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H) Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser. Ny följd. 10. 

ÅREN 

1901—1905. 

GÄFLEBORGS LÄN. 

1. Länets indelning och naturbeskaffenhet. 

Under förevarande period har uti länets omfattning och 
indelning någon förändring icke ägt rum, hvadan de i näst
föregående femårsberättelse uppgifna förhållanden i dessa 
hänseenden voro vid periodens slut fortfarande gällande. 

Genom nådigt bref den 14 mars 1902 har emellertid 
Kungl. Maj:t medgifvit, a t t Bollnäs municipalsamhälle finge 
under vissa villkor såsom en kommun för sig bilda en jäm
väl i fattigvårdshänseende från Bollnäs socken afskild Icöjoing, 
benämnd Bollnäs; och sedan de föreskrifna villkoren blifvit 
fullgjorda, har Kungl. Maj:t genom nådigt bref den 29 sep
tember 1905 förordnat, at t samhället finge vid ingången af 
år 1906 träda i utöfning af köpingsrättigheterna samt i kom
munalt och fattigvårdshänseende skiljas från Bollnäs socken. 

Gjord underdånig ansökning om förläggande under Gäfle 
stads jurisdiktion af viss del af Sätra by i Hille socken har 
återkallats och sålunda förfallit. Däremot är en redan år 1898 
väckt fråga om öfverflyttning af Hemlingby urfjäll, Bomhus-
varfvet kalladt, med flera lägenheter från Valbo socken till 
Gäfle stad fortfarande beroende på utredning och afgörande. 
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Enligt nådigt bref den 16 juni 1906 har, på gjord fram
ställning, sådan omreglering af Norra Hälsinglands och 
Södra Hälsinglands domsagor blifvit beslutad, a t t af dessa 
domsagor komma at t bildas tre domsagor, hvilken omregle
ring skall vid början af år 1907 gå i verkställighet. 

Länets naturbeskaffenhet har ej undergått annan förän
dring än sådan, som af företagna skogsafverkningar eller 
sjösänkningar och andra för torrläggning af mark verkställda 
vattenafledningsarbeten kunnat föranledas. Sänkning af 
Bysjön med flere sjöar inom Hedesunda och Öster-Färnebo 
socknar har under perioden bragts till slut, hvarigenom ett 
betydande jordområde torrlagts och blifvit odlingsbart. 
Bastnäs- eller Löfsjön i Skogs socken samt Västra Losjön 
i Norrala socken hafva blifvit sänkta. Uti Färi la socken 
har genom utdikning af sankmarker, tillhörande byarne 
Ed, Veckebo, Storbyn och Svedja, en areal af 317-is hektar 
odlingsbar mark blifvit torrlagd, och har inom Koldemo 
by i Arbrå socken afdikning af frostförande marker verk
ställts. 
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2 Gäfleborgs län. Folkmängd. 

2. Länets invånare. 

Den kyrkoskrifna befolkningen, som vid slutet af år 
1900 uppgick till 238,048. har således ökats: ar 1901 med 
3,372, år 1902 med 1,232, är 1903 med 197, år 1904 med 
1,367 och år 1905 med 1,937, eller för hela perioden med 
8,105 personer; och utgjorde ökningen på landsbygden 6,513, 
i Gäfle 1,320 och i Hudiksvall 308, hvaremot i Söderhamn 
folkmängden minskats med 36. 

Af föregående femårsberättelser inhämtas, att folk
ökningen uppgått: under perioden 1876—1880 till 15,531, 
under perioden 1881—1885 till 12,495, under perioden 1886— 
1890 till 15,701, under perioden 1891—1895 till 11,940 och 
under perioden 1896—1900 till 19,184; och har således under 
nu ifrågavarande femårsperiod folkökningen varit ganska 
betydligt mindre än under de föregående perioderna. 

Den kyrkoskrifna folkmängden i de särskilda kommu
nerna har vid periodens början och slut varit följande: 

Den mantalsskrifna folkmängden har under perioden 
ökats med 9,130, däraf på landsbygden 7,337 och i städerna 
1,793, utgörande för hela länet 3'86 procent, för landsbygden 
3-8i procent och för städerna 3'9i procent. 

Af den vid 1905 års slut mantalsskrifna befolkningen 
245,830 tillhörde mankönet 121,647 och kvinnkönet 124,183, 
däraf på landsbygden af mankön 99,170 och af kvinnkön 
99,025, tillhopa 198,195, samt i städerna af mankön 22,477 
och af kvinnkön 25,158, tillhopa 47,635; och var alltså för
hållandet emellan antalet personer af hvartderakönet följande: 

Från mantalspcnningar frie voro vid periodens slut af 
mankön 54,014 och af kvinnkön 56,779, tillhopa 110,793, 
däraf på landsbygden af mankön 44,527 och af kvinnkön 
46,733, tillhopa 91,260, samt i städerna af mankön 9,487 och 
af kvinnkön 10,046, tillhopa 19,533. 

Bifogade tabell 1 utvisar dels den kyrkoskrifna och 
dels den mantalsskrifna folkmängden i länet vid slutet af 
hvarje år under perioden, utgörande: 
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Antalet af inom länet inför borgerlig myndighet ingångna 
äktenskap utgjorde 69 år 1901, 67 år 1902, 81 år 1903, 70 
år 1904 och 86 år 1905. 

Hvad i föregående femårsberättelser sagts angående be
folkningens förhållande till kyrka och religion samt i fråga 
om dess laglydnad, lefnadssätt och seder äfvensom beträffande 
folklynne och folkbildning, lärer fortfarande äga giltighet; 
och finnes i dessa hänseenden något anmärkningsvärdt nyt t 
icke att omnämna. 

Till befrämjande af nykterhet och till hämmande af det 
ännu ganska vanliga missbruket af rusdrycker med dess 
sorgliga påföljder verka fortfarande föreningar och enskilde 
med ifver och ihärdighet samt icke utan framgång. I sådant 
hänseende har länets landsting dels för hvart af åren 1903— 
1905 anvisat till Gästriklands blåbandsförbund 100 kronor 
och till Hälsinglands blåbandsförbund 150 kronor, dels ock 
för år 1905 till anordnande af nykterhetsföredrag anslagit 
500 kronor. 

Under hösten 1901 föröfvades inom Hälsingland flera 
gröfre brott. Uppenbarligen i följd af mordbrand nedbrunno 
den 29 september åbyggnadeVna till Jon Hanssons i Nor, 
Järfsö socken, hemman; och föröfvades under branden in
brottsstöld i en granngård i Myra. Härefter skedde i på
följande oktober månad nattetid två dubbelmord å ensamt 
boende äldre makar, nämligen natten till den 9 oktober i 
Isbo, Delsbo socken, å förre häradsdomaren Johan Olsson 

och hans hustru Ingrid Olsdotter samt natten till den 17 
oktober å lägenheten Kurland, Arbrå socken, på skattetor-
paren Lars Persson och hans hustru Ingrid Jonsdotter, hvar-
jämte vid sistnämnda tillfälle mordbrand i de mördades 
bostad anlades. För morden i Kurland bief en person såsom 
gärningsman emot sitt ihärdiga nekande sakfälld, men af 
hvem eller hvilka de öfriga brotten föröfvats, har icke kunnat 
upptäckas. 

Natten emellan den 6 och den 7 november 1905 mördades 
i Spångmyra, Bjuråkers socken, Per Olsson och hans syster 
Sigrid Olsdotter. Två personer blefvo såsom misstänkta för 
dessa mord tilltalade, men kunde i saknad af tillräcklig be
visning icke sakfällas. 

Lördagen den 25 november 1905 på aftonen bief en ar
betsförman vid Mackmyra sulfitfabrik i fabrikens närhet af 
en okänd mansperson öfverfallen och svårt misshandlad. För 
gärningsmannens upptäckande vidtogos på fabriksbolagets 
föranstaltande synnerligen kraftiga åtgärder och långvariga 
undersökningar, men utan framgång. 

Med föranledande af de uppseendeväckande morden i okto
ber 1901, hvilka hade i hög grad upprört sinnena hos befolk
ningen, sammanträdde i närvaro af undertecknad landshöf-
ding den 23 i månaden i Ljusdal en del intresserade per
soner för at t rådslå om vidtagande af lämpliga åtgärder; 
och medförde detta möte den påföljd, att därefter genom 
bidrag från kommuner och enskilda personer bildades en 
fond, benämnd ^Hälsinglands spaningsfond för gröfre för
brytelsers upptäckande, från hvilken vid behof medel skulle 
anslås eller förskjutas, då särskilda åtgärder erfordrades för 
utredande af gröfre brottmål. Sedan af denna fond för de 
omförmälda mordens beifrande utgifvits i traktamenten, 
arfvoden och belöningar m. m. sammanlagdt 13,957 kr. 58 
öre, blef häraf enligt Kungl. Maj:ts nådiga beslut den 16 
december 1904 ett belopp af 10,400 kronor af statsmedel 
fonden godtgjordt. Vid slutet af år 1905 uppgick fondens 
behållning till 13,512 kr. 31 öre. 

Den ekonomiska ställningen hos befolkningen anses hafva 
under denna femårsperiod i Gästrikland varit något försäm
rad, men däremot i Hälsinglands fögderier hafva varit fort
farande i allmänhet ganska god. 

Om dagsverksprisens belopp å landsbygden hafva från 
fögderierna lämnats följande uppgifter: 

i Gästriklands fögderi för man under sommaren 2 à 3 
kronor och under vintern 1 kr. 50 öre à 2 kronor samt för 
kvinna under sommaren 1 kr. 75 öre à 2 kr. 25 öre och 
under vintern 1 krona à 1 kr. 25 öre; 

i Södra Hälsinglands fögderi för man under sommaren 
2 à 3 kronor och under vintern 2 kronor samt för kvinna 
under sommaren 1 kr. 25 öre à 1 kr. 50 öre och under vin
tern 1 krona; 

i Västra Hälsinglands fögderi för man växlande emellan 
1 kr. 25 öre och 4 kronor samt för kvinna 1 krona à 1 kr. 50 öre ; 

i Norra Hälsinglands fögderi för man under sommaren 
2 à 3 kronor och under vintern 1 kr. 50 öre à 2 kronor samt 
för kvinna ungefär hälften, må hända ibland med någon steg
ring. För dem, som vintertiden arbetat i skogarne, skall 
dock dagspenningen kunnat uppgå till 4 à 5 kronor. 

Antalet af lefvande födde och af döde jämte nativitets-
öfver skottet utgjorde: 

Till upplysning om den relativa dödligheten i länet an
tecknas följande siffror, beräknade efter antalet döde på 1,000 
af medelfolkmängden: 

Anmälda dödsfall af s. k. folksjukdomar (farsoter) inom 
detta län voro till antalet 550 år 1901, 332 år 1902, 282 år 
1903 och 326 år 1904. 

I fråga om emigration och immigration må, hvad angår 
detta län, följande siffro.r antecknas: 
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Tjänstchjonslönerna hafva utgjort för dräng 200 à 300 
kronor samt för piga 100 kronor och därutöfver. 

Enligt uppgift af magistraten i Söderhamn utgingo där
städes daglönerna, beräknade för 10 timmars arbetsdag, sålunda: 
till murare under hela perioden 5 kronor, till timmermän 3 
kronor, som sista året höjdes till 3 kr. 50 öre, till handt-
langare åren 1901—1903 2 kr. 50 öre, är 1904 2 kr. 80 öre och 
år 1905 3 kronor, till hamnsjåare 45—70 öre per timme, till 
justerare och utlastare år 1901 2 kr. 75 öre, därefter 3 kronor, 
och till stabbläggare år 1901 3 kr. 50 öre, åren 1902 och 1904 
4 kronor, år 1903 4 kr. 50 öre och år 1905 4 kr. 25 öre. 

Do strider emellan arbetare och atbelsgifvare med ty åt
följande »strejker» och »lockouters, som numera synas här i 
landet höra till ordningen för dagen, hafva naturligtvis i 
mer eller mindre mån berört äfven detta län. Någon full
ständig redogörelse för dessa förhållanden, som utgöra före
mål för särskild behandling i den allmänna arbetsstatistiken, 
torde dock icke behöfva i denna berättelse upptagas. Emel
lertid må härvid i korthet omnämnas dels den stora strejk 
af hamnarbetare i Gäfle, omfattande omkring C50 arbetare, 
som började den 2 april 1903 och afslutades först år 1905, 
och dels den af strejk vid en mekanisk verkstad i Skåne 
föranledda konflikten inom den mekaniska verkstadsindu
strien, hvilken efter arbetsgifvarnes lockoutförklaring små
ningom kom att omfatta hela landet samt pågick i Gäfle 
från den 7 juli 1903 till i november samma år. Om än det 
icke saknats fall, då i följd af dylika arbetsinställelser en
skilda i strejken icke deltagande arbetare, s. k. strejkbry-
tare, blifvit utsatta för våld eller förolämpningar, kan det 
dock icko sägas, att under perioden strejkande arbetare här 
i länet vid något tillfälle genom sina demonstrationer i högre 
grad stört allmänna ordningen. 

Såsom i någon mån belysande den ekonomiska ställ
ningen i länet under femårsperioden må antecknas följande 
angående lagsökningar och konkurser: 

äfvensom angående sparbankerna i länet: 

Enligt meddelande från Gäfleborgs skytteförbunds verk
ställande utskott funnos år 1905 i länet i verksamhet 77 
frivilliga skytteföreningar med tillhopa 5,979' aktiva med
lemmar, hvartill kommo 5 föreningar, om hvilka föreskrifna 
uppgifter saknades. 

Gäfle frivilliga skarpskytteförening, som verkat under 
mer än 40 år, räknade vid utgången af år 1905 939 aktiva 
medlemmar. I Gäfle har ock bildats en förening, med upp
gift att verka för skolungdomens utbildning i skjutning. 
Länets landsting har genom beviljade anslag sökt i flere 
hänseenden befordra skytteväsendet i länet. Sålunda anvi
sades för år 1901 2,000 kronor till iståndsättande af två 
skjutbanor i Gäfle, och hafva därutöfver såsom anslag från 
Landstinget till skytteväsendet utgått följande belopp: 1,000 
kronor år 1901, 1,505 kr. 50 öre år 1902, 1,929 kr. 50 öre 
år 1903, 3,024 kronor år 1904 och 3,118 kr. 50 öre år 1905. 

I detta sammanhang må ock med tillfredsställelse om
nämnas, att öfningar i allehanda slags idrott med ständigt 
stigande intresse omfattas och idkas af länets manliga ungdom. 

Hälsinglands fornminnessällskap har under perioden ut-
gifvit sin första årsskrift. Dess samlingar, som förvaras i 
öfre våningen af gamla lasarettsbyggnaden i Hudiksvall, 
där de upptaga 11 rum, hafva under perioden betydligt för
ökats, särskildt hvad beträffar etnografiska föremål från 
Hälsingland. Genom gåfvor af konstnärer med flere har här
jämte gjorts en god början till en särskild konstafdelning 
bland samlingarna, och finnas däri redan 27 taflor, hufvud-
sakligen af moderna svenska målare. Samlingarna hafva 
hållits tillgängliga för allmänheten minst en gång i veckan 
under den blidare årstiden äfvensom under julen. Antalet 
af sällskapets medlemmar uppgick vid femårsperiodens slut 
till 3G0. Till museibyggnadsfonden har Hans Maj:t Konun
gen låtit öfverlämna 1,500 kronor. Härjämte har genom 
åren 1901 och 1903 anordnade folkfester tillförts fonden 
sammanlagdt 11,652 kronor, och har dessutom af Hudiksvalls 
stads sparbank år 1905 lämnats fonden ett anslag af 3,000 
kronor. Vid sistnämnda års slut uppgick fondens behållning 
till 36,440 kr. 55 öre. 

Af Gästriklands fornminnesförening har under perioden 
årligen utgifvits ett häfte »Meddelanden». Föreningen ut
gjordes år 1905 af en hedersledamot samt 13 stiftande och 
103 årligen betalande ledamöter. 

Till upptecknande af länets folkdialekter hafva från 
Landstinget under åren 1901 och 1902 utgåt t anslag till 
belopp af 150 kronor årligen; och har Landstinget enligt 
beslut år 1902 till utgifvande af en kalender för Gäfleborgs 
län lämnat ett bidrag af 1,000 kronor. 

I postsparbanken hafva för detta län insättningar och 
uttagningar under de särskilda åren af perioden uppgått till 
nedanstående belopp: 
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3. Näringar. 
A) Jordbruk och B) Boskapsskötsel. Jordbruket inom 

länet har under den gångna perioden gjort märkbara och 
mer än vanliga framsteg. Sedan skogarnes afkastning allt
mer förminskats och de på skogsarbete grundade inkomsterna 
blifvit alltmer svåråtkomliga, har den jordbrukande allmän
heten tvingats att ägna mer intresse och omtanke åt landt-
hushållningen och dess binäringar. En yttr ing af detta in
tresse har förmärkts uti en tilltagande benägenhet för verk
ställande af grundförbättringar, såsom afdikning, dränering 
och kalkning, och uti stegrad odlingsflit. 

Till underlättandet af kostnaderna för undersökningar 
angående speciellt frostförande markers utdilcning, har Lands
tinget allt fortfarande sedan 1864 årligen ställt ett förslags
anslag af 500 kronor till Hushållningssällskapets förfogande, 
och hafva dessa undersökningar verkställts af den inom 
länet stationerade landtbruksingenjören eller hans biträdande 
ingenjörer och omfattat en areal af 27,191 hektar. 

Äfven Hushållningssällskapet har kraftigt sökt under
stödja jordbrukarnes sträfvanden vid grundförbättringar och 
odlingar. Så hafva under den femårsperiod, denna berättelse 
omfattar, icke mindre än 144 räntefria lån af sällskapet 
utlämnats t i l l 144 personer i och för odling af sankmarker, 
och 76 räntefria lån till 76 personer för täckdikning af redan 
odlad jord. Enligt af länsagronomen uppgjorda planer och 
verkställda afsyningar hafva med tillhjälp af dylika lån 
afdikats och odlats sammanlagdt 177-s hektar för en beräk
nad kostnad af 57,098 kronor, hvaraf 2/s eller 38,065 kronor 
lämnats af Hushållningssällskapet som lån, och täckdikats 
76 hektar med en kostnad af 11,400 kronor. 

Genom Hushållningssällskapets räntefria odlingslån har 
sålunda icke blott rä t t afsevärda arealer sankmarker blifvit 
odlade, utan äfven intresset för sådana markers kultivering i 
hög grad ökats. För at t bibehålla detta intresse vid makt har 
sällskapet i likhet med Landstinget under femårsperioden 
fortfarande lämnat Svenska mosskulturföreningen ett årligt 
penninganslag för att sätta föreningen i tillfälle at t genom 
försöksfält på olika orter inom länet visa verkningarna på 
odlad mossjord af olika slags gödslingsämnen och jordförbätt
ringsmedel samt genom försöksodlingar söka utröna de för 
samma jord mest lämpliga kulturväxter. 

Jordens naturliga fattigdom på kalk, ytterligare stegrad 
genom en under de senaste decennierna alltmer ökad använd
ning af klorhaltiga konstgödselmedel, såsom kainit m. fl., 
hafva jordbrukarne börjat af hjälpa genom kalkning, och har 
denna grundförbättring af jorden visat sig ganska verksam 
icke blott för skördarnes ökande utan äfven för deras för
bättrande i kvalitativt afseende. 

Hvad jordens mekaniska bearbetning beträffar, så har 
äfven på detta område en alltjämt ökad omtanke gjort sig 
gällande. Så hafva under femårsperioden ett stort antal 
moderna, förbättrade jordbruksredskap och maskiner blifvit 
spridda. I synnerhet är det bättre plogar och harfvar samt 
maskiner för sådd, som fått större användning, och den 
under de sista åren af perioden gryende insikten om nyttan 

af en bättre ytbehandling af åkern har gjort, at t äfven en 
del förbättrade vältar och skumplogar här och där kommit 
i bruk. Bock kan såsom allmänt omdöme sägas, a t t jorden 
icke på långt när bearbetas så väl, som fallet är i sydligare 
län. Så förekommer trädesbruk endast i ganska ringa ut
sträckning, dels på grund af befolkningens, i synnerhet häl
singens, obenägenhet för odling af råg, hvaraf halmen anses 
i det närmaste oduglig till foder, och dels på grund af 
bristande kunskap om trädesbrnkets stora betydelse för 
ogräsets stäfjande samt för ökandet af jordens lösliga nä
ringsförråd och minskandet af hennes för kulturväxter ogynn
samma egenskaper. At t jordens bearbetning är otillfreds
ställande, beror äfven i icke ringa grad på dyra arbetslöner 
eller, så snart det gäller jordbruksarbete, rent af brist på 
arbetskraft. 

På grund af denna otillräckliga bearbetning är jordens 
gödselbehof i allmänhet stort. Gödselbehofvet ökas ock 
ytterligare genom en på många platser ännu bedrifven gan
ska stor vanvård af gödseln och genom en i hög grad kraft-
förbrukande växtföljd. 

I fråga om den naturliga gödselns vård börja dock 
tecken till en förbättring att visa sig, i synnerhet i hvad det 
gäller tillvaratagandet och vården i gödselstaden. Så har 
t i l l exempel förbrukningen af torfströ stigit högst väsentligt, 
och efterfrågan på detta strömedel är vid femårsperiodens 
slut större än tillgången. Hushållningssällskapets bemö
danden at t genom lämplig l i t teratur och genom sina tjänste
mäns undervisning åstadkomma en bättre hushållning med 
de till gödsel lämpliga affallen från landthusbållningen synaa 
icke hafva varit utan resultat, om än ofantligt mycket mer 
står a t t vinna på detta område. 

En helt naturlig följd af den bristfälliga gödselvården 
är ett högt uppdrifvet beliof af köpta artificiella gödslings
medel, och förbrukningen af dessa stiger också år från år. 
Behofvet af' dessa gödslingsmedel har förut t i l l största delen 
fyllts af affärsmän på detta område, men numera hafva landt-
mannaföreningar med ändamål at t för sina medlemmars 
räkning anskaffa dessa och andra förbrukningsartiklar i 
jordbruket bildats i stort antal. Så har antalet af dessa 
föreningar, som vid förra femårsperiodens slut var omkring 
6, vid slutet af år 1905 stigit till 26, med omkring 1,600 
medlemmar och en omsättningssumma af omkring 120,000 
kronor. Landtmannaföreningarnas inköpskraft har ock be
tydligt stärkts genom den centralorganisation för dem, som 
under namnet Aktiebolaget Landtmannaförbundet på lands-
höfdingens initiativ bildades år 1904. Med några få undan
tag äro alla länets iandtmannaföreningar medlemmar af 
denna centralorganisation, i hvilken dessutom ett stort antal 
enskilda större och mindre jordbrukare inom Gäfleborgs och 
angränsande län äro delaktige såsom fasta kunder. F rån 
och med mars månad 1905, då Aktiebolaget Landtmanna
förbundet började sin försäljningsverksamhet, till årets slut 
uppgick värdet af försålda varor till cirka 650,000 kronor. 
Sedermera har bolaget i sin ordning anslutit sig till Svenska 



6 Gäfleborgs län. Kemiska stationen. Frökontrollanstalter. Vandringsrättare. Nötkreatursskötsel. 

landtmännens riksförbund, till hvars bildande initiativet 
genom landshöfdingen utgått från detta län. 

Till skydd för såväl jordbruket i dess handel med göds
lings- och kraftfodermedel som för den köpande allmänheten 
i öfrigt har Gäfle kemiska station med anslag från Lands
ting, Hushållningssällskap och Gäfle stad fortsatt sin verk
samhet. Utom det ordinarie anslaget har Hushållnings
sällskapet bestridt kostnaderna för undersökning af jordarter, 
gödslingsämnen och foderkakor åt länets jordbrukare och 
anvisat medel till fettbestämningar i mjölk till nedsatt pris. 
Genom ett stort antal undersökningar på arsenikhalt, å 
vatten och näringsmedel, tekniska produkter och oljor samt 
genom bestämmandet af bakteriehalt och bakterieart i olika 
ämnen har kemiska stationen varit allmänheten till stor nytta. 

På grund af Hushållningssällskapets och dess tjänste
mäns ifriga bemödanden att verka för införande i länet af 
rotfrukts- och balj växtodling till ökande af såväl skördarnes 
säkerhet och goda beskaffenhet som intensiteten i jordbru
kets allmänna drift har odlingen af rofvor och grönfoder 
uti oj ringa grad tilltagit under periodens tre sista år. I 
synnerhet har rofodlingen ökats, till allmän belåtenhet för 
dem, som försökt sig på densamma. 

Den förr så allmänt spridda linodlingen har alltmer 
minskats på grund af dess i förhållande till hafre- och foder- ' 
odlingen föga vinstgifvande natur. 

Jordens inläggande i cirkulationsbruk till mer ordnade 
växtföljder fortgår med alltmer ökadt intresse. 

Handeln med utsäden har under perioden i hög grad 
ökats. Af sädesvarieteter, som fått större spridning inom 
länet, kunna nämnas ligowohafre för fastjord och mesdags-
hafro för mossjord. Under periodens allra sista år har äfven 
en ny hafresort fått rät t stor spridning, nämligen guldregns-
hafren från Svalöf. 

För att så mycket som möjligt motarbeta användningen 
af otjänligt utsädo har Vinets friikontrollansta.lt utöfvat en 
synnerligen gagnande verksamhet. Vid densamma hafva 
under perioden undersökts 3,010 fröprof, däraf de flesta in
lämnats af jordbrukare, men en del äfven af fröhandlare. 
För dessa senares räkning hafva efter verkställd undersök
ning plomberats 7,702 säckar spannmål, gräs- och klöfver-
frö, alla à 100 kg. per säck. Likaledes har Hushållnings
sällskapet genom årliga anslag till Sveriges utsädesförening 

• understödt den inhemska utsädesodlingen och äfven på sa 
sätt sökt göra föreningens utsädesvaror spridda och kända, 
att sällskapet årligen låtit till h var af 15 mindre jordbru
kare genom utsädesföreningen utdela 100 kilogram utsädes-
hafre. Under sista åren af femårsperioden har Hushållnings
sällskapet äfven låtit utdela roffrö gratis till mindre jord
brukare inom länet, för att på så sätt väcka och bibehålla 
intresset för rofodling. 

För at t på rekvisition biträda länets jordbrukare med 
råd uti till landthushållningen hörande frågor, har Hushåll
ningssällskapet äfven under denna femårsperiod haft i sin 
tjänst anställd en länsagronom, och har han under perioden 
i tjänsteärendsn besökt 8f>l jordbrukare, hvartill användts 
1,202 förrättnings- och resedagar. Hushållningssällskapets 
kostnad för tjänstens uppehållande har belöpt sig till 22,233 
kr. 30 öre. Härjämte har sällskapet, för anställande af s. k. 

vandringsrättare, eller ambulatoriska jordbrukslärare för 
mindre områden, vid sitt sammanträde i december 1904 be-
slutit anslå 750 kronor att efter förvaltningsutskottets be-
pröfvande utgå med högst 250 kronor till kommun eller 
gille, som ville hos sig anställa en dylik lärare, under vill
kor bland annat att han i öfrigt aflönades af kommunen 
eller gillet; hvarefter på ansökningar anslag för ändamålet 
beviljats Järfsö kommun och Arbrå-Undersviks hushållsgille, 
hvilka hvar för sig anställt en vandringsrättare att från 
och med maj 1905 utöfva sin verksamhet. 

Enligt de af Länsstyrelsen årligen uttalade omdömen 
om skörden inom länet har denna utfallit: år 1901 medel
måttig, år 1902 under medelmåttig, år 1903 nära god, år 
1904: fullt medelmåttig och år 1905 fullt medelmåttig. 

Förutom det nittonde allmänna svenska landtbruksmötet, 
som hölls i Gäfle år 1901, hafva inom Hushållningssällska
pets 17 gillen under den gångna femårsperioden hållits till
sammans 9 möten med utställning, därvid pris utdelats för 
jordbruks- och trädgårdsalster samt för kreatur och ladu
gårdsprodukter och föredrag vanligen hållits af någon Hus
hållningssällskapets instruktör. 

Till landtbruksmötet och därmed förenade industriut
ställningen i Gäfle år 1901 bidrog Landstinget med ett anslag 
af 4,000 kronor. 

Nötkreatursskötseln har under femårsperioden gått afse-
värdt framåt, och landtmännen synas allt mer och mer 
komma till insikt om, att det är hufvudsakligen i ladugården 
de hafva att hämta inkomsten af jordbruket. Produktionen af 
foder och säd för afsalu är nu oftast förenad med ladugårds
skötsel. 

E t t beaktansvärdt framsteg i länets ladugårdsskötsel är, 
att dess bedrifvare kommit att inse nödvändigheten af att 
utöfva kontroll och beräkningar vid densamma. Man har 
funnit, att man måste hafva djur med god produktion och 
ordna så, att utfodringen blir billig. Detta har också bi
dragit till anskaffandet af bättre afvelstjurar dels af enskilda 
personer och dels genom tjurföreningar, af hvilka senare nu 
finnas 4 inom länet. De lån, som Hushållningssällskapet 
på mycket goda villkor lämnar t i l l inköp af afvelstjurar, 
hafva dock under perioden ej anlitats i den utsträckning, 
man haft anledning förvänta. 

För en ändamålsenlig kontrolls genomförande i ladu
gården — särskildt hos de mindre jordbrukarne — arbeta 
nu med understöd af Staten och Hushållningssällskapet 5 
kontrollföreningar med 75 medlemmar och omfattande 1,064 
kor. 

De sedan år 1891 fortgående årliga nötkreaturspremie-
ringarne hafva äfven under den nu gångna perioden pågått. 
Dock har den ändring i premieringsreglementet skett, att, 
för minskandet af Hushållningssällskapets kostnader för 
premieringarne, länet indelats i tre distrikt i stället för 
förutvarande två distrikt. 

Kostnaderna för dessa premieringar hafva uppgått till 
10,807 kr. 70 öre år 1901, 9,563 kr. 66 öre år 1902, 9,512 
kr. 81 öre år 1903, 9,418 kr. 81 öre år 1904 samt 7,336 kr. 
67 öre år 1905, eller sammanlagdt 46,639 kr. 05 öre, hvaraf 
staten bidragit med sammanlagdt 17,300 kronor. 

http://friikontrollansta.lt
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År 1905 var första året, då nya premieringsregletnentet 
och länets indelning i 3 distrikt tillämpades; och var detta 
anledningen till det afsevärdt minskade antal uppvisade 
djur samma år. 

Hvad beträffar den egentliga mejerihandtering en, eller 
sådan den bedrifves vid mejerier, så har denna, om afseende 
fästes vid mejeriernas antal, gått tillbaka, men hvad angår 
produktionen gått framåt. 

Mejeriernas antal har nämligen under perioden minskats 
från 34 till 31; därvid uppköpsmejerierna ökats från 7 till 
9, men herrgårdsuppköpsmejerierna och herrgårdsmejerierna 
minskats, de förra från 2 till 1 och de senare från 22 till 
18, under det att åter andelsmejerierna fortfarande äro 3, 
beroende denna minskning till en del på sammanslagning 
af mindre mejerier. 

Den i mejerierna invägda mjölken har ökats från 
6,278,777 kg. till 7,239,854 kg., och tillverkningen af smör 
vid mejerierna har under samma tid ökats från 149,2G9 kg. 
till 156,235 kg. Tillverkningen af ost inom länet är obe
tydlig. Så tillverkades år 1905 endast 52,261 kg. skum-
mjölksost jämte några hundra kg. fetare ost. Leverantörernas 
antal Har ökats från 410 till 562. 

Smörtillverkningen har dock ej blott till kvantiteten 
utan äfven till kvaliteten gått framåt, och har det tillver
kade smöret kunnat fördelaktigt afsättas hufvudsakligen 
inom länet eller på Stockholm, hvaremot endast en mindre 
del exporterats. 

Äfven den s. k. hushållsmejerihandteringen, eller till
verkningen af mjölkprodukter i hemmen, har under perioden 
såväl i kvalitativt som i kvantitativt hänseende gått framåt. 
En bidragande orsak härtill torde bland annat hafva varit 
de af Hushållningssällskapet årligen, på olika platser i länet 
anordnade smörutställningarne. 

Till utbildning af mejerskor har Hushållningssällskapet 
årligen underhållit en mejeriskola i Storvik, där hvarje år 
emottagits 4 kvinnliga elever för genomgående af en kurs 
under ett och ett hälft år. Kostnaden för denna skola har 
under femårsperioden uppgått till 9,211 kronor. 

Hushållningssällskapet har årligen bekostat mejeriernas 
deltagande i svenska smörprofningarne. Antalet af däri 
deltagande mejerier från länet har växlat från 2 t i l l 4. 
Dessutom har Hushållningssällskapet årligen beviljat e t t 
anslag af 50 kronor till upprätthållande af »svensk smör
notering». 

En konsulent i husdjursskötsel och mejerihandtering 
har Hushållningssällskapet äfven under denna period haft 
anställd för att kostnadsfritt tillhandagå länets jordbrukare 
med råd och upplysningar m. m. Denna konsulent har för 
sina förrättningar inom länet användt 1,016 dagar, mot 696 

dagar under föregående femårsperiod, samt dessutom till 
studieresor, prisdomareskap m. m. utom länet 126 dagar. 
Kostnaderna för tjänstens uppehållande under perioden 
hafva belöpt sig ti l l 20,415 kr. 25 öre, mot 18,324 kr. 81 öre 
föregående period. 

För hästafveln finnes inom länet fortfarande ett stort 
intresse, och detta intresse har under femårsperioden gyn
nats af såväl Staten som Landstinget och Hushållningssäll
skapet. Så har den förut vanliga hästpremieringen fortgått 
hvarje år med allt gynnsammare resultat, och de för den
samma erforderliga anslagen hafva utgåt t med nedanstående 
summor: 

Antalet premierade hingstar och ston framgår af nedan
stående tabell: 

För att vidmakthålla och öka antalet goda beskällare 
har Hushållningssällskapet under perioden dels låtit inköpa 
och på offentlig auktion försälja hingstar, dels ock genom 
räntefria amorteringslån sökt intressera enskilda att inköpa 
sådana. Sällskapet har sålunda inköpt och försålt tillsam
mans 6 beskällare för en summa af 21,906 kr. 20 öre och 
utlämnat räntefria amorteringslån t i l l inköp af 3 sådana 
med 5,800 kronor. 

För a t t om möjligt återuppväcka intresset för afveln af 
nordsvenska hästar beslöt Hushållningssällskapet år 1901 at t 
inbjuda Hushållningssällskapen i Kopparbergs, Jämtlands 
och Västernorrlands län at t jämte Gäfleborgs läns hushåll
ningssällskap tillsätta en kommitté med uppdrag att t i l l 
sällskapen inkomma med förelag till gemensamma åtgärder 
till främjande af uppfödandet af hingstar af nordsvensk ras 
och deras tillgodogörande för hästafveln inom länen. 

Sedan denna inbjudning hörsammats och kommitterade 
framlagt sitt förslag, blef detta af hushållningssällskapen 
antaget. Det innehåller i hufvudsak, a t t hushållningssäll
skapen gemensamt skola anordna en uppfödningsanstalt för 
afvelshingstar af nordsvensk ras och låta öfver denna ras 
upprätta en gemensam stambok inom femte premieringsdi-
striktet samt anslå medel till anstaltens anordnande, hingst
föls inköpande, stambokens förande och driftkostnadernas 
betalande. 

Hingstuppfödningsanstalten, som är förlagd till förra 
skvadronschefsbostället Vången i Jämtland, började sin verk-

Antalet uppvisade och premierade djur har varit följande: 
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samhet hösten 1003, dâ de ofvannämnda fyra hushållnings
sällskapen i anstalten insatte hvar sina fem hingstföl och 
dessutom Västerbottens läns hushållningssällskap pä vissa 
villkor tvenne. 

Genom denna åtgärd torde den gamla goda nordsvenska 
hästen eller, såsom den äfven kallats, hälsingehästen kunna 
räddas undan förintelse och åter blifva allmän. 

Gäfleborgs läns hushållningssällskaps bidrag till omför-
mälda anstalts anordnande och drift m. m. hafva under 
åren 1903-1905 belöpt sig till 21,216 kr. 70 öre. Vid 1905 
års slut ägde Hushållningssällskapet stationerade därstädes 
tillsammans 15 djur, nämligen 5 tvååringar, 5 ettåringar 
och 5 föl. 

Svinafvel bedrifves inom länet i endast ringa utsträck
ning. De grisar, som behöfvas för uppfödandet af slaktsvin, 
köpas till allra största delen från Skåne. 

Fårskötseln bedrifves endast såsom en husbehofsaffilr 
och har icke undergått någon förändring sedan tiden för 
föregående femårsberättelses afgifvande. 

Däremot har hönsskötseln under denna tid tilldragit sig 
ett betydligt ökadt intresse, hufvudsakligen beroende på det 
energiska arbete, Gäfleborgs läns fjäderfUafvelsförening, med 
anslag af Hushållningssällskapet, nedlagt på densammas 
höjande. Antalet af de personer, som genom en rationell 
hönsskötsel söka göra sig själfva en god inkomst och bespara 
landet en dryg utgiftspost för ligg, har årligen växt, och 
det har icke saknats tecken till, att en föreningsrörelse 
kommer att uppstå till sakens ytterligare befrämjande. 

Biskötseln har Hushållningssällskapet sökt befrämja dels 
genom at t bevilja anslag till ersättning åt en länsbiskötare 
och dels genom räntefria lån till bisamhällens anläggande. 
Om än icke något allmännare intresse för biskötsel härigenom 
väckts till lif, så har dock i följd häraf, i synnerhet i södra 
delen af länet, en del personer börjat bedrifva biskötsel på 
ett rationellt och inbringande sätt, hvarför det är att hoppas, 
att intresset för saken kommer a t t växa. 

Trädgårdsskötsel bedrifves endast i närheten af städer 
och störro samhällen samt vid några större jordbruk såsom 
en näringsgren af mera själfständig karaktär. Hos allmogen 
inskränker den sig hufvudsakligen till frambringande af 
frukt och köksträdgårdsväxter till husbehof samt till plan
tering af prydnadsväxter. Under den gångna perioden har 
Hushållningssällskapet genom anslag till 3 ordinarie, 1 extra 
och 1 tillfällig länsträdgårdsmästares aflöning och resekost
nader sökt befrämja trädgårdsskötseln, och hafva under 
perioden genom dessa tjänstemäns åtgöranden omkring 
143,00^) trädgårdsväxter blifvit utplanterade. Sällskapets 
kostnader för länsträdgårdsmästarnes aflöning och resor 
hafva under samma tid belöpt sig till 25,6-17 kr. 67 öre. 
Äfven Landstinget har genom att anslå medel till anslag 
för trädgårdars anläggande vid folkskolorna samt till ersätt
ning åt lärare och lärarinnor, som på ett tillfredsställande 
sätt ombesörjt undervisningen i trädgårdsskötsel, sökt väcka 
intresse för denna viktiga detalj af landthushållningen. 

C) Skogshushållning och I)) Itofdjurs utrotande. De 
enskilda skogarnes inom länet produktiva areal är beräknad 
utgöra 1,482,952 hektar. Under de fyra första åren af pe

rioden, innan de nya skogslagarne trädde i kraft, har en 
rationell hushållning förekommit allenast på en ringa del 
af denna areal, nämligen på skogar tillhöriga ett fåtal mera 
framsynta och kapitalstarka bolag. I öfrigt har den skogs-
sköfling, som länge pågått, fortsatts äfven under dessa år 
genom afverkning af småvirke ned till minsta dimensioner 
utan motsvarande åtgärder för återväxtens tryggande. Sär-
skildt hafva de skogar, som varit upplåtna med afverknings-
rätt, blifvit illa åtgångna, enär, å ena sidan, afverkaren 
icke haft annat intresse än att inom afverkningskontraktets 
gränser göra sig den största möjliga vinst och, å andra sidan, 
markägaren, äfven om han velat, icke kunnat sörja för åter-
växten. Då man förutsåg, att med de nya skogslagarnes 
tillämpande en gräns skulle blifva satt för detta hänsyns
lösa utnyttjande af skogen, bedrefvos afverkningarne under 
år 1904 ännu intensivare än förut. 

Under år 1905, sedan länets skogsvårdsstyrelse t rädt i 
verksamhet, torde dock afverkningarne hafva inskränkts. 
Emellertid förekommo äfven då rofhyggen, och blefvo under 
året, på Skogsvårdsstyrelsens föranstaltande, syner enligt 
2 § af lagen angående vård af enskildes skogar hållna å 
60 afverkningar. Vid 54 af dessa funno synemännen, att 
skogens återväxt uppenbarligen äfventyrades, och i 2 fall 
utfärdades förbud mot vidare afverkning. Vid de flesta af 
afverkningarne kunde dock under året öfverenskommelser 
träffas om åtgärder till återväxtens tryggande. 

De delar af länet, som blifvit hårdast afverkade, äro 
kustsocknarne i Hälsingland, särskildt Gnarps, Bergsjö, 
Rogsta, Ilsbo, Hälsing-Tuna, Enångers och Norrala socknar. 
Här finnas sammanhängande kalmarker om 5- till 6,000 
hektar. Åtskilliga hemman torde till och med sakna nödig 
husbehofsskog. Ofvanåker, Voxna och Arbrå äro de socknar, 
där skogsafverkarne minst våldsamt farit fram. Det har 
beräknats, a t t af den ofvannämnda produktiva skogsmarken 
inemot 600,000 hektar blifvit genom afverkningar så tillbaka-
satta, a t t återväxt genom själfsådd här knappast är tänkbar. 
Där någon skog å denna areal finnes, synes den i bästa fall 
vara duglig endast till kolved, hvarjämte, ehuru i mindre 
omfattning, pappersmasseved och något småtimmer torde 
kunna skördas. Stora områden äro dock bevuxna hufvud-
sakligast af oduglig skog, uppkommen af kvarlämnade mar-
buskar. 

Under åren 1901—1904 fortsatte Hushållningssällskapet 
med bidrag af Landstinget sin verksamhet för skogsodlin
gens främjande genom att bereda skogsägarne tillfälle att 
erhålla kostnadsfri hjälp dels af en Statens skogsingenjör 
och dels af den hos Hushållningssällskapet anställde skogs-
rättaren. Skogsingenjörens biträde har emellertid icke varit 
i någon högre grad anlitadt, i det att detsamma under de 
nämnda åren tagits i anspråk i tillhopa endast 93 dagar 
med en kostnad för Hushållningssällskapet af 390 kronor. 

Mindre skogsägare inom länet hafva under perioden 
efter särskild ansökan fått arealer af intill 5 hektar besådda 
med skogsfrö, som tillhandahållits kostnadsfritt, hvarjämte 
markägarens utgifter för rensning af de för sådd afsedda 
markerna, äfvensom, intill 8 kronor per hektar, kostnaden 
för an vän dt arbetsbiträde ersatts. Dessa skogssådder utför
des under åren 1901—1904 genom Hushållningssällskapet, 
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ocli besåddes därvid tillhopa 1,752 hektar. Sammanlagda 
kostnaderna för Hushållningssällskapets åtgärder under dessa 
fyra år till skogsodlingens främjande nppgingo till 35,532 
kr. G8 öre. Landstingets anslag för detta ändamål utgjorde 
år 1901 500 kronor, år 1902 1,000 kronor, år 1903 1,500 
kronor och år 1904 2,500 kronor. År 1905 besåddes genom 
Skogsvårdsstyrelsens försorg 411 hektar kalmark för en 
kostnad af 4,014 kr. 73 öre. 

Undervisning i förbättrade kolningsmetoder m. m. har 
åren 1902 och 1904 meddelats i en af Hushållningssällskapet 
vid Moviken anordnad kolarcskola, och har lärjungarnes 
sammanlagda antal varit 43. Till kostnaderna för kolare
skolan hafva Hushållningssällskapet och Järnkontoret hvart-
dera årligen bidragit med 1,500 kronor. 

För utldängning af skogsfrö finnas tre frörior inom länet. 
Två af dessa rior ägas af bolag, som härifrån taga sitt 
skogsfrö, därvid dock äfven någon försäljning till utom
stående torde ske. Den tredje rian åter är anlagd för 
klängning till afsalu. Dessa frörior fylla ej på långt när 
länets behof af skogsfrö, hvarför sådant måste till största 
delen inköpas från andra län. 

För den enskilda skogshushållningen inom landet lärer, 
får man hoppas, en ny tid hafva inträdt med 1905 års in
gång, då skogsvårdsstyrelserna, hvar inom sitt län, trädde 
i verksamhet. 

Skogsvårässtyrelscn för Gäfleborgs läns landstingsområde 
fick reglemente fastställdt af Kungl. Maj:t den 20 januari 
1905. Dess verksamhet har helt naturligt under det första 
året till stor del varit grundläggande. Forstl igt biträde, 
den s. k. länsjägmästaren, har antagits, likaså en juridiskt 
bildad sekreterare, som äfven är skattmästare, samt fyra 
skogvaktare, s. k. länsskogvaktare, en för hvar och en af 
länets fyra domsagor. 

Under året beslöto 34 af länets kommuner att tillsätta 
skogsvårdskommittéer samt utsago för sin del ledamöter i 
kommittéerna, hvarefter Skogsvårdsstyrelsen utsåg ordförande 
i desamma. Instruktion utfärdades äfven af Skogsvårds
styrelsen för dessa kommittéer. 

Om Skogsvårdsstyrelsens åtgärder i fråga om en del 
af verkningar samt skogssådder år 1905 har förut blifvit 
nämndt. 

Föredrag i skogshushållning samt beträffande de nya 
skogslagarnes tillämpning hafva till ett antal af omkring 
trettio hållits af länsjägmästaren i olika trakter af länet. 

Råd och upplysningar om skogarnes lämpliga skötsel 
hafva meddelats i 18 särskilda fall af länsjägmästaren med 
tillhopa 22'/2 förrättningsdagar, och i ett fall af länsskog
vaktare med 1 förriittningsdag. Rekvirent har fått betala 
sådant biträde med 10 kronor per dag för länsjägmästaren 
och 6 kronor per dag för länsskogvaktare. 

Genom Skogsvårdsstyrelsens försorg hafva i cirka 5,000 
exemplar folkskrifter angående skogshushållning blifvit 
utdelade inom länet. 

Skogsvårdsstyrelsen åtnjöt under år 1905 från Hushåll
ningssällskapet, ett anslag af 3,000 kronor och från Lands
tinget ett lika stort belopp. Vidare erhöll styrelsen för 
samma år af Riksdagens anslag till skogsvårdsstyrelsernas 
förvaltningskostnader 1,000 kronor och af Riksdagens anslag 

till skogsodlingens befrämjande 5,200 kronor, äfvensom af 
1905 års skogsvårdsafgifter (50,587 kronor. Styrelsens kapi
talbehållning till år 1906 uppgick till 50,748 kr. 55 öre. 

I anseende till höga kolpriser har under perioden kolning 
i ganska stor utsträckning ägt rum. 

Skogseldar af mer eller mindre omfattning hafva före
kommit, däribland under år 1901 en större dylik inom Ham-
rånge socken. 

Statsverkets från länet influtna skogsmedel hafva upp
gått till följande belopp: å,r 1901 776,183 kr. 6 öre, år 1902 
581,430 kr. 90 öre, år 1903 532,411 kr. 91 öre, år 1904 767,768 
kr. 95 öre och år 1905 582,131 kr. 68 öre, utgörande för 
hela perioden 3,239,926 kr. 50 öre, eller i medeltal för år 
647,985 kr. 30 öre. 

Om exporten af trävaror under perioden meddelas i en 
följande afdelning upplysningar. 

E) Jakt och fiske jämte andra binäringar. Jakten kan 
icke anses såsom någon egentlig näring. Den bedrifves huf-
vudsakligen för nöjes skull eller för vinnande af tillfällig 
inkomst. Till följd af älgens fridlysning synes älgstammen 
inom länet hafva förökats. Till premier för uppdagande af 
oloflig älgjakt hafva fortfarande af Landstinget anslagits 500 
kronor årligen att af Hushållningssällskapets förvaltnings
utskott på förut angifvet sätt användas. 

Af medel, anslagna af Landstinget och Hushållnings
sällskapet, hafva under perioden utbetalts skottpenningar 
för dödade rofdjur till följande belopp: för räf 3 kronor, för 
örn, berguf eller dufhök 1 kr. 50 öre och för kråka 15 öre, 
därvid utgått för 5,323 räfvar, 7 örnar, 72 bergufvar, 1,133 
dufhökar och 17,233 kråkor, sammanlagdt 20,371 kr. 95 öre. 

Särskildt till räfvars dödande utläggas under vinter
månaderna ganska allmänt förgiftade lockbeten; och har till
stånd att för sådant ändamål från apotek inköpa stryknin 
årligen meddelats skogvaktare och andra pålitliga personer. 

Strömmingsfisket bedrifves från 91 kända fiskelägen. Vid 
90 af dessa funnos år 1905 657 ägare af fiskredskap jämte 
1,116 biträdande personer. Redskapen utgöras hufvudsakligen 
af skotar, som äro högst 500 maskor djupa. Dessutom finnas 
drifgarn hufvudsakligen i södra Hälsingland och s. k. sillnät 
(grunda, stormaskiga skotar) blott i Gästrikland. Notar an
vändas blott i Hälsingland, för öfrigt i föga utsträckning, 
mest i landskapets mellersta del. Vid ett fiskeläge utgöras 
fiskredskapen af blott en stor not, värd 1,400 kr.; för öfrigt 
växlar värdet af en not mellan 100 och 300 kr., men någon 
gång stiger det öfver 1,000 kronor. För fiske och transport 
funnos 1905 åtminstone 7 motorbåtar med ett värde af 
1,250—1,400 kr. stycket. Redskapsvärdet för strömmingsfisket 
var år 1905 662,160 kr., däraf för båtar 143,085 kr. Detta 
fiske af kastar i goda år sannolikt ungefär 400,000 kr.; år 1904 
gaf det 356,378 kr., däraf för frisk vara 105,102 kr. och för 
vanlig saltströmming (16,975 tunnor om 120 liter) 221,321 
kr., för surströmming 10,594 (år 1905 11,854) kr. och för 
böckling 8,002 (år 1905 8,039) kr. Burkindustrien, omfat
tande sockersaltad strömming, kryddströmming och surström
ming, är fortfarande stadd i ökning och förekommer hufvud
sakligen i trakten af städerna Hudiksvall och Söderhamn. 
På Gäfleutställningen 1901 voro dessa varor, liksom länets 

A'. Maj:ts Befallningsha/vandes femårsberätleher 1901—/y0.5. Gäjleborys län. 9 
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öfriga fiskerier, tämligen väl företrädda. Hushållningssäll
skapet har fortfarande ärligen hållit »strömmingspremiering> 
i en af länets stader, och hafva pris till ett sammanlagdt 
värde af 650 kr., däraf 300 kr. landstingsmedel, härvid år
ligen utdelats. 

Det iifriga kustfisket, for hvilket år 1905 finnas uppgifter 
från 59 af ofvannämnda lägen, är i det hela föga nppdrif-
vet. Detta fiske motsvarande redskapsvärde (utan båtar) 
kan beräknas till 70,035 kr. och fångstvärdet till 20,938 kr. 
Mest betydande är sikfisket i norra Hälsingland. 

Skottpenningar å- 3 kronor hafva under femårsperioden 
utbetalts för 1,572 vikaresjälar och 433 gråsjälar, eller-i allt 
0,015 kronor, hvaraf staten bidragit med 2,857 kronor. 

För sötvattens fisket, hvars omfång man ej närmare kän
ner, visar sig industrien allt mera farlig och förstörande. 
Särskildt har i vissa delar af Storsjön fisket funnits vara 
delvis förstördt. Fångsten af ål och lax i floderna är numera 
ej betydande, dock med undantag för Ljusne älf, i hvars 
nedre del fisket af lax ännu 1905 gaf minst 18,000 kg. — 
Anstalter för kläckning af laxrom finnas vid Ljusne och 
Sjörgrå (Lottefors), och fanns senast år 1904 en dylik vid 
Karsteln, allt vid Ljusne älf. Hushållningssällskapet har 
en egen, mindre romkläckningsanstalt vid Forsån, anlagd 
år 1905. — Kräftan går numera väl till i norra Hälsing
land. 

Liksom förut har Hushållningssällskapet under perioden 
haft en fiskeriinstruktör anställd. Till fiskerinäringens främ
jande har sällskapet årligen erhållit af staten, förutom 
bidrag till skottpenningar för själ, ett anslag af 1,200 kronor 
och af Landstinget 1,000 kr. jämte 300 kr. till strömmings-
premiering. Under femårsperioden har sällskapet utlämnat 
lo lån â 200 kr. för inköp af fiskredskap och 1 lån â 500 
kr. till bleekburksindustrien äfvensom år 1905 förmedlat 4 
lån till fiskare ur fonden för ^fiskerinäringens befrämjande å 
sammanlagdt 5,200 kronor. Ar 1903 hade sällskapet en sti
pendiat vid Angelsbergs fiskareskola och år 1904 bekostade 
detsamma tre fiskares resa till fiskeriutställningen i Mar
strand. 

Sedan genom Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes utslag 
den 9 november 1903 utfärdats Stadga för fisket vid (Täfle-
borgs läins kust och i dess skärgårdar, blef efter anförda 
underdåniga besvär nämnda stadga med viss ändring enligt 
nådigt bref den 5 augusti 1904 af Kungl. Maj:t fastställd. 

Genom Länsstyrelsens resolutioner den 12 augusti 1901 
ocli den 15 december 1904 har förbud meddelats mot fiske 
dels i och invid öppningarna vid svängbron â järnvägsbanken 
öfver (iäfie inro fjärd till Fredriksskans och dels i broöpp-
ningen â samma bank vid Norrgrundet och inom ett visst 
område däromkring. 

Bland binäringar d landsbygden må nämnas timmer-
drifning och fiottningsarbete, kolning, körslor, kalkstens-och 
kvarnstensbrytning, stenhuggeri och tegeltillverkning, h var
till under de senare åren kommit plockning af skogsbär. 

Angående tillverkningen och beskattningen af maltdrycker 
inom länet under tiden från den 1 oktober 1903 till den 1 
oktober 1905 meddelas följande: 

Tillverkning af bYännvin har, såvidt därmed afses lag-
ligen tillåten sådan, icke under perioden i länet bedrifvits, 
men ett fall af lönnbränning i ringa omfattning har före
kommit, hvarför en person i Bjuråkers socken blifvit till
talad och dömd. 

F) Bergs- och bruksliandteving. I. Grnfbrytniiigen. 
Enligt till bergmästaren inkomna uppgifter har arbetsskyl-
digheten under år 1905 fullgjorts för 13 utmål å järnmalms-, 
5 â kopparmalms- och 3 â zinkmalmsfyndigheter. Dessutom 
fnnnos 5 år 1903 anvisade utmål å järnmalmsfyndigheter, 
rörande hvilka uppgifter om arbetsskyldighetens fullgörande 
icke inkommit. 

Af järngrufveutmålen hafva 9 arbetats under hela eller 
någon del af femårsperioden med malmfångst i medeltal 
uppgående till 14,677-4 ton per år, därvid 38 % af uppfor
dringen utskrädts såsom malm. Malmfångsten under perio
dens särskilda år i ton och dess ökning från årsmedeltalet 
för perioden 1896—1900 hafva varit: 

Järngrnfvorna Myggbogrufvan och Penninggrnfvan, båda 
belägna i Torsåkers socken och arbetade under en lång följd 
af år, hafva under år 1905 blifvit nedlagda såsom i det när
maste utbrutna. I stället hafva i Afzefältet inom samma 
socken två andra gruivor upptagits, som äro mycket gif-
vande. 

Koppargrufvorna hafva endast obetydligt arbetats, och i 
zinkmalmsgrufvan vid Flätsbo i Alfta socken, som tidtals 
arbetats, hafva utvunnits 2.2G5 ton zinkmalm. 

Antalet mutsedlar, utfärdade å fyndigheter inom länet 
under åren 1901—1905, har utgjort 211, emot 09 under åren 
1890—1900. 

Af dessa af se: 
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Arbetare. Vid järnmalmsgrufvorna hafva sysselsatts i 
medeltal 160 arbetare, däraf med arbete underjord 78 vuxna 
män och med arbete ofvan jord 53 vuxna män, 19 gossar, 
7 vuxna samt 3 minderåriga kvinnor. 

Någon olyckshändelse, som förorsakat dödsfall eller 
längre tids oförmåga till arbete, har icke under perioden 
inträffat. 

I I . Järntillverkniugcn. 1) Tillverkningen af tackjärn och 
gjutgods. För tackjärnstillverkningen hafva 18 masugnar 
varit använda, med en blåsningstid af i medeltal 146 dygn 
per år och dygnstillverkning af 14-os ton. Medeltillverk
ningen per år utgjorde: 

Åren 1886—1890 . . . . 56,328 ton. Âreu 1896—1900 . . . . 72,392 ton. 

» 1891-1895 . . . . 65,177 • > 1901-1905 . . . . 80,321 , 

Af landets tackjärnstillverkning utgör länets numera 15 
procent. 

Vid de olika verken har tackjärnstillverkningen i årligt 
medeltal varit: 

Masugnar. • Ton. 

Sandviken 3 17,431 

Ljusnc 2 12,968 

liofors 2 11,870 

Forsbackii 2 11,224 

Iggesund 2 7,838 

Axmar, delvis 2 5,044 

Ströinbacka 1 3,280 

Hillevik 1 2,762 

Dessutom har under en del af perioden tackjärnsblåsning 
ägt rum vid Grysinge och Gammelstilla järnverk. 

Malmfångsten inom länet utgör omkring 1/s af konsum
tionen. 

2) Tillverkningen af smidbart järn och stål. För till
verkningen hafva användts 4 till 6 martinugnar, 8 bessemer-
ugnar samt 39 t i l l 43 härdar. 

Tillverkningen af göt eller smältstycken utgjorde: 

Af tabellen synes, att färskning i härdar pågått i unge
fär samma omfattning under femton år och a t t användningen 
af bessemermetoden minskats, under det a t t martinmetoden 
fått allt större användning. Tillverkningen af martingöt var 
dubbelt så stor vid periodens slut som vid dess början. För 
att kunna använda gammalt järnskrot, hvaraf stora kvan-

3) Manu fakturering. Af ämnesjärnet hafva omkring 
7,000 ton per år ytterligare bearbetats till manufakturer och 
maskiner, hvilkas tillverkningsvärde år 1905 uppgifvits till 
3,350,950 kronor. 

I gjuterier vid järnverken tillverkades (förutom gjut
gods, framställdt direkt ur masugn, samt stålgjutgods) år 
1905 4,126-1 ton tackjärns- och metallgjutgods med uppgifvet 
värde af 675,913 kronor. 

Antal arbetare. Järntillverkningen har i medeltal sys
selsatt 2,700 arbetare, och med manufakturering vid järn
verken hafva dessutom sysselsatts i medeltal 1,050 man. 

Antalet använda motorer, hvaraf de elektriska drifvits 
från kraftstationen vid Näs, har utgjort : 

Bränsle. Förutom förbrukade stenkol, hvarom verken 
icke lämna uppgifter, hafva förbrukats under femårsperioden 
38,089,500 hektoliter träkormed uppgifvet värde af 16,655,160 
kronor, eller 4 3 T öre per hektoliter. 

Inkomst af tillverkningen. För bevillning uppskattade 
inkomsten af järnverkens drift har varierat mellan 682,595 
kr. för år 1901 och 973,876 kr. för år 1903. 

Under åtminstone första hälften af år 1901 voro järn
prisen synnerligen höga, men äfven prisen å råmaterialier 
voro högt uppdrifna. Dessutom rådde svår torka, hvarigenom 
brist på vatten för drif kraft uppkom och lade hinder i vägen 
för tillverkningen, medan ännu god efterfrågan förefanns. 
Riklig nederbörd inträffade först i augusti 1902. Sedan nyss
nämnda år hafva järnprisen i allmänhet varit långsamt sti
gande ända till femårsperiodens sista år, då prisstegringen 
fortgick snabbare såväl å järnverkens produkter som å ar
betslöner och råmaterialier. 

G) Fabriker och handtrerk. Af allmänna statistiken 
inhämtas härom följande siffror: 

titeter förbrukas, användas hufvndsakligen martinugnar med 
basisk infordring. 

Större delen af göt och smältstycken hafva genom vals-
ning eller smidning blifvit vidare bearbetade ti l l ämnesjärn, 
stångjärn, fasonjärn, finjärn, valstråd, plåt, stångjärnsafhugg, 
tubämnen, hjulband (tires), axlar, ankare in. m. 

Tillverkningen af dylika produkter, i medeltal 73 % af 
tillverkade göt och smältstycken eller 59,139 ton, uppgick: 
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I Gäfle äro nya fabriker anlagda af Svenska skolmate-
rielaktiebolaget, aktiebolaget Gäfle skruffabrik, aktiebolaget 
Separator och aktiebolaget Gäfle metallfabrik, hvartill komina 
en filial af Uppsala kakelfabriksaktiebolag, 1 läskedrycks
fabrik, 1 karamell- och saftfabrik, 1 boktryckeri, 1 kemisk 
fabrik samt Strömdalens skönfärgeri och kemiska anstalt. 

Inom Söderhamns område finnas nu följande fabriker: 
Söderhamns verkstads- och varfsaktiebolags gjuteri och 
mekaniska verkstad med skeppsvarf, 1 lådfabrik, 1 tull-
mjölkvarn, 2 ölbryggerier och en del svagdricksbryggerier, 
5 tryckerier, 1 medelst elektrisk kraft drifven kvarn, 1 kara
mellfabrik, 1 teknisk fabrik, 1 vattenfabrik, 1 snus- och 
tobaksfabrik, 1 större tegelbruk, 2 hyflerier, 1 elektricitets
verk, 1 smärgel-, skif- och filfabrik samt 5 ångsågar. 

Pä landsbygden halva under perioden tillkommit nere 
nya fabriksanläggningar. I Vansätter, Söderala socken, har 

.1) Luiidtkoiuinuiiikatioiier. Såsom upplysande med 
alVeende å trafiken vid statens järnvägsstationer inom länet 
bifogas tabell A (sid. 13), utvisande trafikinkomster för af-
gående trafik och titgifter vid hvarje station under femårs
periodens sista år. 

Rörande de enskilda järnvägarne Gftfle—Dala, Gäfle— 
Ockelbo, Sala—Gysinge—Gäfle, Dala—Hälsinglands och 
Norra Hälsinglands järnvägar meddelas uppgifter i tabellerna 
B och C (sid. 18). 

Koncession är meddelad och bolag har bildats för an
läggning af en järnväg längs kusten från Gäfle till Söder
hamn och Hudiksvall samt vidare norrut in i Västernorrlands 
län till Härnösand. Genom aktieteckningar af kommuner 
och enskilde synes denna järnvägs förverkligande vara be-
tryggadt, men de ekonomiska förhållandena hafva dock icke 
ännu kunnat så ordnas, att bolaget ansett sig böra påbörja 
järnvägsbyggandet. 

Den pågående anläggningen af järnväg mellan Orsa och 
Sveg berör länet till en längd af 40 kilometer, däraf största 
delen genom Orsa sockens besparingsskog inom Hamra ka-
pellag och Hamra kronopark. 

Till följande väganläggningar och räg förbättringar hafva 
under perioden statsanslag beviljats, nämligen t i l l : 

en Bergvik och Ala nya aktiebolag tillhörig trämassefabrik 
våren 1903 blifvit fullbordad. Herrängs grufaktiebolag hår 
vid Ala sågverk uppfört en kolugnsanläggning för tillgodo
görande af sågaffall, och vid Ljusne har igångsatts en de-
stillationsfabrik för förädling af vid trädestillation uppkom
mande biprodukter. Härjämte hafva anlagts, bland annat, 
flere nya sågar, en trämassefabrik vid Iggesund, ett elektri
citetsverk vid Forsa-fallen, en fabrik för tillverkning af 
eggjärn i Gränsfors och en snickerifabrik i Vade. 

Afven för nu ifrågavarande period har länets landsting 
till lutsslöjdens främjande beviljat flere anslag. Till befor
drande af slöjdundervisningen för gossar hafva fortfarande 
utgått lönebidrag åt slöjdundervisare med 40 kronor till 
hvar, och hafva förslagsanslagen för detta ändamål utgjort 
år 1901 3,500 kronor, år 1902 4,000 kronor, hvartdera af 
åren 1903 och 1904 5,000 kronor och år 1905 6,000 kronor. 
Till slöjdskolor med mindre lärjungeantal än 10, men minst 
5, har anvisats ett förslagsanslag af 300 kronor ärligen, a t t 
utdelas med högst 75 kronor till hvarje skola. Till främ
jande af slöjdundervisningen för flickor har lämnats under
stöd med 20 kronor till hvarje skola, för hvilket ändamål 
beviljats följande föl-slagsanslag: år 1901 2,800 kronor, år 
1902 3,500 kronor, hvartdera af åren 1903 och 1904 3,600 
kronor och år 1905 4,000 kronor. Till understöd ät folk
skollärare för vistelse vid Nääs slöjdlärareseminarium har 
ett belopp af 350 kronor anvisats för hvarje år. 

Till Föreningen för svensk hemslöjd utbetaltes af Lands
tinget år 1902 1,000 kronor. 

a) anläggning af väg emellan Forsa kyrka oeh Hudiksvalls stad, eller den 
s. k. Medskogsvägen (8'G47 kilometer) 15,100 kronor; 

b) omläggning af landsvägen från Hudiksvall till Högs kyrka (1"G23 kilo
meter) 4,400 kronor; 

c) anläggning af väg från Hedens by i Ljusdals socken till bortre ändan af 
Ramangssjön, utgörande en del af vägen från Valla färjesnnd i Färila socken 
genom Föne, Onsäug och Grophamre till Hamsjövägen vid Heden (6004 kilometer) 
14,200 kronor; 

d) anläggning af tillfartsvägar till bron öfver Ljusne älf i Ljusdals socken 
(0147 kilometer) 15,200 kronor; 

e) nuläggning af bygdeväg emellan Valla by och Kamungssjön (8'470 kilo
meter) 20,100 kronor; 

f) anläggning af sammnnbindningsväg emellan Medskogsvägen och s. k. Mili
tärvägen i Korsa tingslog (0790 kilometer) 2,000 kronor; 

g) omläggning af Gryttjcsbnckarne å kustlandsvägen inom Gnarps socken 
(3-3G0 kilometer) 9,300 kronor; 

h) anläggning af utfartsvägar till allmän väg frän Ofvanlikers och Edsbyus 
stationer & Dala—Hälsinglands järnväg (l'G65 kilometer) 4,100 kronor; 

i) anläggning af väg frän Olshyggcbron i Hassela socken till gränsen mot 
Yästemorrlands län (1'7G0 kilometer) 3,100 kronor; 

k) omläggning af lljörk- oeh Storstensbackarne å vägen från Gnarps kyrka 
till Ilergsjö (1620 kilometer) 8,400 kronor; 

1) aubringande af handräcken & vägen från Forsa kyrka till Hudiksvall 700 
kronor; 

m) anläggning af utfartsväg från Voxna station å Dala—Hälsinglands järnväg 
till allmän väg inom Voxna socken (1"2C0 kilometer) 3,700 kronor; 

n) anläggning af vfig emellan Hörnhus i Valbo socken och Gäfle stad (2470 
kilometer) 13,300 kronor. 

4. Kommunikationsanstalter och varubyten. 
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Tab. A. Trafikinkomster och utgifter vid statens järnvägs-

stationer inom Gäfleborgs län år 1905. 

Tab. B. Gäfle—Dala, Gäfle—Ockelbo och Sala—Gysinge-

Gäfle järnvägar åren 1901—1905. 

M Utdelning för Sr 1901 3(30.000 kronor och för öfriga år under uerioden 
240,000 kronor. ' ' l 

2) Driftkostnaden i % af inkomsten utgjorde 71-2 % Sr 1901, 68-5 H Sr 1902, 
670 % år 1903, 65< % år 1901 och 65-0 % år 1905. 

Härjämte hafva af statsmedel anvisats dels till öfver-
byggnad å bron öfver Ljusne älf i Ljusdals socken 38,200 
kronor och dels till anläggning af bro med öfverbyggnad af 
järn öfver Voxna älf å utfartsvägen från Voxna järnvägs
station 23,800 kronor. 

Afsynade och af Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen god
kända hafva blifvit ej mindre de här ofvan under a), b), f ), 
g), h) och 1) omnämnda vägarbeten än äfven den i näst
föregående femårsberättelse omförmälda omläggningen af 
landsvägen i Bergsjö socken mellan Brickrödjningen och 
Högens by. 

Genom utslag uti anhängiggjorda vägmål har Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande förordnat, bland annat: 

den 20 februari 1901 om nuliiggniug oeh underhäll af utfartsväg från Voxna 
järnvägsstation, 

den 8 juni 1901 angående underhåll af bygdeväg från Brunns by i Iledcsunda 
socken genom Arsunda och Ostcr-Färncbo socknar till Alderljulten, 

den 13 december 1902 om anläggning af bygdeväg från Holms by till Salt
viks sSg och lastagcplats, 

den 23 maj 1903 om anläggning af bygdeväg emellan Hörnhus och Gäfle, 
den 17 juni 1903 angående omläggning af en del af kustlandsvägen inom 

Njutångers socken, 
den 18 juni 1903 beträffande riktningen nf vägen Sanna—Nordenholm — 

Högsta kyrka, 
den 13 april 1904 om underhåll af vägar till vissa stationer vid Sala -Gy-

siuge—Gäfle järnväg, 
den 31 augusti 1904 angående omläggning af allmänna vägen vid det s. k. 

Kyrkbyberget i Bergsjö socken, äfvensom 
den 17 november 1905 om underhåll af en bygdeväg från nllmän väg i 

närheten af Öster-Färnebo kyrka till Berrecks by och vidare in i Kopparbergs län 
till Hacka i By socken. 

Utförda vägdelningar i Ljusdals tingslags och Södra Häl
singlands Västra tingslags väghållningsdistrikt hafva efter 
pröfning af anförda besvär trädt i verkställighet. Nya väg
delningar hafva blifvit afslutade år 1901 inom Bergsjö tings
lags väghållningsdistrikt och år 1902 inom Enångers tings
lags och Gästriklands Västra tingslags väghållningsdistrikt. 

Tab. C. Dala—Hälsinglands och Norra—Hälsinglands järn-
vägar åren 1901—1905. 
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Med stöd af 7(i § i lagen angående väghållningsbcsvärets 
utgörande på landet den 23 oktober tJS91, har Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande den 18 september 1905 utfärdat vissa 
föreskrifter att af vederbörande iakttagas med afseende â de 
allmänna vägarnes å landsbygden hällande i fargildt skick 
under vintertiden. 

Skjatsanstalterna i liinet voro vid periodens slut fortfa
rande 45, däraf 34 gästgifverier och 11 skjutsstationer. 

Skjittsentrcprenadbidragen halva varit bestämda till föl
jande belopp: 

Är 1!)05 utgjordes skjutsen efter entreprenad vid samt
liga skjutsanstalterna, dilraf vid Hanebo och Färila gäst-
gifvcrier utan att entrepreuadbidrag betingats. Vid alla 
anstalterna utgick samma är skjutslcyan med 1 kr. 00 öre 
per nymil. 

Taxa à förnödenheter vid gästgifverierna i Norra Häl
singlands fögderi har blifvit den 8 mars 1902 af Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande fastställd. 

Antalet af de vid skjutsanstalterna utgångna hästar, 
som under femårsperioden 189G—1900 utgjorde 99,812, eller 
i medeltal 19,9(!2 årligen, har under nu ifrågavarande period 
uppgått till 114,117, eller i medeltal 22,823 ärligen. 

För färder öfver Gysinge broar gäller fortfarande taxa, 
fastställd af Kungl. Maj:t den 4 september 1850; och skola 
färjcpennhigar erläggas vid färjning i Hedesunda norra och 
södra färjesund i Dalälfven enligt kungl. brefvet den 12 juni 
185(>. Eljest utgå icke dylika afgifter inom länet. 

Om allmänna vägar och skjutsning inom länet meddelas 
för öfrigt uppgifter i bifogade tabell 2. 

År 1905 funnos i länet 9 postkontor, nämligen i Gäfle. 
Söderhamn, Hudiksvall, Bollnäs, Ljusdal, Ljusne, Ockelbo, 
Sandviken och Storvik samt 100 poststationer. 

Antalet telegrafstationer i länet uppgick samma år till 70. 

B) Sjökommunikationer. Längs länets kust samt vidare 
norr- och söderut uppehälles under seglationstiden hvarje ar 
ganska liflig trafik genom flere större och mindre ångbåtar. 
Äfven på Dellensjöarne idkas dylik trafik, förmedlande för
bindelse emellan Näsvikens järnvägsstation samt de nämnda 
sjöar angränsande socknarne Delsbo, Norrbo och Bjuråker. 

Genom nådigt bref deu 31 december 1904 har Kungl. 
Maj:t förklarat, att gällande taxor å grundpenningar vid 
lastageplatserna Källskär, Nyhamn, Ljusne, Iggesund, filas-
viken, Saltvik, Stockvik, Enånger, Snäckmor och Norrsundet 
skola intill slutet af år 1908 tills vidare lända till efter
rättelse, intilldess nya taxor varda fastställda eller annorlunda 
förordnas. "Vid Sandarne lastageplats uppbäres numera icke 
dylik afgift. 

Kanalen emellan Näsvikens nya järnvägsstation och 
gamla stationen vid Forsa kyrka eller den s. k. P. A. 'lamms 
kanal har genom Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes utslag 
den 8 mars 1901 blifvit såsom allmän farled afiyst. 

Angående nedannämnda flottleders anordnande och be
gagnande hafva under femårsperioden af Länsstyrelsen med
delats beslut: 

Ramans flottled i vattendraget emellan Ramsjön i Hanebo socken och Testc-
boåns flottleds andrn distrikt i Ockelbo socken: Regleringsutslag meddelades den 
6 februari 1904, hvarefter reglemente för flottningsföreningen fastställdes den 17 
mar» 1905 och flottledsbyggnaderna efter afsyning godkändes den 16 november 
samma Sr. 

Bogårdsåns jlottled: Den 5 februari 1902 blefvo flottledsbyggnaderna god
kända. 

Enåtts flottled: För flottledens tredje distrikt, omfattande Kvistabäcken från 
Kvarntjärnarue till fjärde distriktet, meddelades den 24 november 1905 nytt regle
ringsutslag. 

Ilässjavaltnets flottled: Den 12 mars 1901 tilläts inrättande af ett gemen
samt skiljningsställe i Norrsjön för virke från Hässjavattnels och Voxuaälfs llottleder. 

Jädraåns flottled: Den 21 oktober 1901 medgafs fiottning af obarkadt 
granvirke, och den 8 mars 1901 lämnades tillstand till utläggande af en stoppläns 
nedanför järnvägsbron öfver Jädraän vid Jndrans vattenstatiou för framflottadt 
virkes kvarhållandc och upplastning ti bantåg. 

Ljusneälfs flottled: Närmare föreskrifter angående anordnande af ett förut 
medgifvet skiljningsställe vid Mulnas meddelades den 28 augusti 1902. Vidare 
lämnades den 14 november 1901 föreskrifter i fråga om inrättande af ett skilj
ningsställe vid Mänlnäs i sjön Hcrgviken, och meddelades utslag; den 7 maj 1901 
angående förändrade anordningar i flottleden från gränsen emellan Arbrå och lloll-
näs socknar till Voxnaälfs utlopp i sjön Varpen; den 27 maj 1902 om förnyad 
reglering af llottningen frän Voxnaälfs utflöde i Varpen till och med sjön Marmen; 
den 9 mars och den 27 september 1904 samt den 2 augusti 1905 rörande skydds
anordningar vid brobyggnaden öfver Ljusne älf vid Ljusdals kyrka äfvensom den 6 
december 1905 angående anordningar i anledning af tillämnad dammbyggnad vid 
l.ottefors. 

Kungsbergs-Lillans flottled: Den 21 oktober 1901 medgafs (lottning af obar-
kndt granvirke. 

Lindstasjöns flottled: Den 13 mars 1901 fastställdes ändringar i flottnings-
föreningens reglemente. 

Rösteitns flottled: Efter afsyning godkändes den 10 februari 1902 en enligt 
utslag den 14 april 1900 uppförd dammbyggnad i flottledens fjärde distrikt nedanom 
Golfsjön i Alfta socken. 

Skarpavattmdragett flottled: Den 31 januari 1902 fastställdes vissa ändringar 
i flottningsf5reningen8 reglemente. Efter afsyning godkändes den 19 juni 1903 
iloUlcdsbyggnndcrna i andra och tredje distrikten. 

llijbotjöns flottled: Ombyggnad af Svinhammars skiljebom till densammas 
förstärkande medgafs den 29 oktober 1901. Vissa byggnader och arbeten för règle-
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ring af Hybosjöus yta och till llottningeus underlättande, föreskrifna genom utslag 
den 7 november 1901, godkändes den 18 mars 1905. Den 3 februari 1901 fast
ställdes ändring i flottningsföreningens reglemente. 

Tetteboåns jtoitled: Ändring i flottningsföreningens reglemente fastställdes 
den 21 februari 1901. 

UUûngens fiottled : Den 10 mars 1902 fastställdes reglemente för flottnings-
föreningen, och godkändes den 8 december 1902 och den 17 maj 1904 byggnaderna 
' flottledens andra och tredje distrikt. 

Voxnaälfi fluttted: Den 12 mars 1901 medgafs inrättande af ett skiljnings-

ställe i Norrsjön. 
Ângracïns flottled: Efter afsyning blefvo flottledsbyggnaderna den 10 no

vember 1904 godkända, och fastställdes den 24 december samma år reglemente för 
flottningsföreningen. 

Öjungsåns fiottled: Den 13 mars 1901 fastställdes ändring i flottnings
föreningens reglemente. 

C) Sjöfart och D) Handel. Beträffande sjöfarten hän
visas till bifogade tabeller D, E och F. 

År 1900 tillhörde rederier i länet 67 fartyg om 25,248 
tons dräktighet, af hvilka användes i inrikes sjöfart 34 om 
3,î)04 ton och i utrikes sjöfart 33 om 21,344 ton. Häremot 
svarade år 1905 64 fartyg om 23,943 tons dräktighet, hvaraf 
begagnades i inrikes sjöfart 32 fartyg om 3,713 ton och i 
utrikes sjöfart 30 fartyg om 19,710 ton, h varjämte' 2 fartyg 
om 520 ton under året lågo upplagda. 

Tull-uppbörden vid länets tullkammare, fyr- och båkmedel 
inberäknade, har under perioden uppgått till följande belopp: 

Tab. D. Antal och dräktighet af de till Gäfleborgs län hö-
rande fartyg åren 1901—1905. 

Tab. E . Antalet i Gäfle, Söderhamns och Hudiksvalls sjö-
manshus åren 1901—1905 inskrifne sjömän. 

Tab. F. Hamnafgifter erlagda i Gäfleborgs län för fartyg och i länets städer för varor åren 1901—1905. 

Härjämte uppgingo i Gäfle år 1905 erlagda skogsvårds-
afgifter till 77,826 kr. 80 öre. 

Exporten af trävaror under perioden från de särskilda 
tullkammardistrikten i länet har haft den omfattning, som 
nedanstående siffror utvisa: 
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Af trämassa utskeppades frän: 

Tillstånd att inom länet drii'va gårdfarihandel hav med
delats för ur 1901 åt 101, för är 1902 åt 114, för ar 1903 åt 
90, för är 1904 åt 93 ocli för ar 1905 åt 94 personer. 

Några allmänna marknader hallas icke inom länet. De 
s. k. likvidationsmötena i Knåda, Ofvanåkers socken, före
komma ännu ärligen. Däremot har den s. k. palsmässomark-
naden i Bjuråker numera upphört. 

I enlighet med lagen den 28 juni 189;") registrerade för
eningar för ekonomisk verksamhet funnos inom länet vid 
periodens början till ett antal af (iO, däraf 50 »utan personlig 
ansvarighet» och 10 smed begränsad personlig ansvarighet» 
Af dessa tillhörde 11 Gäfle stad, I! Söderhamns stad, 5 livar 
af Hamningc och Ofvansjö kommuner, 4 hvar af Jäderbo och 
Enângers kommuner, 3 hvar af Torsåkers, Arbrå, Valbo och 
Harnuingers kommuner, 2 livar af Högbo, Ljusdals och Boll
näs kommuner samt 1 livar af Arsunda, Undersviks, Norrala, 
Hedesunda, Söderala, Rogsta och Alfta kommuner. 

Handel. Föreningar för ekonomisk verksamhet. 

Under perioden hafva hos Länsstyrelsen registrerats 
ytterligare 114 dylika föreningar, däraf 108 utan personlig 
ansvarighet och 6 med begränsad personlig ansvarighet; och 
äro dessa bland länets kommuner så fördelade, att däraf 
finnas 8 i Hudiksvall, 7 i hvar af Gäfle, Bollnäs, Ljusdals 
och Arbrå kommuner, 6 i hvar af Valbo, Ockelbo och Gnarps 
kommuner, 5 i hvar af Ofvansjö och Hamrånge kommuner, 
4 i hvar af Högbo och Forsa kommuner, o i hvar af Norrala, 
Söderala, Enångers, Torsåkers, Bergsjö och Söderhamns kom
muner, 2 i hvar af Delsbo, Hälsing-Tuna, Järfsö, Ofvanåkers, 
Skogs, Hille och Arsunda kommuner samt 1 i hvar af Jätten-
dals, Ilsbo, Alfta, Eengsjö, Högs, Idenors, Hassela, Unders
viks, Hedesunda och Jäderbo kommuner. 

Såsom ändamål för omförmälda under perioden registre
rade föreningars verksamhet har uppgifvits, 

dels att för medlemmarnes gemensamma behof anskaffa 
byggnader (en eller flere) till samlingslokaler eller bostäder 
(62 föreningar), 

dels att förskaffa medlemmarne penningelån och tillika 
bedrifva byggnadsverksamhet för beredande af lokaler och 
bostäder (1 förening), 

dels att åt medlemmarne anskaffa lifsmedel och andra för
nödenheter samt för sådant ändamål idka handel(17 föreningar), 

dels att till medlemmarnes bästa verka för jordbrukets 
förkofran genom inköp af godt utsäde, gödningsämnen m. m. 
äfvensom genom förmedling af landtmannaprodukters för
säljning (15 föreningar), 

dels att för medlemmarnes behof anskaffa större och 
dyrbarare maskiner för jordbruksnäringen (1 förening), 

dels att förvärfva kvarn samt åt medlemmarne anskaffa 
och förmala spannmål eller eljest ombesörja förmalning af 
säd åt medlemmarne (2 föreningar), 

dels att bedrifva mejerirörelse och därigenom bereda af -
sättning af mjölk för medlemmarne (1 förening), 

dels att för medlemmarnes räkning anskaffa afvelstjur 
och i öfrigt verka för nötboskapsafvelns förbättring (2 för
eningar), 

dels att för medlemmarnes behof anordna vattenledning 
(1 förening), 

dels att för medlemmarnes räkning förädla skogspro
dukter eller idka sågverksrörelse (2 föreningar), 

dels att tillverka träkaggar eller eljest förädla trävaror 
samt sälja dylika af medlemmarne tillverkade varor (2 för
eningar), 

dels att åt medlemmarne anskaffa telefonförbindelse (1 
förening), 

dels att för medlemmarnes behof anskaffa s. k. luxlampor 
eller andra bclysningsmedel (1 förening), 

dels att åt medlemmarne afyttra boktryckerialster (1 
förening), 

dels att för medlemmarne försälja bageri- eller konditori
varor (2 föreningar), 

dels att genom medlemmarne verkställa- lastnings- och 
lossningsarbeten (1 förening), 

dels att till medlemmarnes trefnad och nytta i sjöstäder 
inrätta sjömanshem (1 förening), 

dels ock slutligen att i föreningens lokaler tillhandahålla 
medlemmarne mat, kaffe och läskedrycker m. m. (1 förening). 

Under perioden har äfven i Söderhamn utskeppning af 
trämassa påbörjats; och uppgick exporten däraf år 1905 till 
23,088,(590 och för hela perioden till 55,(503,292 kilogram. 

Utförseln af metaller utgjorde från: 

Från Gäfle exporterades: 

Antalet af handlande jämte deras betjäning utvisas af 
nedanstående tabell: 
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Under perioden har utskänkning och minutförsäljning af 
brännvin i länets städer utöfvats af där för ändamålet bil
dade bolag, hvarjämte utskänkning idkats dels efter särskildt 
meddelade tillståndsresolutioner å ångfartyg och dels å ett 
värdshus vid Sandvikens bruk. Till upplysning om bränn-
vinsförsäljningsafgifterna i länet under åren 1900—1905 
meddelas följande beträffande deras fördelning: 

Härjämte hafva af dylika medel genom Statskontoret 
vederbörande i detta län tilldelats nedanstående belopp för 
särskilda år : 

Sålunda har af ifrågavarande medel sammanlagdt 
tillfallit: 

5. Kameralförhållanden, landtmäteri m. m. 

Angående hemman och lägenheter m. m., fideikommiss 
samt egendomar tillhörande inhemska aktiebolag och främ
mande makters undersåtar åberopas uppgifterna i tabel lerna 
3 - 6 . 

Under perioden 1901—1905 hafva blifvit till skatte för
sålda 17 kronolägenheter eller delar däraf, nämligen 3 i 
Hedesunda, 1 i Torsåker, 5 i Jäderbo, 7 i Ockelbo och 1 i 
Valbo, hvarför skatteköpeskillingarna iippgått till samman
lagdt 45 kr. 71 öre. 

Af de inom länet befintliga utarrenderade kronoegendomar 
hafva under denna period 2 blifvit försålda, nämligen: 

f. fänriksbostället Ede n:r 1 om s/s mantal i Mo socken, 
hvilket sålts å auktion den 7 december 1903 för 42,010 kronor, 
och har denna försäljning fastställts genom nådigt bref den 
22 januari 1904; 

f. kompanichefsbostället Säfverstad n:r 2 om 1 mantal 
i Bollnäs socken, hvilket enligt nådigt bref den 20 februari 
1903 styckats i två lotter — den ena omfattande förut till 
kronopark afsatta utskogen jämte fyllnadsskogen i Stenbo-
Belsbo om 53/i2s mantal samt den andra hemskiftet och 
skiftet i Storskogen om " / m mantal — hvareftér den senare 
delen sålts på auktion den 28 januari 1904 för 38,100 kronor 
och anbudet antagits genom kungl. bref den 24 mars samma år. 

Angående roteringsväsendet må antecknas, att af de inom 
länet förlagda rotar vid Norrlands första och andra kompa
nier, hvilka enligt kungl. kungörelsen den 13 juli 1887 varit 
underkastade vakanssättning, 1 rote vid första kompaniet 
vid periodens utgång ännu var effektiv. 

På grund af kungl. kungörelsen med föreskrifter i fråga 
om indelningsverkets upphörande m. m. den 29 november 
1901 funnos efter uppkomna vakanser ännu vid 1905 års 
utgång vid Hälsinge regemente, som med undantag af 5 
inom Ytter-Högdal befintliga rotar varit roteradt inom länet, 
följande antal effektiva rotar, nämligen vid: 

Af de till länet hörande 5 rusthållsnummer af Lifrege-
mentets dragoner voro 2 effektiva samt de öfriga halfvakanta. 

De belopp, som på grund af lagarne angående lindring 
i rustnings- och roteringsbesvären inom länet tillgodonjutits 
dels genom kontanta utbetalningar vid uppbördsstämmorna 
för effektiva och tillfälligt eller till Hälsinge regemente 
vakanta rotar, dels genom af kortning å vakansafgifterna för 
de till statsverket vakanta rotarne, hafva utgjort: 

På grund af lagen den 2 december 1892 har afskrifning 
af återstående grundskatt samt prästernas utlagor under 
perioden verkställts, nämligen enligt jordeboksförändrings-
extraktet för år 1902 22,947 kr. 5 öre och för år 1904 
22,743 kr. 17 öre, eller tillsammans 45,690 kr. 22 öre. 

Jordafsöndringarna äro allt fortfarande i beständig till
växt och hafva under perioden af Kungl. Maj:ts Befallnings-
hafvande fastställts t i l l följande antal: 557 år 1901, 572 år 

2,s, o». K. Maj:ts Befallning$hafvandes femånberättelser 1901—1905. Gäfleborgt län. 3 
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1002, 617 är 11)03, 636 år 1904, 714 år 1905, eller tillsam
mans 3,096. 

Hörande belopp af bevillning och inkomstskatt inom länet 
meddelas följande öfversikt: 

') TiMKfcsbevilluinp uren 1901 —11KW, inkomstskatt aren 1903-11)05. 

Uddcmantalskassonias ställning vid periodens början ocb 
slut inhämtas af nedanstående tabell: 

Beträffande landtmäterict i länet under perioden hän
visas till nedanstående tabell G. 

Tab. H. Gäfleborgs läns landstings inkomster och utgifter 
åren 1901—1905. 

Tab. G. Laga skiften m. m. i Gäfleborgs län åren 1901—1905. 
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Antalet af de inom länet pä eget ansvar arbetande 
landtraätarne har under perioden i medeltal utgjort 17, och 
hafva hos desse i allmänhet varit anställde 7 medhjälpare 
och 10 elever. 

Kostnaderna för de under ifrågavarande tidrymd afslu-
tade laga skiftena hafva utgjort 183,697 kronor till landt-
mätare och gode män samt 104,087 kronor till öfriga beräk-

Vid periodens slut voro de allmänna läroverken i länet 
fortfarande tre, nämligen de högre allmänna läroverken i 
Gäfle och Hudiksvall samt lägre allmänna läroverket i Sö
derhamn. De hafva under perioden haft följande antal lär
jungar: 

I länets städer finnas fortfarande fyra större läroverk 
för flickor, nämligen högre flickskolan och lyceum för flickor 
i Gäfle, Söderhamns elementarläroverk för flickor och Hu
diksvalls elementarskola för flickor, och har i dessa skolor 
elevernas antal varit följande: 

Till upprätthållande af högre flickskolan i Gäfle hafva 
anslag lämnats af Staten, länets landsting och Gäfle stad. 
Utgifterna för skolan hafva utgjort: läsåret 1901—02 33,220 
kr., 1002—03 32,640 kr. 50 öre, 1903—04 37,525 kr., 1904— 
05 35,688 kr. och 1905—06 46,631 kr. 81 öre. 

Lyceum för flickor har åtnjutit i årligt understöd af 
Staten 1,000 kronor och af Gäfle stad likaledes 1,000 kronor 
årligen, hvarjämte för eleverna erlagts terminsafgifter med 
olika belopp, uppgående till minst 25 och högst 75 kronor 
för elev. 

Vid Söderhamns elementarläroverk för flickor hafva in
komsterna utgjorts af dels anslag af statsmedel, åren 1901 
och 1902 2,000 kronor samt därefter 3,200 kronor årligen, 

nade utgifter, sammanlagdt 347,784 kronor, eller omkring 
4,941 kronor på mantalet. Kostnaderna för öfriga landt-
mäteriförrättningar under perioden torde kunna uppskattas 
till omkring 290,000 kronor. 

Till upplysning om -länets landstings inkomster och ut
gifter under åren 1901—1905 bifogas en of Landstingets 
kamrerare upprättad öfversikt, tahell II (sid. 18). 

dels bidrag af Landstinget, 1,000 kronor ärligen, och dels 
afgifter från eleverna, uppgående sammanlagdt till följande 
belopp: år 1901 7,895 kr., år 1902 8,030 kr., år 1903 "7,850 
kr., år 1904 8,085 kr. och år 1905 7,345 kronor. 

Till Hudiksvalls elementarskola för flickor hafva under 
perioden lämnats bidrag: af Staten åren 1901 och 1902 2,000 
kronor och därefter 3,600 kronor årligen, af länets landsting 
1,000 kronor årligen, af Hudiksvalls stad 500 kronor årligen 
och af Hudiksvalls stads .sparbank från och med år 1902 
500 kronor årligen, hvarjämte i afgifter för eleverna influtit: 
år 1901 7,535 kr., år 1902 7,125 kr., år 1903 7,110 kr., år 
1904 7,555 kr. och år 1905 7,740 kronor. Utgifterna för 
denna skola hafva uppgått till följande belopp: år 1901 
13,437 kr. 53 öre, år 1902 11,436 kr. 78 öre, år 1903 14,636 
kr. 39 öre, år 1904 13,381 kr. 14 öre och år 1905 13,815 
kr. 10 öre. 

Bollnäs enskilda skola och Ljusdals enskilda skola hafva 
under perioden af Landstinget åtnjutit årliga anslag af 400 
kronor hvardera. 

Gäfle borgarskola har under perioden haft följande antal 
elever: 

6. Politi. 

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

Vidare funnos år 1905 i länet 78 fortsättningsskolor samt 
därjämte i Gäfle 5 ersättningsskolor, och meddelades under
visning i slöjd uti skolor och skolafdelningar till ett antal 
af 431. 

Antalet af lärare och lärarinnor vid folkskolorna i länet 
uppgick år 1900 till" 730 och år 1905 till 818, lärare och 
lärarinnor endast i slöjd häri icke inberäknade. 
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De skolpliktiga barnens antal utgjorde vid periodens 
början 40,931 och vid dess slut 42,280, ock uppgick antalet 
af de barn, som ar 1005 begagnade sig af undervisningen i 
folkskolorna, till 21,241. 

Till anläggande af folkskoleträdgårdar samt anskaffande 
af träd och buskar till dylika har länets landsting anslagit 
500 kronor för hvart af aren 11)01—1904 samt 400 kronor 
för år 1905, hvarjämte sistnämnda är anvisats ett förslags
anslag å 1,000 kronor att utgå med 10 kronor ärligen till 
lärare eller lärarinnor för meddelande af undervisning i 
trädgårdsskötsel. 

Vidare har Landstinget anvisat dels för år 1905 1,000 
kronor till lärare vid aftonskolor och dels anslag till lärare 
och lärarinnor för deltagande i akademiska feriekurser i 
Uppsala, nämligen för hvart af åren 1901, 1903 och 1905 500 
kronor till lärare och lärarinnor vid folkskolor och för är 
1905 lika belopp till lärare och lärarinnor vid mindre folk
skolor och småskolor. 

Under perioden har från Landstinget fortfarande utgått 
ett årligt anslag af 3,000 kronor till aflöningar åt 2 folk
skoleinspektörer. 

Till upprätthållande af småskolleärarescminarict i Bollnäs 
halva af Landstinget anvisats för åren 1901 och 1902 4,700 
kronor årligen och för do följande åren under perioden 5,700 
kronor årligen, äfvensom för år 1902 till förhöjda arfvoden, 
skolmöbler ra. m. ett extra anslag af 440 kronor, hvarjämte 
från Landstinget utgått ett årligt anslag af 1,100 kronor till 
stipendier åt behöfvande lärjungar. Gäfle stad har lämnat 
seminariet ett årligt bidrag af G00 kronor samt ett särskildt 
anslag af 400 kronor årligen till stipendier åt elever från 
staden. Af statsmedel har seminariet åtnjutit ett årligt 
understöd af 1,533 kronor. Under femårsperioden halva fyra 
kurser afslutats, och utgjorde antalet af utexaminerade elever 
år 1901 28, år 1902 28, år 1904 29 och år 1905 26. 

De i Bollnäs befintliga folkhögskolorna, en för manliga 
och en för kvinnliga elever, hafva äfven under denna fem
årsperiod varit i verksamhet, därvid de åtnjutit anslag af 
landsting och stat. 

Den manliga folkhögskolan har uppburit af Landstinget 
under de fyra första åren af perioden 3,500 kronor årligen 
samt för år 1905 2,450 kronor. Statsbidraget har utgått 
med 2,800 kronor för år 1901, 3,500 kronor för hvart af åren 
1902—1904 samt 2,450 kronor för år 1905. Antalet elever 
har utgjort hvarje år i medeltal 43. Med denna skola har 
från och med år 1905 varit förenad en landtmannaskola, 
hvartill för berörda år anslag utgått af Staten med 2,050 
kronor, af Landstinget med 3,850 kronor, däraf 1,(500 kronor 
till organisationskostnader, samt af länets hushållningssäll
skap med 200 kronor. Elevernas antal uppgick under året 
till 8. År 1902 inköpte Landstinget den manliga folkhög
skolans lägenhet i Bollnäs för 32,000 kronor, och beslöt 
Landstinget att för gäldande af köpeskillingen jämte kost
nader för uppförande af gymnastiklokal och reparations
arbeten upptaga ett tj uguårigt amorteringslån à 40,000 kronor. 

Till den kvinnliga folkhögskolan hafva under perioden 
utgått, jämte 400 kronor årligen af landstingsmedel, för år 
1901 950, för år 1902 925, för år 1903 975, för år 1904 975 
odi för år 1905 1,495 kronor af statsmedel, äfvensom till 

understöd åt behöfvande elever för samma år respektive 150, 
35, 209, 208 och 249 kronor. Elevernas antal har i medeltal 
årligen varit 25. 

Uti uppfostringsanstalten för vanvårdade eller i sedligt 
afseende försummade barn vid egendomen Gullgrufva i Skogs 
socken hafva under perioden varit intagne gossar till antal 
af 10 år 1901, 13 år 1902, 13 år 1903, 14 år 1904 och 15 år 
1905. Såsom anslag af statsmedel har anstalten fått åtnjuta: 
år 1901 266 kr. 67 öre, år 1902 346 kr. 67 öre, år 1903 296 
kr. 66 öre, år 1904 313 kr. 33 öre och år 1905 380 kronor, 
samt därutöfver för år 1904 1,120 kr. 27 öre och för år 1905 
1,152 kr. 23 öre. Landstingets bidrag har utgjort för år 
1901 2,575, för år 1902 3,290, för år 1903 2,990, för år 1904 
3,140 och för år 1905 2,840 kronor. Dessutom hafva af 
vederbörande kommuner lämnats bidrag till anstalten. 

Enligt Landstingets beslut år 1903 kommer nyssnämnda 
anstalt att användas för sådant ändamål, som afses i lagen 
angående uppfostran åt vanartade och i sedligt afseende 
försummade barn den 13 juni 1902; och åtog sig härjämte 
Landstinget att betala en afgift af högst 250 kronor för 
hvarje flicka från landstingsområdet, som varder intagen i 
diakonissanstaltens skyddshem för vanartade flickor. 

Gäjleborgs läns förening för sinnesslöa barns vård har 
under perioden utöfvat sin verksamhet dels i skola och ar-
betshem för flickor i gårdarne n:r 116, 117 och 118 i Gäfle 
stads tredje kvarter och dels i skola och arbetshem för gossar 
å lägenheten Karlsberg vid Gäfle; och voro i dessa skolor 
och arbetshem inskrifna: år 1901 25 gossar och 29 flickor, 
år 1902 33 gossar och 27 flickor, år 1903 33 gossar och 28 
flickor, år 1904 34 gossar och 30 flickor och år 1905 32 
gossar och 32 flickor. Föreningen har under perioden haft 
följande inkomster: 

Vid ingången af år 1905 utgjorde föreningens tillgångar 
utöfver skulderna 65,919 kr. 8 öre; och öfverlämnades dessa 
tillgångar till Gäfle stad, som — efter att hafva förbundit sig 
att å Karlsberg eller annan lika lämplig plats uppehålla 
författningsenlig skola jämte arbetshem dels för bildbara och 
dels för obildbara sinnesslöa barn, i mån af utrymme jämväl 
från landstingsområdet — den 1 januari 1905 öfvertog för
eningens verksamhet å Karlsberg, där under senare hälften 
af år 1905 voro intagna 11 gossar och 10 flickor. 

Sedan Landstinget till inrättande af en uppfostrings
anstalt för sinnesslöa barn inköpt hemmanet Höghammar i 
Bollnäs socken för 23,000 kronor och beslutit at t där upp
föra en dylik anstalt för en beräknad kostnad af 199,000 
kronor, blef denna anstalt under år 1905 fullbordad, och 
utskrefvos dit den 15 juli samma år från anstalterna i Gäfle 
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21 gossar och 22 flickor. Till anstalten anvisades af Lands
tinget för år 1905 sammanlagdt 19,700 kronor. Härjämte 
bekom anstalten för samma år af statsmedel 4,750 kronor, 
och inflöto i afgifter för eleverna 2,150 kronor. 

Föreningen i Gäfle för skollofskolo nier har årligen ut-
sändt under åren 1901 och 1H02 4 och under de följande åren 
5 kolonier med omkring 25 barn i hvarje koloni. Dessa 
kolonier hafva vistats på landet omkring (!0 dagar under 
sommaren, och hafva kostnaderna uppgått till omkring 21,000 
kronor, med tillökning af omkring 1,000 kronor för den under 
perioden nyinrättade kolonien. Föreningens tillgångar, som 
vid periodens början utgjorde 19,446 kr. 87 öre, uppgingo 
vid periodens slut till 51,130 kr. 89 öre. 

Gäfleborgs läns landtbruksskola har sedan den 1 november 
1901 varit förlagd till den Bergvik och Ala nya aktiebolag 
tillhöriga, i närheten af Bergviks järnvägsstation i Söderala 
socken belägna, egendomen Vannsäter. Skolan har under 
perioden åtnjutit ett årligt statsanslag af 4,000 kronor. Här
jämte har Hushållningssällskapet dels år 1901 beviljat skolan 
ett anslag af 2,000 kronor till anskaffande af undervisnings-
materiell och dels låtit till stipendier vid skolan utbetala 
årligen 75 kronor till hvarje lärling. Vid skolan hafva 
varit anställde en föreståndare och förste lärare, en andre 
lärare och en biträdande lärare. Lärlingarnes antal har i 
allmänhet varit 12, och har afgångsexamen aflagts år 1902 
af 4, år 1903 af 8, år 1904 af 5 och år 1905 af 6 lärlingar. 

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

') Häri inga året 1903—01 7 och året 1904—05 C extra examinander i 
ångmaskinlära, hvilka endast erlägga fastställd exameusafgift. 

Beträffande tekniska aftonskolorna i Gäfle, Söderhamn 
och Hudiksvall meddelas, att dessa skolor haft följande antal 
elever: 

Till upprätthållande af nämnda skolor hafva anslag år
ligen lämnats dels af Staten och dels af vederbörande kom
muner, nämligen till skolan i Gräfle af Staten 4,000 kronor 
och af Gäfle stad likaledes 4,000 kronor, till skolan i Söder
hamn af Staten 1,200 och af Söderhamns stad likaledes 1,200 
kronor samt till skolan i Hudiksvall af Staten 900 och af 
Hudiksvalls stad åren 1901—1903 900 och åren 1904 och 
1905 1,100 kronor. 

Föreläsningskurser, afsedda hufvudsakligen för arbetare
klassen, hafva varit anordnade dels genom arbetareinstituten 
i Gäfle, Söderhamn och Hudiksvall och dels genom föreläs
ningsföreningar å landsbygden, hvilka senare år 1905 upp
gingo till ett antal af 11. För ifrågavarande ändamål hafva 
arbetareinstituten och föreläsningsföreningarna åtnjutit un
derstöd af statsmedel, uppgående till följande belopp: hvart 
och ett af åren 1901 och 1902 4,400 kronor, år 1903 G,375, 
år 1904 6,625 och år 1905 7,570 kronor. 

Af länets landsting har för åren 1903—1905 till upp
rättande af s. k. vandringsbibliotek beviljats ett årligt anslag 
af 500 kronor. 

Vid döfstumskolan i Gäflé" har under perioden under
visningen i bokliga ämnen handhafts af föreståndaren samt 
i allmänhet 6 lärare och 5 lärarinnor. Härjämte hafva 4 
lärare och 2 lärarinnor undervisat i slöjd och handtverk. 
Lärjungeantalet har utgjort: 

För undervisningen i sjätte döfstumundervisningsdistrik-
tets skolor hafva af länets landsting anvisats och uttaxerats 
följande belopp: år 1901 15,040 kr. 99 öre, år 1902 14,628 
kr. 84 öre, år 1903 12,529 kr. 96 öre, år 1904 11,299 kr. 74 
öre och år 1905 11,125 kr. 58 öre. Härutöfver hafva utbetalts 
till beklädnadsbidrag 60 kr. för hvarje barn från landstings
området samt till resekostnader för styrelse och revisorer i 
landstingsstaten årligen upptagits ett förslagsanslag å 500 
kronor. 

Vid läroanstalten för öfveråriga ilöfstumma i Bollnäs 
hafva i medeltal årligen undervisats 38 elever, däraf i medel
tal 4 från länet. Statsanslaget till denna anstalt har utgjort 
16,400 kronor årligen, och har Landstinget lämnat ett årligt 
bidrag af 100 kronor för hvarje elev från landstingsområdet. 

Jämte det Landstinget för beredande af undervisning 
åt blinda barn från länet till statens för sådant ändamål 
inrättade anstalter utbetalt föreskrifna afgifter, har Lands
tinget såsom bidrag till utgifvande af tidningen »De blindas 
veckoblad» lämnat ett årligt anslag af 100 kronor. 

Ar 1905 funnos inom länet boende och praktiserande 
46 läkare. Provinsialläkarne voro fortfarande 5, nämligen 
1 i Gäfle distrikt, tillika förste provinsialläkare, 1 i Söder
hamns, 1 i Hudiksvalls, 1 i Alfta och 1 i Järfsö distrikt. 
Ext ra provinsialläkare funnos i Sandvikens, Ockelbo, Gy-
singe, Ljusne, Bollnäs, Delsbo, Bergsjö, Los, Ofvanåkers, 
H ofors, Arbrå, Enångers och Färila distrikt. Af stadsläkare 
voro anställde i Gäfle 3, däraf 1 tillika biträdande provin-
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sialläkare, i Söderhamn 2 och i Hudiksvall 1. Vid läns
lasaretten tjänstgjorde 5 läkare, nämligen 3 i Gäfle, 1 i Sö
derhamn och 1 i Hudiksvall. Bland öfrige läkare bodde 8 
i Gäfle, 3 i Söderhamn, 1 i Hudiksvall, 2 i Ljusdal, 1 i 
Sandviken, 1 i Bollnäs och 1 i Kilatbrs. 

Vid periodens slut praktiserade i länet 11 tandläkare 
(7 i Gäfle, 2 i Söderhamn, 1 i Hudiksvall och 1 i Bollnäs), 
17 sjukgymnaster (11 i Gäfle, 2 i Söderhamn och 4 i Hudiks
vall) samt 8 fältskärsmästare (5 i Gäfle, 1 i Söderhamn, 1 
i Hudiksvall och 1 i Sandviken). 

Härjämte voro i länet tjänstgörande 0 länssjuksköter
skor, till hvilkas aflöning från och med år 1002 Landstinget 
anvisat 3,li00 kronor ärligen, hvarjämte till deras utrustning 
för en gång lämnats ett anslag af (iOO kronor. 

Barnmorskornas i länet antal har under perioden ökats 
från 108 till 112. Till understöd ät barnmorskor för ge
nomgående af en repetitionskurs vid barnmorskeundervis-
ningsanstalten i Stockholm var för år 1901 af Landstinget 
beviljadt ett anslag af 500 kronor. 

Under perioden voro fortfarande i länet anställde 2 
läns- och (! distriktsveterinärer, och aflönades de senare med 
tillhopa !),000 kronor, däraf ena hälften utgick från Lands
tinget och den andra från Hushållningssällskapet. 

Apoteks innittninijar funnos i länet ar 1905 till ett antal 
af 17, nämligen 3 apotek i Gäfle, apotek i Söderhamn, Hu
diksvall, Ockelbo, Storvik, Sandviken, Gysinge, Alfta, Ljus
dal, Dclsbo, Bergsjö och Los, filialapotek i Bollnäs och 
Järfsö samt medikamentsfömid i Ljusne. 

Uppgifter om antal vårdade samt inkomster och utgif
ter vid länslasaretten meddelas i tabell I. 

Vid lasarettet i Gäfle har under perioden uppförts 
en större tillbyggnad, som med utredning beräknats komma 
at t kosta omkring 195,000 kronor. Mellan Landstinget och 
Gäfle stad har träffats ny öfvercnskommelse om gemensam
het med afseende â nämnda lasarett. 

Lasarettet i Söderhamn har utvidgats genom uppförande 
af en särskild asyl för sinnessjuka. Denna byggnad, som 
kan mottaga 22 patienter, har kostat något öfver 71,000 
kronor. 

Till lasarettet i Hudiksvall har från Landstinget för 
år 1901 utgåt t ett byggnadsanslag af 7,000 kronor. 

Äfven under denna period har sjukvårdsafgiften inom 
alla lasarettsdistrikten utgjort 50 öre för man och 25 öre 
för kvinna. 

A Järfsö sjukhus för spetälske har under perioden vår
dats följande antal patienter från Gäfleborgs län: år 1901 
26, år 1902 24, år 1903 24, år 1904 25 och år 1905 29; och 
uppgick sammanlagda antalet patienter från länet till 40. 
Antalet patienter från andra län utgjorde år 1901 19, år 
1902 22, år 1903 22, år 1904 20 och år 1905 24. Bland de 
senare, som äfven till antalet sammanlagdt voro 40, hade 17 
sin hemort i Kopparbergs län, 4 i Västernorrlands län, 4 i 
Jämtlands län, 4 i Göteborgs och Bohus län, 3 i Gottlands 
län, 2 i Uppsala län, 2 i Stockholms stad, 2 i Kalmar län, 
1 i Stockholms län och 1 i Värmlands län. Utgifterna för 
detta sjukhus hafva uppgått till följande belopp: år 1901 
18,584 kr. 54 öre, år 1902 18,947 kr. 11 öre, år 1903 18,328 
kr. 5 öre, år 1904 18,143 kr. 30 öre och år 1905 18,250 kr. 
01 öre, till hvilka utgifters bestridande sjukhuset haft till 
sitt förfogande bland annat ett årligt statsanslag af 18,000 
kronor. Den med sjukhuset förenade »Walfrid Enbloms 
sjukvårdsfond n:r 2 för Norrland» ägde vid slutet af år 1905 
en behållning af 5,194 kr. 20 öre. 

Fattiggårdar äro inrättade i följande kommuner på länets 
landsbygd, nämligen Hille, Ockelbo, Jäderbo, Ofvansjö, Tors
åker, Hamrånge, Skog, Söderala, Bollnäs, Arbrâ, Järfsö, 
Ljusdal, Ramsjö, Forsa, Harmånger, Jättendal, Bergsjö, En-
ånger och Hälsing-Tuna. 

Enligt Kammarkollegii utslag den 21 april 1903 skulle 
nytt tingshus för Forsa tingslag å gamla tingsstaden Sanna 
vara uppfördt före utgången af år 1904, men i följd af 
anförda underdåniga besvär öfver berörda utslag var 
denna byggnadsfråga vid femårsperiodens slut ännu hvi-
lande. 

Om antalet af de ut i länsfängelset i Gäfle och krono
häktet i Hudiksvall under perioden förvarade fångar lämnas 
upplysningar i tabell K (sid 23). 

Gäfle fångvårdsförening har under perioden lämnat un
derstöd åt följande antal frigifne fångar: år 1901 11, år 
1902 25, år 1903 22, år 1904 21 och år 1905 26. Förenin
gens kassabehållning uppgick vid slutet af år 1904 till 
2,266 kronor 25 öre, hvarutöfver föreningen hade till sitt 
förfogande en särskild fond å 1,000 kronor. 

Tab. I. Antal vårdade samt inkomster och utgifter vid länslasaretten i Gäfleborgs län åren 1901—1905. 
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Tab. K. Antal fångar i Gäfle länsfängelse och Hudiksvalls kronohäkte åren 1901—1905. 

Tab. L. Riksbankens afdelningskontors i Gäfle rörelse åren 1901—1905. 

1) Ar 1901 erböllos i förlag jämte tillfälliga förstärkningar 5,050,000 kr., livaraf 1,400,000 kr. äterbetnKes samma är samt återstoden år 1902. År 1901 erhöllos 
postväielmedel till belopp af 206,716 kr. samt öfverfördes till hufvudkontoret 26,747,655 kr. sådana medel. Ar 1901 öfverfördes till Statskontorets giroräkning 233,092 
kr. under året förut erhållna medel samt återbetaltes likaledes erhållet förskott å 100,000 kr. Ett för växling erhållet förskott å 150,000 kr. återbetaltes år 1902. 
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Tab. N. Bankaktiebolaget Stockholm—Öfre Norrlands rörelse inom Gäfleborgs län samt aktiebolaget Hudiksvalls 
banks rörelse åren 1901—1905. 

Tab. M. Gäfleborgs och Hälsinglands enskilda bankers samt Gäfle handelsbanks rörelse åren 1901—1905. 
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Vid femårsperiodens slut funnos i länet följande bank
inrättningar: Riksbankens af delningskontor i Gäfle, Gäfle
borgs enskilda bank med kontor i Gäfle, Söderhamn, Sand
viken och Bollnäs, Hälsinglands enskilda bank med kontor 
i Söderhamn, Gäfle, Hudiksvall, Ljusdal, Alfta, Arbrå, 
Järfsö, Bergsjö, Bollnäs, Ockelbo och Torsåker, aktiebolaget 
Gäfle handelsbank med kontor i Gäfle, Kilafors, Hedesunda 
och Gysinge, bankaktiebolaget Stockholm—Öfre Norrland 

Tab. O. Hudiksvalls folkbanks rörelse åren 1901—1905. 

Anm. Under maj—december 1905 aktiebolaget Hudiksvalls folkbank. 

med kontor i- Gäfle och Edsbyn, afdelningskontor af aktie
bolaget Dalarnes bank i Storvik och Kungsgården samt 
Torsåker, aktiebolaget Hudiksvalls bank, aktiebolaget Hu
diksvalls folkbank med kontor i Hudiksvall, Delsbo och 
Arbrå, aktiebolaget Bollnäs folkbank med kontor i Bollnäs 
och Arbrå, aktiebolagen Söderhamns folkbank, Ljusdals 
folkbank och Bergsjö folkbank, de solidariska bankerna 
Torsåkers spar- och diskontkassa Sjöblom, Persson & C:o, 
Storviks kreditbolag Wikblom, Berglin & C:o, Högbo kredit
bolag Hedin, Henriksson & C:o och Gnarps kreditbolag J . 
Åhs & C:o, Gäfle—Dala hypoteksförening, Hälsinglands 
städers hypoteksförening och Gäfle inteckningsgarantiaktie-
bolag. 

Gäfle handelsbank började sin verksamhet vid början 
af år 1905. Aktiebolaget Hudiksvalls folkbank öfvertog den 
l maj 1905 solidariska banken Hudiksvalls folkbanks rörelse, 
och aktiebolaget Bergsjö folkbank efterträdde vid början af 
år 1903 solidariska banken med samma namn. Torsåkers 
spar- och diskontkassa, Storviks kreditbolag och Högbo 
kreditbolag benämndes förut intill 1904 års början Torsåkers 
folkbank, Storviks folkbank och Högbo folkbank. Gnarps 
kreditbolag, som började sin verksamhet år 1902, dref rö
relsen de två första åren under benämning Gnarps folk
bank. 

För ofvannämnda kreditanstalter, med undantag af Da
larnes banks afdelningskontor, äro uppgifter, utvisande om
fattningen af deras rörelse, Länsstyrelsen meddelade, och 
hänvisas härom till tabellerna L—U. 

Sparbankerna i länet äro fortfarande 8, nämligen Gäfle
borgs läns,o Gäfle stads, Söderhamns, Hudiksvalls, Enångers, 
Ofvansjö, Arsunda och Bollnäs sparbanker. 

Börande lifränte- och kapitalförsäkring sanstalten i Gäfle
borgs län lämnas uppgifter i tabell V (sid. 29). 

Tab. P. Aktiebolagen Bollnäs och Söderhamns folkbankers rörelse åren 1901—1905. 

273;08 K. iloj-.ts Befallninysliafvandts femarsbträttelser W01—li)05. (iiifieborgs län. 4 



26 Gäfleborgs län. Gäfle stad. 

Denna anstalt har af Landstinget för hvarje är under 
perioden åtnjutit ett anslag af 500 kronor. 

För försäkringsväsendet funnos härjämte i länet år 1904, 
utom Gäfleborgs läns brandstodsbolag och Gästriklands 
brandstodsbolag, 30 mindre ömsesidiga brandstodsbolag och 
36 kreatursförsäkringsbolag. 

Vid femårsperiodens slut uppgick antalet af i länet be

fintliga registrerade sjuk- och begrafningskassor till 123; och 
voro af dessa 66 registrerade hos länsstyrelsen, 36 hos ma
gistraten i Gäfle, 17 hos magistraten i Söderhamn och 4 
hos magistraten i Hudiksvall. 

Beträffande fromma stiftelser m. m. hänvisas till upp
gifterna i tabell 7. 

7. Städer och municipalsamhällen. 

Oitllo. En icke obetydlig mängd gårdar och vretar 
hafva under femårsperioden af staden från enskilde förvärf-
vats dels genom köp och dels genom expropriation i och för 
regleringsplanens genomförande. 

Den enskilda byggnadsverksamheten har fortgått, dock 
i mindre omfattning än under nästföregående femårsperiod. 
Af förekommen anledning beslöto stadsfullmäktige år 1905, 
att upplåtelse af tomter för bebyggande mot tomtören icke 
vidare skulle äga rum, hvarefter i stället utverkats Kungl. 
Maj:ts tillstånd för staden att till enskilde med äganderätt 
af donationsjorden upplåta tomter eller toratdelar inom 
stadsplanen. 

Vid periodens slut funnos i staden 3,894 hus, däraf 
1,879 boningshus, 155 fabriker, magasin m. m. samt 1,860 
uthus. Af byggnaderna voro omkring 14 % af sten och 86 % 
af trä. 

Bland uppförda större byggnader må nämnas en folk
skolebyggnad i södra stadsdelen, inrymmande 25 klassrum 
jämte andra lokaler, hvilken byggnad kostat staden 340,645 
kr. 70 öre. Beslut har fattats att för tillgängliga ränte
medel från Murénska fonden, omkring 380,000 kronor, å 
tomt söder om Gafleån uppfora en badhusbyggnad af sten 
i tre våningar, som skall benämnas »Per Murens minne> och 

Tab. Q. Aktiebolaget Ljusdals folkbanks rörelse åren 
1901-1905. 

antages blifva fullbordad under år 1907. I stadsdelen söder 
om Gafleån har uppbyggts en baptistkyrka, kallad Immanuels-
kyrkan. Vid fattigvårdsinrättningen har för en kostnad aj 
114,250 kronor uppförts en dårhusbyggnad, och å tomt i 
tredje kvarteret har inrättats ett barnbördshus. 

Enligt Kungl. Maj:ts beslut kommer Hälsinge rege
mente att förläggas till Gäfle, och har staden till Kronan 
med äganderätt öfverlämnat ett ägoområde om 18-1710 hektar 
a t t användas till plats för kasernbyggnader m. m. samt 
förbundit sig att kostnadsfritt till kaserntoratens gräns fram
draga gas-, vatten- och avloppsledningar. 

Vattenledningens totallängd, som vid slutet af år 1900 
var 50,222 meter, har förökats till 55,749 meter. Brand
posternas antal har under perioden ökats från 339 till 376, 
antalet egendomar, försedda med vattenledning, från 1,117 
till 1,329, dräneringens rörnät i hufvudledning från 34,784 
meter till 39,864 meter och i biledningar från 3,529 meter 
till 3,966 meter samt gatubrunnarnas antal från 670 till 740. 

Till en för anläggning af s. k. koloniträdgårdar bildad 
förening har tills vidare upplåtits vreten n:r 171 å Sörby 
emot visst årsarrende äfvensom från stadskassan utlämnats 
ett under de tre första åren räntefritt lån intill'4,000 kro
nor, a t t användas för områdets planerande till koloniträd
gårdar. 

Vid Strömdalen har af staden anlagts ett elektricitets
verk, som drifves med vattenkraft från Gafleån och beräknas 

Tab. R. Aktiebolaget Bergsjö folkbanks rörelse åren 
1903—1905. 
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vid normal vattentillgång åstadkomma 600 effektiva häst
krafter, hvarjämte i själfva staden för samma verk byggts 
en understation med .ackumulatorbatteri. Denna anläggning 
är beräknad för minst 25,000 lampor och lämnar därjämte 
kraft till industriell-verksamhet. Anläggningen liar kostat 
81)7,1392 kr. 63 öre, och har därutöfver anslagits ett belopp 
af 21,000 kronor till framdragande af ledningar för belys
ning och kraft till nya hamnen vid Fredriksskans. 

Varfsdriften har fortfarande varit i nedgående. Under 
perioden b af va byggts 2 segelfartyg, 4 järnångfartyg, 7 äng-
slupar, 6 pråmar, 1 fyrfartyg och 5 motorbåtar till ett sam
manlagt värde af 1,160,850 kronor. 

Sammanlagda längden af stadens vägar, inberäknade de 
stadsgator, som kunna anses tillhöra allmänna vägnätet i 
riket, uppgår till 6"080 kilometer. Vid utgången af år 1905 
fanns i staden för allmän trafik öppnad en gatulängd af 
61,874 meter, däraf belagda med tuktad sten 2,608 meter och 
med fältsten 9,025 meter, terrasserade 21,116 meter, grusade 
1,210 meter och makadamiserade 27,915 meter. Underhålls
kostnaden för gatuläggningen har under perioden utgjort 
65,874 kr. 18 öre; och hafva för nya gator kostnaderna upp
gått till 94,130 kr. 37 öre för anläggning och 47,312 kr. 3 
öre för underhåll. 

I den tillämnade järnvägen från Gäfle norrut längs 
kusten eller den s. k. Östkustbanan har staden tecknat ak
tier för 550,000 kronor; och har staden på grund af borgen 
för vissa af Sala—Gysinge— Gäfle järnvägsaktiebolag upp
tagna lån under perioden fått utbetala 31,512 kr. 63 öre. 

. Den nya hamnen vid forna fästet Fredriksskans har un
der 1905 års sommar blifvit färdig och upplåten för trafiken. 
Hela området å hamnplanen utgör 91,000 kvadratmeter, 
hvaraf 21,000 kvadratmeter upptagas af järnvägsspår, vänd-
skifvor -m. m. och öfriga 70,000 kvadratmeter äro afsedda 
för upplag af varor, magasinsbyggnader och annat dylikt. 

Till hamnen är från gamla hamnens norra hamnpir dragen 
en järnvägsbank, hällande i längd 1,930 meter. Bokförda kost
nadsbeloppet för denna hamnanläggning uppgår till 1,454,099 
kr. 65 öre. 

Enligt do årliga utgiftsförslagen hafva stadens utgifter 
utgjort: 

Bristen i inkomstförslagen, som för de respektive åren 
utgjort 611,660 kr. 53 öre, 1,121,538 kr. 22 öre, 1,296,780 
kr. 91 öre, 766,81(5 kr. 63 öre och 588,355 kr. 82 öre, har 
fyllts dels genom försäljning af obligationer och dels genom 
tillfälliga lån. 

Stadens skulder uppgingo den 31 december 1900 till 
5,679,376 kr. 38 öre, hvaraf mot obligationer 5,247,900 kro
nor, samt den 31 december 1905 till 9,801,319 kr. 24 öre, 
hvaraf mot obligationer 9,139,000 kronor. 

Stadens tillgångar öfver skulderna utgjorde den 31 de
cember 1900 1,335,754 kr. och den 31 december 1905 5,465,729 
kr. 50 öre. 

Fattigvårdsarbetet i staden, hvilket bedrifves enligt de 
grundsatser, som äro utmärkande för det s. k. Elberfeld-
systemet, kan sägas hafva haft ett i allmänhet godt resultat, 
motsvarande förväntningarna. Stadens fattigvårdsutgifter 
hafva visserligen icke minskats, men däremot har under-
stödstagarnes antal under perioden nedgått högst väsentligt, 
nämligen från 11-6 % till 5'3 % af stadens befolkning. 

Vid stadens polis har uppsatts en ridande afdelning, be
stående af 1 öfverkonstapel och 6 konstaplar med sju hästar 

Tab. S. Torsåkers, Storviks och Gnarps folkbankers, Torsåkers spar- och diskontkassas samt Storviks och Gnarps 
kreditbolags rörelse åren 1901—1905. 

Anm. Spar- och diskontkassans samt krcditbolngens verksamhet började Sr 1904, då de efterträdde folkbaukerna. Deras fullständiga namn är Torsåkcrs spar-
och diskontkassa Sjöblom, Persson & C:o, Storviks kreditbolag Wikbloin, Berglin & C:o samt Gnarps kreditbolng J. Åhs & C:o. Jfr texten. 
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samt 2 hästskötare; och består polisstyrkan numera af 1 
poliskommissarie, 5 öfverkonstaplar, 3 inspektionskonstaplar, 
2 detektivkonstaplar, 48 ordinarie konstaplar, 6 extra kon
staplar och 2 hästskötare. 

Beträffande fackföreningsrörelsen bland arbetare, kan 
nämnas, att i Gäfle finnas följande >Gäfle arbetarekommun) 
tillhörande föreningar, nämligen bagarnes, bleck- och plåt-
slagarnes, bokbindarnes, bryggeriarbetarnes, brädgårdsarbe-
tarnes, gjutarnes, glasblåsarnes, hamn- och kolarbetarnes, 
järn- och metallarbetarnes, kakelugnsmakarnes, målarnes, 
möbclsnickarnes, skomakarnes, skräddarnes, snickerifabriks-
arbetarncs, typograferna:; samt sadelmakarnes och tapetse-
rarnes fackföreningar jämte Gäfle kvinnoklubb; och uppgår 
antalet af arbetarekommunens medlemmar till omkring 1,000. 

Söderhamn. De förut omnämnda utfyllningsarbetena i 
s. k. Flaket hafva under perioden fortsatts. Det utfyllda 
området vid Granskär utgör omkring 195,200 kvadratmeter, 
och har af det färdigfyllda området till brädgårdsplatser 
xxpplåtits en areal af 70,100-406 kvadratmeter. 

Genom delning af äldre tomter har tomternas antal 
ökats med 15, så att antalet numera uppgår till 1,173, där-
af 507 äro bebyggda. Ehuru byggnadsverksamheten under 
perioden icke kan betecknas såsom liflig, har dock den förut 
omförmälda bostadsbristen i följd af vissa omständigheter, 

Tab. T. Högbo folkbanks (kreditbolags) rörelse åren 
1901—1905. 

Anm. Ilögbo folkbank benämndes från och' med Sr 1904 Högbo kreditbolng 
Hedin, Henriksson & C:o. Jfr teiten. 

särskildt folkmängdens minskning, icke varit särdeles känn
bar. Bland större och prydligare nybyggnader kunna nämnas 
sjömanshusets byggnad vid Köpmangatan, Bergvik och Ala 
nya aktiebolags byggnad vid Kyrkogatan samt Söderhamns 
badhus. Taxeringsvärdet a annan , fastighet än jordbruks
fastighet utgjorde vid periodens slut 10,588,800 kronor. 

För återvinnande af staden frånhänd donationsjord lät 
staden under loppet af år 1901 emot innehafvare af dylik 
jord uttaga omkring 327 särskilda stämningar. Ungefär 
120 af de sålunda uppkomna tvistemålen blefvo sedan för
likningsvis åtgjorda enligt villkor antagna af stadsfullmäk
tige den 1 april 1902 och godkända af Kungl. Maj:t genom 
nådigt bref den 31 oktober samma år. Beträffande flertalet 
af de öfriga målen enade sig slutligen stadsfullmäktige den 
9 juni 1905 om ett beslut, enligt hvilket på vissa uppställda 
villkor äganderätt till då ifrågavarande slag af donations
jord skulle kunna bekräftas och rätter innehafvare erkännas 
såsom ägare till jorden; och var detta beslut, som till Kungl. 
Maj:t för fastställelse öfverlämnats, vid periodens slut pä 
nådig pröfning beroende. 

Anläggandet af en vattenledning för staden påbörjades 
år 1902 och afslutades under år 1904. Vattnet erhålles från 
en sandås väster om staden och pumpas upp till en å västra 
stadsberget anordnad reservoar, hvarifrån det sedan utrinner 
i hufvudrörnätet. Detta nät hade vid slutet af år 1905 en 
längd af 12,800 meter med 86 brandposter, 41 afstängnings-
ventiler och 226 servisledningar. Vatten är inledt i 51-7»i 
af hela antalet bebyggda tomter. Bokförda värdet af an
läggningen var vid 1905 års slut 391.837 kr. 81 öre. 

I samband med vattenledningsrörens nedläggande har 
äfven dräncriitgsrörnätct omlagts och utvidgats. Vid slutet 
af år 1905 var dess längd inom staden vid ån 10,570 meter 
och inom reglerade området vid Stugsund 1,039 meter. Dess 
bokförda värde utgjorde vid samma tidpunkt 175,699 kr. 82 öre. 

A stadens skogsmark, som uppgår till ungefär 2,961-6 
hektar, hafva under perioden omkring 16051 hektar blifvit 
besådda med tall- och granfrö. Härjämte har genom dik
ning torrlagts kärr- och myrmark till en areal af 2961G 
hektar. Under perioden hafva, utom ved för stadens behof, 
afverkats omkring 2.1,000 träd, hvaraf inkomsten användts 
för stadens vattenledning. 

Tab. U. Gäfle—Dala och Hälsinglands städers hypoteksföreningars samt Gäfle inteckningsgarantiaktiebolags rörelse 
i Gäfleborgs län åren 1901—1905. 
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Kostnaderna för underhall och anläggning af vuyar, 
broar, gator och allmänna platser hafva uppgått till-föl
jande belopp: år 1901 13,119 kr. 73 öre, år 1902 12,457 kr. 
75 öre, år 1903 14,152 kr. 27 öre, år 1904 25,407 kr, 2 öre 
och år 1905 16,665 kr. 69 öre. 

1 den tillämnade Östkustbanan har staden tecknat aktier 
till belopp af 220,000 kronor. 

Till förbättring af stadens hamnar hafva under perioden 
åtskilliga arbeten blifvit verkställda eller beslutade, såsom 
uppmuddring och fördjupning af farleden öfver Flaket och 
i stadsån, breddning af farleden öfver Flaket och upp
muddring i Flaket mellan farleden och brädgårdarne på 
södra sidan för en kostnad af 47,839 kr. 5 öre, breddning af 
farleden emellan Ötugsundshamnen och Flaket för en kost
nad af 5,500 kronor, fördjupning af Stugsundshamnen för en 
kostnad af 34,325 kr. 67 öre, ombyggnad af västligaste delen 
af kajsträckan i »Stugsundshamnen för en kostnad af 61,481 
kr. 47 öre samt den östra delens af nämnda kajsträcka om
byggnad till stenkaj för en beräknad kostnad af 266,000 
kronor. 

Hamn taxa för Söderhamn, gällande till utgången af 
år 1908, är på grund af nådigt bref den 21 mars 1905 ut
färdad den 22 april samma år. 

Bland stadens arbetare finnas 11 s. k. fackföreningar 
med ett sammanlagdt antal af 401 medlemmar. 

Under perioden har uppförts ett epidemisjukhus för en 
kostnad af 41,693 kr. 17 öre, hvarjämte stadens'gamla sjuk
huspaviljong undergått reparation för en kostnad af 6,325 
kr. 84 öre. 

För en kostnad af 15,134 kr. 62 öre har ett renhåll
ningsverk blifvit inrättadt; och har en renhållningsstadga 
för staden den 17 maj 1904 blifvit af Länsstyrelsen fast
ställd. 

Under perioden hafva p.å stadens invånare utdebitcrats 
följande belopp dels för kommunens, församlingens och fat
tigvårdens behof, dels i prästlönemedel: 

Hudiksvall. Byggnadsverksamheten i staden har under 
femårsperiodens senare del varit ganska liflig. Sålunda hafva 
40 nya hus uppförts och 20 nya tomter blifvit bebyggda. 
Äfven i stadens affärs- och näringslif har en större lif-
aktighet och tecken till framåtskridande kunnat förmärkas. 

Under perioden har vattenledning i staden anlagts, 
hvarjämte fullständigt dräncringssystem blifvit genomfördt. 
Vattenledningen har en längd af 17,178 meter, och uppgick 
vid periodens slut kostnaden för densamma till 309,100 kro
nor. Kostnaden för afloppsledningen, som har en längd af 
14,700 meter, utgjorde vid samma tid 114,850 kronor. Uti 
356 hus voro vatten- och arloppsledningar införda. 

lienhållningsstadga för staden har den 12 maj 1905 
blifvit af Länsstyrelsen fastställd. 

Enligt kungligt bref den 18 november 1904 har råd-
sttifvurättens sammansättning undergått den förändring,- a t t 
i stället för förutvarande två illiterata rådmän skall i sta
den finnas en litterat rådman. 

Lämpliga lokaler för rådstufvurätten och magistraten 
jämte stadens polis samt stadsfullmäktige och drätselkam
maren hafva under år 1905 blifvit förhyrda i ett af Hudiks
valls sparbank uppfördt hus. 

För kommunens behof hafva under femårsperioden ut
debitcrats följande belopp: år 1901 114,S91 kr. 44 öre, år 
1902 117,818 kr. 2 öre, år 1903 116,491 kr. 69 öre, år-1904 
126,764 kr. 57 öre och år 1905 150,663 kr. 1 öre. 

Bollnäs nmnicipalsamhälle. De bebyggda tomterna i 
detta samhälle äro till antalet 52, och uppgår boningshusens 
antal till 78. Byggnadsordning för samhället fastställdes 
den 31 mars 1904. 

Antalet af samhällets mantalsskrifna invånare har under 
perioden ökats från 785 till 1,031. 

Sammanlagda taxeringsvärdet å annan till samhället 
hörande bevillningsskyldig fastighet än jordbruksfastighet 

Tab. V. Lifränte- och kapitalförsäkringsanstaltens i Gäfle-
borgs län rörelse åren 1901—1905. 

1) Utgöres Ii cl t och hållet nf förfalltiti medel utom nrfsvinst af 242 kr. år 
1903 samt 472 kr. år 1905 ufvensom en annan post, å 328 kr., år 1903. 

Enligt drätselkammarens räkenskaper har stadens finan
siella ställning under perioden vari t följande: 

Om i staden timade eldsrådor eller tillbud därtill är 
lämnad följande uppgift: 
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uppgick år 1901 till 868,200 kronor, ar 1002 till 878,600, år 
1903 till 1,036,400, år 11)0-4 till 1,066,600 och år 1905 till 
1,083,400 kronor. 

Till betäckande af samhällets utgifter hafva följande 
belopp under perioden utdcbiterats, nämligen för ar 1901 
3,932 kr. 90 öre, för är 1902 4,691 kr. 69 öre, för ar 1903 
4,736 kr. 80 öre, för är 1904 6,037 kr. 59 öre och för är 
1905 7,748 kr. 80 öre. 

Vid slutet af ar 1905 uppgingo samhällets bokförda till
gångar till 14,106 kr. 33 öre och skulderna till 2,829 kr. 68 öre. 

JOnligt livad förut omförmälts, har samhället vid början 
af år 1906 triidt i utöfning af beviljade köpinysrättighcter; 
och äro koinmunalstadgar för köpingen den 29 december 
1905 af Länsstyrelsen utfärdade. 

Ljusdals iiimiiciimlsnmlifilfc. Under perioden hafva 
inom samhället uppförts 22 boningshus, och uppgår numera 
boningshusens antal till 132. 

Gäfle slott i Landskansliet och Landskontoret den SI december 1906. 

HUGO E. G. 

Inom samhället voro mantalsskrifna vid periodens början 
1,441 och vid dess slut 1,603 personer. 

Enligt 1905 års taxeringslängd för Ljusdals socken till
hörde detta samhälle 31 jordbruksfastigheter med ett sam-
manlagdt taxeringsvärde af 174,000 kronor och 124 andra 
fastigheter med ett sammanlagdt taxeringsvärde af 912,300 
kronor. 

Hufvudsakligen till bestridande af kostnader för sam
hällets dränering, anläggning af trottoarer och gångbanor, 
gatubelysning och brandväsen äfvensom för upprättande af 
njr regleringsplan för samhället hafva på de skattskyldige 
utdebiterats: år 1901 3,336 kr. 48 öre, år-1902 3,379 kr. 76 
öre, år 1903 4,294 kr. 80 öre, år 1904 4,667 kr. 40 öre och 
år 1905 4,685 kr. 20 öre. 

Vid femårsperiodens slut hade samhället tillgångar till 
ett värde af 37,621 kr. 43 öre samt inga skulder. 

Fråga om samhällets ombildande till köping är under 
behandling. 

HAMILTON. 

C. M. Ström. J. J. Smith. 
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Tab. 1. 

FOLKMÄNGDEN I GÄFLEBORGS LÄN ÅREN 1901—1905. 
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Tab. 

ALLMÄNNA V Ä G A R OCH SKJUTSNING 

a) Längd af allmänna vägar och kostnad för deras underhåll 
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2. 

I GÄFLEBORGS LÄN ÅREN 1901—1905. 

samt vägkassornas inkomster och utgifter m. m. år 1905. 
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Tab. 3. 

HEMMAN OCH LÄGENHETER SAMT STADSJORDAR M. M. I GÄFLEBORGS L Ä N ÅR 1905. 

I. Landsbygden. 



Tab. 4. 

EGENDOMAR AF FIDEIKOMMISSNATUR I GÄFLEBORGS LÄN ÅR 1905. 

Tab. 5. 

EGENDOMAR TILLHÖRANDE INHEMSKA AKTIEBOLAG, I GÄFLEBORGS LÄN ÅR 1905. 
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Tab. 5. (Forts.) EGENDOMAR TILLHÖRANDE, INHEMSKA AKTIEBOLAG, I GÄFLEBORGS LÄN ÅR 1905. 

Tab. 6. 

EGENDOMAR TILLHÖRANDE FRÄMMANDE MAKTERS UNDERSÅTAR, I GÄFLEBORGS LÄN ÅR 1905. 

Tab. 7. 

FROMMA STIFTELSER, STIPENDIEFONDER, PENSIONSANSTALTER, ICKE REGISTRERADE SJUKKASSOR SAMT DÄRMED 
JÄMFÖRLIGA INRÄTTNINGAR I GÄFLEBORGS LÄN ÅR 1905. 
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