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BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

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

ÅREN 

1901—1905. 

J Ä M T L A N D S L Ä N . 

1. Länets indelning och naturliga beskaffenhet. 

XJänets areal, som i förra fem årsberättelsen uppgifvits 
till 50,972-38 kvadratkilometer, däraf 47,511-98 kvkm. land 
och 3,460-40 kvkm. vatten, motsvarande 11-38 o/0 af hela rikets 
areal, har vid år 1904 med ledning af å landtmäterikontoret 
befintliga kartor och handlingar verkställd uträkning be
funnits uppgå till 51,039-58 kvadratkilometer, inberäknadt 
vatten. 

Hemmantalet, som vid 1900 års slut utgjorde l,108i7j?gj-
mantal, uppgick enligt upprättadt sammandrag öfver jorde-
boksförändringarna vid 1905 års slut till l,110iC'i?^ mantal, 
ökningen, 1 Vi mantal, beror därpå, a t t från Västernorr
lands län till Ströms socken i Jämtlands län år 1891 
öfverflyttade hemmanen Sporrsjönäs n:r 1 om 1 mantal, 
Stamåsen n:r 1 om 1/2 mantal och Storhöjden n:r 1 om' 1 
mantal, hvilka tidigare utgjort endast half skatt, år 1904 
upptagits till deras fulla skattetal. 

I judiciellt afseende är länets landsbygd fortfarande 
indelad i 4 domsagor: Jämtlands Norra domsaga, omfat

tande Hammerdals tingslag, Lits tingslag och Rödöns tings
lag, Jämtlands Västra domsaga, omfattande Offerdals tings
lag, Undersåkers tingslag, Hallens tingslag, Ovikens tings
lag och Sunne tingslag, Jämtlands ös t ra domsaga, om
fattande Ragunda tingslag, Ref sunds tingslag, Brunf lo tings
lag och Hackas och Näs tingslag, samt Härjedalens domsaga, 
omfattande Svegs tingslag, Hede tingslag och Bergs tingslag. 

Svegs tingslag och Hede tingslag omfatta samtliga sock
nar i provinsen Härjedalen, hvarjämte i Svegs tingslag ingår 
Ytter-Hogdals socken af provinsen Hälsingland, hvilken soc
ken med undantag af några ti l l Los socken förlagda hem
man enligt nådigt bref den 13 november 1863 öfverflyttades 
från Gäfleborgs län och Ljusdals tingslag. Bergs tingslag 
åter utgöres af Bergs, Åsarnes, Klöfsjö och Rätans socknar 
i provinsen Jämtland. 

I samtliga tingslagen hafva under femårsperioden hål
lits två t ing om året, vinterting och hösteting, men genom' 
nådigt bref den 14 oktober 1904 har Kungl. Maj:t för-
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ordnat, a t t Jämtlands öst ra domsaga skall indelas i två 
tingslag sålunda, a t t Eagunda tingslag bibehålles såsom 
särskildt tingslag, men Refsunds, Brunflo samt Hackas och 
Näs tingslag förenas till ett tingslag under benämning Ref-
sunds, Brunflo och Näs tingslag, hvilken reglering jämlikt 
nådigt bref den 17 februari 1905 trädt i verket den 1 ja
nuari 190G. 

Domhafvandena i de tre jämtlandsdomsagorna, hvilka 
alla gränsa till staden Östersund, hafva under perioden 
haft sina bostäder i eller invid nämnda stad, där domsagorna 
äga en gemensam arkivbyggnad, uppförd åren 1891—1892. 
Domhafvanden i Härjedalens domsaga har varit bosatt i 
Bergs socken. 

Egna tingshus hafva endast Lits tingslag i Husas, Lits 
socken, Ragunda tingslag vid Ragunda järnvägsstation i 
Ragunda socken, Bergs tingslag i Âsarnes socken, Hede tings
lag i Hede socken och Svegs tingslag i Svegs socken, hvar-
jämte enligt öfverenskommelse mellan de tingshusbyggnads-
skyldigo i Hammerdals tingslag Hammerdals socknemän till
handahålla tingslaget tingshus i närheten af Hammerdals 
kyrka. De öfriga tingslagen hafva förhyrda tingslokaler. 

Gemensam tingsstad för rannsakningar med häktade per
soner hafva alla tingslag i Jämtlands Västra domsaga med 
undantag af Undersåkers, tingslagen i Jämtlands ös t ra dom
saga samt Rödöns tingslag i Norra domsagan haft å Jämt
lands länsfängelso i Östersund sedan år 1888 enligt kungl. 
bref vet den 4 juli 1887. 

För länet har under femårsperioden liksom förut varit 
förordnad ständig brottmålsdomare jämlikt kungl. förord
ningen den 10 april 1810. 

Östersunds stad utgör egen jurisdiktion. Den uti före,-
gåendc femårsberättelse omförmälda genom kungl. brefvet 
den 23 november 1900 fastställda nya organisation af stadens 
rådstufvurätt och magistrat har med 1901 års ingång t rädt 
i tillämpning. 

Endast en fångvårdsinrättning finnes i hela länet, näm
ligen Jämtlands länscellfängelse i Östersund, dit alltså häk
tade personer från äfven de aflägsnaste delar af länet måste 
föras för at t förvaras under rannsakningstiden. 

I administrativt afseende är länet indeladt i 4 fögderier: 
Jämtlands Norra, Jämtlands Västra, Jämtlands ös t ra och 
Jämtlands Södra, motsvarande länets 4 domsagor. Länsmans
distriktens antal är 26. 

Länet utgör ett landstingsområde och har liksom under 
förra perioden varit representeradt af 3 ledamöter i Riks
dagens Första kammare och 5 i Andra kammaren, af hvil
ka sistnämnde en varit vald för städerna Östersund i Jämt
lands län och Hudiksvall i Gäfleborgs län, soni tillsammans 
utgjort en valkrets. Landstinget har utöfver de lagtima 
mötena sammanträdt till ett urtima möte den 15 april 1903 
för val af en ledamot i Riksdagens Första kammare. Lands
tingsmännens antal liar under hela perioden varit 30. 

Kommunernas antal har under femårsperioden utgjort 
60, däri inberäknad länets enda stad, Östersund. 

På sätt i förra femårsberättelsen omförmäldes, funnos 
vid 1900 års utgång 3 municipalsamhällcn: Hornsberg i 
Frösöns socken, Odenslund i Brunflo socken och Strömsund 
i Ströms socken. . . 

Enligt nådigt bref den 3 november 1905 har Kungl. 
Maj:t med gillande af Konungens Befallningshafvandes den 
31 december 1904 me'ddelade utslag förordnat, a t t ordnings
stadgan, byggnadsstadgan och brandstadgan för rikets städer 
skola i tillämpliga delar galla inom ett område, bestående 
af mark tillhörande hemmanet Notvallen, lägenheten Lill-
notvallen och hemmanen Skansägan n:r 1, Hallen n:r 1 och 
Hjärpen n:r 1 i Undersåkers socken invid Hjärpens järn
vägsstation, med undantag dock af det till nämnda station 
hörande området. (Detta nya municipalsamhälle har fått 
namnet Hjärpen. 

Genom nådigt bref den 25 augusti 1905 här Kungl. 
Maj:t jämväl gillat Konungens Befallningshafvandes utslag 
den 24 oktober 1904, hvarigenom förordnats, dels a t t bygg
nadsstadgan och brandstadgan för rikets städer skola i till
lämpliga delar gälla i Odenslunds municipalsamhälle samt 
i lägenheterna Hårdänge, Furutorp och Katrinelund under 
Västra Odensala by med därifrån upplåtna byggnadstomter, 
och dels att jämväl ordningsstadgan för rikets städer skall 
tillämpas inom nämnda lägenheter, hvilka skola ingå i 
Odenslunds municipalsamhälle. 

Såväl inom dessa lägenheter som' inom Hjärpens muni
cipalsamhälle skola äfven hälsovårdsstadgans bestämmelser 
om stad tillämpas, såsom nedan under afdelning 2 närmare 
omförmäles. 

Landtmäteristaten i länet utgjordes år 1905 af 1 förste 
landtmätare, 11 kommissionslandtmätare, 2 vice kommissions-
landtmätare, 12 auskultanter och 2 elever, hvarjämte 5 utom 
länet stationerade landtmätare hade förrättningar inom det
samma. 

Skogsstaten inom länet utgjordes vid samma tid af öfver-
jägmästaren i Mellersta Norrlands distrikt, bestående af 
Jämtlands län, största delen af Västernorrlands län och' 
en mindre del af Västerbottens län, 4 ordinarie jägmästare, 
1 föreståndare för statens skogsskola i Bispgården, hvilken 
äfven förvaltar kronoparkerna Bispgården, Bispgårdslandet 
och Torresjölandet i Fors socken af öst ra Jämtlands revir, 
3 biträdande jägmästare för renbeteslanden, nämligen en inom 
Norra och en inom Västra Jämtlands revir samt en inom 
Härjedalens revir, 1 extra jägmästare såsom assistent hos 
öfverjägmästaren, 1 skogsrättare och underlärare vid Bisp.-
gårdens skogsskola, 14 ordinarie kronojägare och 22 extra 
kronojägare. Dessutom hafva under år 1905 enligt Domän
styrelsens särskilda förordnanden utsyningsförrättningar 
verkställts inom skyddsskogsområdet, hvarom här nedan för-
mäles, af 12 extra jägmästare under februari, mars och 
april månader samt 14 extra jägmästare från den 1 juli 
till årets slut. 

Från och med år 1901 hafva förlagts till Västra Hälsing
lands revir de inom Ytter-Hogdals socken af Jämtlands 
län belägna, förut till Härjedalens revir hörande krono,-
parkerna Voxna-Risberg och Stensjö, innehållande 4,008'19 
hektar skogsmark och 891-97 hektar impediment, tillsam
mans 4,900-16 hektar. 

I kyrkligt afseende är länet indeladt i 4 kontrakt, hvil-
kas områden sammanfalla med domsagornas endast med un
dantag däraf, a t t Sunne pastorat och Frösöns pastorat till
höra ös t ra kontraktet, ehuru de i judiciellt hänseende ingå 
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i Jämtlands Västra domsaga. Pastoratens antal är 25, och' 
finnas anställda 21 komministrar, 1 stadspredikant i Öster
sund, som utgör annex till Brunflo pastorat, 1 kapellpredi
kant i Hotagens församling af Föllinge pastorat och 3 pasto
ratsadjunkter. 

Två af pastoraten hafva bildats under femårsperioden, 
nämligen enligt nådigt bref den 6 februari 1903 Hällesjö 
pastorat af Hällesjö och Håsjö församlingar, förut tillhö
rande Eagunda pastorat, samt enligt nådigt bref den 2 
juni 1905 Frösöns pastorat, bestående af Frösöns församling, 
som förut tillhört Sunne pastorat, hvarjämte inrättats nya 
komministerstjänster i Mörsills församling af TJndersåkers 
pastorat från och med den 1 maj 1904 enligt nådigt bref 
den 19 maj 1899 och' i Tännäs församling af Hede pastorat 
enligt nådigt bref den 21 februari 1902, äfvensom pastorats-
adjunkturer i Bergs pastorat med station i Asarnes försam
ling enligt nådigt bref den 24 februari 1905 och i Eef-
sunds pastorat med verksamhetsområde af Eefsunds och Bod
sjö församlingar, företrädesvis den sistnämnda, enligt nådigt 
bref den 28 juni 1901. Enligt nådigt bref den 5 februari 
1904 må af domkapitlet förordnas en extra ordinarie präst
man under en tid af högst t re år med bostad i Gärdnäsetsi 
by och med tjänstgöringsskyldighet inom Ströms och Frost
vikens socknar efter domkapitlets bestämmande. 

Af pastoraten äro Brunflo, Näs, Sunne, Frösöns, Ovikens 
och Hallens regala, de öfriga konsistoriella. 

Lapparne, hvilka i detta län icke mantalsskrifvas, till
höra icke heller den bofasta befolkningens församlingar utan 
4 särskilda så kallade lappförsamlingar, nämligen Frost
vikens, Hotagens, Undersåkers och Hede. De prästerliga ålig
gandena i dessa församlingar utöfvas af kyrkoherden i Frost
vikens pastorat, kapellpredikanten i Hotagen, komministern 
i Kall och — enligt nådigt bref den 21 februari 1902 — 
komministern i Tännäs (förut kyrkoherden i Hede pasto
rat). 

Provinsialläkardistrikten hafva varit desamma som vid 
slutet af föregående femårsperiod, nämligen Östersunds, 
Undersåkers, Eagunda, Ströms, Bergs, Hede och Svegs, 
hvartill komma 6 extra provinsialläkardistrikt : Frostvikens, 
Föllinge, Hammerdals, Stuguns, Näskotts och Eätans. Förste 
provinsialläkartjänsten i länet har uppehållits på förord
nande, och hafva utom förenämnde läkare vari t anställde 
5 militärläkare, däraf två vid Norrlands artilleriregemente 
och tre vid Jämtlands fältjägarregemente, af de sistnämnda 
en bosatt i Bräcke, de öfriga utom länet, vidare 1 lasaretts
läkare och 1 underläkare vid Jämtlands länslasarett i Öster
sund samt 1 stadsläkare i nämnda stad. Dessutom hafva 4 
läkare varit anställde vid brunnar, bad och sanatorier, näm
ligen vid Månsta, Eagunda, Ytterån och Mörsill, af hvilka 
de tre förstnämnde praktiserat endast under sommarmåna
derna. Inom länet bosatte äro tillika 2 pensionerade lä
kare, 

Förutom de 2 länsveterinärdistrikt, det norra och det 
södra, i hvilka länet är indeladt, funnos vid förra femårs
periodens utgång 5 af landstinget upprättade veterinärdi
strikt med s ta t ioner ! Ström, Undersåker, Eagunda, Berg 
och Hede. Genom af landstinget år 1903 beslutad omreg-

lering af veterinärväsendet har tillkommit ytterligare 1 ve
terinärdistrikt, bestående af Offerdals och Alsens socknar 
med station vid Ange i Offerdal, hvarjämte landstinget 
anslagit särskilda arfvoden af respektive 400 och 700 kro
nor årligen ti l l länsveterinärerna i norra och södra distrikten 
för uppehållande af distriktsveterinärs åligganden i Öster
sunds och Svegs distrikt äfvensom fastställt ny arfvodestaxa 
för distriktsveterinärerna. Enligt denna reglering, som trädt 
i tillämpning ined år 1904 och gäller för fem år, är de genom 
landstingets försorg anordnade veterinärdistriktens antal så
lunda 8. Under senare delen af femårsperioden har emel
lertid distriktsveterinärsbefattningen i Hede distrikt af brist 
på kompetente sökande s tå t t obesatt, hvadan den af Kungl. 
Maj:t medgifna rä t t till tjänsteårsberäkning lika med civila 
veterinärer i statens tjänst för innehafvaren af denna be
fattning numera är förfallen. 

Sedan med anledning af denna omreglering Konungens 
Befallningshafvande enligt landstingets uppdrag gjort un
derdånig ansökning om rä t t till tjänsteårsberäkning för ve
terinären i det nybildade distriktet samt Kungl. Maj:t — 
efter det Medicinalstyrelsen i underdånigt utlåtande i ären
det framhållit önskvärdheten af, a t t distriktsveterinärvä
sendet ordnades likformigt inom de olika länen i landet! 
och iför sådant ändamål i Jämtlands län bragtes, hvad själfva 
organisationen beträffade, i hufvudsaklig öfverensstämmelse 
med hvad som genom nådigt beslut den 23 januari 1903 
stadgats beträffande ordnandet af veterinärväsendet inom 
Malmöhus län — den 18 mars 1904 bifallit ansökningen en
dast för tiden till nämnda års utgång, har landstinget, då af 
berörda nådiga beslut syntes framgå, a t t veterinärväsendets 
inom länet organisation i antydda r iktning vore en förut
sättning för beviljande af r ä t t till tjänsteårsberäkning, år 
1905 beslutit, a t t de veterinära angelägenheterna, som förr 
handhafts af Konungens Befallningshafvande i samråd med 
landstingets fullmäktige, efter 1906 års ingång skulle på 
närmare bestämdt sätt handhafvas af dels en för hela länet 
gemensam veterinärstyrelse, bestående af 4 ledamöter, af 
hvilka en skulle utses af Konungens Befallningshafvande och 
två ledamöter jämte suppleanter af landstinget, samt läns
veterinären i Jämtlands läns norra distrikt skulle vara den 
fjärde, och dels af särskilda för hvarje distr ikt t i l lsat ta 
distriktsnämnder, bestående af 3 ledamöter, utsedda af 
ombud för de ti l l distrikten hörande kommuner. 

Länet utgör ett lasarettsdistrikt och tillhör i fråga oni 
hergshandtcringen Norra bergmästardistriktet och i milita-
riskt hänseende Sjätte arméfördelningen. 

Inom länet hafva under femårsperioden vari t förlagda 
Jämtlands fältjägarregemente och Norrlands artillerirege
mente, af hvilka det sistnämnda enligt 1901 års härord
ning skall omorganiseras och fördelas på två stationer, en i 
Östersund och en i Boden, en anordning som dock ännu ej 
blifvit genomförd. I förstnämnda regemente kvarstodo ännu 
vid 1905 års utgång 177 indelte, däraf 165 menige, medan 
det öfriga stamanställda manskapets styrka uppgick till 384 
man, däraf 116 underbefäl af manskaps grad. Vid Norr
lands artilleriregemente var enligt 1905 års s tat det stam-
anställda manskapets styrka 404 m'an mot 444 enligt staten 
för år 1900. ." , 
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I afseende å länets naturliga beskaffenhet innehåller 
det betänkande, som den 27 oktober 1904 afgifvits af kom
mittén för utredande af frågan, huruledes den själfägande 
jordbrukande befolkningens ställning i Norrland och Da-
larnc må kunna vidmakthållas ocli stärkas och jordbrukets 
utveckling i nämnda landsdelar befrämjas, en del upplys
ningar af intresse. Med ledning af Norrlands geologiska ut
vecklingshistoria hafva vetenskapsmän indelat landet i föl
jande fyra zoner, hvilka, genomlöpande Norrland' i dess 
längdriktning, skulle på grund af de lösa jordlagrens beskaf
fenhet framträda såsom i jordbruksafseende vidt skilda, näm
ligen: 1) kust- eller skärgårdsregionen ; 2) de marina lerornas 
och älfsedimentens region, hvilkens gräns inåt landet sam
manfaller med den s. k. marina gränsen eller den linje,, 
som utmärker hafvets högsta nivå efter landisens afsmält-
ning, 200—280 meter högre än den nuvarande hafsytan, 
ocli där vågsvallet och bränningarna vid stränderna dragit 
försorg om, at t de finare beståndsdelarna af moränjorden 
(den osorterade blandning af kantiga block och stenar, grus
korn och finjord, som vid den stora landisens afsmältning 
kvarlämnades på berggrunden) blifvit utsköljda och aflag-
ra t sig i skyddade lägen, samtidigt som de stora älfvarne 
ur sina bäddar utslammat det lättare transportabla materia
let och afsatt detta såsom deltabildningar vid sina i mån af 
landets uppstigande ur hafvet allt längre framflyttade myn
ningar ; 3) moränlidcrnas och de stora myrarnes region, som 
utmärkes däraf, a t t moräntäcket kvarligger i stort sedt oför-
ändradt ; samt 4) fjällens och issjösedimentens region, där un
der istidens sista skede fjälltrakternas hufvuddalar varit upp
dämda af den då ännu närmast öster om' fjällen kvarliggande 
sista resten af den stora landisen, och hvarest de sålunda 
bildade sjöarna med afseende å moränjordens omgestaltning 
och deltaaflagringarnas bildande spelat samma roll som haf
vet vid kusten. 

Största delen af Jämtlands län faller inom' de två sist
nämnda regionerna. En särskild karaktär har dock det s. k. 
central jämtska silurområdet, inom hvilket berggrunden inne
håller kalk, och där jorden på grund däraf är bördigare och 
mångenstädes mindre stenbunden och mera lerartad än i 
urbergsterrängen i öster, hvarjämto myrarne på grund af 
torfvens beskaffenhet och deras ofta sluttande lägen och 
lättheten at t från grannskapet påföra kalkhaltiga jordslag 
ofta äro en tacksam odlingsjord. Detta område, som om
fattar omkring 00 kvadratmil och ungefärligen begränsas 
i öster af en linje dragen mellan Ström i norra Jämtland 
och Berg på gränsen mot Härjedalen, i söder af linjen Berg 
—Åro och i väster och1 norr af fjällryggen, torde i stort 
sedt få anses som den för jordbruk lämpligaste delen af 
länet. Men äfven östra Jämtland har i socknarne i när
heten af Indalsälfven, såsom Eagunda, Hällesjö och Stugun, 
synnerligen god jordbruksjord, medan i öfriga delar af östra 
Jämtland jorden synes vara magrare och' särskildt mycket 
stenbunden. 

I fjällens och issjösedimentens region inom' länet före
komma bygd och odlad mark ända intill och någon gång 
högre än 500 meter öfver hafvet. Ofvanför denna odlings
gräns finnas emellertid ända upp till och ofvanför skogs
gränsen rika och saftiga beten, hvilka för jordbruket inom' 

denna region spela en viktig roll. I dalgångarne finnas 
med större, eller mindre utbredning issjösediment, som väl 
ägna sig för odling. Odlingsmöjligheterna äro här, hvad. 
på jordarterna ankommer, i allmänhet talrika och goda, 
men inskränkas väsentligen genom höjden öfver hafvet och 
klimatet, och under alla förhållanden kan endast en myc
ket ringa del af regionens hela areal göras ti l l föremål för 
odling. 

Största delen af Härjedalen betecknas allmänt såsom i 
jordbruksafseende svag, ehuru i de västligaste socknarne, 
Storsjö och Tännäs, ganska god jord finnes i dalgångarne 
mellan fjällen. 

Odlingsmöjligheterna anses inom så godt som hela länet 
vara tämligen betydande, i hvilket hänseende länets nord
ligaste delar, a t t döma af till kommittén inkomna uppgif
ter, skulle vara bäst. 

Af länets areal utgjordes vid 1905 års utgång allenast 
54,211 hektar af odlad jord och 40,169 hektar af naturlig äng. 
Om skogsmarkens areal växla beräkningarna mellan 2,873,513 
hektar och 2,957,658 hektar. Återstoden upptages af vatten, 
kala fjäll och andra impedimenter. 

På sätt i föregående femårsberättelsen antyddes, har i 
anledning af en allmän klagan bland lapparne öfver minskad 
tillgång på renlaf, renens hufvudsakliga föda, på Konungens 
Befallningshafvandes föranstaltande undersökning år 1902 
ägt rum rörande renlaf vens förekomst i de jämtländska fjäl
len och skogarne och om' orsakerna till dess aftagande, om 
sådant skulle iakttagas. Uti den 7 januari 1903 afgifven 
redogörelse öfver undersökningarnas resultat har undersök-
ningsförrättaren, dåvarande jdocenten, fumera lektorn vid 
landtbruks- och mejeriinstitutet vid Alnarp, filosofie doktorn 
T. Hedlund konstaterat, a t t tillgången på renlaf är i afta
gande. Såsom orsaker härtil l har anförts bland annat, a t t 
klimatet förändrats under de sista tjugu åren före under
sökningen sålunda, a t t renlafven delvis förstörts på fjällen 
vid snö- och issmältningen på vårarne åren 1889—1900, a t t 
luften i Jämtland alltsedan 1880-talets början blifvit allt 
torrare, a t t tallskogen småningom undantränges af gran
skogen, där renlafven ej trifves, a t t vid skogsafverkningar-
na renlafven förstöres, och a t t möjligen äfven genom' af-
verkningarna gynnas utvecklingen af andra växter, som 
undantränga renlafven; och har doktor Hedlund ut ta la t den 
mening, a t t tillgången på renlaf, äfven om möjliga åtgärder 
skulle vidtagas för befrämjande af dess tillväxt, dock al
drig kan blifva så rik som tillf orene, enär många af fjällen 
numera blifvit beväxta med växter af högre art. 

Genom de under perioden tillkomna lagarne den 24 juli 
1903 angående vård af enskildes skogar och angående skydds
skogar samt kungl. förordningarna angående skogsvårdssty
relser och angående skogsvårdsafgifter hafva utsikter Öpp
nats, a t t någon gräns skall kunna sättas för den förstöring 
af slcogame, länets förnämsta naturtillgång, som' under de 
senaste årtiondena fortgått, och a t t åtgärder för den. hittills 
helt och hållet försummade skogsvårdens upphjälpande skola 
kunna komma till stånd. 

I följd af bestämmelserna i lagen om skyddsskogar verk
ställdes under år 1904 af öfverjägmästaren E. P . Groth 
med biträde af docenten i botanik filosofie doktorn Gunnar 
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Andersson och extra jägmästaren Carl Björkbom enligt Do
mänstyrelsens förordnande syn och undersökning' om de sko
gar, hvilkas bestånd erfordrades till skydd mot fjällgränsens 
nedgående, hvarefter Domänstyrelsen den G december samma 
år afgifvit förslag härutinnan, hvilket för närvarande är be
roende på Kungl. Maj:ts prof ning. 

Emellertid liar Konungens Befallningsliafvande på gif-
ven anledning och med stöd af föreskrifterna i 1 § af ifrå
gavarande lag genom kungörelse den 14 januari 1905 för
ordnat, att, intill dess Kungl. Maj:ts beslut i ärendet fattats 
och blifvit till efterrättelse kungjordt, i alla enskilde till
höriga skogar, som afsåges i Domänstyrelsens förslag, annan 
afverkning än till husbehof må äga rum endast efter ut-
syning, som på statens bekostnad verkställes af skogsstatens 
tjänstemän 

Det sålunda tills vidare fastställda skyddsskogsområdet, 
som är beläget mellan riksgränsen mot Norge och gränsen 
mot Kopparbergs län:, å ena, samt en i det upprättade syne
instrumentet beskrifven, omkring 850 kilometer lång gräns 

å andra sidan, omfattar e t t skogsområde nedanför de kala 
fjällen af sammanlagdt 11,G95 kvadratkilometer samt inne
sluter i det närmaste hela Prostvikens socken, Kalls och 
Tännäs socknar i deras helhet samt större eller mindre de
lar af Alanäs, Ströms, Laxsjö, Hotagens, Föllinge, Offerdals, 
Alsens, Are, Undersåkers, Mörsills, Hallens, Marby, Ovikens, 
Bergs, Klöfsjö, Asarnes, Eätans, Vcmdalens, Hede, Stor
sjö, Linsells, Svegs och Lillhärdals socknar. 

Til l sitt biträde har skogsvårdsstyrelsen i länet un
der år 1905, dess första verksamhetsår, haft anställde en 
forstligt bildad man, läns jägmästaren, och en sekreterare 
samt fyra länsskogvaktare, hvilka senare haft hvar och 
en sit t bestämda tjänstgöringsområde. För a t t medverka 
vid utförandet af skogsvårdsstyrelsens uppgifter hafva in
om 52 af länets 59 socknar vari t t i l lsatta skogskommittéer. 
Inom: de 7 socknar, som ej velat utse ledamöter i dylika 
kommittéer, nämligen Hotagens, Frostvikens, Marieby, Lock-
ne, Näs, Ovikens och Mörsills socknar, hafva var i t anställde 
särskilda tillsyningsmän. 

Tab. A. Medeltemperatur, i grader Celsius, och nederbördsmängd, i millimeter, i Östersund och Sveg åren 1901—1905. 
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En betydande naturtillgång, som hittills endast i ringa 
mån nyttjas, men i följd af den elektriska vetenskapens 
framsteg på de senaste åren blifvit föremål för liflig upp
märksamhet, äger länet i sina talrika vattenfall. I sin år 
1903 utgifna förteckning öfver statens mera betydande vat
tenfall upptager den af Kungl. Maj:t den 9 juni 1899 tillsatta 
B. k. vattenfallskommittén 18 sådana vattenfall inom Jämt
lands län med en industriell medelvattenkraft af tillsam
mans omkring 83,230 hästkrafter. Någon tillnärmelsevis full
ständig utredning om antalet och beskaffenheten af öfriga 
vattenfall inom länet föreligger ej, men torde här böra näm
nas följande, hvilka blifvit uppmätta på föranstaltande af 
den kommitté, som på sin tid bildades för länets deltagande 
i 1897 års allmänna konst- och industriutställning i Stock
holm, nämligen : , 

Samtliga dessa vattenfall äro belägna i Indalsälfvens 
vattenområde. ' 

Sedan fältarbetena för den år 1901 utgifna geologiska 
öfversiktskartan öfver Sverige år 1900 afslutades, hafva 
inga geologiska undersökningar inom Jämtlands län ägt rum. 

Genom Eikets allmänna kartverk hafva under åren 
1901—1905 följande kartor öfver områden, helt eller delvis 
fallande inom Jämtlands län, utarbetats, nämligen: 

1. Topografiska (ekonomisk-topografiska) kartor i ska
lan 1:200,000: gradbladen Frostviken, Kisbäck, Munsfjället, 
Kolåsen, Dufed, Åre, Östersund och Bräcke, samtliga ut
gifna såväl i koppar- som i öfver tryck; 

2. Topografiska kartor i skalan 1:100,000: bladet Sol
lefteå S. O., utgifvet i koppar- och öfvertryck; 

3. Ljustryck af konceptmätningarna i skalan 1: 50,000: 
gradbladen Sollefteå och Indal, hvartdera upptagande 6 ljus-
trycksblad; 

4. Topografiska konceptkartor i skalan 1:50,000, del
vis 1:100,000, ej af sedda a t t såsom sådana publiceras: grad
bladen Alanäs, Hotagen (f. d. Kallsjön), Ljusnedal och' nord
västra delen af Åsarne; samt 

5. Höjdkartan öfver norra Sverige i skalan 1:50,000, 
hvilken äfven omfattar nordspetsen af Jämtland. 

Ar 1904 utgafs af tidningen Östersunds-Posten på Öster
sunds-Postens tryckeriaktiebolags förlag en ny kalender för 
länet. Länskalendrar hafva äfven förut tid efter annan ut
kommit, nämligen åren 1886, 1889, 1893 och 1900, de tre 
förstnämnda utgifna af direktören O. C. Alström i Öster
sund, den sistnämnda af Östersunds-Posten. Något under
stöd till kostnadens betäckande har icke lämnats vare sig 
af landstinget eller af hushållningssällskapet, hvadan utgif-
varne fått vidkännas betydande uppoffringar för åstadkom
mande af dessa för kännedomen om länet så betydelsefulla 
uppslagsböcker. Detta torde ock vara orsaken till de långa 
tider, som förflutit mellan de särskilda upplagorna. 

2. Invånare. 

Den kyrkoskrifna folkmängden i länet utgjorde den 31 
december 1905 113,229, däraf 57,776 mankön och 55,453 kvinn-
kön. Häruti ingår staden Östersunds folkmängd 7,291, där
af 3,593 mankön och 3,698 kvinnkön. Hela länets folkmängd 

uppgick vid 1900 års utgång till 111,391 och har således under 
femårsperioden ökats med endast 1,838 eller 1 65 o/0) den min
sta ökning som förekommit under de sista femtio åren. Ut
tryckt i relativa tal har folkökningen nämligen utgjort: 

De åt lapparne upplåtna områden utgjorde vid 1905 års 
slut tillsammans 1,010,101-02 hektar, däraf vid afvittringar 
afsatta 796,143 hektar och inköpta 213,958-02 hektar. 

Totalarealen af de allmänna skogarne utom ren-
beteslanden uppgick vid samma tid till 207,461-27 hektar, 
däraf kronoparker 144,394-77 hektar, domänskogar 4,132-59 
hektar, ecklesiastika skogar 53,937-80 hektar och hemmäns-
skogar med inskränkt disposition 4,996-11 hektar. 

För temperatur- och nederbördsförhållanden, sådana de 
framgå af iakttagelserna vid de meteorologiska anstalterna 
i Östersund och Sveg, redogöres i tabell A (sid. 5). 

Storsjön har blifvit islagd och isfri vid följande tider 
på året: 
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Oiu från nativitetsöfverskottet 7,466 dragés folköknings
antalet för åren 1901—1905 1,838, utvisar resten 5,628 det tal, 
hvarmed antalet utflyttade öfverskjuter de inflyttades an
tal. I den starka utflyttningen, den största som' väl någon
sin förekommit i länet, hvarest eljest under flere föregående 
femårsperioder de inflyttade varit talrikare än de utflyttade, 
ligger orsaken till den ringa folkökningen. Af de utflyttade 
hafva ej mindre än 4,800, däraf 2,109 män, 1,405 kvinnor 
och 1,286 barn, utvandrat till främmande land, medan från 
främmande land under perioden inflyttat endast 443, näm
ligen 207 män, 144 kvinnor och. 92 barn. 

Fördeladt på de särskilda åren ställer sig antalet emi
granter sålunda: ; 

År 1901. Ar 1902. kt 1903. År 1904. Är 1905. Summa. 
366 949 1,584 968 933 4,800 

Antalet emigranter från länet var åren 1896—1900 1,123 
och1 immigranter 485. 

Lappbefolhiingens antal har utgjort: 

Från slutet af år 1900, då numerären uppgick till 853, 
har lappbefolkningen ökats med 23. 

Endast omkring 277 af länets lappar, män, kvinnor och' 
barn tillsammantagna, uppgifvas lefva af renskötseln. De 
öfriga uppehålla sig på renbeteslanden med jakt och fiske 
eller boskapsskötsel i ringa omfattning eller vistas nere på 
bygden, försörjande sig såsom tjänstehjon eller med tillfäl
liga arbeten af hvarjehanda slag. Många föra ständigt ett 
kringvandrande, lefnadssätt. 

Antalet renar uppgafs vid sammanträdena inför lapp
fogden år 1905 till 11,528, däraf i Frostvikens lappby 4,650, 
i Hotagens 485, i Kalls 780, i Ovikens 1,549, i Åre-Storsjö 
2,800, i Tännäs 635 och i Idre 629. På Offerdals lappbys 
område betas numera inga renar, utan hafva Offerdalslap;-
parne, till antalet uppgående till omkring 135, hvilka tillsam

mans äga allenast e t t femtiotal renar, dessa utlämnade ti l l 
vård hos lappar i Hotagens, Kalls och Idre lappbyar. Ben
stocken, som år 1900 af lapparne uppgafs t i l l 10,025, men af 
lappfogden antogs uppgå till omkring 11,000 djur, skulle så
lunda hafva ökats. Blott i Frostvikens, Are-Storsjö och Idre 
lappbyar har likväl renantalet ökats, i sistnämnda lapp
by genom inflyttningar från andra håll, hvarembt detsamma 
för öfriga lappbyar visar en i vissa fall betänklig minsk
ning, tydande på a t t betingelserna för en framgångsrik' ren
skötsel försämrats. 

öfver hufvud taget kan dock den gångna femårsperio
den anses hafva vari t gynnsam för renskötseln, om' än emel
lanåt isbildning och rofdjur förorsakat förödelser bland ren
hjordarne. Omkring 1,300 eller 1,400 renar uppgifvas hafva 
rifvits af rofdjur, hufvudsakligen vargar, af hvilka omkring 
33 dödats af lapparne. 

Till renbeteslandens utvidgning hafva under femårspe
rioden inköpts hemmanet Frankrike i Offerdals socken samt 
delar af byarne Bunnerviken, Handöl och Landverk i Åre 
socken, Rönningsås i Hede socken och Högvalen i Tännäs 
socken, i a l l t omkring 13,200 hektar, och utgör renbeteslan
dens sammanlagda areal, på sä t t här ofvan anmärkts, 
1,010,101-62 hektar. 

Be renägande lapparne i de flesta lappbyarne uppehålla 
sig numera hufvudsakligen inom' sin bys renbetesland och 
besöka endast de närmast dessa belägna socknarnes områ
den. Undantag utgöra endast lapparne i Kalls lappby, hvilka 
årligen, vanligen under november—februari månader, uppe
håll i t sig i Fœrens och Skjäckerfjselds distrikt i Norge, e t t 
förhållande som på grund af konventionen mellan Sverige 
och Norge angående flyttlapparnes rä t t t i l l renbete m. m'. 
den 26 oktober 1905 för framtiden måste upphöra, samt 
lapparne i Frostvikens lappby, hvilka årligen i november 
eller december med sina renar f lyt ta nedåt kustsocknarne 
i trakterna kring Härnösand och Sundsvall för a t t först i 
april eller maj återkomma till sina fjäll. 

Inom renbeteslanden upplåtas å trakter, där lapparna 
själfva ej behöfva slåttern, jakten och fisket, rätt igheter 
t i l l sådana förmåner å t andra mot afgifter, som genom 
Konungens Befallningshafvandes försorg redovisas t i l l en 
numera enligt nådigt bref den 31 maj 1901 under Statskon
torets förvaltning stående fond, benämnd Jämtländska lapp
väsendets fond. Beloppet af dylika under perioden influtna 
afgifter utgjorde 31,376 kr. 77 öre, och uppgick fondens 
behållning vid 1905 års slut till 111,542 kr. 33 öre. Dessa 
medel äro afsedda a t t användas ti l l lapparnes nyt ta enligt 
beslut, som årligen efter förslag af Konungens Befallnings-
hafvande meddelas af Kungl. Maj:t för nästföljande år. 
Bland ändamål, för hvilka medel från fonden sålunda an-
vändts, kunna nämnas: uppförande eller reparation af guds
tjänstlokaler för lapparne, anordnande af bevakning ti l l 
förekommande af olofligt fiskande och jagande inom renbetes
landen, uppförande af spänger eller smärre broar öfver vatten
drag, som oftare behöfva öfverfaras af lapparne, lån å t 
lappar för inköp af renar, gratifikationer å t lappbyarnes 
ordningsmän, belöningar åt lappdrängar för god renskötsel, 
särskilda belöningar för dödande af varg och järf samt 
inköp af gift till utdödande af nämnda rofdjur. ' 

Antalet lefvande födde har emellertid betydligt öfver-
stigit antalet döde under perioden, såsom framgår af föl
jande siffror: 
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En gifven följd af renskötselns tillbakagång är, såsom' 
i flerc föregående femårsberättelser anmärkts, en tilltagande 
fattigdom bland lapparne. Såsom ej mantalsskrifna tillhöra 
dessa icke de bofastes fattigvårdssamhällen inom länet och 
bidraga icke heller själfva till underhållet af sina fattiga, 
hvilket i stället ombesörjes af särskilda styrelser för hvarje 
lappförsamling, utsedda enligt särskilda nådiga föreskrifter, 
och med medel från statsanslaget till understöd åt nödlidande 
bland lappallmogen. 

Do bidrag till fattigvård åt lapparne i länet, som så
lunda utgå, hafva varit i ständigt stigande, och under sist-
förflutna femårsperiod har stegringen vari t större än någon
sin. Förutom 1,819 kr. 11 öre, som af Kungl. Maj:t beviljats 
i särskilda fall såsom ersättning till åtskilliga fattigvårds
samhällen för af dem förskjutna kostnader för fattigvård 
åt lappar, hafva nämligen utanordnats följande belopp till 
de särskilda lappförsamlingarne: 

Motsvarande bidrag under åren 1896—1900 utgjorde 
40,511 kr. 70 öre. 

Förhållandet mellan lapparne och de bofaste har under 
perioden i allmänhet taget varit godt. Uppkomna tvister 
om ersättning för af renar förorsakade skador hafva bilagfe. i 
godo utan domstolarnes anlitande. För olofligt nedskjutande 
af renar hafva sju personer blifvit åtalade och fällts till 
ansvar. I dessa fall har emellertid ej varit fråga om! något 
slags nödvärn af bofaste mot intrång af renarne, utan endast 
om olofligt tillgrepp. 

Nykterheten är numera så godt som allmän bland lap
parne, och gröfre brott förekomma ej. Religiöst anlagda, 
äro lapparne föremål för en liflig missionsverksamhet i syn
nerhet af medlemmar af sällskapet JK. M. A. (Kvinnliga 
Missions Arbetare) i Stockholm. Genom dessas föranstaltande 
har äfven under år 1905 gjorts ett försök a t t i Undersåker an
ordna et t hem för fattiga, sjuka och ålderstigna lappar, hvil
ket företag dock redan är nedlagdt, åtminstone tills vidare, 
emedan det visat sig, a t t där intagna lappar icke kunnat 
trifvas på stället, utan begifvit sig därifrån. Likaledes har 
ett försök gjorts att i Åre upprätta, ett slags hushållsskola 
för unga lappflickors utbildning till dugliga tjänarinnor, 
men äfven detta företag synes ej vilja r ä t t väl lyckas på 
grund af elevernas ombytlighet och ostadighet samt deras 
oväntade själfrådighet. 

Den bofasta befolkningens sedliga tillstånd företer inga 
märkbara förändringar vid jämförelse med förhållandet åren 
189G—1900. 

Såvidt man får döma af den utaf Östersunds utskänk-
ningsaktiebolag bedrifna försäljning af spritdrycker, har 

Oberäknadt goodtemplarordens s. k. ungdomsloger inom 
länet, hvilkas antal vid nämnda tid utgjorde 34 med 2,643 
medlemmar (barn och ungdom), uppgick således antalet s. k. 
absolutister till sammanlagdt 14,793 mot 12,350 vid 1900 
års utgång. För goodtemplarorden funnos i länet 49 ordens
hus till bokfördt värde af 288,925 kr. 95 öre och med sam
lingssalar rymmande tillsammans 14,000 personer. 

Det religiösa Ullståndet bland befolkningen företer sam
ma bild som under perioden 1896—1900 och utmärkes inom 
do flesta af statskyrkans församlingar af stillastående eller 
tillbakagång hvad beträffar deltagandet i gemensam guds
tjänst eller nattvardsfirande. Undantag från bruket a t t 
nyfödda barn framföras till dopet, och at t ungdomen deltager 
i konfirmationsundervisningen och därpå följande nattvards
gång äro dock bland statskyrkoförsamlingarnas medlemmar 
ytterl igt sällsynta, och antalet ingångna borgerliga äkten
skap, som under åren 1896—1900 utgjorde 74, har under åren 
1901—1905 uppgått till allenast 70, nämligen: 

Bolagets hela spritförsäljning utgjorde åren 1896—1900 
1,692,691 liter. Ar 1900 belöpte af den genom bolaget för
medlade konsumtionen 3'52 liter på hvar och en af länets 
invånare, år 1905 2-60 liter. Dessa siffror uttrycka natur
ligtvis icke hela konsumtionen af spritvaror inom länet, 
men måste dock anses vara vägledande, då Östersunds ut-
skänkningsaktiebolag ensamt är innehafvare af rä t t t i l l 
minuthandel med och utskänkning af spritdrycker inom 
länet cch partihandel ej heller utöfvas af någon annan firma 
med säte- i länet. Något bränneri finnes ej. ' 

Af bryggerierna i länet samt Gäfle porterbryggeriaktie-
bolag försåldes inom länet under femårsperioden tillsammans 
omkring 4,370,486 liter öl och porter, däraf år 1905 804,987 
liter eller 7 18 liter per invånare. Förbrukningen inom länet 
af vid dess bryggerier tillverkadt öl beräknades år 1900 
till 7-13 liter per invånare. 

Anslutningen till sådana föreningar, som verka för full
komlig afhållsamhet från bruket af spirituösa drycker, har 
under femårsperioden fortfarande ökats, såsom framgår af 
följande siffror, utvisande ställningen vid 1905 års s lut : 

i motsats till förhållandet under de två föregående femårs
perioderna konsumtionen af sådana drycker något minskats 
under åren 1901—1905. Bolaget försålde nämligen: 
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eller tillsammans 35 mot 31 år 1900. 

Den nu ifrågavarande femårsperiodens kanske mest fram
trädande drag i afseende ,å Jämtlands län är den lifliga 
verksamhet, som utvecklats för folkbildningens höjande. 

Af anstalter med detta ändamål förtjänar i första rum
met a t t nämnas Jämtlands läns folkhögskola, hvilken, såsom 
redan i föregående femårsberättelsc omförmäldes, trädde i 
verksamhet den 15 oktober 1901. Antalet elever vid denna 
skola-, som år 1903 utvidgades med en andra årskurs för 
manliga elever (landtmannakurs), har utgjort sammanlagdt 
239, däraf 100 manliga och 139 kvinnliga. Vid 1905 års 
slut utgjordes den fast anställda lärarpersonalen af 3 man
liga och 3 kvinnliga lärare, hvarförutom för vissa ämnen 
använd i s tillfälligtvis anställde lärare. Skolan har uppe
hållits med anslag dels af statsverket, 4,000 kr. årligen (4,500 
kronor år 1905), dels al landstinget, 2,800 kronor årligen, 
och dels af kommuner och enskilde. Elevafgifterna hafva 
växlat mellan 980 och 1,980 kronor årligen och' i medeltal ut
gjort 1,700 kronor för hvart och ett af periodens år. Skolans 
sammanlagda utgifter hafva uppgått till omkring 11,000 
kronor årligen, utgifterna för elevhushållet oberäknade. För
utom undervisningen åt skolans elever hafva af skolan an
ordnats dels kortare praktiska kurser i landtbruk, träd
gårdsskötsel, fruktanvändning och ladugårdsskötsel och dels 
103 offentliga föreläsningar, däraf 45 hållits i enskilda kom
muner. De praktiska kurserna ,hafva fortgått under samman
lagdt 293 dagar och bevistats af tillsammans 352 elever. 

Då de för skolan från början förhyrda lokalerna i 
närheten af Ås sockens kyrka voro otillräckliga och i flere 
hänseenden olämpliga, bildades år 1905 en registrerad före
ning för ekonomisk verksamhet med uppgift a t t mot fem' 
procents ränta å det i föreningen insatta kapital tillhanda
hålla folkhögskolan erforderliga lokaler. Samma år beviljades 
skolan som byggnadsanslag af landstinget 25,000 kronor och 
af As kommun 5,000 kronor.^ Med dessa belopp och andra 
för byggnadsändamål afsedda" till skolan skänkta medel in
gick skolan såsom delägare i byggnadsföreningen, i hvil
ken hon sålunda äger det ojämförligt största antalet insatser. 
En vackert belägen byggnadsplats om 8 hektars areal vid 
stranden af Storsjön 1 kilometer från Tängs järnvägsstation 
inköptes, och byggnadsarbetet tog oförtöfvadt sin början och 
bedrefs så raskt, a t t de till en början oundgängligen nöd

vändiga lokalerna kunde tagas i bruk vid det nya läsårets 
ingång hösten 1906. 

Ar 1902 inrättades Östersunds tekniska aftonskola, soni 
sedan dess vari t i verksamhet .och meddelat undervisning 
i linearritning och frihandsteckning, bokföring, räkning, rät t-
och uppsatsskrifning samt träslöjd. Skolan, som under de 
7 terminer, undervisningen pågått före 1905 års slut, haft 
tillsammans 771 elever, har haft årliga anslag af Östersunds 
stad, 1,200 kronor, länets hushållningssällskap, 250, Öster
sunds handtverksförening, 200, och Östersunds handels- och 
industriidkareförening, 100 kronor, äfvensom statsanslag, 500 
kronor år 1904 och 800 kronor år 1905. 

Vid 1905 års utgång funnos 7 föreläsningsföreningar, 
samtliga med undantag af Östersunds arbetareinstitut, som 
började sin verksamhet år 1899, bildade under femårsperio
den. Af dem har Östersunds arbetareinstitut åtnjuti t stats
anslag. 800 kronor årligen, under hela perioden, Jämtlands 
läns ungdomsförbund sedan 1903 årligen 400 kronor och 
Krokoms föreläsningsförening sedan 1904. årligen 200 kronor. 
Föreningarna hafva utvecklat en liflig verksamhet och under
kastat sig betydliga uppoffringar för föreläsningars anord
nande. Ensamt arbetareinstitutet har anordnat omkring 50 
föreläsningar årligen, hållna dels af föreläsare från orten 
och dels af från andra prter tillkallade föreläsare. Till 
dess verksamhet hafva bidrag lämnats af Östersunds stad med 
G00 och af enskilda med omkring 900 kronor årligen. 

Sommaren 1904 anordnades i Östersund på initiativ af 
Östersunds distriktsloge af goodtemplarorden populär-veten
skapliga föreläsningskurser, s. k. sommarkurser, bevistade 
af talrika åhörareskaror. Kostnaderna bestredos med anslag 
af Östersunds stad, distriktslogen och Jämtlands läns ung
domsförbund samt deltagarnes kursafgifter. 

Ärligen har Jämtlands läns ungdomsförbund anordnat, 
ett stort s. k. ungdomsmötc för hela länet, därvid föredrag 
hållits såväl af fosterländskt innehåll som öfver praktiska 
ämnen. I många af länels kommuner hafva bildats afdel-
ningar af förbundet, s. k. ungdomsföreningar. I föregående 
femårsberättelse har lämnats en redogörelse för förbundets 
ändamål och verksamhet. 

Af vandringsbibliotek funnos år 1905 inom länet IG. De 
gamla sockenbiblioteken, af livilka enligt uppgift e t t tjiigu-
tal finnes i länet, hafva råkat i förfall och på senare tider 
ej anlitats i nämnvärd mån, då de innehålla mest föråldrad 
litteratur. Sedan Riksdagen år 1905 beviljat medel till 
understöd åt folkbibliotek, torde intresset för dessa inrätt
ningar till bildningsspridande åter komma a t t vakna. 

Såsom i sin mån belysande för länsbefolkningens läs
lust meddelas här, liksom i föregående femårsberättelse, 
några siffror rörande den periodiska litteraturens spridning 
inom länet. Genom postanstalterna utdelades vid 1905 års 
slut dagliga tidningar till 3,989 prenumeranter, tidningar 
.utkommande 3 eller 4 gånger i veckan till 12,074, vecko-
och" halfveckotidningar till 1G,472 samt tidskrifter och tid
ningar utkommande med mer än en veckas mellanrum till 
1,144 prenumeranter. Vid utgången af år 1900 utdelades 
dagliga tidningar till 3,339 prenumeranter och andra tidnin
gar och tidskrifter till 25,951. 

I Östersund utgåfvos under femårsperioden 5 t idningar: 

Af staten erkända församlingar med bekännelse af vi
kande från statskyrkan finnas icke inom länet, och torde 
antalet sekteriska trosbekännare inom länet hafva snarare 
aftagit än tilltagit. Tillförlitliga uppgifter om dylika tros-
bekännares antal föreligga emellertid ej, men antalet af dem 
uppförda gudstjänstlokaler företer någon ökning och utgjorde 
vid utgången af år 1905: 

'/os. K. MujUs BefuUamijthafvandes femttrshtratteUrr 1901—1905. Jämtlands län. 
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Östersunds-Posten, Jämtlands-Posten, Jämtlands Tidning, 
Jämtlandskuriren och Jämtland. Den sistnämnda är egent
ligen en veckoupplaga af Östersunds-Posten, som utkommsr 
fyra gånger i veckan. De öfriga utkomma tre gånger i vec
kan. 

Boklådor funnos år 1905 till ett antal af 2 jämte en 
s. k. missionsbokhandel i Östersund, genom hvilka samma 
år försåldes böcker för omkring 75,000 kronor. Mindre bok-
försäljningai funnos jämväl i Strömsund, Mörsill och Hjär-
pcn. 

En boksamling af bestående värde äger länet uti Zetter-
strömska biblioteket, af medicine professorn vid Uppsala 
universitet Carl Zettcrström genom testamente den 31 maj 
181G skänkt till Erösö trivialskola såsom början till ett 
bibliotek för Jämtland och inrymdt i ett särskildt för ända
målet uppfördt stenhus i närheten af den plats, där trivial'-, 
skolan då fanns, på Erösön, 8 kilometer från Östersund. 
Detta bibliotek, som enligt år 1882 afslutad realkatalog 
innehöll 37,410 skrifter, större och mindre, jämte en stor 
mängd porträtt, har sedermera ökats'genom åtskilliga gåfvor 
och inköp samt. byten. Framför allt hafva grefve Kudolf 
Adlersparre och arkitekten J . A. AVinqvist lämnat särdeles 
värdefulla gåfvor af böcker, handlingar, porträtt och taflor. 
På framställning af länets landsting har Kungl. Maj:t med 
Eiksdagens samtycke genom nådigt bref den 21 juli 1905 
under vissa villkor medgifvit, a t t Zetterströmska bibliote
ket finge flyttas till Östersund att där under namn af 
Jämtlands bibliotek inrymmas och för framtiden förvaras 
i en. lämpligt belägen stenbyggnad af den storlek, att i 
densamma jämväl kunde förvaras andra boksamlingar, som 
redan blifvit eller kunde under den närmaste framtiden 
förväntas blifva skänkta eller eljest lämnade till ett biblio
tek för Jämtland. Landstinget har åtagit sig att uppföra 
det nya bibliotekshuset med förefintliga donationsmedel och 
de medel, som förväntas komma at t inflyta genom för
säljning af gamla bibliotekshuset med tomt, hvilket en
ligt nyssnämnda nådiga bref skall, sedan det nya biblio
tekshuset i Östersund blifvit uppfördt och godkändt, af 
Kammarkollegium med äganderätt öfverlåtas på landstinget. 
Vidare har dels landstinget förbundit sig at t ansvara för 
en aflöning af minst 500 kronor årligen åt bibliotekarien 
och dels stadsfullmäktige i Östersund beslutit bidraga till 
biblioteksbyggnaden med 3,500 kronor samt upplåta plats 
för densamma. Uppförandet af den nya byggnaden har 
emellertid ännu ej tagit sin början. 

Så snart Zetterströmska biblioteket blifvit flyttadt till 
Östersund, skall enligt gåfvobref, som på grund af framlidne 
folkskoleinspektören i Stockholm C. J . Meijerbergs den 14 
juni 1899 upprättade testamente den 3 mars 1904 utfärdats 
af professorn vid Stockholms högskola Ivar Bendixson, största 
delen af Meijerbergs efterlämnade stora och dyrbara bok
samling, hvilken redan öfvcrlämnats till Konungens Befall-
ningshafvande, införlifvas med Jämtlands bibliotek. 

Såsom medel at t sprida kunskap om länets natur 
och dess befolkning torde de befintliga samlingarna af 
fornsalccr och etnografiska föremål m. ni. förtjäna a t t här 
omnämnas. Af sådana, afsedda för allmänheten och inne
hållande föremål utan inskränkning till viss specialitet, 

finnas två, en i Östersund och en i Härjedalen. Den först
nämnda tillhör Jämtlands läns fornminnesförening, stiftad 
på initiativ af framlidne landshöfdingen friherre John Eric
son år 1887 med ändamål a t t uppsöka och vårda inom länet 
befintliga fasta minnesmärken, såsom grafhögar, runstenar, 
hällristningar, skansar m. m. dylikt, skydda och tillvara
taga samt samla och ordna länets fornsaker, samla och 
uppteckna allt, som kan vara upplysande för länets historia, 
folkspråk och seder samt hos allmänheten väcka och under
hålla deltagande för föreningens syften. Föreningen utger 
äfven en tidskrift, hvaraf under femårsperioden utkommit , 
fjärde häftet af andra bandet och fyra häften af tredje 
bandet och hvaruti meddelas beskrifningar och teckningar 
af länets fasta fornlämningar, däribland (i första häftet 
af tredje bandet) samtliga skansar i Jämtland och Härje
dalen, och i länet gjorda fornfynd, aftryck af gamla hand
lingar rörande länet o. s. v. Samlingarna innehålla omkring 
700 nummer, däraf omkring 60 föremål från den arktiska 
stenåldern och en del bronsföremål funna inom länet. Af 
brist på medel kan föreningen för närvarande ej hålla sina 
samlingar tillgängliga för allmänheten, hvilkens intresse 
för föreningens sträfvande därför hittills varit ringa. 

Lyckligare i detta hänseende är fornminnesföreningen 
i .Härjedalen, hvilken på initiativ af kaptenen vid Jämt
lands fältjägarregemente O. E. Jansson och handlanden 
E. Fundin i Funäsdalen bildats den 1 januari 1894 under 
namn af Tännäs och Storsjö socknars fornminnesförening, 
hvilket påföljande år förändrats till Västra Härjedalens 
fornminnesförening. Denna förening har nämligen sina sam
lingar förvarade i en ryggåsstuga och ett s. k. härbärge af 
ålderdomligt byggnadssätt, uppförda på en vacker slutt
ning af Funäsdalsberget å märk, som för föreningens räk
ning undantagits vid laga skifte i Tännäs sockens skifteslag. 
Samlingarna utgöras af äldre föremål af kulturhistoriskt 
värde, såsom allmogehusgeråd och redskap, dräkter, arkiv
handlingar, början till et t bibliotek och en samling gamla 
mynt, sedlar och medaljer, h varjämte äfven 'inrymts en 
samling uppstoppade fåglar tillhörande ortens fauna. 

År 1901 har, likaledes på initiativ af kaptenen Jans
son, Jämtlands fältjägarregementes officerskår bildat ett 
museum på Frösö läger med uppgift a t t förvara minnen 
från det gamla Jämtlands dragonregemente samt däraf seder
mera bildade Jämtlands fältjägarregemente och Jämtlands 
hästjägarkår och därigenom utgöra ett bidrag till dessas 
historia äfvensom at t söka väcka intresse såväl hos rege
mentets personal som hos länsbefolkningen i öfrigt för våra 
historiska minnen. Samlingarna förvaras i ett hus, som 
kvarstår från den år 1815 raserade Cronsta skans å Erösön, 
och bestå af uniformspersedlar af gamla modeller, vapen, 
kanonkulor, gamla kompaniarkiv m. m. 

På föreningsväsendets område har stor liflig-het rådt 
under femårsperioden. Utom de föreningar med sociala upp
gifter, som omförmäldes i förra femårsberättelsen, hafva 
nya tillkommit eller tillvunnit sig den betydenhet, at t de 
böra här omnämnas. Sålunda hafva i Östersund inrättats 
loger af Frimurareorden och Odd Fellow orden samt en 
afdelning af Svenska kvinnors kristna nykterhetssällskap 
Hvita bandet, hvilket sällskap har till ändamål a t t mot-
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arbeta bruket af alla slags berusande drycker såsom njut
ningsmedel samt af morfin, nikotin och dj'likt samt at t 
verk'i för sedlighetens och den allmänna moralens höjande. 
Vidare finnas afdelningar af Allmänna svenska prästföre-
ningen och Sveriges allmänna folkskollärarförening samt 
en mängd välgörenhetsföreningar, bland hvilka må näm
nas kvinnoföreningarna Tomtarne och Gnistan, föreningen 
De fattigas vänner, föreningarna för fattiga barns bespis
ning och för fattiga barns beklädnad, Stiftelsen för pauvres 
honteux och Fångvårdsföreningen, alla i Östersund. Sam
manslutningar med politiska eller kommunala syftemål äro 
Frisinnade valmansföreningen i Östersund, Jämtlands läns 
lokalafdelning af Allmänna valmansförbundet, Föreningen 
för kvinnans politiska rösträtt, Östersunds gårdsägarförening, 
hvilken sistnämnda har till uppgift bland annat at t verka 
för för samhället gagneliga reformer samt väcka och under
hålla en god kommunalanda, samt slutligen ett par s. k. 
arbetarkommuner, som äro underafdelningar af socialdemo
kratiska partiet. [ 

Det allmänna hälsotillståndet inom länet under perioden 
betecknas som på det hela taget godt. Ar 1901 hemsöktes 
länet dock af en ganska vidsträckt difteriepidemi med 11.1 
insjuknade i Östersund och 688 i samtliga provinsialläkare
distrikten och med 6 dödsfall i staden och G6 på lands
bygden. Samtidigt uppträdde scharlakansfeber, hvilken, 
ehuru tämligen utbredd (inalles 196 kända fall), företedde en 
i allmänhet mild karaktär. Difteriepidemien fortsatte äfven 
under åren 1902 och 1903, då den var i aftagande. Under 
sistnämnda två år uppträdde äfven en utbredd mässlings-
epidemi äfvensom kikhosta. Under periodens två sista år 
voro de epidemiska sjukdomarne i aftagande utom år 1904 
i Ragunda och Stuguns distrikt, där allmänna hälsotill
ståndet var mindre tillfredsställande. Ar 1905 uppträdde 
i länet akut barnförlamning med 9 af läkarne iakttagna 
fall, Ii var jämte under detta års första månader jämförelse
vis talrika fall af lung- och lungsäcksinflammationer samt 
katarrala åkommor i luftvägarne och andedräktsorganen 
förekommo. 

Det år 1899 påbörjade nya länslasarettet i Östersund 
togs i bruk i början af april 1902 och blef under är 1904 
slutligen fullbordad! Denna sjukvårdsanstalt, inrättad 
efter nutida fordringar, består af en stor lasarettsbygg
nad, inrymmande ,plats för 100 patienter, operationssalar 
och öfriga för anstaltens ändamål erforderliga lokaler, sär
skilda byggnader för veneriskt sjuke och sinnessjuke, hvar-
dera med plats för 12 patienter, byggnad för underläkare 
och portvakt samt obduktionsbyggnad och nödiga ekonomi
byggnader. Hela anläggningen med inventarier har dragit 
en kostnad af omkring 488,000 kronor. 

Ar 1902 har uppförts i Östersund et t ny t t tidsenligt 
epidemisjukhus för staden med plats för 24 patienter. För 
Brunflo och Frösö kommuner finnes jämväl en provisorisk 
epidemisjukstuga i Brunflo socken i närheten af staden. El
jest hafva under femårsperioden ej andra särskilda anord
ningar för smittosamma sjukdomars bekämpande träffats, 
än at t landstinget anslagit ett belopp af 1,800 kronor årligen 
a t t af lasarettsdirektionen användas ti l l bidrag åt de lands
kommuner, som anställa skolade sjuksköterskor, med belopp 

motsvarande hälften af sjuksköterskans årliga kontanta af-
löning af kommunen, dock högst 300 kronor till hvarje 
kommun eller sjuksköterskedistrikt, bestående af flere kom
muner. Detta anslag har dock endast i ringa mån kommit till 
användning, och hela antalet af kommuner i länet anställda 
sjuksköterskor var vid 1905 års utgång 5, däraf 2 i Öster
sunds stad. 

Inom länet har bildats en förening mot tuberkulos, 
hvilken tagit till sin uppgift att med alla t i l l buds stående 
medel verka för bekämpande af tuberkulosen såsom folksjuk
dom i vårt land med särskild hänsyn till förhållandena i 
Jämtlands län. Föreningen, som utgör en underafdelning af 
Nationalföreningen mot tuberkulos, har antagit stadgar, som 
dock ännu ej underställts Nationalföreningen. Den gamla 
länskommittén har för uppförande af en vårdanstalt för 
tuberkelsjuke insamlat medel till en fond, hvarti l l Jämt
lands läns sparbank bidragit med 25,000 kr., och hvilken vid 
periodens slut ännu ej kommit till användning för sitt ända
mål. Desinfektion efter dödsfall af tuberkulos sker i all
mänhet på vederbörande kommuners bekostnad och verkstäl
les merendels af särskildt anställda desinfektörer. 

Bland kurorter i länet må nämnas brunns- och kallvat-
tenkuranstalterna Ytterån, Ragunda och Månsta, hvilka un
der de olika årens kurtider haft särskildt förordnade läkare, 
som handhaft sjukvården, flere sanatorier i Mörsill för be
handling af tuberkulösa patienter samt högfjällssanatorier
na i Storlien, Fjällnäs och Bydalen. 

Antalet apoteksinrättningar utgjorde vid 1905 års slut 
13, däraf 10 själfständiga apotek och 3 medikamentsförråd. 
Antalet praktiserande barnmorskor uppgick vid samma tid 
till 66. 

Genom nådigt bref den 3 november 1905 har förordnats, 
a t t hvad i hälsovårdsstadgan för riket den 25 september 
1874 stadgas om stad skall i tillämpliga delar gälla i Hjär-
pens municipalsamhälle i Undersåkers socken, hvarjämte ge
nom nådigt bref don 25 augusti 1905 föreskrifvits, a t t ena
handa bestämmelser skola gälla för lägenheterna Hårdänge, 
Furutorp och Katrinelund i Brunflo socken, hvilka inför-
lifvats med Odenslunds municipalsamhälle. 

Af smittosamma sjukdomar bland husdjuren hafva före
kommit hufvudsakligast kvarka och perniciös amemi hos 
hästar, farsotartad kastning hos nötkreatur och rödsjuka 
hos svin, hvarjämte två enstaka fall af mjältbrand hafva 
yppats. Ehuruväl betydande förluster tillskyndats djurägare 
särdeles genom den farsotartade kastningen, hafva dessa epi
demier dock icke antagit någon större utbredning eller mera 
elakartad karaktär. Tuberkulos hos nötboskap har visat sig 
rät t allmän inom Svegs veterinärdistrikt. Vid verkställda 
tuberkulinundersökningar å 1,566 djur i 166 olika ladugår
dar hafva procenttalen af djur, som reagerat, växlat mellan 
högst 22-05 o/o (i Lillhärdals socken) och lägst 3-5 o/0 (i y t-
ter-Hogdals socken). I länets öfriga veterinärdistrikt har tu
berkulos hos nötkreatur icke alls eller endast i få fall kunnat 
konstateras. Orsaken till den jämförelsevis starka förekom
sten af tuberkulos och andra smittosamma husdjurssjukdomar 
i Svegs veterinärdistrikt tillskrifves dåliga stall och dålig 
skötsel af husdjuren, framför allt brist på ljus, luft, rörelse 
och' renlighet. 
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I fråga om befolkningens lefnuilssätt är intet a t t till-
lägga till livad i föregående femårsberättelse anförts. 

Hcdan år 1901 inträffade i Frostvikens socken partiell 
missväxt, så att åtgärder på våren 1902 måste vidtagas för 
att med medel ur länets undsättningsfond bispringa en del 
mindre väl lottade, som i följd bäraf råkat i trångmål. Ännu 
svåiare blcfvo förhållandena i denna socken, då skörden där 
totalt slog fel år 1902. Genom i tid vidtagna åtgärder af 
kommittén för förvaltning af undsättningsfonden blefvo 'emel
lertid, innan sjöfarten på Ströms vattudal omöjliggjordes af 
isen, tämligen stora partier undsättningsvaror af olika slag 
på hösten samma år förda till orten, där eljest på grund 
af det aflägsna läget — 24 mil från närmaste järnvägsstation 
— och saknaden af förbindelse med länets vägnät nöden 
under vintern 1902—03 skulle blifvit mycket svår. 

På hösten 1902 visade det sig, att förhållandena knappt 
vore bättre i Härjedalen samt södra, västra, och norra Jämt
land, i del. äfven i nämnda trakter, liksom i större delen af 
mellersta och öfrc Norrland i öfrigt, årsväxten ej ens åter-
gifvit utsädet, l ivad som gjorde ställningen särskildt be
tänklig, var, a t t äfven höskörden på myrar och naturliga 
ängar lämnade yt terst ringa resultat och på många ställen 
genom öfveisvämning och stark nederbörd rent af bortfördes 
af vattnet. I följd häraf måste en stor del boskap säljas eller 
nodslaktas. Då således en allmän nöd syntes stå för dörren, 
tillsatte Konungens Pefallningshafvande den 30 oktober en 
nödlijälpskommitté för länet med uppgift at t söka skaffa sig 
tillförlitlig kännedom om förhållandena i de af missväxt hem
sökta trakter, där nöd kunde befaras uppstå, föranstalta om 
åtgärder till nödens förekommande eller hindrande samt mot
taga och fördela de medel, som för sistnämnda ändamål kunde 
blifva tillgängliga. Från den af K"ungl. Maj:t förordnade 
Centrala nödhjälpskommittén i Stockholm erhöllos tillsam
mans ]f)5,!)U) kronor, på listor insamlades 38,127 kr. 8 öre 
och' från skilda orter i södra och mellersta Sverige kommo 
till de nödlidandes understöd stora sändningar af hö, halm, 
spannmål, potatis och' äfven en del kläder. Genom dessa 
rika gåfvor, som af länets nödlijälpskommitté med biträde 
af i socknarne tillsatta niklhjälpsnämiuler fördelades bland 
de nödlidande, a (hjälptes nöden, hvarjämte genom en af hus
hållningssällskapet tillsatt kommitté utsädesspannmål an
skaffades och utdelades såsom lån. Då nödhjälpskommittén 
nMutade sin verksamhet, återstod ett outdeladt belopp af 
13,25;! kr. 20 öre, som jämte aflämnade skuldsedlar för i 
form af lån meddelad undsättning öfverfördes till länets und
sättningsfond. 

Al t 1902 års missväxt och derr svaga skörd, som äfven 
åi et 1903 gaf, verkat, nedtryckande på det ekonomiska till
ståndet i länet och för många, särskildt bland dem, som för 
sitt uppehälle varit väsentligen beroende af jordbrukets ställ
ning, medfört långvarigt betryck, säger sig själf. Detta 
framgår ock med full klarhet af den starka utvandringen 
från läneV till främmande land under åren 1902—1905. I 
viss mån belysande för samma förhållande äro också följande 
siffror, utvisande antalet konkurser, exekutiva fastighets-
auktioner, protesterade växlar och vid rådstufvurätten i Öster
sund handlagda växelmål: 

Konkurser, i h'vilka offentlig stämning utfärdats: 

Motsvarande antal voro för åren 1896—1900: Konkurser 
281, exekutiva fastighetsauktioner 1G3, protesterade växlar 
10,785, handlagda växelmål 2,476. 

Mindre spår af de ekonomiska svårigheter, som åtföljt 
de dåliga skördarna, företer statistiken öfver lagsöknings-
målen, hvilket emellertid har sin förklaring däruti, at t sedan 
allmänheten alltmera vant sig att i penningangelägenheter 
vända sig till bankerna, och penninglån enskilde emellan 
därför jämförelsevis sällan förekomma, växeln blifvit den 
mest använda formen för lån på kort tid utan säkerhet iaf 
inteckning eller värdepapper. Do anhängiggjorda lagsök
ningsmålen, hvilkas antal åren 1896—1900 uppgick till 4,770, 
äfvensom summan af de i lagsökningsväg utdömda belopp 
hafva utgjort 

År 1901. År 1902. År 1903. År 1904. År 1905. Summa. 

Lagsöliiiiugsmfil . 835 901 929 794 76S 4,227 
Belopp, i kr. 302,49827 446,23560 326,20259 247,79903 289,329 01l,<il2,00ö 10 

I stort sedt kan det ekonomiska tillståndet i länet, hvil
ket i förra femårsberättelsen betecknades såsom godt, icke 
sägas hafva åtminstone undergått någon försämring under 
åren 1901—1905, om än något märkligt framåtskridande icke 
är att anteckna. Penningtillgången torde hafva någorlunda 
motsvarat länets behof af rörelsemedel, de banker, som hafva 
sina hufvudkontor inom länet, hafva ökat sina fonder med 
sammanlagd! 912,558 kronor, och allmänhetens på deposi
tions-, kapital- och sparkasseräkningar i bankerna, insatta 
medel hafva vuxit med 4,724,001 kronor, oberäknadt i post
sparbanken insatta medel. 

Om sålunda länet tagit mindre skada af de svaga åren, 
än anledning varit a t t befara, så är orsaken härtill a t t söka 
i det förhållande, a t t befolkningen till en så betydande del 
hämtar sina inkomster från trävarurörelsen, h vil ken utmärkts 
af liflig efterfrågan och ständigt stigande pris på råvaran. 

Do kooperativa idéerna, synas vara i stark utbredning 
inom länet, särskildt bland landtmännen. Under femårsperio
den hafva hos Konungens Befallningshafvande registrerats 
89 föreningar för ekonomisk verksamhet. Hela antalet regist
rerade sådana föreningar var vid 1905 års utgång 115, däraf 
ej mindre än 35 landtmannaförenrngar med uppgift at t för 
delägarnes gemensamma räkning göra uppköp af gödnings
ämnen, frövaror och dylika förnödenheter samt i förekom
mande fall afsätta alster af medlemmarnes verksamhet eller 
a t t bedrifva förädlingsverksämhet, företrädesvis mejerirörel
se; 18 föreningar hade industriell verksamhet för delägarnes 

Vid rådstufvurätten i Östersund handlagda växelmål,: 
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räkning iill uppgift, hufvudsakligeii sågverksrörelse i mindre 
omfattning; 50 afsågo uppförande och underhåll af lokaler för 
föieningar med andra än ekonomiska syftemål; blott 4 voro 
egentliga konsumtionsföreningar; och de öfriga 8 hade upp
gifter al' skilda slag, såsom att uppföra och tillhandahålla 
badhus, ångbåtsbryggor och dylikt. 

Bland industriarbotarbefolkningcn i la.net äro de social-
demokiatiska idéerna starkt utbredda. Uock har arbetarnas 
sammanslutning till föreningar för fackliga, sociala eller poli
tiska ändamål ej gått synnerligen mycket framåt sedan år 
1900, då, enligt livad i Konungens Bcfallningshafvandes fem-
årsberättelse omförmäldcs, inom länet funnos 8 till social
demokratiska landsorganisationen hörande fackföreningar 
med tillsammans omkring 2G0 medlemmar och 2 icke social
demokratiska fackföreningar med omkring 230 medlemmar. 

At t vinna exakta upplysningar om förhållandet liär-
utinnan vid 1905 års utgång har icke varit möjligt. Af 
föreliggande uppgifter a t t döma kan dock antagas, a t t då 
funnits 7 fackföreningar (grofarbetare, plåtslageri-, träindu
stri-, järn- och metall-, gjuteri- och bagcriarbetare) med till
sammans 113 medlemmar i Östersund samt 3 fackföreningar 
uteslutande sågverks- och brädgårdsarbetare) med omkring 
350 medlemmar på landsbygden, alla anslutna till social
demokratiska landsorganisationen. Utanför denna organisa
tion stodo fackföreningar af järnvägsbetjänte (2 föreningar), 
postvaktbetjänte, skiädderiarbetare och boktryekeriarbetare 
med tillsammans omkring 350 medlemmar. 

I Östersund, Hissmofors, Trångsviken och Hjärpcn fun
nos s. k. socialdemokratiska ungdomsklubbar och i Östersund 
en s. k. arbetarkommun, med 60 medlemmar. 

Under år 1901 inträffade i Östersund två strejker, don 
ena vid Östersunds-Postens boktryckeri, omfattande 18 ar
betare, och den andra vid O. AV. Claréus ångbageri, om
fattande 11 arbetare. Ingendera af dessa strejker ledde till 
omedelbar uppgörelse mellan arbetsgifvare och arbetare, utan 
arbetet fortsattes med icke organiserade arbetare, medan de 
båda arbetsställena af vederbörande fackföreningar.voro »bloc-
keiade», hvilket förhållande fortfor vid ångbagorict till den 
10 juli 1904 och vid boktryckeriet ännu vid femårsperiodens 
utgång. Under den s. k. storstrejken år 1902 nedlade enligt 
uppgift äfven i Östersund omkring 150 arbetare i olika yrken 
arbetet under tre dagar. I öfrigt hafva inga arbetsinställelser 
ägt ium i länet under åren 1901—1905. 

Med anledning af kungl. kungörelsen den 17 juni 1904 
angående allmänna villkor och bestämmelser för den af 
Kungl. Maj:t och Riksdagen beslutade egnaliemslånerörclscn 
beslöt länets hushållningssällskap vid extra sammanträde den 
14 januari 1905 at t förmedla egnahemslån och tillsatte för 
denna verksamhets bedrifvande en egnahemsnämnd af tre 
ledamöter, för hvilken reglemente vid samma tillfälle fast
ställdes. Sällskapet, sökte och erhöll för år 1905 ett statslån 
å 100,000 kronor för meddelande af lån till egna hem med 
jordbruk och beviljade under året sjutton lån å tillsammans 
39,700 kronor. Enligt reglementet fördelas lånen af säll-

På föreningsbaiiorna lossades 227,738 skott år 1901, 
339,690 år 1902, 261,671 år 1903, 294,861 år 1904 och 
320,381 år 1905 samt å fältskjutningar sistnämnda år 2,77G 
skott. 

Intresset för idrotten har under femårsperioden varit 
starkt uppåtgående oeli har utbredt sig till alla samhälls
klasser äfvensom till den kvinnliga ungdomen. Ar 1905 fun
nos 12 mera betydande idrottsföreningar. Af dessa afsåg 
en uteslutande hastsport, nämligen Norrlands fältridtklubb, 
livilkens styrelse har si t t säte i Östersund. Den hade omkring 
80 medlemmar och anordnar årligen två större täflingar, en 
på vintern och en på sommaren, i hvilka ryt tare från vidt 
skilda håll i riket deltaga. Sex föreningar, nämligen östai" 
sunds skidlöparklubb, Mörsills skidlöparklubb, öfre Härje
dalens skidlöparförcning, Hjärpens sulfitfabriks skidlöpar
klubb, Linsells skidlöparförcning och Jämtlands skidlöpar 
förbund, det sistnämnda en sammanslutning af alla skidlöpar-
föreningar i länet, ägna sig uteslutande åt skidsporten, hvil
ken naturligtvis i detta län med dess långa snörika vintrar 
och dess för skidåkning särskildt lämpliga terräng intager 
första rummet. De öfriga föreningarna — Norrlands artilleri
regementes idrottsförening, ö s t r a Jämtlands förenade idrotts
klubbar, Nedre Härjedalens idrottsförening, Goodtemplar-
logen Härjeådalsblommans sportklubb i Lillhärdal och Svegs 
idrottsklubb — hade ti l l ändamål utöfvande af idrott utan 
inskränkning till visst slag däraf. Samtliga föreningarna 
hafva verkat genom anordnande af dels gemensamma tif-
ningar och täflingar inom föreningen och dels, en eller flera 
gånger årligen, större täflingar, till hvilka äfven medlem
mar af andra idrottsföreningar ägt tillträde. 

skåpets förvaltningsutskott, sedan egnahemsnämnden upprät
tat föi slag. 

De registrerade sjukkassorna hafva håll i t sig vid sanima 
antal som under åren 1896—1900, eller allenast 5. 

Det frivilliga skatteväsendet, som genom kungl. brefvet 
den 26 juni 1903 erhållit en fast organisation och klar t an-
gifna mål, är alltjämt föremål för länsbefolkningens lifliga 
intiesse. Såväl skytteföreningarnes antal som antalet med
lemmar i föreningarne hafva vunnit ej obetydlig tillväxt, 
på sätt följande siffror utvisa: 

Under år 1905 hafva länets skytteföreningar åtnjutit 
statsanslag till sainmanlagdt belopp af 10,125 kronor. I 
förbundets täflingar hafva deltagit: 

http://la.net
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3 . Näringar . 

A) Jordbruk. Såsom förut anmärkts, hafva åren 1902 
och 1003 utmärkts det förra af missväxt och det senare 
af dålig skörd. De öfriga åren af femårsperioden har skörden 
däremot lämnat fullt goda resultat. För de åtgärder, som 
vidtogos för att undanröja eller mildra de menliga följderna 
af 1902 års missväxt, är förut redogjordt. 

Arbetet med utdihiiny af frostförande myrmarker har 
fortgått i ungefär samma omfattning som under åren 189G— 
1900, såsom följande tabell utvisar: 

Den genom, frostminskningsföretagen under åren 1898— 
1900 vattenbefriade arealen uppgick till 5,409-87 hektar och 
beräknade kostnaden för dessa företag till sammanlagdt 
316,555 kronor. Vidden af de marker, som genom statsunder
stödda afdikningsföretag befriats från vatten under tiden 
från och med 1841 till ocli med 1905, uppgår till samman
lagdt 50,562-63 hektar. 

Under femårsperioden hafva afslutats 29 laga skiften, 
omfattande tillhopa 204,163 hektar och tillsammans 757 del
ägare, af hvilka 166 utflyttats. Hemmansklyfningar och ägo-
styckningar hafva verkställts på en areal af 373,782 hektar, 
som delats på 1,986 lotter. Enligt Landtmäteristyrelseng 
underdåniga berättelse för år 1905 återstodo vid nämnda 
års utgång allenast 60 mantal å landsbygden, som ej alls 
varit föremål för enskifte, laga skifte eller ock storskifte, som 
troligen ej rubbas. Huru stor arealen af den sålunda oskiftade 
marken är, därom föreligga ej uppgifter. 

Af länets ägovidd, 4,731,694 hektar (oberäknadt vatten), 
utgjorde den odlade jorden år 1905 54,211 hektar, däraf 54,043 
hektar åker och 168 hektar träd- och kålgårdar, och hade 
alltså från år 1900, då den odlade jordens areal beräknades 
till 52,085-7 hektar, ökats med 2,125-3 hektar eller 408 o/o. 
Den naturliga ängen hade minskats från 40,876 hektar år 1900 
till 40,169 hektar år 1905. Talen för den odlade arealens 
tillväxt under åren 1891—1895 och 1896—1900 voro respek
tive 11-5 o/o (5,176-5 hektar) och 3-89 o/„ (1,950-5 hektar). 

Nyodlingsföretagens sålunda jämförelsevis inskränkta 
omfång har ingalunda sin grund i brist på duglig odlings
mark. Tillgången på sådan af ypperlig beskaffenhet är tvärt
om praktiskt taget obegränsad. Men ehuru allmänhetens in
tresse för jordbruket, tack vare ett intensivt upplysningsar
bete och de åtgärder, som från statens och hushållningssäll
skapets sida alltjämt vidtagas till jordbrukets främjande, 

visar sig stadt i stark tillväxt, lägga en del för orten utmär
kande förhållanden ännu mäktiga hinder i vägen för en 
lifligare företagsamhet på detta område. 

Sålunda saknas i följd af bristen på moderna kommunika
tioner möjlighet för jordbrukarne at t till lönande pris för
skaffa sig konstgjorda gödningsämnen och afsätta sina pro
dukter. Den lätthet, hvarmed penningar kunnat förtjänas 
genom spekulationsaffärer i skog eller arbete med skogsaf-
verkning, har dragit såväl landtmännens som de lösa arbe-
tarnes håg från det mödosammare och till synes mindre gif-
vande jordbruksarbetet. Genom den ifriga sträfvan at t för-
värfva jordegendom, som under de senaste decennierna trä
varuindustrien ådagalagt, har slutligen priset på sådan egen
dom uppdrifvits till en höjd, vida öfverstigande det värde, 
som motsvaras af den afkastning, äfven det bäst skötta 
jordbruk kan lämna, i följd hvaraf, såsom i tidigare fem-
årsberättelser framhållits, jorden i betänklig omfattning 
öfvergått ur den jordbrukande befolkningens till trävaru
industriens ägo. 

Enligt den undersökning, som verkställdes på Norrlands
kommitténs föranstaltande, ägde sågverksaktiebolag, enskilda 
sågverksägare och bruksägare vid utgången af år 1900 ej 
mindre än 242-391 mantal af länets hela skattetal, då be-
räknadt till 1,106-009 mantal, och 21-9 o/0 eller 1,602,027 
hektar af hela arealen. Sedermera har under åren 1901 — 
1905 endast af inhemska aktiebolag förvärfvats jordegendom 
för tillhopa 1,623,291 kronor, däraf hemmansdelar till sam
manlagdt skattetal af 26-780 mantal. I hvilken omfattning 
under samma tid handelsbolag, föreningar för ekonomisk verk
samhet samt enskilde sågverksägare och skogsspekulanter för-
väriVat jordegendom inom länet, därom föreligger ingen ut
redning, men det finnes all anledning antaga, att detta för-
väif varit betydligt. 

Utförligare redogörelse för aktiebolagens fasta egendom 
meddelas i tab. 5. Denna egendomsfördelning på länets sär
skilda socknar m. m. framgår af tabell B (sid. 15). Den 
utomordentliga stegringen af ifrågavarande egendoms taxe
ringsvärde, som visar sig vid jämförelsen mellan berörda ta
beller och motsvarande uppgifter i förra femårsberättelsen 
(tab. 5 och 6), eller hvad jordbruksfastigheterna beträffar 
från 8,622,900 kr. år 1900 till 19,556,100 kr. år 1905, beror till 
h'ufvudsakligaste delen på den stora förhöjning af alla fas
tigheters taxeringsvärden på landsbygden, som genomför
des vid 1903 års taxeringsförrättningar. 

Villkoren för jordbruksnäringens förkofran i länet torde 
emellertid komma at t inom en ej aflägsen framtid i hög grad 
förbättras, då det synes vara hopp om, at t en järnväg ge
nom länet i dess längdriktning skall genom statens försorg 
komma till stånd såsom en länk i den tillämnade inlandsba
nan till Boden, och at t Norrlandskommitténs den 27 oktober 
1904 afgifna vidt omfattande förslag till åtgärder för främ
jande af jordbrukets utveckling i Norrland och Dalarne skola 
i väsentliga delar blifva lag. 
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Bland de inom länet odlade växtslagen intager kornet 
fortfarande första rummet såsom ortens hufvudsäde, men råg
odlingen vinner mer och mer mark, och odlingen af rofvor 
har under femårsperiodens senare del vunnit anmärkningsvärd 
utbredning, hvilket sistnämnda förhållande står i samband 
med inträdande förbättrad ladugårdsskötsel. Af den odlade 
jorden användes största delen, eller 39,482 hektar, till foder-
växtodling och endast 13,779 hektar till säd och rotfrukter. 

För att bereda mindre jordbrukare tillfälle at t utomläns 
studera välskötta mindre jordbruk anordnades under ledning 
af lansagronomen år 1903 för första gången en studieresa 
till södra Sverige och Danmark, och hafva sådana resor seder
mera årligen företagits och af vederbörande omfattats med 
synnerligt intresse. 

Ar 1902 infördes af hushållningssällskapet med bidrag 
af statsmedel premiering af mindre jordbruk, i hvilket af-
seendo länet indelats i tre distrikt, inom hvilka premierin
gen i tur och ordning äger rum hvart tredje år. 

Från dessa premieringar meddelas följande siffror: 

För att åstadkomma samverkan mellan de inom länet 
bildade, här ofvan i kapitlet om invånare omnämnda landt-

Tab. B. Aktiebolag tillhöriga egendomar inom Jämtlands län åren 1895, 1900 och 1905. 

') Häri ingå jämväl egendomar tillhörande utländska aktiebolag. 
s) Ar 1905 funnos inom länet inga egendomar tillhörande utländska aktiebolag. 
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mannaföreningarna och sålunda med än större effektivitet 
verka för deras mål at t bland annat vid anskaffande af jord
bi uksförnödenheter bereda föreningsmedlemmarne de största 
möjliga förmåner har en sammanslutning ägt rum under be
nämning Londimänncns centralförening, livilken jämväl re
gisserats såsom ekonomisk förening utan personlig ansva-
lighct och till h vilken vid femårsperiodens slut anslutit sig 
23 af landtmannaföreningarna. 

Arbetet för utbredande af kännedom om myrmarkernas 
viiido och lämpligaste sättet för deras odling har fortgått 
med växande ifver. Svenska mosskulturföreningen, som åt
njuter bidrag från länets landsting och hushållningssällskap, 
har fortfarande under den gångna femårsperioden underhållit 
föi söksfält samt förevisningsfält på skilda orter i länet, hvar-
jämté föreningens kulturingenjör efter rekvisition verkställt 
talrika undersökningar å myrmarker och meddelat råd och 
anvisningar om deras odling och lämpligaste användning. 
Af stipendiater, som deltagit i de af hushållningssällskapet 
anordnade studieresorna, hafva också för lösning på praktisk 
väg af en del kulturfrågor bildats försöksföreningar, genom 
hvilkas verksamhet äfven vunnits upptysande resultat. 
På våren 1904 anlades vid länets folkhögskola en liten för
söksanstalt för jordbruket, hvilken år 1905 utvidgades och 
då omfattade 1-08 hektar jämte ladugård med 2 kor för ut
fodringsförsök. Försöksfälten hafva demonstrerats för all
mänheten, och försöksverksamhetens resultat hafva offentlig
gjorts i en serie småskrifter. 

Vid länets landtniannaskola i Ope hafva under fem
årsperioden 99 elever och' vid folkhögskolans landtmannaaf-
delning 8 elever åtnjutit undervisning. Hed få undantag 
liai"va dessa tillhört länet och efter afslutade studier återgått 
till egna eller föräldrarnes jordbruk. 

Tillfälle att erhålla undervisning i trädgårdsskötsel har 
föi ut icke funnits i länet. För att afhjälpa denna brist 
hafva vid länets folkhögskola under åren 1902—1905 anord
nats åtta trädgårdskurser under tillsammans 109 dagar. 
Dessa kurser, som omfattats med lifligt intresse och bevistats 
ai" tillsammans 120 deltagare, hafva kraftigt bidragit a t t 
väcka hågen för den ej blott ur ekonomisk synpunkt, utan 
äfven för skönhetssinnets och hemkärlekens höjande så be
tydelsefulla, men ännu blott i ringa grad uppmärksammade 
trädgårdsodlingen i länet. Förbrukningen af trädgårdsalster 
ökas år från år, och behofvet fyllcs numera till hufvud-
saklig del af ortens egen produktion, om man undantager 
sådana bär och frukter, som på grund af klimatet icke kunna 
odlas i länet. Hushållningssällskapet och Östersunds stad 
underhåll i livar sin plantskola invid Östersund. Dessa plant
skolor jämte handclsträdgårdsmästarnes plantskolor äro dock 
3J i stånd att fylla ortens behof af plantor, utan införas 
sådana årligen i afsevärd mängd från andra orter. Den af 
hushållningssällskapet af lönade länsträdgårdsmästaren går 
allmänheten till hända med biträde vid anläggning och för-
bättiing af trädgårdar. Genom hans försorg hafva under 
femårsperioden utplanterats 21,-138 träd- och buskplantor. 

Ar 1901 deltog länet med framgång i 19 :e allmänna 
svenska landtbruksniölet i Gäfle och den i samband därmed 
anordnade husslöjds- och industriutställningen. Statens för
sta oeli andra hederspris tillföllo därvid två ladugårdsbesätt-

ningai af fjällboskap från Jämtland, förutom flockpris och 
pris för enskilda djur, hvarjämte.länets kollektivutställning 
af hemslöjdsalster tillerkändes hedersdiplom för guldmedalj. 
Landtbruksmöte för länet ägde rum i Östersund år 1905 
och omfattade utställningar af husdjur, jordbruks- och ladu-
gårdsprodukter, trädgårdsalster, åkerbruksredskap och ma
skiner samt husslöjds- och industrialster. Utställningarna 
voro rikhaltiga och ansågos bära vittne och betydände- fram
steg i alla riktningar. 

Tabellerna C och D (sid. 17) redogöra för markegångs-
och handelspris på råg, korn och ärter samt arbetslöner. 

B) Boskapsskötsel. Arbetet med boskapsafvelns för
bättrande har, med ledning af den under perioden fortgående 
premicringen, visat goda resultat. De hos fjällboskapen inne
boende anlagen till goda egenskaper .hafva, där man plan
mässigt arbetat på deras utveckling, mer och mer framträdt, 
hvarför nu inom länet finnas flera stammar af ganska högt 
bruks- och afvelsvärde, hvilkas afkommor äro eftersökta och 
Letalas med höga pris. Största svårigheten, man haft a t t 
bekämpa vid förädlingsarbetet, och som ännu delvis återstår 
olöst, är den rådande bristen på goda, kraftiga afvelstjurar. 
För att söka afhjälpa denna olägenhet har särskild ersätt
ning utgått för hållande inom de skilda kretsarne af s. k. 
stamtjurar. I ändamål at t bereda tillgång på sådana, ut
gående från besättningar med framstående egenskaper såsom 
bruksdjur, har, sedan Riksdagen på Kungl. Maj:ts framställ
ning anvisat medel såsom bidrag till bildande och' upprätthål
lande af afvelscentra för nötboskap, efter föregående täfling 
som under urvalsnämndens kontroll fortgått från 1 novem
ber 1903 till 1 november 1905, emellan fem inom länet därtill 
anmälda besättningar, den af Landtbruksstyrelsen tillsatta 
piisnämnden föreslagit fyra besättningar till afvelscentra 
och en till erhållande af uppmuntringspris. På Landtbruks-
styrelsens framställning har Kungl. Maj:t sedermera i en
lighet med prisnämndens förslag förklarat följande ladu
gårdsbesättningar inom länet såsom afvelscentra för fjäll
boskap till utgången af år 1910 samt tillerkänt en h'va,r 
ägare af dem följande årliga pris, nämligen: A. Mattssons 
i öf ver byn, Marieby, 1,000 kr.; Nils Nilssons i Tullus, 
Näskott, 800 kr.; Per 01. Olssons i Trollsåsen, Näskott, 800 

Tab. C. Markegångs- och handelspris i Jämtlands län åren 
1901—1905. 
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kr.; samt Nils 01. Olssons i Kosta, As, 800 kr.; livarjämte 
Johan Larsson i Tullus, Näskott, bekommit uppmuntringspris 
för en gäng med 600 kr. 

1902 års svaga skörd hade till följd en betydlig redu
cering af kreatursstocken, särskildt inom de trakter, som 
hårdast drabbades af missväxten, och de senare årens gynn
sammare skördeförhållanden hafva icke förmått fylla de där
igenom uppkomna luckorna. 

Följande sammanställning utvisar antalet hästar och öf-
riga husdjur i länet åren 1900 och 1905: 

Mer och mer inseende betydelsen af boskapsskötseln så
som stöd för jordbruksnäringen, hafva ladugårdsägarne under 

perioden vinnlagt sig om at t genom ändamålsenligare utfod
ring, skötsel och vård af djuren uppdrifva deras afkastning. 
En följd däraf, eller kanske rättare en driffjäder därtill, liar 
varit tendensen till större verksamhet inom mejcrihanäterin-
gens område. Tillförseln af mjölk till mejerierna och dessas 
tillverkningar hafva under perioden, med undantag af svag
året 1902. var i t i jämnt stigande. Äfven. under denna pe
riod har förnämligast tillverkats ost, hvilken med lät thet 
vunnit aisättning till fördelaktigt pris. Tre mindre me-
jeiier hafva under perioden utgåt t , men andra med större 
verkningskrets trädt i stället. År 1905 var mejeriernas i lä
net antal 25, och flera nya Mejeriföreningar hade bildats, 
som först ar 1906 skulle träda i verksamhet. Fortfarande 
äro mejerierna till större delen förlagda inom länets centrala 
eller på kommunikationer bättre tillgodosedda delar, men 
kretsen vidgas mer och' mer utåt . 

Närmare redogörelse för mejerirörelsen meddelas i nedan
stående tabell E. 

Tab. D. Arbetslöner i Jämtlands län åren 1901—1905. 

') Af hela antalet mejerier voro i verksamhet hela året 15 uren 1901 och 1902, 14 åren 1903 och 1905 samt 16 aret 1901. 
s) För ost af separerad mjölk 0'24 a 025 kr. pr kg. 

ai08/o8. L. May.U Befallninr/shafvandes femursberättelser 1901—1905. Jämtlands Un. 3 

Tab. E. Mejerihandteringen i Jämtlands län åren 1901—1905. 
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Medelpriset å smör inom länet åien 1901—-1905 har ut
gjort, i kronor för 1 kilogram: 

För undervisning uti mjölkhushållning i hemmen är af 
hushållningssällskapet anställd en kringresande länsmejerska, 
som tillika meddelar undervisning i mjölkning enligt Hege-
lundfcka mjölkningsmetoden, hvarjämte särskilda kurser varit 
för sådant andamål anordnade. 

Mejeriundervisningen har enligt Landtbruksstyrelsens 
heslut inskränkts .till 3 mejeristationer i stället för förut
varande 5. Mejerierna i Lit och Brunflo hafva i anledning 
där af upphört att vara mejeristationer; hvaremot Krokoms 
mejeri, förut andra åreis, ingått såsom första årets jämte 
Sämsta, och Näldens mejeri kvarstår ensamt såsom andra 
årets mejeristation. Vid de två första årets mejeristationer 
antagas årligen 2 elever, hvilka efter afslutad kurs följande 
år sammanföras till slutlig utbildning vid Näldens mejeri
station. Denna förändring inträdde den 24 oktober 1901. 
Den teoretiska undervisningen vid Näldens mejeristation 
handhafves af länsagronomen, som tillika är länets mejeri
konsulent och hvilkens aflöning bestrides af landsting och 
hushållningssällskap. 

Till hästafvelns förbättrande och för at t rädda den för 
sina i många fall utmärkta egenskaper högt värderade in
hemska norrländska hästen från den undergång, som hotade 
genom under senare åren företagna. korsningar med andra 
därtill olämpliga raser, har länets hushållningssällskap i för
ening med Gäfleborgs, Kopparbergs och Västernorrlands läns 
hushållningssällskap vid indragna f. d. skvadronschefsbostäl-
lot 1 V-i mantal Vången n:r 1 i Alsens socken af detta län 
anordnat en uppfödningsanstalt för afvelshingstar af oblan
dad nordsvensk ras. Ifrågavarande boställe, hvarå arren
det utgick den 14 mars 1903, och som därefter skulle för
säljas, öfvertogs af de förenade hushållningssällskapen på 
ett års ^arrende, hvarefter Kungl. 'Maj.-t med Riksdagens 
samtyckr. öfverlåtit detsamma på berörda hushållningssäll
skap at t af dem från den 14 mars 1904 utan afgift disponeras, 
så länge egendomen användes för det med densamma afsedda 
ändamål, samt med rä t t för sällskapen a t t af egendomens 
skog efter utsyning kostnadsfritt bekomma nödigt bränsle 
samt byggnads- och stängselvirke. Betesrätt är för tio år 
ancnderad å Tunadals aktiebolag tillhöriga fjällhemmanet 
Storbacka med tillhörande fjällbetesmark å Storrun vid öfre 
Oldsjön i Offerdals socken mot bestridande endast af hem
manets årliga utskylder. 

Hvart och ett af de fyra hushållningssällskapen upp
köper årligen 5 lofvande ettåriga hingstföl af ren nordsvensk 
ras, som föras till anstalten, där de under noggrann skötsel 
kvarstå i tre år, hvarefter de, som anses därtill lämpliga, 
utlämnas, såsom beskällare. De öfriga kastreras. Vid 1905 
års utgång funnos vid anstalten 15 länets hushållningssäll

skap tillhörande hingstar och hingstföl, af hvilka de af 
äldre årsklassen, 5 till antalet, äro afsedda att utlämnas 
år 1906. 

Tabell F utvisar de Under femårsperioden i allmänhet 
gällande pris på hästar och nötboskap. 

C) Skogshushållning. Såsom ofvan är i fråga om lä
nets indelning och naturliga beskaffenhet anmärkt, utgjorde 
de allmänna skogarnes areal, renbeteslanden inräknade, år 
1905 tillsammans 1,217,562-89 hektar. Däraf hafva under 
femårsperioden inköpts dels till kronoparker 5,214-87 hektar 
för 210,500 kr. och dels till renbeteslandens utvidgning 
lo,075-9;i hektar för 183,350 kr., från hvilken sistnämnda 
ägovidd dock afsöndrats och försålts en mindre lägenhet för 
4,800 kr. Därjämte hafva af indragna militieboställen till 
kronoparker af satts tillsammans 2,220-86 hektar. Trots 
nämnda tillökningar till kronoparkerna i länet uppgick des
sas areal, som år 1900 beräknades till 142,039-38 hektar, år 
1905 endast till 144,394-77 hektar, hvilket förhållande beror 
dels på den förut omnämnda öfverflyttningen af vissa krono
parker från Härjedalens till Västra Hälsinglands revir och 
dels på under perioden verkställd noggrannare uppmätning 
af nyindelade kronoparker. De olika slagen af allmänna 
skogar samt deras beskaffenhet och fördelning på de särskilda 
reviren framgå af tabell G (sid. 19). 

Afverkningsbeloppen och inkomsterna från kronoparkerna 
hafva utgjort: 

Tab. F . Allmänt gällande handelspris å kreatur i Jämtlands 
län åren 1901—1905, medeltal i kronor. 



Inkomsterna af försåldt virke från alla allmänna skogar 
i länet hai'va uteriort: 

Tab. G. De allmänna skogarnes areal vid 1905 års slut. 

) Häri ingår Fors kyrkoherdeboställe, som är förlagdt till Bispgardens skol-
revir. — s) Vid afvittringen afsatta oafsedt följande inköpta: Norra Jämtlands 
revir 36,265 har, Västra Jämtland» revir 78,065'95 har, Härjedalens,revir 99,62767 
har, eller tillsammans 213,95862 har, mot 796,143 har vid afvittringen afsatta. 
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Jämför man ofvanstående siffror med motsvarande för 
åren 1896—1900, faller det i ögonen, a t t de allmänna sko
garnes afkastning, som då utgjorde 4,468,575 kr. 75 öre, 
med 1,448,398 kr. 15 öre eller 47-95 »o öfversteg afkast-
ningen under nu förevarande period. Till närmare belys
ning ai' skillnaden i afkastning mellan perioden 1896—1900 
och perioden 1901—1905 meddelas följande siffror beträf
fande kronans skogar, de enda, för h vilka detaljerade upp
gifter föreligga: 

Orsakerna till de relat ivt låga afkastningssiffrorna för 
åren 1901—1905 uppgifvas vara, dels a t t under åren 1896 
—1900 en stor mängd grof skog blifvit kullslagen af våld
samma stormar och' därför ovanligt stora afverkningar ägt 
rum å de allmänna skogarne under sistnämnda tid, dels a t t 
i följd af berörda förhållanden afverkningsbeloppen i stället 
inskränkts under de följande åren, dels a t t trävarakonjunk
turerna i allmänhet varit sämre under de första åren af pe
rioden 1901—1905 än under föregående femårsperiod, dels 
slutligen at t i försäljningen från de allmänna skogarne på 
de senare åren ingått i betydlig omfattning virke af mindre 
väidefullt slag, såsom kol ved och undertryckta träd, som med 
hänsyn till skogens ändamålsenliga vård behöft aflägsnas. 

I likhet med hvad i förra femårsberättelsen ägde rum 
meddelas här i tabell H (sid. 20) ett sammandrag öfver in
komster och utgifter för kronans skogar i länet utom renbetes-
landen åren 1901—1905. Enligt detta sammandrag har statens 
behållna inkomst af ifrågavarande skogar uppgåt t till 
1,929,056 kr. 26 öre och utgifterna till 210,882 kr. 45 öre. För 
åren' 1896—1900 var utgiftssumman 209,557 kr. 73 öre och' 
behållningen 3,068,155 kr. 60 öre, men då var bland ut
gifterna medräknad revirpersonalens aflöning, som däremot 
ej är upptagen i sammandraget för åren 1901—1905. Vill 
man anställa jämförelse mellan de behållna inkomsterna för 
de två femårsperioderna, bör alltså till utgifterna för 1901 
—1905 läggas nämnda aflöning, tillhopa 195,136 kr. 91 
öre, och behållningen således minskas med detta belopp till 
1,733,919 kr. 35 öre. 

Genom lagarne angående vård af enskildes skogar och 
angående skyddsskogar har ändtligen stadgats en viss in
skränkning i de enskildes r ä t t a t t efter godtycke förfara med 
skogen. Sålunda får i skyddsskogar annan afverkning än 
till husbehof äga rum endast efter utsyning af skogsstatens 
tjänstemän, och i öfriga enskilde tillhöriga skogar får ej 
afverkning så bedrifvas eller efter afverkningen med marken 
så förfaras, a t t skogens återväxt uppenbarligen äfventyras. 
Uppsikten öfver, a t t sistnämnda stadgande iakttages, till
kommer skogsvårdsstyrelsen. 

eller tillhopa 3,020,177 kr. 60 öre och i medeltal för år 
604,035 kr. 52 öre. 
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Arealen af de skogar, som falla inom det af Konungens 
Befallningshafvande, såsom förut är omförmäldt, tillsvidare 
fastställda skyddsskogsområdet, och hvilka således liksom de 
allmänna skogarno stå under skbgsstatens uppsikt, beräknas 
till omkring 650,000 hektar. Enligt Norrlandskommitténs ut
redning ägde år 1900 bolag, enskilde sågverksägare och bruks
ägare 1,602,027 hektar eller 42-G o/0 af all under enskild 
äganderätt hörande märk i länet och innehade dessutom af-
verkningsrätt för längre eller kortare tid å andra tillhörig 

mark till en areal af 427,154 hektar, hvilken sistnämnda 
siffra kommittén likväl på anförda skäl ansett vara alltför 
lå.g. Trävaruindustrien förfogade alltså direkt öfver lågt 
räknadt sammanlagdt 2,029,181 hektar eller, efter afdrag 
af enligt kommitténs uppgifter 106,356 hektar impediment 
och 36,601 hektar inrösningsjord, 1,886,224 hektar skogbä
rande mark. och det torde kunna antagas, a t t denna areal 
genom förvärf under åren 1901—1905 ökats i minst samma 
proportion, hvari, enligt tabell B, aktiebolagen samtidigt ökat 

Tab. H. Sammandrag öfver inkomster och utgifter för 

') Inkomstenia äro angifna för det år, försäljningarna in. ni. häfta skett, och således icke för det år. medlen influtit, hvarför uppgifterna icke kunna öfverensstiimma 
2.448-39 kr. år 1904 och 2,121-17 kr. Sr 1905. ' 
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sina, besittningar af i mantal sat t jord, eller med 11 °/o, t i l l 
2,094,000 hektar. Om denna ytvidd jämte arealen af de 
allmänna skogarnes och renbeteslandens skogbärande marker, 
tillsammans omkring 296,000 hektar, dragés från den totala 
arealen af skogbärande mark i länet, som of van näinndt 
2,873,513 à 2,957,658 hektar, så återstå till full disposition 
af andra enskilda än bolag och andra idkare af trävarurö
relse i bästa fall 567,658 hektar skogbärande mark. 

Hvarken å trävaruindustriens eller den jordbrukande 

befolkningens skogar har i allmänhet någon egentlig slcoys-
skötsel ägt rum. På de senare åren hafva dock vissa större 
bolag på de skogar, där de ägt både träden och marken 
börjat ådagalägga större försiktighet, så a t t den mera växt
liga skogen sparats och företrädesvis undertryckta och ska
dade träd afverkats. Därjämte hafva några bolag i vissa sock
nar, såsom Eefsund, Kagunda och Eors samt på flere ställen 
i Härjedalen, nedlagt oj obetydliga kostnader för skogsmar
kens förbättring genom afdikning och för skogskulturer. 

med dem, som finnas augifna i Domänsiyrelsens berättelser. — 8) Med Bispgårdens skolrevir. — 3) Diiraf till skogsskolan 2,27030 kr. år 1901, 250 kr. är 1902 oeh år 1903. 

kronans skogar inom Jämtlands län åren 1901—1905. 
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Och sedan lagen om vård af enskildes skogar trädt i kraft, 
hafva äfven enskilde hemmansägare mångenstädes blifvit 
mera försiktiga vid utförandet af sina afverkningar. Skogs
vârdsstyrelsen har ock för a t t bibringa den skogägande all
mänheten kännedom om den nya skogslagstiftningen och' dess 
syftemål samt i öfrigt väcka till lif intresse för en bättre 
hushållning med skogarne låt i t länsjägmästaren och styrel
sens sekreterare hålla föredrag på skilda orter inom länet, 
hvilka föredrag varit rä t t talrikt besökta. För utbredande 
af kunskap om lämpliga afvorknings- och skogsodlingsmeto
der hafva därför afsedda småskrifter kostnadsfritt utdelats, 
och åt dem, som så önskat, lämnats råd beträffande skogs
skötsel och anvisningar, huru tillämnade afverkningar borde 
bedrifvas för at t anses som lagligen tillåtna. För åstadkom
mande af återväxt å sådana marker, som före år 1905 blifvit 
afverkade på ett för skogens föryngring äfventyrligt sätt, 
har skogsvårdsstyrelsen till enskilde skogsägare utan ersätt
ning lämnat erforderligt skogsfrö jämte biträde af länsjäg
mästaren eller skogvaktare. Häraf hafva 29 skogsägare inom 
olika delar af Jämtland begagnat sig, och hafva kalmarker 
till en areal af omkring 90 hektar därvid blifvit skogsodlade. 
För upprättande af plan med kostnadsförslag till torrlägg
ning af forsumpade marker har styrelsen äfven lämnat kost
nadsfritt biträde. Tio sådana förrättningar hafva under år 
1905 verkställts, därvid 20,726 meter bäckar och tillämnade 
diken blifvit uppmätta. Under samma år anmäldes hos skogs
vårdsstyrelsen 36 olika fall, i hvilka afverkning skett på et t 
för skogens återväxt äfventyrligt sätt. För det mesta har 
det varit innehafvare af afverkningsrättigheter, som trädt 
den nya skogslagens bestämmelser för nära. Skogsvårds
styrelsen har vidtagit på styrelsen ankommande åtgärder, 
för at t den misshandlade skogsmarken må blifva genom 
vederbörande återställd i skogbärande skick. 

Endast en obetydlig del af det virke, som för försälj
ning afverkas i länets skogar, förarbetas vid verk inom länet. 
Den ojämförligt största delen transporteras till hafskusten 
för at t vid där belägna verk försågas och sedermera exporte
ras, hufvudsakligen till utlandet. En föreställning om myc
kenheten af de skogsalster, som utföras från länet, får man 
genom uppgifterna om det virke, som dels flottats till kusten 
och dels befordrats med järnväg från stationer inom länet. 
Flottningsuppgifterna angifva emellertid icke kubikinnehål
let eller vikten af det flottade godset utan endast antalet 
flottade stockar, dock reduceradt till s. k. enkeltimmer. För 
flottningskostnadernas uttaxering på olika slag af flottgods 
indelas detta nämligen i vissa klasser med afseende på den 
större eller mindre svårighet, det vid flottningen förorsakar, 
sålunda att såsom enhet antages ett timmer af vissa dimen
sioner, och öfriga virkesslag taxeras såsom så eller så många 
onkel timmer eller delar af enkel timmer. Bestämmelserna 
om enkcltimret äro dock icke lika för alla flottleder. I som
liga är endast en viss högsta längd fastställd, vanligast 27 
engelska fot, medan i andra hänsyn tages jämväl till topp
dimension, d. v. s. stockens genomskärningsmått i toppen. 
Härtill kommer, a t t ej ens läng-den på ett enkeltimmer 
är bestämdt fixerad, utan till enkeltimmer räknas alla timmer 
mellan en viss minimilängd, exempelvis 22 engelska fot, 
och den för enkeltimret bestämda högsta längden. Det är 

således omöjligt, att på grundval af flottningsuppgifterna 
uppgöra ens en approximativ beräkning af det flottade vir
kets kubikmassa. 

Enligt af vederbörande flottningsstyrelser meddelade 
uppgifter hafva från länet flottats följande antal enkel
timmer: 

Under samma tid hafva med järnväg från stationer inom 
länet ulförts omkring 460,000 ton skogseffekter, hufvudsak
ligen sågadt virke, 106,922 ton träkol och 113,925 ton pap
persmassa. 

Timmer priserna, som uppgifvas de två första åren af 
femårsperioden hafva varit något lägre än åren 1899 och 
1900, hafva sedermera varit i stigande, men medeldimensio
nen å det på vattendragen intummade virket i sjunkande. 
Medeldimensionen å virket för åren 1901—1905 har varit 
omkring 17 engelska fots längd och 7 tums topp, och var 
priset för en sådan stock på Storsjön år 1901 1 kr. 19 öre 
à 1 kr. 53 öre och år 1905 1 kr. 87 öre. Af gammalt har 
betalats 5 o/o à 10 °/o mindre för granvirke än för furu, men 
efter år 1902 har granvirket s tåt t i samma pris som furu
virket, en följd af den stigande efterfrågan på gran för 
pappeismassetillverkningen. 

Priset på pappersmassa stod däremot högst år 1901, näm
ligen 139 kr. 50 öre för engelsk ton på tillverkningsstället, 
sjönk åren 1902 och 1903 till 108 kr., men steg åter år 1904 
till 110 kr. 26 öre och år 1905 till 120 kr. 

Träkolspriserna, soni i början af år 1900 voro ovanligt 
höga, ända till 14 kronor för stig (omkring 250 kilogram), 
men samma år hastigt sjönko, ända ned till 6 kr. 50 öre 
för stig, hafva under åren 1901—1905 ständigt stigit och voro 
sistnämnda år 9 kr. 25 öre à 10 kronor för stig, 40 kronor 
för ton. 

Under första delen af femårsperioden hemsöktes länet 
af omfattande skogseldar. Den svåraste af dessa utbröt den 
20 juli 1901 å Hårdsta kronoparks utskifte i Undersåkers 
socken i närheten af Hottsjön och kunde, oaktadt till dess 
hämmande beordrades trupper ur Norrlands artillerirege
mente, Jämtlands fältjägarregemente, Svea lifgarde, Göta 
lifgarde, Norrlands dragonregemente, Västernorrlands rege
mente, Västerbottens regemente, Svea trängkår och Norrlands 
trängkår till sammanlagd styrka af omkring 3,000 man, 
ej fullständigt släckas förr än den 5 augusti, då ett s tarkt 
regn ändtligen inträffade. Elden hade då härjat tillsammans 
2,380 hektar, däraf 740 hektar tillhörande kronan. Samman-
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lagdt hafva under femårsperioden af eld ödelagts omkring 
3,451 hektar skogsmark i länet. 

D) Jakt och fiske. Af matnyttigt vildt afsättas 
till orter utom länet ej obetydliga kvantiteter, hufvudsak-
ligen skogsfågel och ripor. I förhållande till den kolossala 
omfattningen af länets jaktmarker är emellertid tillgången på 
vildt ringa. Detta, såsom i föregående femårsberättelser an
märkts, i följd af de ofta förekommande af verkningar na 
och det, här ännu tillåtna och allmänt använda bruket af 
snaror och giller. öfver hufvud taget kan tillgången på 
hare, skogsfågel och ripa, hvilken plägar växla s tarkt från 
år till år, för hela femårsperioden anses varit medelmåttig. 
Älgarnes antal har ökats. Hela antalet under perioden på 
loflig tid nedlagda älgar var 637. Tillgången på sjöfågel 
och vadare minskas alltjämt. 

Inom renbeteslanden utarrenderas rä t t till jakt och 
fiske pä områden, där dessa förmåner ej anses böra reser
veras uteslutande för lapparnes behof. Afgifterna för dy
lika upplåtelser hafva under åren 1901—1905 uppgått till 
sammanlagdt 28,795 kronor, som redovisjats till jämtländ
ska lappväsendets fond. Jämväl enskilde hemmansägare, 
särskildt i fjälltrakterna, torde bereda sig en icke så ringa 
inkomst genom at t upplåta jakt och fiske till sportsmän. 

Af större rofdjur hafva, enligt anteckningarna öfver 
af statsmedel utbetalda skottpenningar, under femårsperio
den nedlagts 51 vargar, 24 järfvar och 17 lodjur. Åtskil
liga björnar hafva ock dödats, men tillförlitlig uppgift om 
antalet har ej kunnat erhållas. Aren 1902 och 1903 utbeta
lades af landstinget skottpenningar för räf, fjällräf och 
mård, som dödats under tiden från och med den 15 april 
till och med den 15 oktober. Enligt årliga nådiga bref hafva 
också från jämtländska lappväsendets fond utgåt t särskilda 
belöningar för dödande af varg och järf af viss storlek till 
belopp af respektive 25 kronor och 10 kronor. Från samma 
fond hafva jämväl af lönats särskilda tillsyningsmän med 
uppgift at t förekomma olofligt jagande och fiskande inom 
renbeteslanden. 

År 1902 bildades Jämtlands läns jaktvårdsförening, som 
bland annat anställt och af lönat särskild bevakning iriot 
oloflig älgjakt, som ofta förekommer på senvintern, då äl
garne i följd af skare på snön hafva svårt a t t undkomma 

. jägare och hundar. 
Efter af landstinget upprättadt förslag, hvaröfver ve

derbörande fiskedelägare blifvit i stadgad ordning hörda, 
har Konungens Befallningshafvande genom utslag den 20 
juni 1902 utfärdat ny fiskestadga för länet, öfver detta 
utslag anförda besvär hafva af Kungl. Maj:t ogillats den 
5 augusti 1904, hvarefter Konungens Befallningshafvande 
den 17 oktober samma år förordnat, a t t den nya stadgan 
skulle träda i tillämpning den 1 januari 1905. I § 12 af 
denna stadga föreskrifves, att, om medel beredes för af-
lönande af en fiskeriinstruktör, en sådan skall förordnas 
af Konungens Befallningshafvande. Fiskeriinstruktöi-ins 
åliggande skulle vara a t t hafva tillsyn öfver stadgans cfter-
lefnad inom hela länet och' tillhandagå med råd och anvis
ningar för fiskets lämpliga handhafvande i enlighet med 
de föreskrifter, som kunna meddelas. Sedan landstinget år 

1902 och hushållningssällskapet år 1903 anvisat 625 kronor 
hvartdera årligen till aflöning och reseersättning, samt stats
bidrag till belopp af 1,150 kronor (för hvar t och et t af 
åren 1904 och 1905 1,200 kronor) beviljats, har Konungens 
Befallningshafvande för tiden från och med den 1 juli 1903 
förordnat fiskeriinstruktör, för hvilken instruktion utfärdats 
af hushållningssällskapets förvaltningsutskott. För tillsyn 
öfver fiskestadgans efterlefnad äro dessutom af kommunerna 
tillsatte särskilda tillsyningsmän, hvilkas antal år 1905 
uppgick till 188. 

. För lax- och sikfisket i Indalsälfven nedanför Ham
marforsen gäller en särskild af Konungens Befallningshaf
vande i Västernorrlands och Jämtlands län genom gemen
samt utslag den 15 maj 1901 fastställd stadga. 

Förutom den tillsyn öfver fisket och den upplysnings
verksamhet, som utöfvas af fiskeriinstruktören, h'ar denne 
dels upprättat beskrifningar öfver tillsammans 53 sjöar i lä
net enligt af Landtbruksstyrelsen fastställda formulär och 
dels insamlat statistiska uppgifter öfver fisket. Någon till
förlitlig statistik har dock ännu ej kunnat komma till stånd, 
då yrkesfiskare ej finnas i länet, och exakta uppgifter öfver 
husbehofsfiskets afkastning naturligen ej kunna fås. En
dast beträffande laxfisket, som förekommer blott i Indals
älfven nedanför Hammarforsen i Kagunda socken och står 
under uppsikt af en särskild af landstinget samt Ragunda och 
Fors kommuner aflönad uppsyningsman, föreligga någor
lunda noggranna uppgifter. Enligt dessa fiskades i länet 
lax till en myckenhet af: 

År 1901 1,256 kg. År 1904 1,410 kg 

» 1902 578 > > 1905 3,284 » 

1903 759 » summa 7,287 kg. 

Orsaken till den påfallande ökningen åren 1904 och 1905 
anses vara, a t t vattenståndet i älfven då varit lämpligt 
för laxens uppgång. Enligt de uppgifter, instruktören år 
1904 insamlat från 41 af länets 59 socknar, var mängden 
af fångad fisk af andra slag än lax 79,868 kilogram och år 
1905 från 24 socknar 42,843 kilogram. Utförsel af fisk från 
länet äger icke rum, hvaremot fisk från andra orter inom 
riket och från Norge i betydande omfattning införes till 
länet. 

I vissa af länets vattendrag förekomma pärlmusslor, 
och en ganska betydlig mängd äkta pärlor har fiskats. På 
senare tider har detta fiske emellertid bedrifvits så ifrigt 
och med sådana metoder, a t t fara syntes vara för handen, 
at t pärlmusslan skulle alldeles utrotas. Med anledning häraf 
har Konungens Befallningshafvande genom utslag den 20 
juni 1904 för tiden till den 1 januari 1910 förbjudit all t 
fiske efter pärlmusslor i Ljunga älf samt i vattendragen 
i Svegs, Älfros, Linsells, Ytter-Hogdals, Öfver-Hogdals, Lill-
härdals, Hede, Vemdalens, Mattmars, Alsens, Offerdals, Föl-
linge, Laxsjö och Hotagens socknar. 

Trävaruflottningen och industriella anläggningar i vat
tendragen medföra svåra olägenheter för länets fiske. Genom 
uppdämningsanordningarna hindras nämligen fiskens upp-
och nedgång, och vattnet förorenas af virkesaffall och från fa
brikerna afgående ofta för fisken giftiga vätskor, för hvilka 
särskildt de värdefulla laxartade fiskslagen, som i de flesta 
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vattnen utgöra hufvuddelen af fisktillgången, i synnerhet äro 
ömtåliga. För at t i någon mån motverka dessa olägenheter 
hafva på skilda håll inrättats fiskodlingsanstalter. Fyra så
dana hafva varit i verksamhet under femårsperioden, näm
ligen i Mörsills, Hede, Ragunda och Fors socknar. De tre 
sistnämnda hafva dock arbetat med ringa framgång, hvadan 
en af dem, den i Hede, redan nedlagts år 1905, och de två 
andra äro afsedda at t ombyggas. Under femårsperioden haf
va yngel utkläckts till ungefärligt antal af 60,000 lax och 
laxöring, 157,000 röding, 211,000 sik, 51,000 amerikansk 
regnbågsforell och 43,000 amerikansk bäckröding. Sommaren 
1905 inplanterades på hushållningssällskapets bekostnad 
400,000 stycken befruktade gösrom från Mälaren i tre olika 
sjöar i länet. 

E) Bergs- och brukshandtering. Under åren 1901—1905 
utfärdades tillsammans 117 mutsedlar, däraf 60 å nyupp
täckta fyndigheter. Af inmutningarna afsågo 50 koppar
malm, 17 järnmalm och 15 vismutmalm, och i öfrigt förekom-
mo silfver- och bly-, krom-, nickel- och guldmalm samt 
svafvelkis Utmål anvisades endast för 4 inmutningar, 3 
koppar- och 1 vismutmalm. Vid 17 utmål fullgjordes arbets-
skyldigheten genom arbete utan malmfångst och vid 1 genoïn 
erläggande af afgift. Under hvilostånd voro 35 utmål. Nå
gon malmbrytning har sålunda ej förekommit, och bruks
rörelse har ej heller under femårsperioden idkats. 

För iförsäljning bearbetades endast 6 stenbrott, nämligen 
2 i Brunflo socken och 1 i hvardera af socknarna Marieby, 
Ragunda, Åre och Frostviken. I de två sistnämnda brytes 
täljsten, i Frostviken i Lermons by dock endast i liten 
skala, då bristen på kommunikationer lägger hinder i vägen 
för någon större afsättning. Vid Handöls täljstensbrott i 
Are socken drifves rörelsen däremot i växande omfång, och 
marknaden för de många olika artiklar, som förfärdigas af 
denna lä t t arbetade och dock hållbara stenart, vidgas allt
mera. I Ragunda brytes vacker röd granit, söm numera 
röner rä t t liflig efterfrågan. 

De 2 kalkbrott i Tands by i Lockne, som under en följd 
af år bearbetats i tämligen stor omfattning, hafva såsom 
belägna på för stort af stånd från järnvägen nedlagts under 
femårsperioden. 

F) Fabriker, handtverk och husslöjd. Antalet fabriker 
i länet, som år 1900 utgjorde 154, har stigit till 181 år 
1905. Doras sammanlagda tillverkningsvärde uppgick för 
hela femårsperioden till 32,743,244 kr. Det största bidraget 
till denna summa har lämnats af trämassefabrikerna och 
sågverken med tillsammans 24,381,479 kr. för hela perio-
don, däraf på trämassefabrikationen belöpt 11,020,109 kr. 
och på sågverks- och' hyfleriindustrien 13,361,370 kr. Af 
trämassefabriker finnas i länet endast 2, nämligen Hjärpens 
cellulosafabrik i Undersåker, som år 1905 sysselsatte in
emot 200 arbetare, och Hissmofors trämassefabrik med 129 
arbetare. Förstnämnda fabrik tillhör engelsk undersåte. 
Af sågverken, hvilkas antal år 1905 var 43, må här nämnas 
följande mera betydande: Östersunds ångsåg och hyfleri 
med 43 arbetare, Hissmofors såg med 38, Ytterå ångsåg med 
40, Västerviks såg och hyfleri i Frösöns socken med 27, Mo-

viks ångsåg i Alsens socken med 60, Trångsvikens ångsåg 
(tillhörig engelsk undersåte) med 143, Lockne sågverk med 
41, Gällö .sågverk med 80, Stafre sågverk med 47, Grötingens 
sågverk med 30, Bräcke ångsåg med 37 och Stensmyras ång
såg med 65 arbetare. Järn- och stålvarufabrikerna samt de 
mekaniska verkstäderna, hvilkas antal år 1900 var 6 med 
82 arbetare och ett tillverkningsvärde för nämnda år af 
217,761 kr., tillverkade under femårsperioden tillsammans 
varor till ett värde af 1,011,589 kr., däraf under år 1905 
endast 140,710 kr. Dessa fabrikers antal var sistnämnda år 
9 med tillsammans 65 arbetare. 

Af öfriga år 1905 befintliga fabriker förtjäna att näm
nas 18 träkolsverk med 121 arbetare och ett tillverknings
värde för hela perioden af 1,084,502 kr., 13 maltdrycksbryg
gerier med respektive 58 och 1,004,505, 3 elektricitetsverk 
med 28 och 578,380, 32 kvarnar med 58 och 541,680, 8 
snickeri- och inöbelfabriker med 72 och 526,956, 4 ullspin
nerier med 25 och 493,806, 6 boktryckerier med 57 och 
472,740, 2 charkuterivarufabriker med 6 och' 296,415, 3 sten
brott och stenhuggerier med 52 och 265,998, ett bageri 
med 12 och 264,500, 7 tegelbruk med 70 och 261,034, 2 
ylleväfverier med 12 och 253,442 samt ett trädestillations-
verk med 45 arbetare och 180,000 kronors tillverkning. 

Hela- antalet vid fabrikerna anställde arbetare år 1905 
var 2,140 eller 21 mindre än år 1900, då aïitalet uppgafs till 
2,161. Af fabrikerna voro 30 med 236 arbetare och ett 
sammanlagdt tillverkningsvärde af 967,160 kr., all t år 1905, 
belägna i Östersund och 151 Ined 1,904 arbetare och ett 
tillverkningsvärde af 7,340,019 kr. för samma år på lands
bygden. 

Till jämförelse mellan förhållandena år 1900 och år 
1905 meddelas här uppgift på tillverkningsvärdena. under 
nämnda två år i vissa industrier: 

Sammanlagda tillverkningen vid länets fabriker upp
gick år 1900 till ett värde af 5,469,963 kr. och år 1905 
till 8,307,179 kr. ökningen utgör 51-9 °/o. Tillverknings
värdet vid hela rikets fabriker uppgick år 1900 till 
1,046,195,779 kr. och år 1905 till 1,205,880,131 kr. eller 
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15-3 o/c mer än ar 1900. Don relativa ökningen af fabriks
verksamheten inom länci, som visar sig vid jämförelse mellan 
tillverkningsvärdena för åren 1900 och 1905, har således 
varit met än tre gånger så stor som motsvarande ökning i 
medeltal för hela riket. Den enda industrigren i länet af 
de mera betydande, som visar nedgång, är järn- och stål
fabrikernas och de mekaniska verkstädernas, hvilket har sin 
förklaring däruti, at t Östersunds mekaniska verkstad ned
brann i januari 1903, och at t arbetet vid denna verkstad i 
följd däraf kunnat fortsättas endast i mycket inskränkt om
fattning under de återstående åren af femårsperioden. 

Tillverkningsvärdet för länets samtliga fabriker ut
gjorde år 1905 0-C9 o/o a f hela rikets mot 0'52 o/0 år 1900. 

Den utvidgade fabriksverksamheten liar icke medfört 
motsvarande ökning af fabrikernas för bevillning uppskat
tade inkomst. Denna utgjorde år 1900 641,916 kr. och år 
1905 655,934 kr., således blott 2-2 o/0 högre inkomst än 
år 1900. På liknande, ehuru för fabriksindustrien ej fullt 
så ofördelaktigt sätt förhåller sig med den för bevillning 
uppskattade inkomsten af fabriksrörelsen i hela riket, hvil-
ken år 1905 uppgick till 77,963,393 kronor och således 
var endast 4-G o/0 högre än år ,1900, då nämnda inkomst 
utgjorde 74,545,372 kronor. 1905 års tillverkningsvärde för 
hela riket var, som förut nämndt, 15'3 fi/0 högre än 1900 
års. Orsaken till den uppskattade inkomstens ringa ökning 
för fabrikerna får väl sökas i de ständigt växande arbets
lönerna. 

Hvad drifkraften beträffar använda samtliga fabriker 

i Östersund med ett undantag elektricitet, som genom Öster
sunds elektriska aktiebolag tillhandahålles medelst bolagets 
22 kilometer långa kraftledning från Hissmoforsen i Indals-
älfvens utlopp ur Storsjön invid Krokoms järnvägsstation, 
öfriga fabriker i länet använda dels elektricitet, där sådan 
kan erhållas, dels ånga och dels vattenkraft, hvarpå länets 
talrika strömfall lämna riklig tillgång. 

Antalet handtvcrkarc har stigit från 818 år 1900 till 
891 år 1905 och deras för bevillning uppskattade inkomst 
från 356,771 till 417,860 kronor. Antalet hös handtverkare 
anställde arbetare utgjorde år 1905 403 mot 395 år 1900. 

Till husslöjdens befrämjande har jämväl under nu före
varande femårsperiod u tgå t t af statsmedel ett belopp af 
750 kr. årligen, och har landstinget för ändamålet bidragit 
med 300 kr. årligen. Med dessa belopp jämte tillskott af 
hushållningssällskapet till växlande belopp, lägst 760, högst 
1,265 kr., har hushållningssällskapet dels lämnat bidrag 
till slöjdundervisning vid länets folkskolor och vid tek
niska aftonskolan i Östersund, dels understödt folkskol
lärare inom länet för genomgående af slöjdkurser i Nääs, 
dels bidragit till täckande af kostnaderna för länets ut
ställningar af hemslöjdsalster vid 1901 års industri- och 
slöjdutställning i Gäfle med förberedande utställning i 
Östersund samt vid 1905 års landtbruksmöte och industri-
och slöjdutställning i Östersund, om hvilka förut är under 
rubriken jordbruk taladt. Enligt hvad af nämnda utställ
ningar framgått, hafva ock slöjdskickligheten och intresset 
för hemslöjden gjort afsevärda framsteg. 

4. Kommunikationsanstalter och varubyten. 

A) Landskommunikationer. Sedan den af KungL 
Maj:t den 12 september 1900 beviljade, i förra femårsbe
rättelsen omförmälda koncession å anläggning af normalspå-
rig järnväg från Orsa i Kopparbergs län till Sveg i Härje-
ådalen den 1 mars 1901 öfverlåtits på Orsa—Härjeådalens 
järnvägsaktiebolag, och Kungl. Maj:t den 15 i samma må
nad beviljat et t statslån för järnvägens utförande af 1,850,000 
kr., påbörjades förarbetena i senare delen af juni och själfva 
byggnadsarbetena i oktober månad sistnämnda år. Den 5 
april 1902 inregistrerades aktiebolaget, och vid årets slut var 
minimikapitalet, 1,900,000 kr., inbetaldt. Under sistnämnda 
år utsträcktes terrasseringsarbetena till 51 kilometer från 
Orsa, och anlades nödiga trummor på en sträcka af 56 kilo
meter från Orsa. Tillika byggdes 8 större och mindre järn
vägsbroar samt inköptes en mängd skenor, syllar och annan 
materiell. Ar 1903 fullbordades terrasseringsarbetena till 
kilometern 57, och påbörjades sådana arbeten å sträckan till 
kilometern 76, hvarjämte stationshus och banvaktsstugor 
m. fl. husbyggnader uppfördes. 

Emellertid visade det sig, a t t bolagets medel ej för
sloge att föra arbetena vidare, hvadan arbetsstyrkan, som 
under de för arbetena lämpliga årstiderna åren 1901—1903 
växlat mellan 500 hösten 1901 och- 1,200 hösten 1903, min
skades till 65, hvilka erfordrades för nödigt underhåll och 

bevakning af spåret. E t t försök a t t anskaffa ökadt kapital 
genom teckning af preferensaktier misslyckades, och sedan 
verkställda utredningar visat, a t t så stor brist förefanns 
i det erforderliga byggnadskapitalet, a t t utan statens mel-
lankomst ingen utsikt var för handen, a t t medel till ban-
byggnadens fullbordande skulle kunna anskaffas, gjorde bo
lagets styrelse hos Kungl. Maj:t år 1904 underdånig an
sökning om ökadt statslån, och beviljade Riksdagen år 1905 
sådant till belopp af 2,200,000 kr., hvarefter arbetena på 
banbyggnaden återupptogos. 

Samtidigt med dessa under så stora ekonomiska svå
righeter pågående arbeten för provinsen Härjedalens förbin
dande med rikets järnvägsnät har det sedan länge insedda 
behofvet för öfre Norrlands försvar af en järnväg, som genom 
det inre landet förbunde Norrbotten och Bodens fästning 
med järnvägarne i mellersta och södra Sverige, tagit form 
i klart uttalade önskningar i afseende å det stora företagets 
påbörjande på vissa sträckor och af Kungl. Maj:t och1 

Riksdagen fattade beslut om nödiga undersökningars verk
ställande. 

I underdånig skrifvelse den 15 december 1902 har Ko
nungens Befallningshafvande i Jämtlands län på anförda 
skäl anhållit, a t t Kungl. Maj:t täcktes hos Riksdagen göra 
framställning om anläggning på statens bekostnad af en 

K. Muj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser 1901—1905. Jämtlands län. 
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järnväg från Sveg till den jämtländska tvärbanan och vidare 
norrut mot Ströms vattudal, för att sedermera kunna fort
sättas till lämplig punkt på Gällivarebanan. Såsom stöd 
för denna framställning åberopade Konungens Befallnings-
hafvando förutom de lokala intressen, som skulle tillgodoses, 
den omständighet, a t t den ifrågaställda järnvägen skulle 
utgöra första länken i den för Norrlands försvar så utomor
dentligt viktiga inre järnvägen genom Norrland. 

E t t par månader tidigare hade dels Värmlands läns, 
landsting och dels landshöfdingarne i Göteborgs och Bohus, 
Värmlands, Västmanlands, Kopparbergs och Gäfleborgs län 
m. fl. uti underdåniga skrifvelser anhållit, a t t Kungl. Maj:t 
täcktes, så snart ske kunde, låta verkställa fullständig un
dersökning med uppgörande af plan- och profilritningar samt 
kostnadsförslag för en normalspårig järnväg mellan lämp
lig punkt i Väster-Dalarne och hamnplats å bohuslänska 
kusten, hvilken järnväg skulle för Dalsland, Värmland och 
Dalarno utgöra en förut saknad förbindelse dels med Bo
huslän och dels mellan de delar af nämnda provinser, som 
närmade sig norska gränsen. Den skulle dock få sin största 
fosterländska och nationalekonomiska betydelse däruti, a t t 
därigenom det inre landets exportkällor komme i förbindelse 
med en hela året isfri hamn, belägen på svenskt område. 

Sedan okulär undersökning af järnväg från Ströms vattu-
dal till lämplig punkt å statsbanan Boden—Riksgränsen, 
af därtill af Kungl. Maj:t förordnade personer verkställts 
under sommaren 1903 samt Järnvägsstyrelsen och chefen 
för Generalstaben afgifvit underdåniga utlåtanden öfver så
väl ofvanberörda som andra emellertid inkomna framställ
ningar med något samband med inlandsbanan, föreslog i 
nådig proposition Kungl. Maj:t 1904 års riksdag at t för 
verkställande af fullständiga undersökningar för normal
spårig järnväg mellan hamnplats å bohuslänska kusten och 
lämplig punkt i Dalarne samt därifrån till Sveg i Härje
dalen bevilja et t anslag af 153,000 kr., men Riksdagen be
slöt, dels a t t för verkställande af fullständiga undersök
ningar för en normalspårig järnväg från hamnplats å bo
huslänska kusten öfver Sveg och Ströms vattudal till lämp
lig punkt å Gällivarebanan bevilja ett anslag af 280,000 
kr. och däraf på pxtra stat för år 1905 anvisa ett belopp 
af 100,000 kr., med rä t t för Kungl. Maj:t a t t låta utaf 
sistnämnda belopp förskottsvis under år 1904 af tillgängliga 
medel utanordna 25,000 kr., dels ock a t t undersökningen 
skulle påbörjas och fortgå samtidigt på bandelen söder om 
Sveg och på bandelen norr om samma plats, så at t om: 

möjligt undersökningsarbetena å bandelarne kunde ungefär
ligen vid samma tid afslutas, och hafva sedermera ifråga
varande undersökningar i länet verkställts enligt plan, som 
af Kungl. Maj:t fastställts genom nådigt bref den 31 de
cember 1904. Den vidare utvecklingen af detta ärende faller 
utom ramen för nu förevarande berättelse. 

Närmast med anledning af den utredning, Konungens 
Befällningshafvande låtit anställa för sin ofvanberörda fram
ställning den 15 december 1902, har löjtnanten vid Väg-
och Vattenbyggnadskåren C. H. Fogelberg hösten 1902 på 
enskild bekostnad verkställt undersökning för anläggning 
af järnväg från Krokom på tvärbanan genom Jämtland 
till Strömsund. 

Samtidigt verkställdes på bekostnad af Orsa—Härje-
ådalens järnvägsaktiebolag samt intresserade kommuner och 
enskilda af majoren vid Väg- och Vattenbyggnadskåren "W. 
Prinzencreutz undersökning för normalspårig järnväg från 
Sveg till Brunflo öfver Rätans och Hackas socknar. 

Slutligen har på enskild bekostnad af majoren Prinzen
creutz år 1904 verkställts undersökning för normalspårig 
järnväg från Ragunda till Hammerdal. Denna järnväg, för 
hvilken plan utgifvits den 30 maj 1905 och1 trafikutredning 
uppiättats af trafikchefen vid Dala—Hälsinglands järnväg 
kaptenen Verner Bäckström, skulle från utgångspunkten 
vid Ragunda järnvägsstation å norra stambanan gå i nord
lig riktning till Hammaren å Ragunda kyrkoslätt, därifrån 
följa Indalsälfvens södra strand till Böle samt, efter älf-
vens öfvergång nedom de väldiga Krångedeforsarne, norra 
stranden till Selsviken i Ragunda socken, vidare norrut till 
öfverammer i samma socken och' därefter längs Ammerälfven 
genom Stuguns, Borgvall nets och' Hammerdals socknar till 
slutpunkten Edefors vid Hammerdalssjöns södra ända. Hela 
sträckningen skulle få en längd af 86-680 kilometer, och 
anläggningskostnaden har beräknats till 5,083,000 kr. utom 
rullande materiell. Skulle en gång inlandsbanan genom Norr
land komma til l stånd och därjämte en storindustri upp
växa vid Krångedeforsarne, svarande mot krafttillgången 
i nämnda forsar och det kolossala område, hvarifrån skogs
produkter kunna flottas till orten, så torde detta järnvägs
förslag hafva goda utsikter at t i sinom tid blifva förverk
l igad! 

De redan befintliga järnvägarne inom länet, nämligen 
mellanriksbanan genom Jämtland och den del af norra stam
banan, som från Bräcke genomlöper Hällesjö, Håsjö, Ra
gunda och Fors socknar, båda tillhöriga staten, hafva en 
längd af sammanlagdt 358-f> kilometer. 

De allmänna vägarnes längd å landsbygden uppgick 
år 1905 till sammanlagdt 2,040-096 kilometer eller 100-065 
kilometer mera än år 1900. Under perioden hafva med stats
bidrag nyanlagts eller omlagts vägar till en sammanlagd 
längd af 121-37 kilometer. Den beräknade kostnaden för 
dessa arbeten har utgjort tillhopa 394,463 kr. eller 3 kr. 25 
öre för meter nyanlagd eller omlagd väg och statsbidraget 
262,442 kr. 63 öre eller 2 kr. 16 öre för meter. Medel
talet af beräknad väganläggningskostnad för hela landet 
har under femårsperioden vari t 4 kr. 48 öre och af stats
bidrag 2 kr. 85 öre för meter, således väsentligt högre 
än för Jämtlands län. Med hänsyn till terrängens beskaf
fenhet, de talrika vattendragen med däraf påkallade konst
arbeten, den i vidsträckta trakter rådande bristen på grus 
och de höga arbetslönerna, all t förhållanden af beskaffen
het a t t fördyra vägarbetena i länet, torde man kunna an 
taga, a t t kostnadsberäkmngarne öfver ifrågavarande väg-
företag i några fall varit för låga, hvilket ock ytterligare 
bestyrkes, om man betraktar den verkliga kostnaden för 
företagen, som i medeltal utgjort 4 kr. 62 öre för meter. 

På hvar invånare i länet belöpte 18-01 meter allmän 
väg och på hvar kvadratkilometer af länsarealen, oberäk-
nadt vatten, 42-94 meter. 

Genom den förut anmärkta under femårsperioden verk
ställda förhöjningen af taxeringsvärdet å fastigheterna samt 
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den för bevillning uppskattade inkomstens ökning har väg-
fyrkarnes antal vuxit från 439,628 år 1900 till 720,764 år 
1905. På hvar vägfyrk belöpte i följd häraf sistnämnda 
år väghållningskostnad för 2wSii meter allmän väg mot 4-ll 
meter år 1900. 

Statsbidrag till vägunderhåll in natura och till väg-
delningskostnader hai'va under perioden uppgått till föl
jande belopp: 

Närmare redogörelse för vägväsendet meddelas i tabell 
ti a) och b). 

De särskilda vägföretag, som urrder femårsperioden blif-
vit fullbordade och af Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen 
godkända, jämte beloppen af de i kostnadsförslagen beräk
nade kostnaderna och de till företagen beviljade statsbidrag 
utvisas af följande öfversikt: 

Inga större broar hafva under perioden fullbordats. 
Bredden på de allmänna vägarne i länet växlar starkt 

och torde, hvad landsvägarne beträffar, knappast någon-
städes på någon längre sträcka uppgå till den i lagen be
stämda. Med hänsyn till de dryga kostnader, väghållnings
distrikten hafva at t bära för vägväsendet, och1 därtill a t t 
något öfverskott i vägkassorna, som kan användas ti l l grund
förbättring af vägarne, icke finnes och ej kan förväntas 
uppstå inom en öfverskådlig framtid, torde någon förändring 
häruti ej heller tillsvidare kunna genomföras. Vid de af 
Konungens Befallningshafvande meddelade utslag om väg-
delningar, som föranledts af väglagen den 23 oktober 1891, 
har Konungens Befallningshafvande ock ansett sig böra 
medgifva, a t t de allmänna vägarne finge tills vidare bibe
hållas vid deras befintliga bredd, dock ej under 3-G meter. 
För den hittills vanliga landsvägstrafiken kan också den 
bredd, vägarne hafva, anses vara i allmänhet tillräcklig, 
om man undantager infartsvägarne till Östersund, men för 
automobiltrafik lägger på många ställen vägarnes ringa 
bredd hinder i vägen. 

Underhållet af de allmänna vägarne lämnar i allmän
het mycket öfrigt a t t önska. Särskildt de vägar, där en 
starkare godstrafik äger rum, äro dåliga. 

En bidragande orsak härti l l är den i vidsträckta trak
ter rådande bristen på dugligt grus, hvilken emellertid på 
sina ställen föranled! till användning af krossad sten, hvar-

1) Skillnaden mellan denna summa och de i tab. 2 kol. 29 och 33 upptagna 
summorna, tillsammans 28f>.042 kr. 63 öre, beror därpå, att i sistnämnda belopp 
ingår jämväl statsbidraget 22,600 kr. för en under femårsperioden omlagd, men 
öauii ej godkänd väg i Offerdals socken. 
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igenom så småningom vägbanan torde komma a t t vinna 
ökad fasthet. Till vägarnes bevarande möt skada af den 
tunga trafiken hafva lagligen gällande påbud om begagnande 
af breda hjulringar vid sådan trafik länge varit et t önske
mål för länet. Framställningar hafva ock1 upprepade gånger 
gjorts om dylikt påbud, utan a t t emellertid hittills hafva 
vunnit afseende. 

En genomgripande förbättring af vägväsendct kan dock 
i alla händelser ej vinnas, innan vägunderhållet kommer at t 
ombesörjas af särskilda organ och stå under tillsyn af tek
niskt utbildade myndigheter.' 

Skjutsanstalternas antal utgjorde år 1905 i länet 109 
mot 100 år 1900. Antalet vid skjutsning utgångna hästar 
utgjorde under femårsperioden i kronoskjuts 146 och i gäst-
gifveriskjuts 177,905. Gästgifveriskjutsningen har utgjorts 
medelst entreprenad vid alla länets skjutsanstalter, och hafva 
skjutsentreprenadkostnaderna och bidragen därtill utgjort: 

Medeltalet af länets bidrag till dessa kostnader har 
utgjort 25 öre på hvarje bevillningskrona årligen. 

I länet funnos år 19.05 133 fasta postanstalter, däraf 5 
postkontor, nämligen i Östersund, Hedeviken, Eagunda, 
Strömsund och Krokom, det sistnämnda inrät tadt år 1905. 
Af poststationerna lydde 14 under Ange postkontor iVäs-
teruoiilands län samt 5 under Ljusdals postkontor i Gäfle-
borgs län. I medeltal kommer en fast postanstalt på 852 
invånare och 383-25 kvadratkilometer. Till befordran afläm-
nade postförsändelsor, oberäknadt dem, som aflämnats till 
järnvägs- och ångbåtspostexpeditionerna, utgjorde år 1905 
4,338,385 eller i medeltal 38-3 på hvarje invånare. Mot
svarande tal år 1900 voro 3,389,334 och 30. 

Telegrafstationernas i länet antal, utom järnvägarnes, 
är fortfarande endast 2, i Östersund och Sveg. 

Däremot är statens telefonväsende stadt i rask utveck
ling. Stuguns telefonförenings och Eagunda telefonkompanis 
telefonnät hafva år 1905 inköpts af Telegrafverket och 
ombyggts till dubbeltrådiga. Likaledes hafva Telegrafver
kets enkeltrådiga från Östersund utgående förbindelseled
ningar till norra Jämtland och Härjedalen samma år om
byggts. Vid 1905 års slut återstodo ej andra enkelledningar 
i länet än mellan Ström och Frostviken, mellan Hede och 
riksgränsen mot Norge samt mellan Tännäs och Storsjö, 
samtliga tillhörande enskilda föreningar. 

Det i förra femårsberättelsen omnämnda kontraktet mel
lan Telegrafverket och Östersunds telefonförening angående 
skötsel under tio år äf föreningens telefonnät gick till 

ända den 5 juli 1905, hvarefter återstodo endast omkring 
30 föreningen tillhöriga enkelledningstelefoner, hvilka fort
farande skötas af Telegrafverket. Antalet telefonapparater 
i bruk, som är 1900 utgjorde omkring 895, uppgick vid 
1905 års utgång till omkring 1,400, däraf 1,200 tillhörande 
Östersunds telegrafstation, 100 Svegs telegrafstation och 
100, inom Strömsunds område, Barnsele telegrafstation i An-
germanland. Antalet rikstelefonväxelstationer på landsbyg
den var 85, däraf 5 i Härjedalen. Telefonsanitalsfcrafikeu 
har under femårsperioden tredubblats. 

B) Vattenkommunikationer och sjöfart. Pä de flesta 
störri sjöarne i Jämtland finnas ång- eller motorbåtar för 
timmerbogsering och passageraretrafik, sålunda år 1905 på 
Storsjön 15 med tillsammans 285 nominella hästkrafter, på 
Kefsundssjön 3 med 57, på Locknesjön 1 med 6, på Näl-
densjön 1 med 16, på Alsensjön 2 med 10, på Kallsjön 3 
med 50, på Jufveln 1 med 5, på Hotagssjön 1 med 12', 
på Hammerdalssjön 1 med 2, på Ströms vattudal 5 med 
99, på Kvarnbergsvattnet 1 med 5, på Flåsjön 2 med 18, 
på Gesundsjön 2 med 30, på Näckten 2 med 18 och på Landö-
sjön 1 med 16. Dessutom fanns et t flertal motorbåtar på 
skilda vatten, de flesta närmast jämförliga med roddbåtar 
och afsedda blott för ägarnes enskilda bruk. Ingen af länets 
talrika älfvar är segelbar någon längre sträcka, men nästan 
alla vattendrag med tillräcklig vattentillgång äro uppren
sade för timmerflottning. Härvid har i allmänhet t i l lgått 
så, a t t vid de upplåtelser af afverkningsrätt på viss tid 
till skog å hela byar eller skifteslag, som började på 1850-
talet och sedermera varit så vanliga ända till senare tider, 
jämväl uppläts rä t t a t t till flottleder bereda vattendragen 
på upplåtarnes mark. För at t kunna utdrifva virket ur 
skogarne hafva afverkningsrättsägarne därefter vidtagit nö
diga åtgärder för at t möjliggöra flottning, och, där ej r ä t t 
till strömrensningen kunnat vinnas af alla delägare i vat
tendragen, hafva ansökningar ofta gjorts om oktroj på vissa 
år för flottleds inrättande och begagnande eller, efter år 
1880, om tillåtelse till allmän flottleds inrättande. Efter 
nämnda år, då kungl. förordningen angående allmän flottled 
och kungl. flottningsstadgan den 30 december utfärdades, 
hafva förordnanden meddelats om allmän flottleds inrättande 
i ej mindre än omkring 125 af länets vattendrag. I många 
af dessa har dock allmän flottled icke kommit till stånd, 
då de, som utverkat sig rätt ighet till arbetets utförande, 
af en eller annan orsak funnit det fördelaktigare a t t låta 
denna rä t t förfalla för at t kunna förfoga öfver vatten
draget utan inskränkning af de bestämmelser, som med
delats för den allmänna flottleden. I den mån tiderna för 
afverkningsrättsupplåtelserna utgå, göras emellertid nya an
sökningar om allmän flottleds inrättande, där sådan ej förut 
kommit till stånd. Flottningsmålen befinna sig därför i 
stark ökning, och deras handläggning på landskansliet kräf-
ver e t t betydande arbete. 

C) Handel. Antalet handlande i länet utgjorde år 1905 
590, däraf i Östersund 78 män och 43 kvinnor och på lands
bygden 431 män och 38 kvinnor, med en betjäning af 394 
personer (205 i Östersund och 189 på landsbygden), samt 
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4 gå.rdfarihandlande ined 1 biträde. Handelsidkande aktie
bolag' voro 4 i staden och 8 på landsbygden med en be
tjäning af 20 personer. Endast 2 registrerade föreningar, 
för ekonomisk verksamhet, den ena i staden, den andra pä. 
landsbygden, utöfvade handelsrörelse, den förra med 2, den 
senare med 1 biträde. Hela antalet handlande, aktiebolag 
och registrerade föreningar inberäknade, utgjorda 608, eller 
en handlande på 186 af länets invånare. Lägges härtill han
delsbetjäningen, blir sammanlagda antalet "mantals-och skatt
skri f na handelsidkande 1,032 eller en på 109-7 af länets in
vånare. För hela riket belöpte en handlande på 164-4 in
vånare och af samtliga handelsidkande en på 73-G. Upp
skattade inkomsten af handelsrörelse för år 1905 utgjorde 
915,729 kr., utvisande en ökning i jämförelse med år 1900, 
då inkomsten utgjorde 749,455 kr., af 166,274 kr. eller 
22-19 o/0. En jämförelse mellan de handelsidkandes antal 
i länet, betjäning inräknad, nämnda båda år visar för år 
1905 en ökning af 2"38 o/0. 

E t t betydande rum i länets export intages af oberedda 
hudar och skinn. Vid marknaderna i Östersund i januari 
och mars. den förra numera aflyst och' ersatt af en torgdag, 
infunno sig för ej många år sedan såväl uppköpare som 
säljare från vidt skilda orter i riket samt från Norge, 
Finland och äfven Ryssland, och betydande affärer i dessa 
varor gjordes. På senare år har dock ortens betydelse såsom 
i viss mån en centralpunkt för rikets skinnmarknad af tagit, 
i det att, sedan norra stambanan framdragits genom Väs
terbotten och Norrbotten, uppköparne utsträcka sina resor 
till dessa landsdelar. De förbättrade kommunikationerna 
hafva ock medfört, a t t marknadernas betydelse för handeln 
minskats, och a t t producenterna i stället för at t själfva begifva 
sig till marknaden med sina varor efter hand insända varorna 
till i orten boende handlande, som året om bedrifva handels
rörelse i denna affärsgren. Värdet af från Östersund med 
omnejd försålda skinn och hudar uppgifves till et t unge
färligt belopp af 450,000 kr. årligen och lärer tidigara 
hafva uppgått till vida större summor. Från länet expor
teras vidare hästar, boskap, mejeriprodukter, vildt, hö, ren
kött, hemslöjdsalster och, ehuru ännu i mindre omfattning, 
en del fabriksalster. Den ojämförligt största och värdeful
laste delen af länets export utgöres emellertid af trävaror, 
såsom' framgår af de siffror, som ofvan meddelats under 
rubriken Skogshushållning. 

Till länet importeras spannmål, kolonialvaror, frukt och 
andra lifsmedel äfvensom det mesta af de fabriks- och manu
fakturvaror, som i länet konsumeras. 

Uppburna tullavgifter för från utrikes ort till länet 
införda varor hafva utgjort: 483,165 kr. år 1901, 341,762 

I tabell 3 meddelas en öfversikt af antalet hemman och 
lägenheter å landet samt tomter och hus i staden, dessa 
fastigheters natur och taxeringsvärden m. m. Vid jämförelse 
mellan denna tabell och den för åren 1896—1900 upprät
tade framgår, a t t taxeringsvärdet af all jordbruksfastig-

Jämtlands län. 29 

kr. år 1902, 518,789 kr. år 1903, 508,96!) kr. år 190-1 och 
366,337 kr. år 1905, eller tillhopa 2,219,022 kr. Den eljest 
betydande importen af norska, varor sjönk s tarkt under 
senare delen af år 1905, påtagligen i följd af den stämning, 
som Norges utbrytning ur unionen med Sverige måste väcka 
på ömse sidor om gränsen. 

Tillåtelse till idkande af t/ärdfarihandel har meddelats 
endast åt 7 personer, år 1901, 8 år 1902, 7 år 1903, 9 år 
1904 och 10 år 1905. 

1 afseende å marknaderna har ingen förändring under 
femårsperioden inträdt. Sådana hållas fortfarande i Öster
sund två gånger årligen, i mars och september, samt en gång 
årligen i Ström, Hammerdal och Vemdalen, hvarjämte för 
handel med hästar och boskap i Östersund på förut bestämda 
och af magistraten kungjorda tider en gång i h'varje månad 
anordnas en särskild så kallad torgdag. 

l ivad beträffar handeln med öl och vin har tillstånd 
till utskänkning af sådana drycker under femårsperioden, 
liksom förut varit vanligt, af Konungens Befallningshaf-
vando meddelats för sommarmånaderna och vid tillfällen, 
då eljest tillströmning af turister varit a t t vänta, åt dem, 
som vid kurorterna och vid et t par utvärdshus i närheten 
af Östersund idkat värdshusrörelse äfvensom åt restaura-
triser på en del passagerareångfartyg och å Frösö läger 
under vapenöfningarna. I öfrigt hafva inga rättigheter till 
utskänkning eller försäljning till afhämtning af vin och 
maltdrycker på landsbygden meddelats. I staden hafva un
der år 1905 7 personer haft tillåtelse till utskänkning af 
maltdrycker till förtäring på stället enligt § 3 i kungl. 
förordningen angående försäljning af vin och maltdrycker 
m. m. den 24 oktober 1885 och 9 personer till sådan ut
skänkning vid måltider å t spisande gäster, hvarjämte 18 
personer idkade försäljning af vin och maltdrycker till 
afhämtning. 

Liksom under föregående femårsperiod har minuthandel 
med och utskänkning af hrännvin året om ägt rum endast 
i Östersund, där rörelsen handhafts af Östersunds utskänk-
ningsaktiebolag. Minuthandeln har utöfvats på 1 ställe och 
utskänkningen på 3 ställen i staden. Utskänkningsrörelsen 
har handhafts af bolaget själft på 1 ställe och på de 2 
andra ställena öfverlåtits åt enskilda värdshusidkare. 

På landsbygden har utskänkning af spirituösa drycker 
åt kurgäster och turister för sommarmånaderna varit, till
låten vid Ytterå brunns- och badinrättning under hela fem
årsperioden, vid Are järnvägsrestaurant åren 1901.—1904 och 
vid Fjällnäs högfjällssanatorium åren 1901, 1902, 1904 
och 1905. 

het å landet, livarför bevillning erlägges, år 1905 uppgick 
till 61,570,200 kr. mot 37,520,600 kr. år 1900, a t t taxerings
värdet å all annan fastighet på landet, livarför bevillning 
utgår, år 1905 utgjorde 6,534,800 kr. möt 4,595,500 kr. 
år 1900, samt a t t motsvarande taxeringsvärde för länets 

5. Kameralförhållanden. 
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enda stad utgjorde 7,461,200 kr. år 1905 mot 4,404,000 kr. 
år 1900. 

Bcvillningcn i länet har uppgått till följande "belopp 
å de olika slagen af beskattningsföremål, nämligen: 

Summan af till bevillning uppskattad inkomst inom 
länet uppgick år 1900 till 9,134,547 kr., däraf 3,039,1321 
kr. i Östersund och 6,095,415 kr. på landsbygden, och den 
beskattningsbara andelen däraf till 5,719,768 kr., hvaraf 
2,471,182 kr. i Östersund och 3,248,586 kr. på landsbyg
den. Motsvarande tal voro år 1905 11,702,721 kr., hvaraf 
i Östersund 4,052,794 kr. och på landsbygden 7,649,927 kr., 
samt 7,749,242 kr., hvaraf i Östersund 3,483,394 kr. och 
på landsbygden 4,265,848 kr. 

Under femårsperioden hafva försålts stämplar till be
lopp af sammanlagdt 581,618 kr. 85 öre, däraf för punsch
stämplar enligt kungl. kungörelsen den 22 maj 1903 22,542 kr. 

Af inom länet befintliga utarrenderade domäner hafva 
under perioden följande blifvit jämlikt Kungl. Maj:ts nå
diga beslut till frälse försålda, nämligen: 

'%»< mtl af förr» sergeantsbostiillct Skogen n:r 1 i Ragundn socken på gruud 
al' kungl. bref den 10 nuij 1901 för en summo af 50,075 kr.; 

48/»84 mantal af förra skvadronschcfsbostället Vången n:r 1 i Alsens socken 
pa grund af kungl. bref den 24 januari 1902 för 3,500 kr.; 

18/i!o mantal af förra kärchefsboatiillct Rödögärden n:r 1 i Rödöns socken 
p& grund af kungl. bref den 13 noïcmbcr 1903 för 28,305 kr.; 

4'/i02 mantal af förra hiiradsskrifvarboställct Söre n:r 3 i l.ils socken pä 
grund af kungl. bref den 20 maj 1904 för 17.765 kr.; samt 

"Viw mantal af förra majorsboställel Söre n:r 5 i Lits socken pä grund af 
kungl. bref den 27 maj 1901 för 34,450 kr. 

Vid 1905 års slut återstodo utarrenderade domäner till 
ett antal af 15 med et t taxeringsvärde af tillhopa 261,900 
kronor. 

Antalet utarrenderade hemman, tillhörande renbeteslan-
den, var 108 med ett sammanlagdt taxeringsvärde af 
352,600 kr. 

Fideikonunisscgendomar finnas icke i länet. 
För egendomar tillhörande inhemska aktiebolag och 

främmande makters undersåtar redogöres i tabellerna 5 och 6 
här nedan. 

Antalet utfärdade förordnanden till landtmäteriförrätt
ningar, afslutade sådana förrättningar samt skiftad areal 

och kostnaderna för laga skiften utvisas af följande af förste 
landtmätaren meddelade uppgifter: 

Såsom utflyttningshjälp efter laga skiften hafva under 
perioden af statsmedel utanordnats tillhopa 3,275 kr., näm
ligen: 1,162-50 kr. år 1901, 200 kr. år 1902, 1,725 kr. år 
1903 och 187-50 kr. år 1904. 

Jordafsöndringar hafva af Konungens Befallningshaf-
vande fastställts till ett antal af 1,182, däraf 173 år 1901, 
227 år 1902, 165 år 1903, 291 år 1904 och 326 år 1905. 

Genom kungl. kungörelsen den 29 november 1901 är för-
ordnadt, a t t den rust- och rotehållare vid de indelta trupp
förbanden åliggande skyldighet at t hålla häst och' karl 
skulle från och med år 1902 upphöra i mån af manskaps 
och hästars afgång, och a t t från och med år 1904 indelnings
verket i sin helhet skulle upphöra, så fort ske kan. Såsom 
förut är anmärkt, kvarstodo vid 1905 års utgång ännu 177 
indelta soldater vid Jämtlands fältjägarregemente. Vid Norr
lands dragonregemente kvarstodo vid samma tid endast 9 
indelte. Den lindring i rustnings- och roteringsbesvären, som 
rotehållarne enligt lagen den 2 december 1892 ägde åtnjuta, 
uppgick år 1901 till 80 o/0, från och med år 1902 till 
00 % och från och' med år 1904 till hela beloppet af 
dessa besvärs uppskattade värde. Detta värde utgör enligt 
kungl. kungörelsen den 27 oktober 1899 för tio år från och 
med år 1900 vid Norrlands dragonregemente 330 kronor 
och vid Jämtlands fältjägarregemente 150 kronor. 

Enligt berörda kungl. kungörelse den 29 november 1901 
har det. förut från statsverket utgående bidrag till Jämtlands 
roteringskassa upphört från och med år 1904. Kassans be
hållning, soni vid slutet af år 1900 uppgick till 177,481 
kr. 15 öre, hade vid 1905 års slut minskats till 146,581 kr. 
17 öre, däraf belöpte på rotarne vid fältjägarregementet 
57,063 kr. 29 öre och vid dragonregementet 89,517 kr. 88 
öre. 

De indelta rotarne i Ytter-Hogdals socken hafva såsom 
tillhörande Hälsinge regemente icke varit delaktiga i Jämt
lands roteringskassa. I dess ställe finnes i Ytter-Hogdals soc
ken en så kallad uddemantalskassa med ändamål at t åt de 
rotar, som pröfvas däraf vara i behof, lämna understöd vid 
rekrytering samt vid öfriga roteringsskyldigheters utgörande 
af i allmänhet svaga eller tillfälligtvis genom olyckor för-
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Enligt kungl. förordningen angående tillverkning och 
beskattning af maltdrycker den 17 juni 1903 skall för malt, 
soiri användes vid tillverkning af maltdryck i bryggeri, där 
ej under tillverkningsåret endast svagdricka tillverkas, er
läggas skatt till vissa i förordningen bestämda belopp. Se-

Tab. I. Sammanställning af landsbokens kapitalkonto för åren 1901—1905. 

svagadc rotar. Denna kassa står under förvaltning af två 
af rotehållarne själfva på kommunalstämma utsedde före
ståndare och handhafves enligt Kungl. Maj:ts förnyade nå
diga instruktion för förvaliningen af uddemantalskassoma 
inom Gäfleborgs län den 7 augusti 1855. Dess behållning 
utgjorde vid 1905 års utgång 6,G76 kr. 73 öre. 

Uti nedanstående tabell I meddelas en öfversikt öfver de 
i länets ränteri under femårsperioden influtna och utbetalade 
medel. 

Beträffande kommunernas finanser hänvisas 1 ill Statis
tiska Centralbyråns årligen utkommande fullständiga rodo-
görelser. 

Landstingsskatt har under perioden utgått, med följan
de belopp: 

Skogsvârdsstyrelsens inkomster och utgifter under år 
1905 hafva utgjort: 

Landstingsskattens totalsumma för åren 189G—1900 upp
gick till 467,372 kronor 21 öre. 

Beträffande landstingets finanser och verksamhet må 
här meddelas följande utdrag af dess revisorers berättelse 
för år 1905: 
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dan den l oktober 1903, då berörda förordning trädde i 
tillämpning, har af bryggerierna i länet erlagts maltskatt 
till belopp af 248 kr. 30 öre år 1903, 6,G76 kr. 48 öre år 
1904 oeb 7,090 kr. 55 öre år 1905, tillhopa 14,015 kr. 33 öre. 

I af gifter för minuthandel ined och utskänkning af 
brännvin i länet hafva influtit följande belopp: 

A) Allmänna ordningen och säkerheten. Liksom under 
föregående femårsperioder hafva särskildt förordnade polis
uppsyningsmän året om varit anställde i Hjärpen, Odens-
lund och Hornsberg under hela nu förevarande period. Från 
och med år 1902 har polisuppsyningsmän jämväl varit an
ställd i Strömsunds municipalsamhälle, hvilkens aflöning 
bestrides till hälften af samhället och i öfrigt med stats
medel. Därjämte hafva som förut förordnats polisuppsynings
män vid vapenöfningarne å Frösö läger och vid förekom
mande skogsafverknings-, flottnings- och vägarbeten, där 
större skaror lösa arbetare varit samlade, samt vid mark
nader och vissa så kallade likvidationsmöten. Af anslaget 
till aflöning åt särskild polisstyrka på landet m. m. hafva 
under perioden till länet anvisats sammanlagdt 24,400 kr., 
nämligen 5,400 kr. för år 1901, 4,800 1er. årligen 1902 och 
1903 samt 4,700 kr. årligen 1904 och 1905. Af enskilde 
hafva till ränteriet levererats bidrag till belopp af till
hopa 4,479 kr. Summan af från ränteriet utbetalda medel 
till aflöningar åt polisuppsyningsmän, reseersättningar och 
belöningar för gröfre brotts upptäckande har utgjort 26,903 
kr. 71 öre. 

M) Fångvården. Vid länsfängelset i Östersund hafva 
under perioden varit anställde 1 ilirektör, l vaktmästare eller 
förste vaktkonstapel, 4 vakt-konstaplar och 1 vaktkvinna, 
som tillika varit kokerska vid fängelset. 

Under perioden har sammanlagda antalet fångar varit 
975 eller i medeltal 195 årligen. Högsta antalet samtidigt 
intagne fångar har varit 35 och lägsta 10. Af hela antalet 
fångar voro endast 56 kvinnor. 

För fångtransporterna hafva varit anställde 1 ordinarie 
fiuiggevaldiger och 1 af lönad extra fånggevaldiger. Jämlikt 
nådiga brefvet den 30 juni 1905 och Fångvårdsstyrelsens 
beslut den 22 december samma år skall från och med år 1906 

Af brännvinsförsäljningsafgifterna i riket hafva föl
jande belopp kommit länets landsting, hushållningssällskap 
och landskommuner till godo: 

ordinarie gevaldigersbefattningen indragas och gevaldigers-
göromålen öfverflyttas på och fördelas mellan fängelsets 
samtliga väktkonstaplar, hvilkas antal då genom anställ
ning af ytterligare en vaktkonstapel ökas till 5. 

Kostnaden för fångars bevakning och underhåll m. m. 
i länet har under perioden utgjort sammanlagdt 132,017 
kr. 84 öre, i medeltal 26,403 kr. 57 öre årligen. 

C) Undervisningsväsendet. För folkskoleväsendets ställ
ning i länet, såvidt den kan uttryckas i siffror, redogöres i 
tabellerna K och L (sid. 33), uti hvilka för jämförelses skull 
äfven meddelas motsvarande siffror för år 1900. Såsom 
af dessa tabeller framgår, är ökningen såväl af antalet 
skolor samt lärare och lärarinnor som af å skolväsendet ned
lagda kostnader r ä t t af sevärd och vittnar godt om skoldi
striktens offervillighet och intresse för undervisningen. Bris
ten på lärarkrafter och däraf följande svårigheter a t t få 
folkskollärartjänster besatta med examinerade lärare utgör 
dock en hämsko på folkundervisningens utveckling, i det 
önskad förändring af mindre folkskolor med stort barnantal 
till folkskolor af sådan anledning i många fall måste anstå. 
Högre folkskolor finnas icke inom länet. 

För länets folkhögskola och arbetarföreläsningsverksam-
heten är förut under rubriken invånare redogjordt. 

Antalet undervisade elever vid länets småskolelärare-
seminarium har under perioden varit tillsammans 138, af 
hvilka iitexaminerats 133, däraf 130 kvinnliga. Lärarper
sonalen består som förut af allenast föreståndaren och en 
biträdande lärarinna, och landstingets kostnader för semi
nariet hafva uppgått till sammanlagdt 20,110 kr., i medel
tal 4,022 kr. årligen. Statsbidraget har utgjort 6,133 kr. 
35 öre, i medeltal 1,226 kr. 67 öre årligen.. 

För den högre under visningen hafva liksom förut fun
nits två anstalter, båda i Östersund, nämligen Östersunds 

6. Politi. 
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allmänna läroverk och Östersunds elementarläroverk för; 

flickor. 
T id allmänna läroverket liar lärjungeantalet utgjort: 

Anställde lärare vid slutet af år 1905 voro rektor, G 
lektorer, 10 adjunkter, 2 extra lärare och 3 öfningslärare. 
Aren 1904 och 1905 uppfördes gymnastikhus och två flyglar 
till läroverksh.uset för en kostnad af tillhopa 94,500 Jer. 
Medel till dessa byggnadsföretag, utöfver hvad lärover
kets egna fonder kunnat lämna, hafva beredts genom dels 
försäljning med Kungl. Maj:ts tillstånd af gamla läroverket 
för 42,000 kr. till staden Östersund och dels ett lån å 40,000 
kr., som staden lämnat läroverket. 

Löner och arfvoden åt lärarpersonalen hafva under pe
rioden uppgått till sammanlagd t 325,321 kr. 24 öre, lägst, 
57,033 kr. 46 öre år 1901 och högst 85,585 kr. 7G öre 
år 1905, då den nya löneregleringen för de allmänna lärover
ken träd t i tillämpning. 

Vid 1905 års slut voro anställda utom föreståndarinnan 
9 ämneslärarinnor med fasta aflöningar, hvarjämtc 2 öf-
ningslärarinnor och G lärare meddelade undervisning i vissa 
ämnen mot arfvoden, beräknade efter antalet undervisnings
timmar. ^Elevernas terminsaf gifler hafva under hela femårs
perioden utgjort 25 kronor i hvardera af de två första klas
serna i den förberedande afdelningen, därefter 5 kronor mer 
i livarjc följande klass till och med den femte, 75 kronor 
i sjätte, 90 kronor i sjunde och 110 kronor i åttonde klassen. 

Statsbidrag har läroverket åtnjutit till belopp af 2,150 
kr. årligen 1901—1902 och af 3,500 kr. årligen 1903—1905 
samt bidrag af staden till belopp af 1,500 kr. årligen 1901— 
1902 och 2,000 kr. årligen 1903—1905. 

J). Kreditanstalter. Vid utgången af är 1905 fun-
nos i länet 132 postsparbankskontor. Endast 2 sparbanker 
funnos, nämligen Jämtlands läns sparbank i Östersund och 
kJagunda härads sparbank i Itagunda socken, öfr iga pen-
ninginrättningar med hufvudkonlor i länet voro Aktiebolaget 
Jämtlands folkbank, Aktiebolaget Östersunds diskontbank 

Tab. K. Folkskoleväsendets ställning i Jämtlands län åren 1900 och 1905. 

l) Öfver- och nnderårige samt lärjungar från annat skoldistrikt än det, som uppgiften omfattar. 

Tab. L. Kostnaderna för folkundervisningen i Jämtlands län åren 1900 och 1905. 

') I detta belopp ingå 56.26812 kr., bestridda genom lan, kassabehållningar, räntemedel och dylikt. 
2) Häri ingå 24,598'88 kr., bestridda såsom i not 1 är angifvet. 

S108,08. A'. Majitt IiefalhhgshiifKandes femûrëberatteher 1901— lilO.î. JämtUituU län. 

Vid elementarläroverket för flickor var antalet lär
jungar: 

5 
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(förr Jämtlands goodtemplarbank) och Aktiebolaget Jämt
lands kreditbank i Östersund samt Aktiebolaget Ströms folk
bank i Ströms socken och Offerdals låneanstalt Karl Larsson 
& C:o i Offerdals socken. Sistnämnda anstalt, som icke har 
af Kungl. Maj:t fastställdt reglemente, hålles af ett handels
bolag, där delägarne äro solidariskt ansvarige för anstal
tens förbindelser. Firman registrerades den 30 december 
1903. Bolagets inbetalda grundfond utgjorde vid utgången 
af år 1905 allenast 52,200 kr. och reservfonden 12,000 kr. 

Banker med lnifvudkontor utom länet, som här öppnat 
afdelningskonlor, voro Riksbanken, Sundsvalls enskilda bank, 
Aktiebolaget Sundsvalls handelsbank, samtliga med kontor 
i Östersund, och Hälsinglands enskilda bank med kontor 
i Svog i Härjedalen. 

Alla dessa i länet arbetande banker utom Riksbanken 
emottaga medel å sparbanks- eller sparkasscräkning, och 
utgjorde insätiarnes behållning på sådan räkning vid 1905 
års utgång: 

bolag har sitt säte inom länet, men de flesta af landets större 
anstalter af detta slag idka här försäkringsrörelse. 

Såsom förr är nämndt, funnos år 1905 allenast 5 registre
rade sjukkassor i länet. Do voro Kyrkas allmänna sjuk-
och begrafningskassa, registrerad den 2G november 1892, 
Mattmars goodtemplars sjuk- och begrafningskassa, registre
rad den 19 april 1893, Gällö sågverks sjuk- och begrafnings
kassa, registrerad den 12 juli 1899, Svenska folkets sjuk
kassa, registrerad den 2 februari 1904, samt Ocke sågverks 
sjuk- och begrafningskassa, registrerad den 13 oktober 1899. 
I statsbidrag till sjukkassorna utanordnades tillhopa 4,237 
kr. 50 öre, nämligen 809 kr. år 1901, 833 kr. år 1902, 827 
kr. år 1903, 850 kr. år 1904 samt 918! kr. 50 öre år 1905. 

F . Hiilso- och sjukvård. Redogörelse i detta ämne är 
ofvan meddelad i afdclningen om Invånare. 

G. Fattigvård. Inom länet finnas G0 fattigvårdssam
hällen. Fattigvårdsanstalterna utgjordes år 1905 af 15 fat
tighus med utrymme för 85 personer, 8 fattiggårdar för 
335 personer, 1 barnhem för 30 barn och 22 mindre fattig
stugor med utrymme för 117 personer. Understödstagarnes 
sammanlagda antal utgjorde 3,807 (3-3G c/o af länets be
folkning), däraf fullt försörjda 1,245, delvis understödda 
1,516 och tillfälligtvis understödda 1,04G. Af understöds-
tagarne tillhörde 3,566 länets landsbygd och 241 staden 
Östersund. Totalkostnaden för fattigvården uppgick till 
332,322 kr., eller 2 kr. 93 öre på hvar och en af länets 
invånare. Medelvärdet af en understödstagares fulla försörj
ning beräknas för länets landskommuner hafva utgjort 1G3 
kronor. 

H. Fromma stiftelser. I tabell 7 lämnas föreskrifven 
redogörelse för inom länet befintlig'a fromma stiftelser jämte 
till dem hörande fonders storlek vid slutet af år-1905. 

Slutligen må här rörande staden Östersund och innni-
cipalsamliällena i länet meddelas några uppgifter, som icke 
influtit i de föregående afdelningarna af denna berättelse. 

En jämförelse mellan siffrorna i tabell 3 till femårs
berättelsen för åren 1896—1900 och tabellen med samma 
nummer till den nu förevarande berättelsen utvisar, a t t 
byggnadsverksamheten i staden Östersund varit lifligare un
der åren 1901—1905. Vid 1900 års utgång funnos i staden 
322 bebyggda tomter (icke 330, såsom på grund af felaktiga 
uppgifter i tabellen för år 1900 antecknats) och 88 obe
byggda, de under åren 1896—1900 nybyggda boningshusens 
antal var 24 och antalet boningshus vid 1900 års utgång 
423. Under åren 1901—1905 nybyggdes 52 boningshus. An
talet befintliga boningshus år 1905 var 473, däraf all
männa byggnader 41 och enskilda 432. Antalet boningsrum 
var 5,076. Under sistnämnda femårsperiod hafva nedlagts på 
gators nybyggnad 59,741 kr. 64 öre, på gators ombyggnad 
43,267 kr 30 öre och på gatuunderhållet 31,241 kr. 56 
öre. Stadens sammanlagda kostnader för gatorna uppgingo 
sålunda till 134,250 kr. 50 öre, i medeltal 26,850 kr. 10 

Vid 1900 års slut uppgick insättarnes behållning på 
ifrågavarande räkning till 10,962,762 kr. 14 öre och har alltså 
under femårsperioden ökats med 2,337,876 kr. 53 öre. 

Norrlands hypotcksförening, hvilkens styrelse har sitt 
säte i Härnösand, utlämnar hypotekslån jämväl till fastig-
hotsägare på landsbygden i Jämtlands län. Föreningens for
dran på dylika lån i länet, som vid 1900 års slut utgjorde 
990,100 kr., hade vid 1905 års slut nedgått till 971,200 kr. 

För hankinrättningarnes i länet ställning vid 1905 års 
slut, utom Riksbankens och sparbankernas, redogöres i 
iahcll M (sid. 35). 

Riksbankens afdelningskontors hela utlåning uppgick 
den 30 december 1905 till 3,533,418 kr. 82 öre, däraf på} 
växlar 2,738,267 kr. 99 öre och på af betalningslån 312,756 
kr. 62 öre. 

E. Försäkringsanstalter och sjukkassor. Den 1 januari 
1904 har lagen den 24 juli 1903 om försäkringsrörelse 
trädt i kraft. I anledning af denna lag hafva under fem
årsperioden hos Konungens Befallningshafvande registrerats 
följande på delägarncs ömsesidiga ansvarighet grundade för-
säkringsanslaltcr, nämligen: Näs och Hackas brandstods
bolag, Rödöns tingslags brandstodsbolag, Refsunds tingslags 
brandstodsbolag, Jämtlands läns brandstodsbolag och Hal
lons tingslags brandstodsbolag. Dessutom finnas åtskilliga 
liknande anstalter för försäkring af egendom, hvilkas verk
samhet omfattar mindre än ett tingslag och hvilka äro be
friade fiån registreringsskyldighet. Intet försäkringsaktie-
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öre årligen. Gatorna i staden läggas endast af makadam. 
Stenlagda gator finnas ej. 

För a t t vinna ett slut på den ovisshet, som rådt i fråga 
om äganderätten till den genom nådigt bref den 23 oktober 
178G till staden donerade jord, hvarpå staden är byggd, 
hafva stadsfullmäktige år 1901 hos Kungl. Maj:t anhållit 
bland annat om tillstånd för staden at t åt dem, som visade 
senast vunnet laga fång å gårdstomt inom de åren 1864 och 
1881 fastställda stadsplaner, bekräfta full äganderätt till 
sådan tomt under vissa villkor, olika efter tomternas läge 
inom den ena eller andra af nämnda planer; och har Kungl. 
Maj:t genom nådigt bref den 13 december 1901 bifallit be
rörda ansökning. Beträffande äganderätten till den del af 

donationsjorden, som icke ingår i stadsplanerna, äro rätte
gångar anhängiggjorda, livilka vid femårsperiodens utgång 
ännu ej blifvit slutligen pröfvade. 

Den 22 maj 1902 har Konungens Bcfallningshafvande 
fastställt ny byggnadsordning för staden och den 13 juli 
1905 ny hamnordning. 

Två af municipalsamhällena i länet äro belägna i sta
dens omedelbara närhet och närmast at t betrakta såsom 
förstäder till denna, Odenslund i Brunflo socken och Horns
berg i Frösöns socken. 

I Odenslund har invånarantalet vuxit från 937 år 1902 
till 1,310 år 1905. Omkring 25 boningshus hafva nybyggts 
under femårsperioden. Hela antalet boningsrum år 1905 upp-

Tab. M. Bankernas inom Jämtlands län ställning vid 1905 års slut. 
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gifves till omkring 1,000, en siffra som dock sannolikt är 
för hög. 

I Jlorusberg var invånarantalet vid slutet af år 1905 718. 
Under femårsperioden hafva uppförts 18 nya boningshus, och 
hela antalet boningshus var är 1905 118 med tillsammans 
431 boningsrum. Gatuunderhållet utgöres af gårdsägarne, 
hvar för sin gård. Två af hufvudgatorna upplysas under 
den mörka årstiden medelst så kallade luxlampor. Kostna
derna härför hafva bestridts af gårdsägarne. 

Den mantalsskrifna folkmängden i Strömsunds muni-
cipalsamhälle utgjorde år 1905 755. Där uppfördes under 
femårsperioden 30 nya boningshus, med tillsammans 240 
rum. Elektrisk belysning har införts, hvartill kraft hämtas 

Östersund i Landskansliet den 24 augusti 1907. 

JOHAN WIDÉN. 

från ett nyanlagdt elektricitetsverk vid Löfkvisslan. Bygg
nadsordning för samhället fastställdes af Konungens Befall-
ningshafvande den 24 maj 1901 och brandordning den 30 
september samma år. Plan för reglering af samhällets om
råde har af Kungl. Maj:t fastställts genom nådiga bref 
den 30 september 1904 och den 30 december 1905. 

T Hjärpens municipalsamhälle uppgick folkmängden till 
1,053 personer. Antalet boningshus var här 107 med tillsam
mans 695 boningsrum. Såsom förr är nämndt, blef först 
genom nådigt bref den 3 november 1905 förordnadt, at t de 
för stad gällande stadgar om ordning, bebyggande och hälso
vård skulle tillämpas inom detta område. 

L. Th. Jacobson. Axel Andersson. 
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Tab. 1. 

FOLKMÄNGDEN I JÄMTLANDS LÄN ÅREN 1901—1905. 
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Tab . 

ALLMÄNNA VÄGAR OCH SKJUTSNING I 

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

JÄMTLANDS 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 JÄMTLANDS LÄN ÅR 1905. 

I. Landsbygden. 



Tab. 4. 

EGENDOMAR AF FIDEIKOMMISSNATUR I JÄMTLANDS LÄN ÅR 1905. 

(Sådana finnas ej inom länet.) 

Tab. 5. 

EGENDOMAR TILLHÖRANDE INHEMSKA AKTIEBOLAG, I JÄMTLANDS LÄN ÅR 1905. 
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Tab. 5. (Forts.) EGENDOMAR TILLHÖRANDE INHEMSKA AKTIEBOLAG, I JÄMTLANDS LÄN ÅR 1905. 46 
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Tab. 5. (Forts.) EGENDOMAR TILLHÖRANDE INHEMSKA AKTIEBOLAG, I JÄMTLANDS LÄN ÅR 1905. 48 
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EGENDOMAR TILLHÖRANDE FRÄMMANDE MAKTERS UNDERSÅTAR, I JÄMTLANDS LÄN ÅR 1905. 
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Tab. 6. (Forts.) EGENDOMAR TILLHÖRANDE FRÄMMANDE MAKTERS UNDERSÅTAR, I JÄMTLANDS LÄN ÅR 1905. 50 
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Tab. 7. 

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