
Skidlöpning Ljusdal – Hudiksvall år 1900.                  

 Annons i Ljusdals Tidning torsdag 15 februari 1900. 

TILLKÄNNAGIVANDE 

GEFLEBORGS LÄNS SKIDLÖPAREFÖRBUND ANORDNAR 

LÄNSSKIDTÄVLAN LJUSDAL – HUDIKSVALL LÖRDAG 24 FEBRUARI. 

Täflingen är öppen för endast länsbor. 

Anmälan om deltagande insändas före den 17 februari till: 

1. Wiklund Idrottsmagasinet Gefle. 

Utdrag ur notis i Ljusdals Tidning torsdag 15 februari 1900. 

Skidtäflingen Ljusdal – Hudiksvall. 

Banan för skidtäflingen den 24 februari är utstakad från Höga i Ljusdal, öfver 
Kyrksjön förbi Sjulhamre och fattiggården till Gryttjesbo, därifrån öfver Lången till 
Delsbo samt öfver S:a Dellen till Forssa och Hudiksvall. 

Starten från Höga lär komma att äga rum kl. 7.00 f.m. 

Sex priser, däribland ett från Ljusdal och ett från Hudiksvall kommer att utdelas och 
till prisdomare äro utsedda hrr jägmästare Carl Fredenberg i Ljusdal samt kaptenen 
Axel Härdelin och fabrikören Alfred Ahlbom i Hudiksvall. 

Notis i Ljusdals Tidning torsdag 22 februari 1900. 

Gefleborgs Skidlöpareförbund anordnar om lördag en tävlan i skidlöpning. De 
tävlande, som komma med tåg söderifrån, samlas i Järnvägshotellets annex i Ljusdal 
för att uppropas, undergå läkarbesiktning och erhålla nummerlappar och 
instruktioner. Efterpatrull åker från Ljusdal till Delsbo där avbyte sker. I Delsbo och 
Forssa kommer att finnas matkontroller. Sjukvårdssoldater kommer att finnas i 
Delsbo. Läkarkontroll företages vid start och mål. 

Notis i Hudiksvallsposten lördagen den 24 februari 1900. 

Länstäflingen Ljusdal-Hudiksvall. 

Förberedelserna för skidlöparnes första emottagande vid framkomsten å Lillfjärden 
blevo i går på stadens bekostnad verkställda. Vid fortsättningen af Käppuddsgatan 
invid Lillfjärden är uppförd en musikestrad omgifven av flaggstänger. Plats är där 
beredd för godtemplarmusiken, prisdomare och andra funktionärer vid täflingen samt 
där omkring är snön undanskottad på en större yta, så att rum finns för rätt många 
åskådare. Nedfärden på Lillfjärden sker i närheten af fattiginrättningen. Tvänne 
skidlöpare utgår kl. 7 i dag på morgonen för att hålla spåret klart upp till Forssa. 
Denna del af banan från Forssa gästgivaregård sträcker sig någon fjärdingsväg efter 
landsväg, viker av vid Våhlsta by och fortsätter öfver ängar och gärden sydvest om 
Högs och Helsingtuna kyrkor fram mot Fors by mot staden och ledes till största delen 
öfver en obanad ginväg. Vid 1-tiden i dag antar man att de förstkommande 
skidlöparna kunna inträffa. 



Notis i Hudiksvallsposten tisdagen den 27 februari 1900. 

Skidtäflingen i lördags gynnades af vackert väder. 

Temperaturen var i Hudiksvall på morgonen -13 och i Ljusdal -22 grader. Fram på 
dagen steg den dock några grader. Skidföret var på landbacken godt, men på isarne, 
som de täflande hade att till betydlig utsträckning passera, var det däremot mycket 
tungt därigenom att vatten stigit upp på isen. Tiden, som behöfdes från Delsbo till 
Forssa, då Dellen passerades, blef därför också för samtliga täflande proportionsvis 
mycket längre än för de andra hållen. Af de 16 täflande som anmält sig, startade i 
Ljusdal 11. Fyra afstodo af olika orsaker. Dessutom startade utom täflan lapparne 
Lars Mattsson och Nils Andersson. Under täflingens lopp utgick hr Östlund på grund 
af illamående i Delsbo samt hrr Lundin och Blücher i Forssa. 

De täflande hade åkt den 6 mil långa banan på följande tider: E Wiklund, Gefle, 6 
timmar 38 minuter 13 sekunder. R Carrick, Gefle, 6.53.10. G Sköld, Söderhamn, 
7.01.14. E Högström, Gefle, 7.07.38. G Stering, Söderhamn, 7.36.49. J Andersson, 
Söderhamn, 7.40.16. O Westerlund, Hudiksvall, 8.22.52. C Stenborg, Hudiksvall, 
8.41.17. C Strandlund, Hudiksvall, 8.48.14. E Fergh, Hudiksvall, 9.26.22. lappen 
Mattsson, 7.46.18. lappen Andersson, 8.27.43. Prisutdelningen ägde rum å 
rådhussalen kl 6 e.m. och förrättades af t.f. borgmästaren Englund. 

 

Forskning i Ljusdal är gjord av Owe Flodin och i Hudiksvall av Anders 
Skoglund 

 


