapet velat understödja genom räntefria lån, men endast ett 
sådant lån å 200 kronor har under perioden uttagits. 

Ehuru trädgårdsskötseln icke kan anses såsom ett närin»s-
fång af någon större betydelse för länet, omfattas den dock fort
farande med stigande intresse, hvilket framgår af de hvarje år i 
allt större talrikhet inkommande rekvisitionerna på biträde af de 
i Hushållningssällskapets tjänst anställda länsträdgårdsmästarne. 
Till att väcka och underhålla detta intresse hafva nog i sin 
mån bidragit de med understöd af Landstinget och Hushållnings
sällskapet anlagda folkskoleträdgårdarna, hvilka nu uppgå till 
ett antal af 95 inom 33 af länets kommuner. Under nu ifråga
varande fem år hafva af länsträdgårdsmästarne utplanterats 
6,606 fruktträd, 5,330 prydnadsträd, 22,675 bärbuskar, 30,334 
prydnadsbuskar och 55,151 häckväxter, hvarförutom en betydlig 
mängd blomplantor och köksträdgårdsväxter blifvit af dem ut
satta. Hushållningssällskapets kostnader för det biträde, läns
trädgårdsmästarne sålunda under perioden lämnat, belöpa sig till 
21,619 kronor 49 öre. 

En af Gefleborgs trädgårdsodlaresällskap år 1899 i Gefle 
anordnad utställning af trädgårdsalster, till hvilken Hushåll
ningssällskapet anvisat ett anslag af 500 kronor att utgå till 
prisbelöningar m. m., var synnerligen vacker och rikhaltig samt 
visade vid jämförelse med en föregående, år 1891 anordnad dylik 
utställning, att trädgårdsskötseln inom länet befann sig i en 
snabb utveckling. 

C) Skogshushållning och D) Rofdjurs utrotande. De en
skilda skogarna inom länet omfatta en areal af omkring 1,350,000 
hektar. Skogsvården å dessa har under perioden, särskildt å 
allmogeskogarna, varit mycket försummad. Skogsafverkningen 
har på de flesta trakter icke inskränkts till träd af gröfre di
mensioner, som med fördel kunnat försågas, utan har jämväl 
omfattat den växtkraftiga ungskogen, som strängt tagits i an
språk för olika ändamål, såsom för export af så kallade egyp
tiska spärrar och för den inhemska tillverkningen af trämassa. 
Samtidigt, härmed hafva i de flesta fall, särskildt beträffande 
allmogeskogarna, inga åtgärder för befordrande af skogens åter-
växt blifvit vidtagna. 

Genom att bereda skogsegarne tillfälle att kostnadsfritt er
hålla biträde dels af någon statens skogsingeniör och dels af den 
hos Hushållningssällskapet anställde skogsrättaren har Hushåll
ningssällskapet sökt att, där bristande kunskap kunde vara an
ledningen till misshushållning med skogen, undanrödja denna 
anledning till skogssköfling och verka för en allmännare känne
dom om skogens rätta vård. Skogsingeniörens biträde har emel
lertid ej blifvit anlitadt i så stor utsträckning som hade varit 
önskvärdt. Hans biträde har under perioden tagits i anspråk 
af 29 skogsegare under 190 dagar med en kostnad för Hushåll
ningssällskapet af 950 kronor. 

Härjämte har skogsingeniören inspekterat de skogssadder 
hos mindre skogsegare inom länet, som Hushållningssällskapet 
under en följd af år låtit verkställa. Dessa skogssådder, som 
under inseende af skogsrättaren och särskilda såningsförmän ut
föras å en areal af intill 5 hektar hos en hvar skogsegare, som 
därom gör ansökan, hafva fortgått hvarje år under perioden 
samt därunder tillvunnit sig ökadt intresse. Till utförande af 
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dessa sådder har Hushållningssällskapet bekostat icke blott er
forderligt frö af tall och gran utan äfven ersättning föranvändt 
arbetsbiträde, hvarjämte Hushållningssällskapet från och med år 
1897 bestridt kostnaden för rensning af de för sådd afsedda 
markerna, och har frö tillhandahållits från den med understöd 
af Hushållningssällskapet i Storvik anordnade fröklängnings-
anstalten. Sammanlagda arealen af den sålunda under perioden 
besådda skogsmarken uppgår till 753 hektar. 

För att hos det uppväxande släktet väcka håg och intresse 
för skogens vård har Hushållningssällskapet låtit skogsrättaren 
i folkskolorna meddela undervisning i hithörande ämnen, och 
liar ett stort antal af länets folkskolebarn kommit i åtnjutande 
af sådan undervisning. 

Sammanlagda kostnaderna för ofvanberörda åtgärder till 
befrämjande af en rationell skogshushållning hafva under perio
den uppgått till 13,646 kronor 39 öre; och hafva härvid för 
befordrande af skogsodling ställts till Hushållningssällskapets 
förfogande af Landstinget ett årligt reservationsanslag af 500 
kronor samt af statsmedel år 1896 1,407 kronor, år 1897 2,474 
kronor, år 1898 3,118 kronor, år 1899 2,886 kronor och år 1900 
2,664 kronor. 

Undervisning i förbättrade kolningsmetoder ra. ni. har under 
åren 1896, 1898 och 1900 meddelats i en af Hushållningssäll
skapet vid Iggesunds bruk anordnad kolareskola, och hafva under 
de nämnda åren 65 lärjungar begagnat sig af denna undervis
ning. Till kostnaderna härför, hvilka uppgått till 9,526 kronor 
29 öre, har Järnkontoret bidragit med 4,228 kronor 30 öre samt 
Iggesunds bruk med 900 kronor. 

Kolning har i synnerhet emot slutet af perioden i följd af 
höga kolpris bedrifvits i ganska stor omfattning. 

Skogseldar af större omfattning hafva icke under perioden 
i länet förekommit. 

De allmänna skogarna inom länet hafva ökats genom statens 
inköp af bland annat hemmanen Arnön n:r 1—11 med därtill 
hörande Hornslandet i Rogsta socken, hvilken egendom, afsedd 
till kronopark, hufvudsakligen utgöres af mer eller mindre bördig 
skogsmark, enär efter den stora skogsbranden där år 1888 samt 
därefter å området bedrifven kolning skogsåterväxten icke ännu 
hunnit taga någon fart. 

Statsverkets skogsmedel från länet hafva under perioden 
uppgått till följande belopp: år 1896 379,641 kronor 80 öre, år 
1897 477,597 kronor 80 öre, år 1898 501,362 kronor 58 öro, år 
1899 444,331 kronor 58 öre och år 1900 670,945 kronor 53 öre, 
eller sammanlagdt för hela perioden 2,473,879 kronor 29 öre, 
utgörande i medeltal för år 494,775 kronor 86 öre. 

Af medel, som anvisats af Landstinget och Hushållnings
sällskapet, hafva äfven under denna period utgått skotlpenningar 
för dödade rofdjur. nämligen 1 krona 50 öre för örn, berguf och 
dufhök, 1 krona 50 öre å 2 kronor för räf samt 15 öre för 
kråka; och hafva i sådant hänseende utbetalts för 4,748 räfvar, 
34 örnar, 84 bergufvar, 1,359 dufhökar och 17,117 kråkor 
sammanlagdt 11,929 kronor 5 öre. Härjämte hafva hvarje år af 
statsmedel utbetalts skottpenningar för ett mindre antal lodjur. 

Till rofdjurs utrotande genom utläggande af förgiftade lock
beten under vintermånaderna har tillstånd att innehafva stryk-
nin årligen meddelats åtskilliga personer. 

K. Maj.ts Befallningsliajvandes femår$berättelser 1896—1900. Gejtelorgs lät 

E) Jakt och fiske jämte andra binäringar. Om jaktens ringa 
betydelse såsom näring gäller fortfarande livad föregående fem
årsberättelse därom innehåller. Jaktstadgans föreskrifter torde i 
allmänhet samvetsgrannt iakttagas, om ock i de aflägsnare skogs
bygderna brott däremot måhända ej så sällan förekomma. livad 
angår älgskytte, har Landstinget äfven för denna period ställt 
till Hushållningssällskapets förfogande ett årligt anslag af 500 
kronor, att användas till belöningar åt dem, hvilka till åtal 
anmäla personer, som under olaga tid bedrifvit jakt efter älg; 
och hafva för sådana angifvelser 11 belöningar å 50 kronor 
blifvit under perioden utbetalda. 

Strömmingsfisket utgör den för länets befolkning viktigaste 
grenen af fiskerinäringen. Det bedrifves dels af yrkesfiskare i 
länets städer och dels af fiskare från kustsocknarna, hvilka ofta 
vid sidan af fisket idka jordbruk. Under fisketiden, som i länets 
södra delar börjar i maj, men i de norra under senare åren till 
följd af kalla vårar icke tagit sin början förr än i juni, flytta 
fiskarna ut till fisklägen i skärgården samt vistas där till sep
tember, i länets södra delar stundom till oktober. Blott få 
fiskare bo hela året om ute på fiskläget, och bönder, som ega 
större jordbruk, vistas endast helt kort tid ute i skären. Fisket 
bedrifves från öppna båtar, hvilka dock i synnerhet i Helsingland 
äro ganska goda och på senare tiden rätt allmänt blifvit försedda 
med skvättbord af segelduk. Fiskredskapen utgöras hufvud
sakligen af skotar, i Söderhamnstrakten äfven af drifgarn och i 
Gestrikland af sillnät. I vissa trakter har man börjat använda 
särdeles djupa så kallade storskötar, hvilka stundom kunna vara 
ända till 600 maskor höga. Klagomål öfver dessa storskötar 
hafva visserligen yppat sig, enär man ansett, att de skullu stänga 
allt för mycket, men några menliga följder af deras användning 
torde dock ännu icke hafva kunnat med bestämdhet uppvisas, 
om ock det må vara möjligt, att, i fall de skulle mera allmänt 
komma att användas, detta blefve för fisket mindre fördelaktigt. 
Notdragning vid strömmingsfiske synes däremot hafva nästan all
deles upphört, Den årliga afkastningen af ifrågavarande fiske 
lärer kunna beräknas till 20- å 27,000 tunnor. Under år 1900 
skall denna afkastning hafva uppgått till omkring 36,000 valar 
färskströmming (i Gestrikland), 41,000 fjärdingar färskströnuuing 
(i Helsingland) och 72,000 fjärdingar saltströmming (i bägge 
landskapen). Härjämte tillverkades under samma år (hufvud
sakligen i Gefletrakten) omkring 10,000 valar böckling. Den 
enligt förra femårsberättelscn i Hudiksvallstrakten påbörjade 
inläggningen af förädlad vara i bleckburkar har gjort stora fram
steg. Sålunda hafva ensamt å fiskläget Kuggörarna vid Rogsta 
sockens kust, där en förening af fiskare bildat sig för beredning 
och inläggning af surströmming m. m., under år 1900 inlagts 
11,500 burkar surströmming, 700 burkar sockersaltad strömming 
och 150 burkar kryddströmming. Denna industri har numera 
börjat idkas äfven i Söderhamnstrakten. De i förra femårsbe
rättelsen omförmälda strömmingspremieringama hafva äfven 
under denna period hvarje år varit anordnade, därvid pris år
ligen utbetalts för saltströmming till belopp af sammanlagdt 300 
kronor (landstingsmedel) och för förädlade strömmingsvaror lika
ledes till belopp af 300 kronor (statsmedel). 

Det öfriga skärgårdsjisket har intagit en mindre fördelaktig 
ställning än strömmingsfisket. Laxfisket, som bedrifves med lax
nät och storryssjor samt på en del ställen, under hösten äfven 
med ref, lämnar olika år mycket olika afkastning. Sikfisket har 
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mycket gått tillbaka, hvilket måhända i väsentlig grad kan 
tillskvifvas storryssjornas inflytande. Fångsten af annan fjällfisk 
i skärgården synes ock hafva minskats. På ett par ställen vid 
länets kust fångas torsk, dock ej i någon större mängd. Under 
femårsperioden har en aborrodlingsanstalt varit i verksamhet 
vid Norrgrundet i inre Geflefjärden. 

Mycket har klagats öfver den förödelse å fisk och redskap, 
som anställes af själarna, och hafva under perioden i skott-
penningar för dödade dylika djur (1,111 vikare och 244 grå
själar) af Hushållningssällskapet utbetalts 4,201 kronor. 

livad angår sötvattensfisket, är detta tyvärr inom stora delar 
af länet mycket försummadt. Något uppvaknande intresse för 
detta fiske lärer dock under de senaste åren kunnat förspörjas, 
och man börjar nu åter ganska allmänt att i vattendragen utlägga 
risvasar eller s. k. syren. Att insjöfisket, med någon omsorg 
skött, kan löna sig, därpå finnas dessbättre många bevis. Så
lunda skola yrkesfiskare i Gestrikland vid Storsjön och Dal-
älfven kunna i medeltal årligen fånga 2 å 3 tusen kg. fisk per 
man. 

Ålfångst i särskildt därför byggda ålhus eller ålkar lärer 
kunna lämna omkring 2 å 3 tusen kg. ål årligen. Detta slags 
fiske har dock under de senare åren varit sämre i följd af 
ogynnsamma vattenförhållanden. 

Något mera betydande laxfiske förekommer egentligen endast 
i Ljusne älf. Särskildt inom älfvens nedre del närmast hafvet 
och framför allt i och nära mynningen vid Ljusne lämnar detta 
fiske stor inkomst, hvilken under de senare åren genom höga 
laxpris ytterligare stregrats. Under femårsperioden har laxrom 
kläckts vid tre anstalter, belägna vid Ljusne älf, nämligen vid 
Ljusne, vid Sjörgrå nära Lottefors och vid Kasteln i Färila 
socken. De två sistnämnda anstalterna hafva dock hvardera 
ett år fått inställa sin verksamhet på grund af ogynnsamma 
förhållanden. Ar 1900 hölls efter förordnande af Kungl. Landt-
bruksstyrelsen vid Ljusne en kurs i laxodling. 

Under vissa år har sik- och regnbågsforellrom kläckts vid 
Gysinge och Hemstanäs och under ett år rödingrom vid Sjörgrå. 

Rörande lax- och sikfisket i Ljusne älf från hafvet upp till 
Laforsen jämte samma älfs tillflöden har, med anledning af 
Kungl. Maj:ts nådiga bref den 6 november 1896, ny stadga den 
25 i samma månad af Länsstyrelsen utfärdats; och har genom 
Kungl. Maj:t8 Befallningshafvandes utslag den 11 november 1896 
fastställts ett tillägg till § 1 i stadgan för fiske med s. k. stor-
ryssjor inom Gefleborgs län och vid dess kust, innefattande när
mare bestämmelse om storleken af de ryssjor, som skola anses 
såsom storryssjor. 

En fiskeriinstruktör har äfven under denna period varit af 
Hushållningssällskapet anställd. 

Jämte ett årligt anslag af 300 kronor till premier för större 
partier väl beredd saltströmming har af Landstinget, till fiskeri
näringens befrämjande, för hvarje år ställts till Hushållnings
sällskapets förfogande ett belopp af 1,000 kronor att för nämnda 
ändamål användas på sätt sällskapets förvaltningsutskott funne 
lämpligt. Härjämte har Hushållningssällskapet till samma närings 
befrämjande åtnjutit statsbidrag: åren 1896 och 1897 årligen 
1,000 kronor, åren 1898 och 1899 årligen 800 kronor samt år 
1900 1,200 kronor; och utgör sammanlagda beloppet af hvad 
Hushållningssällskapet under perioden för ifrågavarande ändamål 
utbetalt 14,929 kronor 97 öre. 

Såsom binäringar på landsbygden kunna nämnas timmer-
drifning och flottuingsavbete, kolning och körslov åt bruken 
kalkstens- och kvarnstensbrytning samt tillverkning af tegel m. m. 

Utöfver den brännvinstillverkning, som torde egt rum vid 
den numera nedlagda pressjästfabriken i Strömsbro vid Gefle 
har någon tillverkning af brännvin icke under perioden inom 
länet förekommit. 

F) Bergs- och brukshandtering. i. Gm/brytningen. År 
1900 funnos inom Gefleborgs län 17 utmål, hvaraf 13 för järn-
mahnsfyndigheter, nämligen 11 i Torsåkers och 2 i Öster-Fernebo 
sccken, 1 utmål för en zink-blymalmsfyndighet i Torsåker, 1 
för en järn-zinkmalmsfyndighet i Arsunda, 1 för en koppar
malmsfyndighet i Hamrånge samt 1 för en zinkmalmsfyndighet 
i Alfta socken. 

Af järnmalmsfyndiglieterna hafva under åren 1896—1898 
4, år 1899 6 och år 1900 7 utmål brutits med malmfångst, i 
medeltal uppgående till 9,235-2 ton per år. Malmfångsten har 
utgjort: 

I följd af hårdt anlitande af förut kända malmtillgångar i 
Nyängsgrufvan och Penninggrufvan under förra femårsperioden 
nedgick brytningen år 1896 i de nämnda grufvorna till en obe
tydlighet, men sedan genom försöksarbeten nya malmtillgångar 
anträffats i Nyängsgrufvan samt en ny hittills ganska gifvande 
grufva, Fräkengrufvan, upptagits, har under åren 1899 och 1900 
malmfångsten varit betydligt större än under föregående femårs
period. 

På den i Alfta socken belägna zinkmalmsfyndigheten Fläts-
bogrufvan börjades brytningen 1898, och utvanns under år 1899 
556 ton samt under år 1900 1,224 ton zinkmalm, hållande ända 
till 40 % zink. 

Antalet matsedlar, utfärdade å fyndigheter inom länet under 
åren 1896—1900, har utgjort 69 mot 86 under åren 1891—1895. 
Af de gjorda inmutningarna hafva 24 uppgifvits afse nyupp
täckta fyndigheter och 45 förut arbetade. 25 mntsedlar hafva 
uttagits å järnmalm, 27 å kopparmalm, 3 å silfvermalm, 2 a 
zinkmalm, 2 å nickelmahn, 2 å koboltmalm samt 7 å svafvelkis 
och 1 å molybdenmalm. Af de inmutade fyndigheterna hafva 6' 
fått utmål anvisade, nämligen 4 å järnmalm, 1 å kopparmalm 
samt 1 å zink-blymalm. 

Arbetspersonalen vid grufvorna har bestått af: 



Järntillveirkning. Gefleborgs län. 11 

Medeltalet per år för arbetspersonalen under föregående 
femårsperiod var 130. 

Till arbete under jord hafva endast män öfver 18 år varit 
använda, och de öfriga arbetarna hafva hufvudsakligen användts 
till skrädning och malmplockning. 

Någon olyckshändelse, som förorsakat dödsfall eller minst 
14 dagars oförmåga till arbete, har icke under perioden inträffat. 

2. Järntillverkningen. För tackjärnstillverkningen hafva 
16 masugnar varit använda åren 1896 och 1897 och 17 åren 
1898—1900 med en blåsningstid af i medeltal 302 dygn per år. 

Tillverkningen, som i årligt medeltal utgjorde: 

har under periodens särskilda år uppgått till: 

Tackjärnstillverkningen har varit fördelad på följande verk: 

Axmars masugn har af dess nya egare, Bergvik och Ala 
nya aktiebolag, utarrenderats och sedan våren 1898 drifvits af 
arrendatorerna. Medeltillverkningen för dessa 3 år har varit 
4,556-6 ton per år. 

Under föregående femårsperiod egde tackjärnstillverkning 
rum äfven vid Grönsinka, Kilafors, Långvinds och Bro masugnar. 
-Af dessa verk har Grönsinka inköpts af staten, och Kilafors 
har såsom järnverk blifvit nedlagdt. 

Genom längre blåsningstid och ökad drifning (till i medeltal 
14'43 ton per dygn) har tillverkningen i 17 masugnar under 
denna period med 7,214-4 ton per år öfverstigit tillverkningen i 
20 masugnar under föregående period. Af tackjärnstillverknin
gen i hela riket utgjorde länets andel under åren 1886—1890 
12-ei %, 1891—1895 13-83 och 1896—1900 13-98 %. 

För tillverkning af gjutgods direkt från masugn hafva an
vändts i medeltal 432-s ton tackjärn per år, därvid enklare gjut
gods till större delen för verkeus eget behof såsom »härdvirke» 
och dylikt blifvit framställdt. Genom omsmältning med tillsats 
af utländskt gjuttackjärn hafva vid järnverken framställts i medel
tal 3,592 ton gjutgods, hvaraf 61 % tillverkats vid Sandviken. 

Största delen af tackjärnet förädlas inom länet. En mindre 
del exporteras till utlandet eller, såsom förhållandet är med 
Ililleviks tillverkning, förädlas inom annat län. Till länet in
föres en del tackjärn, hvarib/and må nämnas från Korsnäs 
masugn i Kopparbergs län, som sedan 1899 eges och drifves af 
Sandvikens järnverks aktiebolag. 

Tillverkning af smältstycken genom härdfärskning enligt 
lancashire-, vallon- eller franche-cointémetoderna har egt rum 
i ungefärligen samma omfattning som under föregående period, 
men tillverkningen af göt har ökats med 44-5 % eller med 14,695-8 
ton. Denna ökning, mer än dubbelt så stor som ökningen i 
tackjärnstillverkningen, härrör hufvudsakligen från tvenne nya 
martinverk, vid hvilka stora kvantiteter skrot omsmältas med 
tackjärn i martinugnar enligt den s. k. basiska defosforiserings-
tnetoden. Tillverkningen af göt enligt bessemer- och basiska 
martinmetoden har utgjort resp. 36 % och 45 % af tillverkningen 
inom hela riket. Bessemergöt hafva tillverkats vid Sandviken, 
Forsbacka, Hofors och Iggesund med 2 ugnar vid hvarje verk. 
Tillverkning af martingöt börjades 1896 vid Hofors och 1898 vid 
Sandviken. Tillverkning af göt med elektrisk smältugn har 
pågått under år 1900 vid Gysinge järnverk. 

Till upplysning om tillverkningen af smidbart järn och stål 
åberopas tabellerna A, B och C. 

Smidt lancashirestångjärn har tillverkats vid Kilafors år 
1896 samt äfven under de följande åren vid Strömbacka och Vij, 
smidt vallonstångjärn vid Strömbacka och Gysinge samt smidt 
franche-comtéstångjärn vid II ed vigsfors, Tolflbrs och Voxna, 
vid de båda sistnämnda järnverken i ringa mängd. 

Smidt stångjärn af götmetal! har tillverkats vid Iggesund, 
Forsbacka, Hofors och Sandviken, hvarjämte axlar och gröfre 
smiden tillverkats af samma råmaterial vid sistnämnda verk 
samt vid Forsbacka ocli Iggesund. 

Valsadt lancashirejärn har tillverkats vid Ljusne, Vij och 
Iggesund, där medelårstillverkningen uppgått till resp. 3,299'6, 
2,717-8 och 1,523-9 ton, hvarjämte af band- eller fin järn utvalsats 
vid Ljusne och Iggesund i medeltal 2,284-Q och 235-6 ton per år. 

Tab. A. Tillverkning af göt- och vällmetall i Gefleborgs län 
åren 1891—1900. 
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Stångjärn samt band- ellor finjärn och tråd af götmetall 
hafva utvalsats vid Hofors, Sandviken, Forsbacka och Iggesund. 

Tillverkning af tubämnen börjades 1896 vid Sandviken, 
Hofors och Forsbacka, ocli rönte dessa under åren 1896 och 1897 
synnerligen liflig efterfrågan både såsom massiva och såsom 
ihåliga. Under de senare åren hafva hufvudsakligen ihåliga tub
ämnen tillverkats. Sedan 1898 hafva färdiga rör, dels valsade, 
dels dragna, tillverkats vid Sandviken. 

Förutom nämnda rörtillverkning har en mindre del af i 
tabell C angifna valsade produkter vidare förarbetats genom 
kallvalsning eller dragning till kallvalsadt stål, dragen tråd, 
sågbladsämnen och driffjädrar samt genom sändning och annan 
bearbetning till kättingar, hästskor, redskap och maskiner. 

Uppgifna värdet af dylik fabrikstillverkning har per år i 
medeltal uppgått. till 2,607,309 kronor, däraf Sandvikens andel 
utgör 77 %. 

Bland under femårsperioden utförda nybyggnader eller om
byggnader för järntillverkningen och därmed förenad manufak-
turering må nämnas uppförandet af: nya martinverk vid Hofors, 
Sandviken (2 ugnar) och Forsbacka, af hvilka det sistnämnda 
blifvit uppfördt under år 1900; nytt rörvalsverk vid Kungsgården 
i stället för därstädes befintliga medium- och finvalsverk; nytt 
valsverk vid Iggesund med 2 träner om 500 och 300 min. valsar 
samt ny kraftstation med elektrisk kraftledning till valsverket; 
nytt 20" valsverk vid Sandviken med 5 par stolar, drifvet af en 
200 hästkrafters ångmaskin, uy valsträn tillbyggd till finvals-
Tal). B . Tillverkning af järn genom utsmidning af smält

stycken eller af göt i Gefleborgs län åren 1806—1000. 

Tab. C. Tillverkning af järn genom utvalsning af smältstycken 
eller af göt i Gefleborgs län åren 1896—1900. 

verket, ombyggnad och utvidgning af sågbladsfabriken, ny ån«-
hammare å 5 ton för kälning af tubämnen samt ny blåsmaskin 
för bessemerverket med själfständigt åiigverk om 600 hästkrafter-
två hydrauliska, af ångpumpar drifna presshammare jämte nödiga 
ångpannor vid Hofors; samt ny sroältsmedja vid Brattfors med 
7 lancashirehärdar och 2 mumblingshammare samt mekaniska 
hjälpbrytningsmaskiner. 

De för järnverken och därmed förenade manufakturverk vid 
femårsperiodens början använda motorer voro 108 vattenhjul 
eller turbiner med tillsammans 7,043 hästkrafter samt 45 ång
maskiner med tillsammans 4,000 hästkrafter och vid dess slut 
122 vattenhjul eller turbiner med 7,940 hästkrafter och 56 ång
maskiner med 5,400 hästkrafter. 

Arbetspersonalen har utgjort: 

Under femårsperioden hafva 271 olyckshändelser inträffat 
vid järnverken, därvid 4 personer blifvit dödade och 269 så 
skadade, att däraf uppstått oförmåga till arbete under minst 14 
dagar. Dock har i proportion ett mindre antal olyckshändelser 
inträffat vid järnverk inom detta län än inom andra. Bland 
arbetarne vid samtliga järnverk inom riket har 1 olyckshändelse 
med dödlig utgång inträffat om året på 1,970 arbetare och inom 
länet 1 på 3,200, under det att antalet skadade arbetare vid 
samtliga järnverk varit 10 på 440 och vid länets järnverk 10 
på 476. 

Såsom ofvan blifvit nämndt, utvanns ur länets järngrufvor under 
femårsperioden per år 9,235 ton järnmalm, men för tillverkning 
af 72,391 ton tackjärn har åtgått omkring 14 gånger så mycket 
malm, hvadan malmbehofvet till största delen har hämtats från 
annat håll, hufvudsakligen från Kopparbergs, Vestmanlands och 
Uppsala län, hvarjämte äfven rätt stora kvantiteter malm an
skaffats från Stockholms, Örebro och Norrbottens län. 

Vid tillverkningen af martingöt hafva, såsom äfven ofvan 
blifvit nämndt, stora kvantiteter järnskrot förbrukats. 

För järntillverkningen hafva under åren 1896—1900 i medeltal 
förbrukats 7,070,000 hektoliter träkol, däraf omkring två tredje
delar för tackjärnstillverkningen, samt stora kvantiteter stenkol 
såväl för vällugnar, martinugnar m. in. som för erhållande af 
ångkraft. Enligt erhållna uppgifter har medelpriset vid järnvägs
station i Gestrikland och södra Helsingland per stjälpt läst trä
kol om 20 hektoliter samt per ton stenkol varit: 
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Oaktadt järnpriserna ständigt varit stigande ända till inidten 
af år 1900, blef det ekonomiska resultatet bättre vid femårs
periodens början än under dess senare del, enär prisen på malm och 
kol samt arbetslöner och frakter då stego ännu mera än järnpriserna. 

G) Fabriker och handtverk. Härom meddelas uppgifter i 
tabell I). 

I Gejle är den industriella verksamheten liflig och framåt-
gående. Där hafva anlagts en valskvarn af nyaste konstruktion, 
en cigarettfabrik, en verkstad för tillverkning af landtbruksred-
skap, flere velocipedfabriker, en stor läskedrycksfabrik, två tek
niska fabriker, två boktryckerier, en karamellsfabrik, en ång-
tvättinrättning, två reseffektfabriker, en mekanisk verkstad m. fl., 
livarjämte den gamla tobaksfabriken, en af landets största, 
Strömsbro bomullsspinneri och väfveri, Gefle ångväfveriaktiebolag 
samt Gefle ullspinneri och trikåfabrik högst betydligt utvecklat 
sin redan förut stora tillverkning. 

Fabrikerna i Söderhamn utgöras af: Söderhamns verkstads-
och varfsaktiebolags gjuteri och mekaniska verkstad jämte där
med förenadt skeppsvarf, tre ölbryggerier och flere svagdrieks-
bryggerier, en färgerifabrik med mekaniskt ullspinneri, en siner-
gelskif- och filfabrik, ett större tegelbruk, sex ångsågar, däraf 
två med hyflerier, ett särskildt hyfleri, en tull mjölkvarn, fem 
tryckerier, två tekniska fabriker och en vattenfabrik. 

I Hudiksvall fanns vid periodens slut, utom en äldre snus-
fabrik, ingen större industriell anläggning. 

A) Landtkommunikationer. Till upplysning om trafiken å 
den genom länet framlöpando norra stambanan med utgreningar 
till Söderhamn och Hudiksvall åberopas tabell i?(sid.14), utvisande 
inkomster och utgifter vid hvarje station åren 1896 och 1900. 

Vid periodens slut funnos inom länet för trafik upplåtna 
enskilda järnvägar till en längd af 342'2 kilometer, däraf Gefle 
—Dala järnväg 61"9, Uppsala—Margretehills järnväg med bibanor 
19"8, Gefle—Ockelbo järnväg med bibana 38'5, Dala—Ockelbo— 
Norrsundets järnväg 63-9, Manna—Sandarne järnväg 10'i, järn-

Tab. D. Fabriker och handtverk i Gefleborgs län åren 
1896—1900.1) 

På landsbygden hafva under perioden tillkommit, bland annat, 
flere större och mindre sågar. 

Till husslöjdens befrämjande har länets landsting äfven 
under nu ifrågavarande period beviljat åtskilliga anslag. För 
meddelande af slöjdundervisning i folkskolor för gossar har utgått 
ett lönebidrag af 40 kronor till en hvar af antagna lämpliga slöjd-
undervisare i de skoldistrikt inom landstingsområdet, som visat 
sig hafva till sina folkskolor anordnat lämpliga lokaler för den 
primära undervisningen i slöjd för gossar och styrkt, att under
visning vederbörligen meddelades. För detta ändamål hafva 
såsom förslagsanslag anvisats: år 189(5 2,800 kronor, år 1897 
3,280 kronor, år 1898 3,200 kronor, är 1899 3,500 kronor och 
år 1900 3,500 kronor. Härjämte hafva till slöjdskolor med 
mindre än 10 men mer än 5 elever beviljats för år 1896 450 
kronor och för hvart af följande år under perioden 300 kronor. 
Till slöjdundervisning för flickor i folkskolorna hafva för hvarje 
år från och med 1897 utgått bidrag k 20 kronor, och hafva 
såsom förslagsanslag härför upptagits för år 1897 500 kronor, 
för år 1898 1,500 kronor, för år 1899 2,000 kronor och för år 
1900 2,500 kronor. Till understöd åt folkskolelärare för be
gagnande af undervisningen vid Nääs slöjdlärareseminarium har 
årligen under perioden anvisats ett belopp af 300 kronor. Till 
två pedagogiska lärokurser i slöjdundervisning för flickor i folk
skolorna hafva meddelats anslag: år 1897 300 kronor och år 
1898 450 kronor. 

vägen Söderhamn—Granskar 3'2, Dala—Ilelsinglands järnväg 
57-7, Norra Ilelsinglands järnväg 40'3 samt delen Gysinge— 
Hagaström af Sala —Gysinge—Gefle järnväg 46'8 kilometer; och 
äro af dessa järnvägar Dala—Ockelbo—Norrsundets ocli Norra 
Ilelsinglands järnvägar smalspåriga (0-89i meter) samt de öfriga 
bredspåriga (V435 meter). 

Dala—Ilelsinglands järnväg, som genomlöper Bollnäs, Alf ta, 
Ofvanåkers och Voxna socknar inom detta län och vidare fort-
sättes i Dalarno till Orsa, anlades under åren 1897—1899 samt 
blef den 4 november sistnämnda år öppnad för allmän trafik. 

Norra Ilelsinglands järnväg emellan Hudiksvall och Bergsjö 
kyrkby fullbordades under år 1896 och blef, efter invigning den 
12 december samma år, öppnad för trafik. 

Järnvägen Sala—Gysinge—Gefle, som inom detta län genom
löper Öster—Fernebo, Hedesunda, Arsunda och Valbo socknar, 
har under perioden blifvit anlagd och var vid periodens slut 
öppnad för trafik, med undantag af delen Kjerstinbo—Gysinge. 

Hörande Gefle—Dala, Gefle—Ockelbo och Norra Ilelsing
lands järnvägar äro uppgifter meddelade i tabell F (sid. 14). 

Bland de i förra femårsberättel^en omförmälda vägdclningar 
hafva följande blifvit afslutade, nämligen vägdelningen i Ljusdals 
tingslags väghållningsdistrikt år 1898, vägdelningen i Delsbo 
tingslags väghållningsdistrikt år 1899 och vägdelningen i Södra 
Ilelsinglands Västra tingslags väghållningsdistrikt år 1901. Öfvor 
förstnämnda och sistnämnda vägdelning hafva dock anförfs be
svär, hvilka icke ännu blifvit slutligen pröfvade. 

4. Kommunikationsanstalter och varubyten. 
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Beträffande de årliga vågsynerna har, efter vederbörandes 
hörande, genom Kung]. Maj:ts liefallningshafvandes kungörelse 
den 15 oktober 1897 blifvit bestämdt, att dessa skola förrättas 
å följande tider: i Gestriklands Östra tingslag och i Delsbo 
tingslag på hösten före den 15 oktober, i Enångers och Forsa 
tingslag på våren före den 15 maj och i öfriga tingslag på våren 
före den 1 juni. 

Till följande våg anläggning ar och vägförbåttringar hafva 
under femårsperioden statsbidrag anvisats, nämligen till: 

a) anläggning af väg mellan Hofors järnvägsstation och 
landsvägen vid Torsåkers kyrka (14-96 km.) 33,200 kronor; 

b) anläggning af väg mellan Klappa by och Hybo i Ljusdals 
socken (7-i5 km.) 13,300 kronor; samt 

Tab. E. Inkomster och utgifter vid statens järnvägsstationer 
inom Gefleborgs län åren 1896 och 1900. 

c) omläggning af landsvägen i Bergsjö socken mellan Brick-
rödjningen och Högens by (4Éi9i km.) 9,500 kronor. 

Dessutom har till anläggning af landfästen och pelare för 
ny bro öfver Ljusne älf i Ljusdals socken beviljats ett statsbidrag 
af 36,600 kronor. 

Den med statsbidrag understödda väganläggningen emellan 
Klappa och Hybo har blifvit afsynad och godkänd; och skall 
denna väg enligt Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes utslag den 
30 september 1899 såsom bygdeväg af vederbörande underhållas. 

Härjämte må i fråga om väganläggningar nämnas, att inom 
Hamra kapellag vägar blifviUanlagda dels af Orsa sockens jord-
egare emellan Sandsjö by och gränsen mot Orsa socken med 
fortsättning till Orsa kyrkby samt till Tackåsen, Knoppen och 
Finnberget och dels af Hamra kapellags jordegare mellan Björk
bergs och Malungsheds byar samt från Sandsjö—Orsavägen till 
Råberget; att för anläggning af väg från Valla färjesund i Färila 
socken genom Föne, Onsäng och Grophamre till Heden i Ljus
dals socken upprättats plan och kostnadsförslag, hvarjämte ge
nom Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes utslag den 30 augusti 
1900 förordnats, att, sedan nämnda väg blifvit anlagd, densamma 
skall af de väghållningsskyldige underhållas; att öfver sundet 
emellan Västra och Östra Hennan genom närbelägna byars för
sorg anlagts en flottbro, 3e meter bred och 85 meter lång, hvil-
ken kan befaras med häst och åkdon samt förkortar afståndet 
emellan Sunds va. fl. byar och Ramsjö järnvägsstation med 8 
kilometer; samt att genom Kungl. Maj:ts utslag den 3 november 
1899 fastställts Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes i Gefleborgs 
och Vesternorrlands län gemensamma utslag den 14 december 
1897 angående anläggning af en sammanbindningsväg mellan 
länen öfver Hassela sockengräns. 

Tab. F. Inkomster och utgifter vid vissa enskilda järnvägar i 
Gefleborgs län åren 1896—1900. 
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Då den gamla landsvägsbron öfver Ljusnc älf i Ljusdals 
socken under de senare åren blifvit allt mer och mer bristfällig, 
så att den endast med stor svårighet kunnat vidmakthållas, 
hafva de väghållningsskyldige under senare delen af år 1900 
fattat beslut om byggande af ny bro öfver älfven med öfver-
byggnad af stål samt landfästen och bropelare af sten för en 
beräknad kostnad af 173,700 kronor. 

Bland skjutsanstalterna i länet hafva gästgifverierna i Gefle, 
Söderhamn, Hudiksvall och Högbo (flyttadt till Yttre Sandviken) 
under perioden blifvit förändrade till skjutsstationer; och har på 
vägen emellan Voxna och Los gästgifverier en skjutsstation blifvit 
inrättad vid Lobonäs. I följd liäraf är antalet af länets skjuts
anstalter numera 45, däraf 34 gästgifverier och 11 skjutsstationer. 

Skjutsentreprenadbidragen hafva varit bestämda till följande 
belopp: 

År 1900 utgjordes skjutsen efter entreprenad vid samtliga 
skjutsanstalterna utom Ockelbo och Norrala gästgifverier, och 
hade sådan entreprenad kommit till stånd vid Ofvanåkers invid 
Edsbyns järnvägsstation förlagda gästgifveri, utan att entreprenad
bidrag, därvid betingats. Skjutslegan utgick samma år med 1 
krona vid Ofvanåkers gästgifveri, 1 krona 31 öre vid Ockelbo 
och Norrala gästgifverier samt 1 krona 90 öre vid öfriga skjuts
anstalter. 

Antalet af de vid skjutsanstalterna utgångna hästar, som 
under femårsperioden 1891—1895 utgjorde 72,817 eller i medel
tal 14,563 årligen, har under nu ifrågavarande period uppgått 
till 99,812 eller i medeltal 19,962 om året. 

Bropenningar erläggas endast vid färder öfver Gysinge broar 
i enlighet med kuugl. brefvet den 4 september 1850, och färje-
penningar gäldas vid begagnande af färjorna i Hedesunda norra 

och södra färjesund i Dalälfven enligt kungl. brefvet den 12 
juni 1856. 

För öfrigt hänvisas i fråga om allmänna vägar och skjuts-
ning till tabell 2. 

Vid periodens slut funnos i länet 9 postkontor, nämligen i 
Gefle, Söderhamn, Hudiksvall, Bollnäs, Gysinge, Ljusdal, Ljusne, 
Storvik och Ockelbo, samt 99 poststationer; och var antalet af 
de i länet befintliga telegrafstationer Gl, däraf 44 järnvägs
telegrafstationer. 

B) Sjökommunikationer. Trafiken med ångbåtar vid länets 
kust är hvarje år under seglationstiden ganska liflig. Någon 
gång användas ångslupar för trafik äfven på de större insjöarna, 
såsom Dellensjöarna, sjön Varpen vid Bollnäs och Storsjön i 
Gestrikland. 

Under perioden hafva, jämlikt särskilda nådiga bref, utfär
dats dels nya taxor å hamnafgifter för städerna Gefle, Söder
hamn och Hudiksvall, dels ock nya taxor å grundpenningar för 
lastageplatserna Källskär, Sandarne, Nyhamn, Ljusne, Iggesund, 
Klasviken, Saltvik, Stockvik, Norrsundet, Enånger och Snäckmor. 

Till Söderhamn har en ny inseglingsled blifvit utprickad 
från Bottenhafvet norr om stora Ottergrundet till Branthälls 
redd, och har denna led, i hvilken fartyg af ända till 23 fots 
djupgående kunna passera, genom Kungl. Maj:ts Befallnings-
hafvandes utslag den 15 februari 1898 förklarats vara allmän 
farled. 

Angående nedan nämnda flottleders anordnande och begag
nande hafva under femårsperioden af Länsstyrelsen meddelats 
beslut: 

a) Inrättande af nya flottleder. 

Bofaraåns jloltled i Klugån frun sjön Lillflugen genom Skidtjärn till l?o-
faraån och i Kilan från och med liofarasjön till sjön Hergvikcn: Regleringsutslag 
meddelades den 25 augusti 1890. Reglemente för flottningsföreningen fastställdes 
den 25 maj 1898, och blcfvo flottledsbyggnadcrna efter afsyning godkända genom 
resolutioner den 25 mnj 1898 och den 26 oktober 1899. 

Bogårdsåns fiottled i llogårdsån från och med Hcmdgårdssjöu till Örsjön i 
Arbrå socken: Reglciingsutslng meddelades den 24 april 1899, och reglemente för 
flottningsföreningen fastställdes den 21 december 1899. 

Flugsjöarnns flotthd i vattendraget från och med Björutjärn genom sjöarna 
Hemlingen, Hästbotjärn och Stora Flugen till och med sjön Lilla ringen inom 
liollnäs socken: liegleringstttslag meddelades den 28 mnj 1898. 

Gällsåns Jloltled i vattendraget från och med Västra Gällsjön till liofaraån 
inom liollnäs och Hancbo socknar: Reglcringsutslag meddelades den 13 maj 1898. 
Reglemente för flottningsföreningen fastställdes och flottledsbyggnaderna godkändes 
genom särskilda resolutioner den C april 1899. 

Kniigsbcrgs Lillans Jloltled i Lillan från gränsen mot Dalarne till åns utlopp 
i Jädraån i Jäderbo socken: ltegleringsntslag meddelades den 31 december 1897. 
Reglemente för flottningsföreningen fastställdes den 31 augusti 1898, och bygg
naderna godkändes den 3 november samma år. 

Lindstasjöns fiottled i Lindstnsjön och Lindstabäckcn till Gryckån i Pärila 
socken: ltegleringsntslag meddelades den 25 april 1896. Reglemente för flottnings
föreningen fastställdes och byggnaderna godkändes den 30 januari 1897. 

Norbyåns Jloltled i Norbyåu från Näsbyggesjön till Storsjön i Ofvansjö 
socken: ltegleringsntslag meddelades den 31 augusti 1898. Reglemente för flott
ningsföreningen fastställdes och byggnaderna godkändes den 20 maj 1899. 

Rötteåns Jloltleds 7:e, 8:e och 9:e distrikt i vattendragen liursjöån från och 
med Ilursjön till åns inflöde i Vindfaraån, i Sidskogsån från och med Sidskogssjön 
till samma ås inflöde i Vindfaraån samt i Vindfaraån från Bnrsjöåns inflöde till 
utloppet i Röstcån i Jcrfsö och Alfta socknar: Den 29 maj 1899 meddelades 
regleringautslag, enligt hvilkct dessa flottlcdcr skulle ingå i Rösteäns flottled. 
Byggnaderna blefvo, efter afsyning, godkända den 3 maj 1900. 

Ullungens fiottled i vattendraget från och med sjön Räken till Voxna älf: 
Regleringsutslag meddelades den 31 december 1897. 
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Ängraåns jlotthd i Ängroån från och med Öfre Sillcrsjön till Ljusne äl( 
ufvensom i Törnån från och med sjöu Äugralörn till inflödet i Ängraån: Regle
ringsutslag meddelades den 25 oktober 1900. 

Öjungsuns jlottled i Ojungsån från sjön Lilla Ojungen till sjön Neungeninom 
Ofvanåkcrs socken: Reglcringsutslag meddelades den 18 augusti 1898. Reglemente 
för flottningsföreningen fastställdes den 30 december 1898, och byggnaderna god
kändes den 17 november 1899. 

Österhåcllans Jlottled i vattendraget från och med Stormyrsdammen till Lo-
sjön och i Kvarnån från och med sjön Storryggen till åns sammanflöde med Oster-
håcklan i Los socken: Rcglcringsutslag meddelades den 23 september 1897. 

b) Meddelande af nya eller undrade bestämmelser rörande förut 
varande flottleder. 

Nedersta Dalälfvens Jlottled: Den 8 juli' 1896 meddelndes tillstånd till flott-
ning nf obnrkadt granvirke. Den 18 november 189G medgafs inrättande af ett 
skiljningsstulle för Gysinge brnks behof jämte däraf påkallade ändringar i flott
leden. Den 3 december 1896 meddelades ändrade bestämmelser med afscende å 
timmermagasinen vid Torre, Gnepe, Östvednsjön och Sjöbo. Den 18 maj 1897 
meddelades ändrade föreskrifter för flottningen i Gårdsjön m. m. Genom sär
skilda utslag den 14 september 1897 och den 12 oktober 1899 gåfvos föreskrifter 
med afseende å Korsnäs sågverksakticbolags enskilda skiljningsstulle vid Remsön. 
Den 6 juni 1900 meddelades utslag angående ändrade anordningar i följd af 
Sala—Gysinge—Gefle järnvägs brobyggnad öfver Dalälfven i närheten af Gysinge. 

Björnåns Jlottled: Ändringar i reglementet för flottningsföreningen fastställdes 
den 23 maj 1900. 

Dellarnes Jlotthd: Tillstånd till flottning af obarkad kolvcd i flottleden från 
och med Södra Dellen till hufvet meddelades den 23 juni 1896. 

Gnjckåns jlottled: Andringar i reglementet för flottningsföreningen fastställ
des den 14 november 1899. 

Ilasselavattendragens Jlottled: Genom utslag den 10 augusti 1895 medgafs 
inrättande af ett akiljningsställe vid Bergeåns utlopp i Bergsjö kyrksjö, och blefvo 
byggnaderna, efter afsyning, godkända den 17 maj 1897. 

llofvaåns Jlottled: Andringar i reglementet för flottningsföreningen fastställ
des den 30 maj 1896, och blefvo flottningsafgifterna ändrade genom utslag den 
4 augusti 1899. 

Ifybosjöns Jlottled: Bestämmelser om utvidgning och förstärkning af Svin
hammars skiljebom meddelades den 15 februari 1897, och blefvo anordningarna 
efter afsyning godkända den 5 maj 1898. 

llässjavattnets Jlottled: Reglementet för flottningsföreningen undrades genom 
utslag den 14 november 1899. 

Kitte vattendrags Jlottled: Reglemente för flottningsföreningen fastställdes den 
9 april 1898, och blefvo byggnaderna genom utslag Bammn dag godkända. 

Ljusne älfs Jlottled: Nya bestämmelser äro meddelade genom utslag den 27 
maj 1897 och den 31 juli 1899 angående utvidgning af den vid Torön i Tefsjön 
befintliga hållbom, genom utslag den 7 jnli 1898 och den 17 mars 1899 angående 
flottledsbyggnadcrnn vid Forsängs kvarn, genom utslag den 7 juni 1899 för flott
ningen från Bergviken till Mannen och genom utslag den 25 september 1899 
angående inrättande af ett skiljningsställe vid Midnus. 

Loans Jlottled: Reglementet för flottningsföreningen ändindes genom utslag 
den 17 maj 1900. 

llösteåns Jlottled: Ändrade bestämmelser beträffande byggnaderna i 4:de di
striktet meddelades den 14 april 1900, och ändringar i reglementet för flottnings
föreningen fastställdes den 30 april samma år. 

Skarpuvattendragets Jlottled: Den 26 februari 1896 fastställdes nytt regle
mente för flottningsföreningen. Ändrade bestämmelser rörande byggnaderna i 4:e 
distriktet meddelades den 28 februari 1898, och blefvo dessa byggnader därefter 
afsynade och genom utslag den 15 juni 1898 godkända. Angående ändrade bygg
nader i 2:n och 3:e distrikten meddelades utslag den 27 april 1900. 

Tandsjöåns Jlottled: Flottningsafgifterna ändrades den 1 mars 1898. 
Telningevattnets Jlottled: Ändring af reglementet för flottningsföreningen 

fastställdes den 14 november 1899. 
Voxna älfs Jlottled: Genom utslag den 24 augusti 1872 och den 3 september 

1885 föreskrifna byggnader blefvo, efter afsyning, godkända genom utslag den 15 
mars 1897 och den 28 januari 1899. Till skydd för Dala—Helsinglands järnvägs 
bro öfver Voxna ulf föreskrefvos särskilda åtgärder genom utslag den 1 mars 1900. 
För flottningen mellan Frclluga och Mossungsharet meddelades den 20 juni 1900 
ändrade bestämmelser. 

Genom utslag den 26 juli 1897 har flottlcden i Härän från Stömne fäbodar 
till Lilla Kcklingcn i Dclsbo socken blifvit ajlyst. 

C) Sjöfart och D) Handel. Rörande sjöfarten åberopas 
efterföljande tabeller G, H och / . 

År 1895 tillhörde länet (55 fartyg om 22,379 tons dräktig-
het, af hvilka användes i inrikes sjöfart 29 om 3,137 ton och i 
utrikes sjöfart 35 om 19,179 ton, hvarförutom 1 om G3 ton icke 
var begagnadt; och svarade häremot år 1900 67 fartyg om 
25,248 tons dräktighet, däraf begagnades i inrikes sjöfart 34 om 
3,904 ton och i utrikes sjöfart 33 om 21,344 ton. 

Tab. G. Antal och dräktighet af de till Gefleborgs län hörande 
fartyg åren 1896—1900. 

Tab. H. Antalet af de i Gefle, Söderhamns och Hudiksvalls 
sjömanshus åren 1896—1900 inskrifna sjömän. 
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Tulluppbörden vid länets tullkamrar, fyr- och båkmedel 
in beräknade, har under perioden uppgått till följande belopp: 

Exporten af trävaror under perioden har inom de särskilda 
tullkammardistrikten i länet haft den omfattning, som nedan
stående öfversikt utvisar: 

Af trämassa utskeppades: 

Utförseln af metaller utgjorde: 

Från Gefle exporterades: 

Antalet af handlande jämte deras betjening utvisas af föl
jande tabell: 

Tillstånd att inom länet drifva gårdfarihandel meddelades 
för år 1896 åt 106, för år 1897 åt 110, för år 1898 åt 116, 
för år 1899 åt 120 och för år 1900 åt 103 personer. 

Allmänna, i almanackan kungjorda marknader hållas icke 
inom länet, men de s. k. likvidationsmötena i Knåda, Ofvanåkers 
socken, och i Bjuråker (Pålsmässomarknaden) förekomma dock 
ännu årligen. Önskvärdt voro visserligen, att nämnda onödiga 
möten kunde alldeles försvinna, men då under de senare åren 
några nämnrärda oordningar därvid icke egt rum, synes giltig 
anledning till vidtagande af kraftigare åtgärder emot dessa mö
tens hållande icke vara för handen. 

Utom den utskänkning af brännvin, som, efter särskildt 
meddelade tillståndsresolutioner, idkats hufvudsakligen å passa
gerareångfartyg äfvensom å ett värdshus vid Sandvikens bruk i 
Högbo socken, har under femårsperioden all utskänkning och 
minutförsäljning af brännvin inom länet utöfvats i städerna 
genom där bildade bolag. Till upplysning om brännvinsmedlens 
belopp och fördelning de särskilda försäljningsåren åberopas ta
bell K (sid. 18). 

Af dylika medel tilldelades: 

Tab. I. Hamnafgifter erlagda i Gefleborgs län för fartyg och i länets städer för varor åren 1896—1900. 
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5. Kameralförhållanden, landtmäteri m. m. 

Rörande hemman och lägenheter in. m., fdeikommisser samt 
aktiebolags och utläntiingars egendomar lämnas uppgifter i 
tabellerna 3—6. 

Under perioden hafva 47 kronolägenheter eller andelar däraf 
blifvit till skatte försålda, däraf 1 i Hedesunda, 1 i Ofvansjö, 
2G i Jäderbo,- 12 i Ockelbo, 4 i Hararånge, 2 i Hille och 1 i 
Hanebo, och hafva därvid skatteköpeskillingarna uppgått till 
sammanlagdt 128 kronor 6 öre. 

Enligt nådiga skrifvelsen till Kungl. Domänstyrelsen den 
27 juni 1887 liar försålts indragna militiebostället 15/i6 mantal 
Kramsta n:r 1 mot en köpeskilling af 14,045 kronor, hvarvid 
likväl undantagits och ställts under skogsstatens omedelbara 
vård och förvaltning skiftena Teftjernsskiftet, Hästbergsskiftet 
och Prestvallsskiftet samt slåtterängarna Prestvallen, Gräsbäcken 
och Tjernfly, och har den försålda delen af egendomen öfvergått 
från krononatur till allmänt frälse. 

Angående roteringsväsendet vak antecknas, att på grund af 
kungl. kungörelsen den 13 juli 1887 vakanssättningen af de 
inom länet förlagda rotar vid Norrlands l:a och 2:a båtsmans-
kompanier fortgått därhän, att vid 1900 års utgång återstått 
endast 1 effektiv rote, nämligen vid l:a båtsmanskompaniet, 
samt att de belopp, som på grund af lagarna angående lindring 
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 upp
bördsstämmorna för effektiva och tillfälligt eller till Kungl. Hel
singe regemente vakanta rotar, dels genom afkortning å vakans-
afgifterna för de till statsverket vakanta rotarna, utgjort: 

Tab. K. Brännvinsförsäljningsmedlen i Gefleborgs län 
åren 1895—1900. 

På grund af lagen den 2 december 1892 liar afskrifning af 
grundskatt samt prästernas utlagor under perioden verkställts 
till följande belopp, nämligen enligt jovdeboksextraktet för år 
1896 med 22,870'3i kr., år 1898 med 23,054-29 kr. och år 1900 
med 22,931-63 kr. eller inalles 68,856'23 kr. 

Jord afs ändring ar, som efter tillämpningen af lagen den 27 
juni 1896 förekomma i ständigt ökadt antal, hafva under åren 
1896—1900 fastställts till ett antal af 1,730, däraf 761 i Ge-
striklands, 254 i Södra Ilelsinglands, 443 i Norra Helsinglands 
och 272 i Vestra Helsinglands fögderi. 

Rörande beloppet af bevillningen inom länet meddelas föl
jande öfversigt: 

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

Angående landtmåteriet i länet under femårsperioden åbe
ropas de i efterföljande tabell h intagna, uppgifter. 
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Antalet af de inom länet anställda, på eget ansvar arbe
tande landfinätare har under perioden i medeltal utgjort 18, hos 
hvilka i allmänhet varit anställda 9 tjänstebiträden. 

Kostnaderna för de under ifrågavarande tidrymd afslutado 
|a«a skiften hafva utgjort: till landtmätare och gode män 137,008 
kronor och öfriga utgifter, såsom utflyttningskostnader m. m., 

114,921 kronor, eller tillsammans 251,929 kronor, hvilkct gör 
4,117 kronor på mantalet. För andra förrättningar kunna kost
naderna beräknas till omkring 75,000 kronor. 

A länets landstings inkomster och utgifter under åren 1896 
—1900 har Landstingets kamrerare lämnat de i tabell M (sid. 
20) intagna uppgifter. 

6. Politi. 

De allmänna läroverken i länet äro fortfarande tre, näm
ligen de högre allmänna läroverken i Gefle och Hudiksvall samt 
liicre allmänna läroverket i Söderhamn. Dessa läroverk hafva 
under perioden haft följande antal lärjungar: 

I do tre större läroverken för flickor, nämligen högre flick
skolan i Gefle, Söderhamns elementarläroverk för flickor och 
Hudiksvalls elementarskola för flickor, har under perioden ele
vernas antal varit följande: 

För högre flickskolan i Gefle hafva inkomster och utgifter, 
som ungefärligen motsvarat hvarandra, utgjort: år 1896 24,315 
kronor, år 1897 25,042-so kronor, år 1898 25,507-50 kronor, år 
1899 27,666 kronor och år 1900 30,545 kronor. Såsom bidrag 
till denna skolas upprätthållande hafva anvisats: af statsmedel 
för år 1896 2,000 kronor samt därefter årligen 3,000 kronor, af 
länets landsting för hvart af åren 1896—1899 500 kronor och 
för år 1900 400 kronor samt af Gefle stad 3,000 kronor årligen. 

Till Söderhamns elementarläroverk för flickor hafva under 
perioden utgått följande bidrag, nämligen: af statsmedel för år 
1896 1,500 kronor och för hvart af öfriga åren 2,000 kronor, af 
landstingsmedel för hvart af åren 1896—1899 1,500 kronor och 
för år 1900 1,000 kronor samt af Söderhamns stad för år 1900 
1,000 kronor, hvarjämte skolan i afgifter från eleverna åtnjutit 
i medeltal 7,361 kronor årligen. 

Åt Hudiksvalls elementarskola för flickor hafva under pe
rioden varit anvisade följande bidrag: af statsmedel för år 1896 
1,500 kronor och för hvart af åren 1897—1900 2,000 kronor, 
af landstingsmedel för hvart af åren 1896—1899 1,500 kronor 
och för år 1900 1,000 kronor, af Hudiksvalls stad för år 1900 
500 kronor samt af Hudiksvalls stads sparbank sammanlagdt 
3,500 kronor. 

Sedan hösten 1896 har i Gefle varit i verksamhet en flick
skola, benämnd Lyceum för flickor, med elever till ett antal af 
omkring 50. Denna skola har från och med år 1897 åtnjutit 
årliga anslag från såväl staden som staten, utgående åren 1897 
—1899 med 750 kronor och för år 1900 med 1,000 kronor. 

Till Bollnäs enskilda skola har Landstinget för år 1900 be
viljat ett anslag af 400 kronor. 

Tab. L. Laga skiften m. m. i Gefleborgs län åren 1896—1900. 



20 Gefleborgs län. Borgarskola. Folkundervisning. Seminarium. Folkhögskolor. 

Gefie borgarskola, hvilken har till ändamål att meddela 
nödiga kunskaper åt ungdom af bäggo könen, som vill utbilda 
sig för det praktiska lifvet, är fördelad på fyra ettåriga kurser 
med särskilda facklinicr för dem, som skola egna sig åt handel, 
industri, landtbruk eller byggnadskonst. Vid skolan äro an
ställda 4 ordinarie och 6 extra lärare samt 1 slöjdlärarinna 
och 1 gymnastiklärarinna. Elevernas antal utgjorde: 

Skolans fonder, som handhafvas och förvaltas af Gefle stads
fullmäktige, uppgingo vid slutet af år 1900 till nedan uppgifna 
belopp: 

Tab. M. Gefleborgs läns landstings inkomster och utgifter 
åren 1896—1900. 

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

Uti antalet af fasta folkskolor vid periodens slut äro för 
Gefle stad inräknade 49 med särskilda lärare försedda skol-
afdelningar, och ingå för samma stad bland de fasta småskolorna 
38 dylika afdelningar. I staden funnos vid näranda tidpunkt 
7 folkskolehus och 5 småskolehus. Vidare funnos år 1900 i 
länet 86 fortsättningsskolor, och meddelades undervisning i slöjd 
uti skolor eller skolafdelningar till ett antal af omkring 364. 

Antalet af lärare och lärarinnor vid folkskolorna uppgick 
år 1895 till 635 och år 1900 till 730, lärare och lärarinnor 
endast i slöjd häri icke inberäknade. 

De skolpliktiga barnens antal utgjorde vid periodens början 
37,908 och vid dess slut 40,931, och var antalet af de barn, 
som år 1900 begagnade sig af undervisningen i folkskolorna, 
33,962. 

Länets landsting, som för åren 1893—1898 till aflönande 
af två folkskoleinspektörer, en i Gestrikland och en i Helsing-
land, anvisat 6,000 kronor årligen, har för fem år från och med 
år 1899 nedsatt samma anslag till 3,000 kronor, och har detta 
belopp fördelats med 1,000 kronor till folkskoleinspektören för 
Gestrikland utom Gefle stad och 2,000 kronor till folkskole
inspektören för Helsingland. För Gefle stad är en särskild 
folkskoleinspektör anställd. , 

Småskolelärareseminariet i Bollnäs har fortsatt sin verk
samhet äfven under nu ifrågavarande period. Landstingets an
slag till aflönande af föreståndare, öfningslärarinna och tillfäl
liga öfningslärare i slöjd, sång och gymnastik samt till hyra 
för lokal, ved och ljus jämte underhåll af inventarier och ma
teriel, som för åren 1893—1897 utgått med 4,400 kronor årligen, 
har för åren 1898—1902 höjts till 4,700 kronor. Till stipendier 
åt behöfvande lärjungar vid seminariet har af Landstinget anvi
sats för hvart af åren 1896 och 1897 1,500 kronor samt för 
hvart af åren 1898—1900 1,100 kronor; och har Gefle stad till 
seminariets upprätthållande från och med år 1898 ställt till 
Landstingets förfogande ett årligt anslag af 600 kronor, hvar-
jämte staden beviljat särskildt anslag af 400 kronor årligen till 
stipendier. Af statsmedel har årligen till seminariet utgått ett 
belopp af 1,533 kronor 33 öre. Under perioden hafva tre kurser 
afslutats, och utgjorde antalet af utexaminerade elever år 1896 
29, år 1898 26 och år 1899 27. 

De bägge folkhögskolorna i Bollnäs, den ena för manliga 
och den andra för kvinnliga elever, hafva med bidrag af staten 
och Landstinget under perioden upprätthållits. Af statsmedel 
har till den manliga folkhögskolan utgått för år 1896 2,500 
kronor och för hvart af åren 1897—1900 2,800 kronor, och har 
Landstingets årliga anslag till skolan utgjort under åren 1896 
och 1897 2,500 kronor samt under åren 1898—1900 2,800 kro-
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nor, hvarjämto år 1896 till ny materiel anvisats 300 kronor. 
Till den kvinnliga folkhögskolan har under hela perioden utgått 
af landstingsmedel 400 kronor årligen och af statsmedel hvarjo 
år 25 kronor för hvarjo olcv med beräkning af 2 frielovsplatser. 
Lärjungarnes antal har i medeltal årligen utgjort vid den man
liga folkhögskolan 37 och vid den kvinnliga 19. 

Genom enskilda personers intresse och uppoffringar har 
under perioden vid egendomen Gullgrufva i Skogs socken upp
rättats en uppfostringsanstalt för vanvårdade eller i sedligt 
afseende försummade barn. I denna anstalt, som började sin 
verksamhet år 1896, hafva varit intagna första året 6, andra 
året 11, tredje året 16, fjärde året likaledes 16 och femte året 
en kort tid 18 gossar. Anstalten har från och med år 1897 af 
Landstinget åtnjutit understöd. För åren 1897 och 1898 bevil
jades 100 kronor och för åren 1899 och 1900 150 kronor årligen 
för hvarje i anstalten intaget barn från landstingsområdet, och 
voro i sådant afseende anvisade årliga anslag: åren 1897 och 
1898 1,500 kronor, år 1899 2,250 kronor och år 1900 3,000 
kronor. Dessutom har af Landstinget till anstaltens förkofran och 
till amortering af dess skuld för livart af åren 1897—1900 läm
nats ett bidrag af 1,000 kronor. I oktober 1900 drabbades an
stalten af en stor olycka, i det att genom mordbrandsanläggning, 
hvari fem i anstalten intagna gossar voro mer eller mindre del
aktiga, anstaltens tre hufvudbyggnader lades i aska. Anstalten 
kunde dock fortsätta sin verksamhet, och är en ny byggnad för 
densamma nu redan under tak. 

Föreningen i Gejle för skollofskolonier har under perioden 
hvarje år utsändt fyra kolonier, innefattande tillhopa omkring 
100 skolbarn, hvilka under en tid af 46—67 dagar af sommar
månaderna fått vistas å landet. Kostnaderna härför hafva upp
gått till omkring 15,000 kronor. Vid periodens slut utgjorde 
föreningens tillgångar 19,446 kronor 87 öre, däraf grundfond 
12,000 kronor, två andra fonder 4,000 kronor, inventarier 2,975 
kronor 57 öre samt öfverskott disponibelt till följande år 471 
kronor 30 öre. 

Länets landtbruksskola, som fortfarande varit förlagd å egen
domen Runmo i Alfta socken, har hvarje år under perioden åt
njutit ett statsanslag af 4,000 kronor. Härjämte har af Hus
hållningssällskapet anvisats medel till stipendier åt lärlingarne, 
utgående till en början årligen med 50 kronor och under det 
sista året med 75 kronor till hvarje lärling. Vid skolan äro 
anställda en förste lärare, en andre lärare och en extra lärare. 
Lärlingarncs antal var: år 1896 11, år 1897 12, år 1898 11, 
år 1899 11 och år 1900 9; och hafva under perioden 29 lär
lingar, efter genomgången tvåårig kurs, blifvit utexaminerade. 

För att hos den manliga ungdomen på landsbygden väcka 
intresse för ett rationellt jordbruk och däri meddela,nödiga in
sikter har Hushållningssällskapet på skilda ställen inom länet 
anordnat lärokurser i ämnen hörande till landthushållningen. 
Dylika kurser, hvilka omfattats med intresse icke allenast af 
ungdom utan äfven af äldre jordbrukare, hafva under åren 1896 
—1900 hållits till ett antal af 58 för tillsammans 833 lärjungar. 
Under år 1900 har därjämte inom Ofvanåkers hushållsgille varit 
anordnad en för kvinnor afsedd kurs i ladugårdsskötsel och 
mejerihandtering, hvilken bevistats af ett stort antal allmoge
kvinnor. 

Vid navigationsskolan i Gejle har antalet af inskrifna och 
utexaminerade elever varit följande: 

Vid tekniska aftonskolorna i Gefle, Söderhamn och Hudiks
vall har undervisning meddelats åt det antal elever, som föl
jande tabell utvisar: 

Rörande tekniska skolan i Söderhamn saknas uppgifter för 
åren 1896 och 1897. 

Till nämnda skolors upprätthållande hafva anslag lämnats 
dels af staten och dels af vederbörande kommuner, nämligen 
till skolan i Gefle af staten för år 1896 2,000 kronor och för 
åren 1897—1900 årligen 2,500 kronor samt af Gefle stad för 
livart af åren 1896, 1897 och 1898 2,500 kronor och för åren 
1899 och 1900 årligen 4,000 kronor, till skolan i Söderhamn af 
staten 900 kronor årligen samt af staden för do fyra första åren 
900 kronor årligen och för år 1900 1,200 kronor samt till skolan 
i Hudiksvall af staten 900 kronor och af staden likaledes 900 
kronor årligen. 

Föreläsningskurser, hufvudsakligen afsedda för arbetarklas
sen, hafva varit anordnade ej mindre genom arbetarinstituten i 
Gefle, Söderhamn och Hudiksvall än äfven genom s. k. föreläs-
ningsföreningar, såsom Ofvansjö-Torsåker-Högbo föreläsnings
förening och Bollnäs föreläsningsförening. Dessa arbetarinstitut 
och föreläsningsförcningar hafva åtnjutit understöd af statsmedel, 
arbetarinstituten i Gefle och Söderhamn hvarje år under hela 
perioden, arbetarinstitutet i Hudiksvall åren 1899 och 1900, 
Ofvansjö-Torsåker-Högbo föreläsningsförening åren 1897—1900 
samt Bollnäs föreläsningsförening åren 1898—1900. 

Till Gefleborgs läns förening för sinnesslöa barns vård har 
länets landsting lämnat understöd, utgående för hvarje i någon 
af föreningens anstalter intaget barn från landstingsområdet under 
åren 1896 och 1897 med 200 kronor årligen samt under åren 
1898—1900 med 150 kronor årligen, och hafva för detta ända
mål ärligen i Landstingets stat upptagits förslagsanslag till be
lopp af 10,000 kronor åren 1896 och 1897 samt 6,000 kronor 
åren 1898—1900. Härjämte har föreningen åtnjutit följande 
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understöd: år 1896 af staten 4,200 kronor, Sr 1897 af staten 
4,000 kronor, år 1898 af staten 10,000 kronor och afGefiestad 
2,000 kronor, år 1899 af staten 10,075 kronor och afGefiestad 
1,650 kronor samt år 1900 af staten 10,050 kronor ochafGefle 
stad 1,650 kronor äfvensom af medel, ställda till Länsstyrelsens 
förfogande, under hela perioden sammanlagdt 3,000 kronor. 
Föreningen eger gårdarna n:r 116 och 117 i Gefle stads 3:e 
kvarter samt den invid samma stad belägna lägenheten Karlsberg. 

För beredande af undervisning åt blinda barn från länet 
å statens för sådant ändamål inrättade anstalter hav Lands
tinget anvisat härför erforderliga medel i enlighet med lagen 
angående blindundervisningen den 29 maj 1896. 

Sedan den i förra femårsberättelsen om förmälda skolhus
byggnad i Gefle för 6:e döfstumundervisningsdistriktet under år 
1897 blifvit fullbordad, flyttades undervisningen på hösten samma 
år från de förutvarande döfstumskolorna i Uppsala, Falun och 
Bollnäs till den nya skolan i Gefle. Elevantalet i denna skola 
utgjorde höstterminen 1897 82 och höstterminen 1900 92; och 
voro sistnämnda termin vid skolan anställda, utom föreståndaren, 
5 lärare och 6 lärarinnor i bokliga ämnen samt 4 lärare och 2 
lärarinnor i slöjd och handtverk. I enlighet med de af styrelsen 
för döfstumskolorna årligen framlagda inkomst- och utgiftsför
slagen hafva under femårsperioden för döfstumundervisningen 
anvisats och uttaxerats följande belopp: 

Härjämte har Landstinget haft att utbetala dels ränta och 
amortering å dess för gäldande af kostnaden för ofvannämnda 
skolhusbyggnad upptagna lån, dols i beklädnadsbidrag 60 kronor 
för hvarje barn från landstingsområdet, hvartill anvisats i 1896 
års stat 1,149 kronor, i 1897 års stat 840 kronor, i 1898 års 
stat 1,320 kronor, i 1899 års stat 1,260 kronor och i 1900 års 
stat 1,980 kronor, dels ock resekostnad för styrelse och revisorer, 
därtill i hvarje års stat upptagits ett anslag af 500 kronor. 

Vid läroanstalten för öfveråriga döfstumma i Bollnäs 
hafva i medeltal årligen undervisats 39 elever, däraf i medeltal 
5 från länet. Statsbidraget till denna anstalt har utgjort 16,400 
kronor årligen, och har från Landstinget årligen utgått ett under
stöd af 100 kronor för hvarje elev från dess område. 

Ar 1900 funnos inom länet boende och praktiserande läkare 
till ett antal af 40. Provinsialläkarne voro fortfarande 5, 
nämligen 1 i Gefle distrikt, tillika förste provinsialläkare, 1 i 
Söderhamns, 1 i Hudiksvalls, 1 i Alita och 1 i Jerfsö di
strikt. Extra provinsialläkare funnos i Sandvikens, Ockelbo, 
Gysinge, Ljusne, Bollnäs, Delsbo, Bergsjö, Los, Ofvanåkers, Bo
fors, Arbrå, Enångers och Färila distrikt, bland hvilka 4, 
nämligen de i Ofvanåkers, Arbrå, Enångers och Färila distrikt 
stationerade, blifvit anställda under nu ifrågavarande period. 
Stadsläkare voro 5, däraf 2 i Gefle, 2 i Söderhamn och 
1 i Hudiksvall. Vid länslasaretten tjänstgjorde 4 läkare, 
nämligen 2 i Gefle, 1 i Söderhamn, tillika andre stadsläkare, 
och 1 i Hudiksvall. Härjämte utöfvades enskild praktik af 
14 läkare, af hvilka en var biträdande provinsialläkare i Gefle 

distrikt, en läkare vid länsfängelset i Gefle, en regementsläkare 
en bataljonsläkare och tre järnvägsläkare. 

Vid periodens slut praktiserade i länet 9 tandläkare (5 i 
Gefle, 1 i Söderhamn, 1 i Hudiksvall, 1 i Bollnäs och 1 i Stor
vik), 7 sjukgymnaster (4 i Gefle, 2 i Söderhamn och 1 i Hu
diksvall) samt 12 fältskärsmästare (7 i Gefle, 1 i Söderhamn 
2 i Hudiksvall, 1 i Iggesund och 1 i Sandviken). 

Barnmorskomas i länet antal har under perioden ökats 
från 104 till 108, däraf 30 i städerna och 78 på landsbygden, 
och voro alla, utom 3 i Gefle stad och 3 i Söderhamns provin
sialläkaredistrikt, instrumentexaminerade. Ar 1898 beviljades 
af länets landsting för hvart af åren 1899—1901 ett reserva
tionsanslag af 500 kronor att användas till understöd med 50 
kronor åt hvarje af de äldre barnmorskor inom landstingsom
rådet, som ville genomgå en repetitionskurs vid barnmorske-
undervisningsanstalten i Stockholm, och skulle årligen, efter 
ansökningar, de understödstagande barnmorskorna uttagas af 
förste provinsialläkaren samt betyg öfver genomgången kurs före
tes, innan understödet finge lyftas. 

Vid slutet af år 1900 funnos i länet fortfarande 2 länsvete
rinärer och 6 distriktsveterinärer, hvarjämte enskild praktik 
utöfvades af 1 veterinär, och voro distrikten för veterinärerna 
oförändrade. 

Under perioden har ett nytt apotek blifvit inrättadt i Sand
viken, och sedan härjämte medikamentsförråden i Delsbo, Ljus
dal och Gysinge förändrats till själfständiga apotek, finnas nu 
i länet 17 apoteksinrättningar, nämligen 3 apotek i Gefle, apo
teken i Söderhamn, Hudiksvall, Alfta, Storvik, Ockelbo, Berg
sjö, Los, Delsbo, Ljusdal, Gysinge och Sandviken, filialapoteken 
i Jerfsö och Bollnäs samt medikamentsförrådet i Ljusne. 

Till upplysning om antal vårdade samt inkomster och ut
gifter vid länslasaretten och kurhusen i länet åberopas tabell N. 

Sjukvårdsafgiften har äfven under denna period inom alla 
lasarettsdistrikten utgått med 50 öre för man och 25 öre för kvinna. 

Den i föregående femårsberättelse omförmälda överenskom
melse emellan Gefle stad och länets landsting om gemensanihet 
emellan staden och Gestriklands landsbygd beträffande lasarettet 
vid Gefle eger fortfarande bestånd. 

Jämlikt Landstingets år 1891 fattade beslut har under hela 
perioden för lasarettet i Hudiksvall från Landstinget årligen ut
gått ett byggnadsanslag af 7,000 kronor. 

A Jerfsö sjukhus för spetälske har under åren 1896—1900 
antalet af patienter från olika län varit följande: 
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Af samtliga patienterna under perioden hafva 45 tillhört 
Gefleborgs och 36 andra län. 

Utgifterna vid nämnda inrättning hafva under perioden upp-
oått till följande belopp: år 1896 17,094 kronor 99 öre, år 1897 
17,189 kronor 52 öre, år 1898 18,647 kronor 25 öre, år 1899 
20,553 kronor 33 öre och år 1900 19,682 kronor 68 öre. Till 
dessa utgifters bestridande hav inrättningen åtnjutit ett årligt 
anslå» af 18,000 kronor, som under åren 1896—1899 utgått med 
14 000 kronor af statsmedel och 4.000 kronor från Landstinget, 
men för år 1900, i följd af sjukhusets förändring till en stats
anstalt, i sin helhet gäldats af statsmedel. Enligt kungl. bref-
vet den 27 oktober 1900 har — sedan Riksdagen till underhåll 
af ifrågavarande sjukhus på extra stat för år 1900 beviljat ett 
anslag af 18,000 kronor samt länets landsting i ärendet yttrat 
sii» och därvid bland annat anmält, att Landstinget beslutat till 
staten öfverlåta den rätt Landstinget kunde hafva till sjukhuset 
med tillhörande jordområden — Kungl. Maj:t funnit godt dels 
föreskrifva, att den uti nådiga brefvet den 22 november 1889 
för spetälske sjuka från Gefleborgs län medgifna företrädesrätt 
att framför sådana sjuka från öfriga delar af riket mottagas å 
sjukhuset skulle upphöra, dels ock, med upphäfvande af livad 
nyssberörda nådiga bref innehölle i fråga om sammansättningen 
af direktionen för sjukhuset, förordna, att denna från ingången 
af år 1901 skulle utgöras af landshöfdingen i Gefleborgs län, 
hvilken i kraft af sitt ämbete skulle vara ordförande i direk
tionen, provinsialläkaren i Jerfsö distrikt, tillika sjukhusets lä
kare, samt fyra af Kungl. Maj:t på förslag af Kungl. Medicinal
styrelsen förordnade ledamöter. 

En donation å 5,000 kronor, benämnd »Valfrid Enbloms 
sjukvårdsfond n:r 2 för Norrland», tillhör numera ifrågavarande 
sjukhus. 

Till Eugcniahemmet har för åren 1896, 1897 och 1898 af 
länets landsting årligen utbetalts ett belopp af 100 kronor för 
hvarje i hemmet vårdadt barn från landstingsområdet, dock högst 
500 kronor årligen. 

A länets landsbygd finnas fattiggårdar inrättade i föl
jande kommuner, nämligen Hille, Ockelbo, Jäderbo, Ofvansjö, 
Torsåker, Skog, Söderala, Bollnäs, Arbrå, Jerfsö, Ljusdal, Ram
sjö, Forsa, llarmånger, Jättendal, Bergsjö, Enånger och Hel-
sing-Tuna. 

Ett nytt tingshus för Delsbo tingslag användes första 
gången vid höstetinget år 1896 och invigdes högtidligen den 18 
januari 1897. 

Beträffande tingsstaden för Forsa tingslag, hvars gamla 
tingshus vid Sanna är af ålder så förfallet, att det icke vidare 
kan begagnas, har under perioden fråga om samma tingsstads 
flyttning till den närbelägna staden Hudiksvall varit väckt och 
af vederbörande myndigheter behandlats, därvid saken genom 
Kungl. Maj:ts nådiga beslut den 2 mars 1900 blifvit så afgjord, 
att den gamla tingsstaden i Sanna skall bibehållas. 

Genom nådigt beslut nyssnämnda dag har Kungl. Maj:t ock 
förklarat, att gjord framställning om ändrad reglering af Norra 
llelsinglands domsaga, så att denna komme att bestå af ett 
eller två tingslag i stället för fyra, för närvarande icke kunde 
bifallas. 

I länsfängelset i Gefle och kronohäktet i Hudiksvall har 
under perioden funnits det antal fångar, som tabell O (sid. 24) 
utvisar. 

Gefle fångvårdsförening, bildad år 1881 i ändamål att 
skaffa skydd och arbete åt personer, som med goda vitsord fri-
gifvas från Gefle länsfängelse, har under perioden lämnat under
stöd åt följande antal frigifna fångar: år 1896 6, år 1897 6, år 
1898 6, år 1899 9 och år 1900 6. Vid sistnämnda års slut 
utgjorde föreningens kassabehållning 1,902 kronor 64 öre, och 
voro medlemmarna till antalet 245. 

Vid femårsperiodens slut funnos i länet åtta sparbanker, 
nämligen Gefleborgs läns, Gefle stads, Söderhamns, Hudiksvalls, 
Enångers, Ofvansjö och Arsunda samt en under perioden nyin
rättad sparbank i Bollnäs. 

Öfriga bankinrättningar voro Riksbankens afdelningskontor 
i Gefle, Gefleborgs enskilda bank med hufvudkontor i Gefle samt 
afdelningskontor i Söderhamn och kommissionskontor i Bollnäs 
och Sandviken, llelsinglands enskilda bank med hufvudkontor i 
Söderhamn, afdelningskontor i Hudiksvall, Gefle och Ljusdal 
samt kommissionskontor i Bollnäs, Ockelbo, Alfta och Arbrå, 
bankaktiebolaget Stockholm-Öfre Norrland med kontor i Gefle 
och Edsbyn, Ofvanåkers socken, bankaktiebolagen Hudiksvalls 
bank, Bollnäs folkbank, Söderhamns folkbank och Ljusdals folk
bank, de solidariska folkbankerna Hudiksvalls folkbank, Bergsjö 

Tab. N. Antal vårdade samt inkomster och utgifter vid länslasaretten och kurhusen i Gefleborgs län åren 1896—1900. 
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folkbank, Torsåkers folkbank, Storviks folkbank och Högbo folk
bank, Gefle-Dala hypoteksförening, Helsinglands städers hypo-
teksförening samt Gefle inteckningsgarantiaktiebolag. 

Det nyinrättade afdelningskontoret af Riksbanken öppnades 
för rörelse den 20 december 1898; och liafva därjämte följande 
banker under nu ifrågavarande period börjat sin verksamhet, 
nämligen bankaktiebolaget Stockholm-Öfre Norrland (år 1899), 
Söderhamns folkbank (år 1899) samt Torsåkers, Storviks och 

Högbo folkbanker (år 1898). Ljusdals folkbank, som under åren 
1897 och 1898 dref rörelse såsom solidarisk folkbank, ombildades 
därefter till aktiebolag. 

Med undantag af Gefle inteckningsgarantiaktiebolag hafva 
ofvannämnda kreditanstalter till Länsstyrelsen aflämnat begärda 
uppgifter rörande omfattningen af deras rörelse under femårs
perioden; och finnas samma uppgifter meddelade i tabellerna 
P, Q, R, S, T, U, V, X, Y och Z. 

Tab. O. Antalet i Gefle länsfängelse och Hudiksvalls kronohäkte förvarade fångar åren 1896—1900. 

Tab. P . Riksbankens afdelningskontors i Gefle rörelse från kontorets öppnande den 20 december 1898 t. o. m. år 1900. 



Tab. Q. Gefleborgs och Helsinglands enskilda bankers rörelse åren 1896—1900. 
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Tab. R. Bankaktiebolaget Stockholm-Öfre Norrlands rörelse inom Gefleborgs län och aktiebolaget Hudiksvalls banks 
rörelse åren 1896—1900. 
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Körande lifränte- och kapitalförsäkringsanstalten i Gejle-
borgs län äro uppgifter meddelade i tabell A (sid. 27). 

Anstalten har under perioden såsom bidrag till förvaltnings
kostnader af länets landsting åtnjutit ett årligt anslag af 600 
kronor. 

Tab. S. Aktiebolaget Bollnäs folkbanks rörelse under 
femårsperioden 1896 — 1900. 

Tab. T. Aktiebolaget Ljusdals folkbanks rörelse under 
åren 1897—1900. 

Hvad angår försäkringsväsendet, funnos i länet år 1900 
utom Gefleborgs läns brandstodsbolag och Gestriklands brand
stodsbolag, 29 mindre ömsesidiga brandstodsbolag äfvensom 3-t 
kreatursförsäkringsbolag. 

Antalet af de i länet befintliga registrerade sjuk- och be-
grafningshassor uppgick år 1899 t\U 88. 

Beträffande fromma stiftelser m. in. hänvisas till uppgifterna 
i tabell 7. 

Tab. U. Hudiksvalls folkbanks rörelse under åren 
1896—1900. 

Tab. V. Bergsjö folkbanks rörelse under åren 
1896—1900. 



Gefle. Gefleborgs län. 27 

7. Städer och municipalsamhällen. 

Gefle. Under ifrågavarande femårsperiod liar för genom
förande af stadens regleringsplan en icke obetydlig mängd gårdar 
och fasta vretar genom köp eller expropriation åt staden för-
värfvats för en kostnad öfverstigande en half million kronor. 
Härjämte liar staden dels för 60,000 kronor inköpt Strömdalens 
egendom mod närliggande vretar, hvarigenom staden erhållit 
friare dispositionsrätt till vattnet och vattenfallen i Gafleån, dels 

Tab. X. Aktiebolaget Söderhamns folkbanks och Torsåkers 
folkbanks rörelse åren 1898—1900. 

Tab. Y. Storviks och Högbo folkbankers rörelse 
åren 1898—1900. 

ock för fattigvårdsinrättningens utvidgning emot en köpesumma 
af 70,000 kronor förvärfvat egendomen Rällbäck, ocn liar staden 
till Korsnäs sågverks aktiebolag försålt sin egendom HoJmsund, 
till hvilken egendom jämte Löfharsudden nämnda bolags stor
artade sågverksrörelse blifvit förlagd. 

Ehuru den enskilda byggnadsverksamheten fortfarande varit 
ganska stor, synnerligast i kvarteren söder om Gafleån, var dock 
vid 1900 års slut bostadsbristen i staden mycket kännbar. Vid 
nämnda tidpunkt funnos i staden 3,695 hus, däraf 1,781 bo
ningshus, 149 fabriker, magasin m. m. samt 1,765 uthus. Af 
byggnaderna voro 482 hus af sten, 166 hus af rovetcradt trä 
och 3,047 andra trähus, således omkring 13 % sten- och 87 % 
trähus. Fastigheternas taxeringsvärde uppgick till 39,041,300 
kronor, och utgjorde brandförsäkringsvärdena sammanlagdt 
33,455,480 kronor. Verkliga värdet af byggnaderna torde kunna 
beräknas till 34 millioner, däraf belöpande på stenhusen 19'i 
millioner och på trähusen 14-o millioner. Bland mera framstå
ende nybyggnader-må nämnas: 6:e döfstumundervisningsdistrik-
tets skola, som uppförts för en beräknad kostnad af 300,500 

Tab. Z. Gefle-Dala och Helsinglands städers hypoteksföreningars 
rörelse åren 1896—1900. 

Tab. Å. Lifränte- och kapitalförsäkringsanstaltens i Gefleborgs 
län rörelse åren 1896—1900. 
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kronor, det af ett aktiebolag för en kostnad af 643,000 kronor 
byggda Grand Hotell samt Gefle stads sparbanks af granit och 
kolmårdsmarmor för en kostnad af 380,000 kronor uppförda 
prydliga byggnad i hörnet mellan salutorget och Nygatan. Staden 
är numera indelad i 11 kvarter. Ny taxa å tomtören har blifvit 
antagen. 

Från större eldsvådor har staden äfven under denna period 
varit förskonad, ehuru tillbud till sådana icke saknats. Stadens 
brandmateriel har vunnit en afsevärd förstärkning genom an
bringande af en ångspruta på stadens nya ångslup. 

Vid gasverket har ytterligare en ny gasklocka uppförts för 
en kostnad af 130,000 kronor. 

Sedan genom jordborrningar i den norr om staden befintliga 
grusåsen befunnits, att riklig tillgång på grundvatten förekom i 
en där framlöpando underjordisk ström, har med användande 
af denna vattentillgång ett nytt vattenledningsverk, benämndt 
TIelsan, blifvit anlagdt och tagits i bruk i stället för det 
äldre vattenledningsverket vid Strömsborg. Vattenlednings
reservoaren på Hemlingbyberget har ombyggts, hvarjänito åt
gärder blifvit vidtagna för åstadkommande af ett bättre tryck i 
vattenledningen. m 

Under perioden har vattenledningen utsträckts till förstaden 
,Strömsbro och för öfrigt förstorats och utvecklats sålunda, att 
totallängden af rörnätet ökats från 43,708 meter till 50,222 
meter, brandposternas antal från 301 till 339, antalet af egen
domar med införd vattenledning från 972 till 1,117 och medel
konsumtionen af vattenledningsvatten från 2,557 kubikmeter per 
dygn (100-7 litor per individ) till 3,873 kubikmeter per dygn 
(146-1 liter per individ). 

Dräneringens rörnåt innefattade år 1895 29,866 meter 
hufvudledning och 2,919 meter sidoledningar samt år 1900 
34,784-2 meter hufvudledning och 3,529 meter sidoledningar. 
Under perioden har gatubrunnarnas antal ökats från 582 till 670 
samt de dränerado egendomarnas antal från 919 till 1,062. 

Bland stadens näringar synes den forna hufvudnäringen 
varfsdriften vara stadd i starkt nedgående. Sålunda hafva 
under denna period nybyggts endast ett segelfartyg, fyra ång-
färjor, två ångslupar, fjorton pråmar och ett fyrfartyg. 

Sammanlagda längden af stadens vågar, däri inbegripna de 
gator, som kunna anses tillhöra allmänna vägnätet i riket, ut
gjorde år 1900 nära V2 nymil. Stadens för trafik öppnade 
gator hade en längd af 58,602'4 meter, däraf belagda med tuktad 
ston 2,383-4 meter och med fältsten 9,079-6 meter, terrasserade 
20,959-6 meter, grusade 1,210 meter och makadamiserade 24,969-8 
meter. Under femårsperioden har underhållskostnaden för gatu-
läggningen uppgått till 48,803 kronor 31 öre samt kostnaden för 
nyanläggning af gator till 240,989 kronor 73 öre. 

Af staden hafva aktier tecknats i Sala—Gysinge—Gefle 
järnväg för 200,000 kronor och i järnvägen Orsa—Sveg likaledes 
till belopp af 200,000 kronor, hvarjämte staden för gäldande af 
ränta och amortering å lån, som Sala—Gysinge—Gefle järnvägs
aktiebolag kunde för järnvägens behof få upptaga intill ett be
lopp af 75,000 kronor, iklädt sig borgen. 

Anläggningen af stadens nya hamn vid Fredriksskans, som 
under perioden påbörjats, fortgår och bedrifves med all kraft, 
men lärer icke blifva färdig förrän år 1903. Kostnaden för 
denna anläggning är beräknad till omkring 1,400,000 kronor. 

Norra hamninloppet har blifvit utmärkt med en flytande lysboj 
visande växelvis rödt och hvitt sken. Härjämte har beslutats 
uppförande af en ny fyr på Limön och i sammanhang därmed 
ombyggnad af fyren vid Bönan. 

Enligt de årligen fastställda inkomst- och utgiftsstaterna 
hafva stadens utgifter utgjort: 

Bristen i inkomster, utgörande år 1896 143,529 kronor 77 
öre, år 1897 687,237 kronor 11 öre, år 1898 339,285 kronor, 
år 1899 971,165 kronor 76 öre och år 1900 258,950 kronor 89 
öre, har fyllts dels genom försäljning af obligationer och dels 
genom tillfälliga lån. Jämlikt kungl. brefvet den 11 augusti 
1899 har staden fått rättighet att upplägga ett obligationslån å 
fyra millioner kronor, och hafva häraf under åren 1899 och 1900 
sålts obligationer till belopp af 1,830,000 kronor. 

Vid Strömdalens vattenfall har påbörjats anläggning af ett 
staden tillhörigt elektricitetsverk, hvilket efter uppgjorda beräk
ningar skall komma att kosta 220,600 kronor. 

I närheten af norra järnvägsstationen och hamnen har för 
en kostnad af 8,000 kronor uppförts en byggnad, inrymmande 
lokaler för matservering och väntrum för arbetare jämte kontor. 

Särskilda ordningsföreskrifter rörande afledningar från vatten-
klosetter hafva blifvit antagna och den 23 februari 1900 af Läns
styrelsen fastställda. 

Beträffande stadens polisväsende må nämnas, att de ordi
narie konstaplarnes antal ökats från 32 till 44 samt att stads
fullmäktige beviljat anslag för anställande af ytterligare 6 ordi
narie konstaplar samt en öfverkonstapel vid detektivafdelningen; 
och kommer härefter polisstyrkan att bestå af 6 öfverkonstaplar, 
52 konstaplar, däraf 2 vid detektivafdelningen, samt 6 extra 
konstaplar. 

Till biträde å hamnkassörskontoret har anställts en kon
trollant med årslön af 1,200 kronor jämte rätt till ålderstillägg. 

Söderhamn. Under perioden har stadens område ej under
gått annan förändring, än att genom utfyllningar och schakt-
ningar stadens brädgårdsplatser betydligt tillökats. Sålunda har 
dels söder om ån och s. k. Flaket i fortsättning af förutvarande 
brädgårdar fyllts ett område af omkring 500,000 kvadratfot, dels 
ock på norra sidan om ån vid Granskär genom afschaktningar 
af en grusås och utfyllningar vunnits en ytvidd af omkring 
767,800 kvadratfot. Genom bebyggande af 13 tomter har an
talet af stadens bebyggda tomter under perioden ökats från 479 
till 492. Under de sista åren var dock bostadsbristen i staden 
ganska stor, och blefvo för afhjälpande af denna brist genom 
särskilda beslut under år 1900 åtgärder af stadsfullmäktige 
vidtagna. 

Vid periodens slut voro på vidare åtgärder beroende väckta 
frågor dels om anläggande af en vattenledning för den reglerade 
staden vid ån och dels om återvinnande af donationsjord, som 
kunde hafva blifvit obehörigen staden afhänd. 
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Stadens befolkning har under perioden befunnit sig i jämn 
tillväxt, föranledd af de goda konjunkturer, hvarmed trävaru-
och järnverksrörelserna varit gynnade. 

Under perioden liafva å stadens skogsmark dels 118 hektar 
blifvit besådda med tall- och granfrö, dels ock utplanterats 10,000 
tallplantor, hvarjämte 26 hektar kärr- och myrmark utdikats 
och torrlagts. 15,000 st. timmerträd hafva blifvit försålda. 

Kostnaderna för underhåll och anläggande af vägar, 
gator och broar hafva utgjort: år 1896 17,536 kronor 48 öre, 
år 1897 19,000 kronor 94 öre, år 1898 22,599 kronor 83 öre, 
år 1899 26,923 kronor 49 öre och år 1900 48,496 kronor 34 
öre, och ingår i sistnämnda belopp den till 26,828 kronor upp
gående kostnaden för en uppförd ny bro af sten och järn öfver 
stadsån i Nygatans förlängning. 

För att göra upplagsplatserna vid Granskär eller norra sidan 
af stadsån vid dennas ändpunkt mera åtkomliga och lämpliga 
för rörelsen har staden låtit anlägga ett järnvägsspår från en 
punkt å statsbanan något väster om Söderhamns västra station 
till de norra brädgårdarna och Granskär för en kostnad af 159,627 
kronor, och tog trafiken härå, som emot ersättning ombesörjes af 
staten, sin början under år 1900. 

Farleden från Stugsund till den reglerade stadsdelen är nu
mera upprensad till så stoi-t djup, att fartyg af 15 fots djup
gående kunna där framgå. 

Under perioden hafva utdebiterats följande belopp: 

Stadens finansiella ställning har vid hvarje års utgång varit 
följande: 

Enligt uttalande af magistraten kan det stillastående i sta
dens ekonomiska utvrckling, liva ro ni förut ordats, nu anses hafva 
upphört, hvilket ådagalägges genom ökad folkmängd, ökad handel 
och industri samt ökad byggnadsverksamhet med mera. 

Hudiksvall. Enligt hvad förut i denna berättelse förmälts, 
har en del jord i Ullsäter numera i judiciellt m fl. hänseenden 
blifvit öfverflyttad från Helsing-Tuna socken till Hudiksvall, men 
det i föregående femårsberättelso omnämnda förslag om första
den Aviks förläggande under Hudiksvall har, i anseende till 
stridiga meningar hos de kommunala myndigheterna, icke vunnit 
framgång. 

Stadens folkmängd, som under åren 1891—1895 var stadd 
i sjunkande, har däremot under nu ifrågavarande period nästan 
hvarje år ökats. Någon nämnvärd byggnadsverksamhet i sam
hället har dock ej förekommit, enär under hela perioden endast 
ett nytt boningshus blifvit uppfördt. 

Hafsfisket utgör fortfarande en hufvudinkomstkälla för en 
stor del af stadens befolkning. Rörande såväl denna som öfriga 
näringar i staden åberopas hvad förut anförts. 

Med Stockholm och vid Bottenhafvet belägna städer äfven-
som med utlandet har under perioden kommunikation uppehållits 
genom en mängd ångbåtar. Stadens export och import jämte 
varuomsättningen i öfrigt hafva gått jämnt framåt. 

Stadens magistrat och rådstufvurått sakna fortfarande 
lämplig lokal, men utsikt till afhjälpande af denna brist lärer 
nu förefinnas. 

Bollnäs municipalsamhälle. Antalet af samhällets mantals-
skrifna invånare har under perioden ökats från 759 till 785. 

Boningshusens antal uppgick den 31 december 1900 till 52, 
och har sammanlagda taxeringsvärdet å fastigheterna inom sam
hället utgjort: år 1896 755,000 kronor, år 1897 762,000 kronor, 
år 1898 827,800 kronor, år 1899 828,000 kronor och år 1900 
841,600 kronor. 

Inom större delen af samhällets fastigheter är elektrisk be
lysning införd. 

För betäckande af samhällets utgifter hafva på dess skatt
skyldiga medlemmar utdebiterats: för år 1896 2,635'29 kronor, 
år 1897 2,419-68 kronor, år 1898 4,llP-o6 kronor, år 1899 3,465 
kronor och år 1900 3,932'go kronor. 

Samhället har för närvarande ingen skuld, och värdet af 
dess bokförda tillgångar stiger till 7,703-28 kronor. 

Frågan om samhällets ombildande till köping är ännu 
oafgjord. 

Rörande antalet af eldsvådor eller tillbud därtill jämte 
uppbrunna hus meddelas följande uppgift: 

Ljusdals municipalsamhälle. I detta samhälle voro mantals-
skrifna vid periodens början 1,168 och vid dess slut 1,441 
personer. 

Under perioden hafva uppförts 10 boningshus jämte en 
magasinsbyggnad med ett sammanlagdt taxeringsvärde af 44,100 
kronor, och uppgår nu boningshusens antal till 112. Vid periodens 
slut tillhörde samhället 39 jordbruksfastigheter och 104 andra 
fastigheter med taxeringsvärde å de förra af 126,800 kronor och 
å de senare af 644,800 kronor. 
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På samhällets medlemmar hafva utdebiterats för ar 1896 
1,756-os. kronor, år 1897 2,019-96 kronor, år 1898 2,128-32 kronor, 
år 1899 2,211-36 kronor och år 1900 2,249-92 kronor. 

Skulderna, som vid förra periodens slut utgjorde 7,000 
kronor, belöpte sig den 31 december 1900 till endast 91 kronor 

85 öre, medan tillgångarna vid samma tidpunkt uppgbgo till 
22,454 kronor 24 öre; och har den betydliga förbättring i sam
hällets ekonomi, som sålunda inträdt, haft sin grund i fördel
aktiga försäljningar af tomter från inköpta hemmanet Gärde 
n:r 2. 

Gefle Slott i Landskansliet och Landskontoret den 31 december 1901. 

HUGO E. G. HAMILTON. 

C. M. Ström. J. J. Smith. 
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Tab. 1. 

FOLKMÄNGDEN I GEFLEBORGS LÄN ÅREN 1896—1900. 
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Tab. 2. 
ALLMÄNNA VÄGAR OCH SKJUTSNING I GEFLEBORGS LÄN ÅREN 1896—1900. 

a) Längd af allmänna vägar och kostnad för deras underhåll år 1900. 
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Tab. 3. 

HEMMAN OCH LÄGENHETER SAMT STADSJORDAR M. M. I GEFLEBORGS LÄN ÅR 1900. 

I. Landsbygden. 



Tab. 4. 

EGENDOMAR AF FIDEIKOMMISSNATUR I GEFLEBORGS LÄN ÅR 1900. 

Tab. 5. 

EGENDOMAR TILLHÖRANDE INHEMSKA AKTIEBOLAG, I GEFLEBORGS LÄN ÅR 1900. 

34 
G

efleb
orgs 

län. 
Tab. 4 och 5. 



Tab. 5. 
G

efleborgs län. 
35 



Tab. 5. (Forts.) EGENDOMAR TILLHÖRANDE INHEMSKA AKTIEBOLAG, I GEFLEBORGS LÄN ÅR 1900. 36 
G

efleborgs 
län

. 
Tab. 5. 



Tab. 5. 
G

efleb
orgs 

län. 
37 



Tab. 5. (Forts.) EGENDOMAR TILLHÖRANDE INHEMSKA AKTIEBOLAG, I GEFLEBORGS LÄN ÅR 1900. 38 
G

efleborgs 
län. 

Tab. 5. 



Tab. 5. 
G

efleb
orgs 

län. 
39 



Tab. 5. (Forts.) EGENDOMAR TILLHÖRANDE INHEMSKA AKTIEBOLAG, I GEFLEBORGS LÄN ÅR 1900. 40 
G

efleb
orgs 

län. 
Tab. 5. 



Tab. 6. 

EGENDOMAR TILLHÖRANDE FRÄMMANDE MAKTERS UNDERSÅTAR, I GEFLEBORGS LÄN ÅR 1900. 

Tab. 7. 

FROMMA STIFTELSER, STIPENDIIFONDER, PENSIONSANSTALTER, SJUKKASSOR OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGA 
INRÄTTNINGAR I GEFLEBORGS LÄN ÅR 1900. 
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