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UNDERDÅNIGSTE MEMORIAL. 

Enligt nådig föreskrift får Styrelsen för Allmänna Väg- och Vattenbyggnader härmed afgifva 

UNDERDÅNIG BERÄTTELSE 

°ro de allmänna arbeten, som varit föremål för Styrelsens verksamhet under år 1878. 
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Enligt Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref den 18 

Maj 1877 hade den samma år församlade Riksdagen 

stält följande belopp till Eders Kongl. Maj:ts nådiga 

disposition för år 1878, nämligen för understödjan

de af: 

A. Väganläggningar och vägförbättringar. 

1:o) För anläggning af nya samt förbättring eller 

omläggning af backiga eller eljes mindre goda vägar 

ett anslagsbelopp af 200,000 kronor. 

2:o) Till väganläggning mellan Lycksele och Sten-

sele kyrkor i Vesterbottens län, hvartill 1876 års Riks

dag beviljat ett anslag af 95,000 kronor, och hvaraf 

under året 1877 utgått 15,000 kronor, anvisades för 

1878 ytterligare 25,000 kronor. 

Vid detta anslag är fästadt det särskilda vilkor, 

att Eders Kongl. Maj:t eger att jemka anslagsbeloppet 

i den mån dagsverken och öfriga arbetskostnader 

kunna under arbetstiden i någon betydligare grad 

nedgå, samt att Lycksele och Stensele socknemän icke 

dess mindre skola vidblifva sitt åtagande att bygga 

och för framtiden underhålla ifrågavarande väg-

sträcka. Genom kontrakt, som å Eders Kongl. Majrts 

och Kronans vägnar antogs den 27 Oktober 1876, 

hafva intressenterna i företaget äfvenledes iklädt sig 

förenämnde åliggande. 

Ehuru arbetskostnaderna under år 1878 varit 

något billigare än föregående år, har det likväl ännu 

icke kunnat med säkerhet utrönas, huruvida något 

afdrag å vägbyggnadsanslaget borde ske, och torde 

det först, då arbetet blifvit i sin helhet fullbordadt, 

kunna afgöras, om sådant afdrag skäligen bör ifråga-

komma. Längden af denna väg är 9 mil 16,452 

fot och är kostnaden beräknad att uppgå till 140,200 

kronor. 

3:o) Till anläggning af väg mellan Matarengi och 

Turtula byar i öfver Torneå socken af Norrbottens 

län beviljade Riksdagen, 1876, ett anslag af 32,400 

kronor, deraf till utgående under år 1877 anvisades 

17,683 kronor 50 öre och under år 1878 återstoden 

af anslaget eller 14,716 kronor 50 öre. 

Den blifvande vågens längd är 3 mil 8,376 fot 

och kostnadsförslaget slutar på en summa af 48,600 

kronor. 

4:o) Med bifall till Eders Kongl. Maj:ts förslag 

beviljade Riksdagen såsom understöd för väganlägg

ning mellan Bredåker och nedre Edefors inom Öfver-

Luleå socken af Norrbottens län ett anslag af 42.000 

kronor, deraf till utgående under år 1878 anvisats 

12,000 kronor. 

Denna väg blir 4 mil 9,000 fot lång och är be

räknad kosta 63,000 kronor. 

5:o) Till väganläggning från Sorsele kyrka till 

Strycksele by jemte sidoväg från Lycksele öfver Ulriks

dal, Carlsgård, Husbondliden till Ruskträsk i Vester 

bottens län har beviljats ett anslag utan återbetal

ningsskyldighet af 343,780 kronor, deraf till utgående 

under 1878 anvisats ett belopp af 24,093 kronor 

86 öre. 

Hufvudvägens längd är 17,«7 mil och har den 

beräknats kosta 429,680 kronor; sidovägens längd är 

åter 3,27 mil, beräknad att i anläggning erfordra ett 

belopp af 86,000 kronor. 

I afseende på förstnämnda för vägarbeten år 

1878 till Eders Kongl. Maj:ts nådiga disposition stälda 

summa 200,000 kronor har Eders Kongl. Maj:t täckts 

den 14 December 1877 i nåder besluta, att densamma 

skulle, med iakttagande af de utaf Riksdagen bestämda 

vilkor och föreskrifter, fördelas till utförande af nedan 

antecknade väganläggningar och vägförbättringar, 

nämligen i: 
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Härförutom bar genom nådiga brefvet den 22 

November 1878 blifvit till iståudsättande af en 4,312 

fot lång väg frän Bergsbrunna station å norra stam

banan anvisadt ett, hela kostnaden motsvarande, an

slag af 3,100 kronor att utgå från besparingarne à 

Riksstatens sjette hufvudtitel. 

Summan af dessa anslag utgör således 63,vi 

procent af det beräknade totala kostnadsbeloppet. 

Längden af nyanlagda vägar som erhållit anslag 

är 7 mil 25,653 fot och den derför beräknade kost

naden är 201,305 kronor 7 öre, hvadan längdfoten 

kostat 72 öre, och hafva kostnaderna för 3 mil 15,275 

fot vägomläggningar beräknats till 120,012 kronor 

eller per längdfot väg 97 öre. 

Rörande samtlige här ofvan upptagna vägarbeten 

får Styrelsen i underdånighet anmäla, att de under 

året blifvit genom vederbörande arbetsdirektionens 

försorg dels fortfarande bedrifna, dels efter behörigen 

afslutade kontrakt påbörjade; och vågar Styrelsen i 

underdånighet hänvisa till den redogörelse för på

gående arbeten, som längre fram i denna berättelse 

förekommer. 

B. Bro- och hamnbyggnader samt vatten-
kommunikationer. 

6:o) För understödjande af mindre hamn- och bro

byggnader samt upprensning af åar och farleder stälde 

Riksdagen till Eders Kongl. Maj:ts förfogande för år 

1878 ett belopp af 20,000 kronor. 

Denna summa har af Eders Kongl. Maj:t i nåder 

disponerats till följande företag, nämligen: 

Till hamnbyggnad vid Träslöfs fiskeläge i Halland, 

hvarför kostnaden enligt upprättadt förslag uppgår 

till 17,400 kronor, anvisades genom nådiga brefvet 

den 29 Juni 1877 ett statsbidrag af 11,600 kronor 

derutaf 2,000 kronor till utgående af 1877 års medel 

och 9,600 kronor af den för 1878 anvisade fonden 

för här ofvan angifna ändamål. 

Till ombyggnad af en bro bfver Skellefteå elf vid 

Krångefors anvisades genom nådiga brefvet den 15 

Juni 1877 ett belopp af 4,000 kronor, motsvarande 

halfva den beräknade Kostnaden. 

Till bro öfver Stor långträsket (eller Byske-elf) pa 

vägen mellan Piteå och Arvidsjaur blef genom nådiga 
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brefvet den 18 Maj 1878 anvisadt ett belopp af 1,890 

kronor, äfvenledes motsvarande halfva beräknade 

kostnadsbeloppet; samt 

till bro öfver Atran vid Vessige i Halland, till 

hvilken brobyggnad förut blifvit af Riksdagen be-

viljadt ett anslag af 25,000 kronor eller halfva deti 

förut beräknade kostnaden, behagade Eders Kongl. 

Maj:t den 12 Juli 1878 ytterligare anvisa ett anslag 

utan återbetalningsskyldighet af 5,500 kronor, till 

bestridande af för brobyggnadens fullbordande nödige 

befunna, men förut opåräknade, arbeten, och skulle 

detta tilläggsanslag utgå med 4,510 kronor af 1878 

års fond och 990 kronor af innevarande års medel 

för understödjande af hithörande slags arbeten. 

7:o) För byggandet af smärre båthamnar, afsedda 

för fiskarenas behof vid de större fiskelägena i riket 

anvisade 1877 års Riksdag, likasom föregående, en 

särskild anslagsfond till belopp af 30,000 kronor, 

och har Eders Kongl. Maj:t genom beslut under nedan 

anförde dagar täckts af dessa medel tilldela följande 

hamnbyggnader understöd utan återbetalningsskyl

dighet till högst 2/s af beräknade kostnaden, näm

ligen : 

Med undantag af Fluntinge fiskeläges hamn, 

hvarifrån ännu icke insändts kontraktshandlingar, äro 

kontrakter om förenämnde hamnbyggnaders påbör

jande senast under år 1878 och utförande inom för 

hvart oeh ett arbete bestämd tid af Styrelsen an

tagna å Eders Kongl. Maj:ts och Kronans vägnar. 

8:0) Till fullbordande af hamnen vid Trelleborg, 

som beräknats erfordra en kostnad af 424,000 kronor 

beviljade Riksdagen år 1875 ett anslag utan återbe

talningsskyldighet af 100,000 kronor att utgå med 

en femtedel under h vartdera af åren 1876—1880 och 

anvisades till utgående under 1878 20,000 kronor. 

Detta arbete, om hvars utförande kontraktet antogs 

den 5 Juli 1875, har genom nådiga brefvet den 1 

Oktober samma år dessutom blifvit understödt med 

ett lånebelopp af 50,000 kronor från Handels- och 

Sjöfartsfonden. 

9:o) Till byggande af båthamn vid Glommen i 

Hallands län beviljade 1876 års Riksdag ett under

stöd utan återbetalningsskyldighet af 33,300 kronor, 

motsvarande nära 2/3 af den beräknade kostnaden 

50,000 kronor. Af anslaget anvisades 17,300 kronor 

att utgå under år 1877 och 16,000 kronor under 

år 1878. 

10:o) Till utvidgning af hamnen vid Råa fiske

läge i Malmöhus län, som beräknats erfordra en kost

nad af 75,000 kronor, anvisade likaledes 1876 års 

Riksdag ett anslagsbelopp af 50,000 kronor, hvilket 

utgått med hälften under hvartdera af åren 1877 och 

1878. Kontrakt om arbetets utförande antogs den 

16 Februari 1877. 

l l :o) Till utförande af föreslagna kajbyggnads-

och muddringsarbeten vid den s. k. kofferdihamnen i 

Karlskrona beviljade 1876 års Riksdag ett lån af 

200,000 kronor att af Riksgäldskontoret utbetalas 

med en femtedel årligen under fem år. 

1877 års Riksdag anvisade äfven till utgående 

under 1878 det bestämda årsbeloppet, men enär in-

tressenterne i företaget sedermera förklarat sig icke 

benägna att af det undfångna låneunderstödet sig 

begagna, har Eders Kongl. Maj:t redan den 10 Sept. 

1877 beslutat, att de anvisade medlen skulle till 

statsverket indragas och ställas till Riksdagens dis

position. 

12:o) Till förbättrande af hamnen vid Oskars

hamn, som beräknats kosta 169,300 kronor 80 öre, 

förutom kostnaden för ett till den gillade planen 
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likväl icke hörande godsmagasin, uppgående till 48,008 

kronor, beviljade 1877 års Riksdag ett låneunderstöd 

af 80,000 kronor, deraf för 1878 skulle utgå 40,000 

kronor. 

Kontrakt om arbetets utförande antogs den 12 

April 1878. 

C. Sjösänkningar och andra vattenaftappnings-
företag. 

13:o) Till Eders Kongl. Majrts nådiga disposition 

stäldes att, liksom under flere föregående år, under 

1878 utgå ett anslag utan återbetalningsskyldighet af 

80,000 kronor för under stödjande af sådane myrut-

dikningar och vattenaftappningar, som företrädesvis 

afsåge att minska frostländigheten. För tillgodo-

njutande af bidrag från dessa medel bestämdes 

samma vilkor, som förut varit stadgade. 

Eders Kongl. Maj:t har den 18 Januari 1878 

behagat i nåder fördela ofvanstående summa 80,000 

kronor till följande utdikningsarbeten, nämligen: 

*) 1 (tvadratref = 0,08818 hectare. 
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Den beräknade medelkostnaden för torrlagd qva-

dratref mark blir således 6 kronor 56 öre, deraf 2 

kronor 18 öre erhållits som statsbidrag, och det så

som anslag beviljade understödet utgör för alla ar

betena tillsammans 33,2fi procent af den beräknade 

kostnadssumman. 

14:o) Till befrämjande, medelst lån, af utdikningar 

och aftappningar af sänka trakter och sjöar till be

redande af odlingsföretag hade Riksdagen för 1878 

stält till Eders Kongl. Maj:ts nådiga förfogandefett 

belopp af 100,000 kronor, af hvilka medel genom det 

ofvan åberopade nådiga beslutet af den 18 Januari 

1878 lån tilldelats följande vattenaftappningsföretag 

nämligen i: 

Medelkostnaden för hvarje qvadratref nyvunnen 

mark har alltså uppgått till 9 kronor 2 öre och det 

åtnjutna statslånet till 4 kronor 16 öre, och utgör 

den tilldelade lånesumman 46,«i procent af de be

räknade kostnadernas totalbelopp. 

Förutom dessa i det föregående anförde anslags-

och lånesummor hafva understöd under den ena eller 

andra formen under 1878 blifvit beviljade till här 

nedan anförda arbeten, nämligen: 

Till sänkning af sjöarne Hjelmaren och Qvismaren 

anvisade 1877 års Riksdag ett lånebidrag af 2,000,000 

kronor, deraf till utgående imder 1878 600,000 kronor. 

Plan för arbetet gillades den 2 Febr. 1877 och kon

trakt om dess utförande antogs å Eders Kongl. Maj:ts 

och kronans vägnar den 29 December samma år. 

Den areal, som genom detta företag antages blifva 

till odling tjenlig, utgör 168,000 qv.ref. 

Det sammanlagda beloppet af de enligt ofvan 

åberopade nådiga bref beviljade anslag uppgår till 

469,910 kronor 36 öre och summan af lånen ar 

740,000 kronor. 

Såväl vilkoren för åtnjutande af statsbidrag till 

allmänna väg- och vattenbyggnadsarbeten som sättet 

för deras kontrollerande enligt faststälda planer äro 

oförändradt stadfästade sådane de innefattas i Riks

dagens underdåniga skrifvelser den 23 Maj 1873 och 

den 23 April 1874. Endast i afseende på kontrollen 

öfver arbetet med sänkningen af sjöarne Hjelmaren 

och Qvismaren har den särskilda föreskrift blifvit 

lemnad, att detsamma skall öfvervakas af en särskild 

af Eders Kongl. Maj:t förordnad ingeniör och har 

genom nådigt beslut den 24 Maj 1878, på under

dånigt förslag af Styrelsen, undertecknad Byråchef 

dertill blifvit utsedd. 

D. Jernvägsbyggnader. 

Af det lån 10,000,000 kronor, som 1876 års 

Riksdag anvisat till understödjande af enskilda jern-

vägsanläggningar med 2,000,000 kronor under hvart-

dera af åren 1877—1881, har Eders Kongl. Maj:t 

genom nådiga brefvet den 24 November 1876 till-
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delat nedanstående jernvägar försträckningar till föl

jande belopp, nämligen: 

Kontrakter angående förestående sex jernvägars 

utförande hafva efter förutgången nådig pröfning blifvit 

å Eders Kongl. Maj:ts och kronans vägnar af Styrelsen 

antagna. 

Härförutom har genom nådiga brefvet den 27 

Juni 1878 Bergslagernas jernväg erhållit, utöfver det 

lån å 5,000,000 kronor, som förut tilldelats bandelen 

Ludvika—Kil, ytterligare ett statslån på sådant sätt, 

att jernvägens obligationer till ett belopp af 6,753,600 

kronor skola af staten inlösas till kurs af 90 procent 

för 6,078,240 kronor, deraf 3,000,000 kronor skola 

utgå 1878 och återstoden 1879 med vilkor bland 

annat, att jernvägen Falun—Göteborg är öppnad för 

allmän trafik senast den 31 December 1880. 

Angående denna låneförsträckning har Styrelsen 

icke erhållit uppdrag att uppgöra och Eders Kongl. 

Maj;ts nådiga pröfning underställa samt derefter an

taga kontrakt. 

Eders Kongl. Maj:t har dessutom genom nådigt 

bref af den 24 November 1876 tillagt Norsholm— 

Ristens kommunikations-aktiebolag för byggande af 

en 3,o mil lång bana från Bersbo till Norsholm ett 

lån från Handels- och Sjöfartsfonden till belopp af 
300,000 kronor, motsvarande 1/i af den beräknade 

anläggningskostnaden 1,200,000 kronor. Af detta lån 
utgick en summa af 100,000 kronor år 1878. 

Våg- och Vattenbyggnads-Styrelsens berättelse. 

De statslånebelopp, som under 1878 således ut

betalats till privata jernvägars byggnad, uppgå till en 

summa af 5,100,000 kronor. 

E. Diverse arbeten, hvilka genom särskilda nådiga 
bref fått sig tilldelade lån eller anslag från 

Handels- och Sjöfartsfonden. 

Eders Kongl. Maj:t täcktes den 6 Juli 1877 nå-

digst bevilja till anläggning af hamnspår i Upsala 

mellan dervarande jernvägsstation och hamn ett lån 

af 35,000 kronor, hvaraf 20,000 kronor skulle utgå 

under 1877 och 15,000 kronor år 1878. 

Den 6 September 1878 anvisades till utförande 

af kajbyggnader vid Westervik ett lånebidrag af 

50,000 kronor. Den upgjorda planen är beräknad 

att i utförande kosta 52,800 kronor. 

Den 20 September 1878 beviljades till utgående 

från ofvannämnda fond ett lånebidrag af 30,000 kronor 

för verkställande af rnuddringar vid följande fem 

landthamnar å Gotland, nämligen Burgsviks, Roline-, 

Slite-, Kappels- och Klinte hamnar. De beräknade 

kostnaderne utgöra 59,257 kronor. 

Kontrakt om förenämda arbetens utförande är 

i föreskrifven ordning antaget. 

I sammanhang härmed torde vara lämpligt att 

i underdånighet erinra derom att Eders Kongl. Maj:t 

den 22 Juni 1877 behagade äfvenledes från Handels-

och Sjöfartsfonden anvisa ett anslag af 33,060 kro

nor till utförande af åtskilliga rensningsarbeten vid 

Qvicksund och i Arboga å i närheten af Kungsör 

för befordrande af segelfartens beqvämlighet på dessa 

ställen. Dessa arbeten, som utföras under Styrelsens 

direkta tillsyn och kontroll under ledning af chefen 

i mellersta väg- och vattenbyggnadsdistriktet, majoren 

och riddaren G. Nerman, enligt af Eders Kongl. Maj:t 

gillad plan, äro till större delen verkstälda under för-

lidne år och blifva antagligen fullbordade under 

innevarande år. 

Härförutom har äfven genom Styrelsens direkta 

försorg på grund af nådiga brefvet den 15 Februari 

1878 verkstälts en genomgående reparation af kör-

bron öfver Almare-stäke, enligt af Eders Kongl. Maj:t 

gillad plan. Den beräknade kostnaden 8,100 kronor, 

hvaraf 7,602 kronor skulle utgå af den för bron sif-

2 
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satta och i Statskontoret deponerade reparations

fonden och 498 kronor tillskjutas af arrendatorn, har 

icke i verkligheten öfverskridits. 

Likaså torde det tillåtas Styrelsen i underdånighet 

anmäla, att å de genom nådiga brefvet den 8 Fe

bruari 1878 till reparationer af de tre stora broarne på 

vägen mellan Stockholm och Drottningholm anvisade 

medlen 7,500 kronor uppstått en besparing af 121 

kronor 98 öre, som blifvit till Statskontoret återburne. 

Under år 1878 har Eders Kongl. Maj:t täckts i 

nåder bevilja koncession å tvänne ifrågasatta nya 

jernvägsanläggningar, nämligen den 10 Maj från En-

gelsbergs bruk öfver Ludvika mot Vanelfvens utlopp 

i vest.ra Dalelfven och den 8 November å dylik anlägg

ning från Askersund till Wretstorps station å Vestra 

stambanan. Planen till den förstnämnda jernvägen 

skulle vara inlemnad till vinnande af nådig fast-

ställelse före den 1 December 1878, men har icke 

ännu företetts; deremot är plan till den senare jern

vägen faststäld på samma gång som koncessionen 

beviljades. 

Härförutom har dylik förmån genom nådiga 

brefvet den 1 Augusti beviljats för utsträckning af 

den redan förut koncessionerade jernvägen Vintjerns 

grufvor—Tallås med ytterligare 12,550 fot, och den 

11 October för en bibana (egentligen ett grusspår) 

från hemmanet Torrmansbol till Bergslagernas jern-

väg i närheten af Kärra å Dalsland. 

De medel som genom samtliga ofvan åberopade 

nådiga beslut blifvit tilldelade allmänna arbeten att 

utgå under 1878 uppgå således till följande sam

manlagda belopp, nämligen: 

Anslag utan återbetalningsskyl

dighet kronor 510,572,nc. 

Lånebidrag » 5,935,000,oo, 

af hvilken senare summa 195,000 kronor utgått från 

Handels- och Sjöfartsfonden. 

För att i ett sammanhang lemna en öfversigt öfver 

de anslags- och lånebelopp, som blifvit under Sty

relsens verksamhet från och med 1841 till och med 

1878 tilldelade allmänna arbeten, meddelas i slutet 

af denna berättelse följande tabeller, nämligen: 

N:o 1 angående landvägsanläggningar inom de sär

skilda länen; 

N:o 2 angående beräknade medelkostnader för 1 fot 

väg under åren 1873—78; 

N:o 3 angående vattenaftappningsföretag m. m., länsvis 

upptagne; 

N:o 4 summarisk öfversigt, af till vattenaftappnings

företag beviljade anslag; 

N:o 5 angående beräknade medelkostnaden pr qvadrat-

ref för förbättrad eller nyvunnen jord åren 

1873—78; 

N:o 6 sammandrag af totalbeloppen utaf de stats

bidrag, som utgått åren 1841—78 dels såsom an

slag dels såsom lån. 

94. 

De under Styrelsens direkta förvaltning stälda medel, som redovisats i Styrelsens till Eders Kongl-

Maj:ts och Rikets Kammar-Rätt aflemnade hufvudbok för år 1878, hafva utgjorts af: 

a) Anslag till aflöning och arfvoden ät Styrelsens embets- och tjänstemän i hufimdstaden och landsorten: 

b) Anslag till inspektions- och undersökningskostnader samt expenser för allmänna arbeten: 
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Till vägundersökningar genom Eders Kongl. Maj:ts Befallningsliafvandea försorg: 

Anmärkning: Behållningen utgörea dock till hufvudsaklig del af disponerade, men ej under 1878 utbetalte belopp. 

Häraf hafva år 1878 skett följande utbetalningar: 

Diverse utgifter: 
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I enlighet med föreskrifterna i den för Styrelsen 

för Allmänna Väg- och Vattenbyggnader under år 

1841 utfärdade instruktion och särskilda nådiga be

slut hafva under år 1877 dels fortgången af nya, 

till Styrelsens verksamhet hörande, arbeten, dels under

hållet af äldre sådane blifvit af vederbörande tjeuste-

inän besigtigade och kontrollerade, hvarvid resp. ar-

betsdirektioner och intressenter meddelats de erin

ringar och upplysningar, som af behofvet påkallats. 

Ifrågavarande arbeten hafva utgjorts af: 

A. Jernvägar. 

a) För trafik öppnade: 

1. Sundsvall—Torpshammars jernväg med bibana 

från Vatjom till Matfors. 
(Längd 5,7 mil, spårvidd 3,59 fot.) 

Vid Sundsvalls station har dels brädbeklädnad 

och målning af stationshuset verkstälts, dels en re

parationsverkstad blifvit nyanlagd och lokomotiv-

stallet försetts med cementgolf. 

Vid de öfriga stationerna hafva husbyggnaderna 

blifvit rödfärgade och vid Ede ett sidospår och en 

platform utlagde. Vid Torpshammars station liar 

hufvudspåret förlängts äfvensom förhöjning derutaf 

gjorts för att bringa det i jemnhöjd med stam

banans dervarande spår. Nödigt utbyte af skenor 

och syllar har under året verkstälts, och gaf under

hållet af jernvägen i öfrigt ingen anledning till an

märkning. 

Vid rullande materielen ingen förändring. 
Inspekterad af Distriktchefen, Majoren R. Schougb. 

2. Hudiksvall • Forsa—Näsvikens jernväg. 
(Längd 1,5 mil, spårvidd 4,1 fot.) 

Äfven detta år har å Hedsta-viadukten betyd

liga reparationsarbeten gjorts, så att numera blott 

e) Anslaget till upprensningar vid Qvicksund och Kungsör, 33,060 kronor, som i nåder 

anvisades den 22 Juni 1877 och hvaraf 10,000 kronor lyftes 1877: 

På Styrelsens räkning i Riksbanken inuestodo således vid 1878 års slut följande 

behållningar, nämligen: 

d) Afgäld för ett vid Grada kanal anlagdt sågverk: 
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vestra landfästet och de 5 vestligaste oken qvarstå 

oombyggde. 

I Hudiksvall behöfver såväl stationshus som loko-

motivstall repareras, gällande detta synnerligen den 

senare byggnaden. 

Staketet var repareradt och befans utan anmärk

ning. Nya spår voro utlagde till en längd af 690 

fot. 10,416 fot nya stålskenor och 2,361 st. nya 

syllar voro nedlagde, äfvensoin 6 st. nya vexlar. 

Rullande materielen var ökad med 12 st. gods

vagnar af jern med hjul och axlar af stål. 

Något trafik- och tjenstgöringsreglemente hade 
jernvägsdirektionen, oaktadt derom aflåtna påmin
nelser, ännu icke anskaffat. 

3. Söderhamn—Bollnäs kommunikationsled. 
(Lokomotivbanans längd 1,4 mil, spårvidd 4,1 fot.) 

(Hästbanans längd 0,1 mil, spårvidd 3,0 fot.) 

(Vattenledens längd 3 mil 11,500 fot, djup under 1. v. y. 
4—5 fot, bottenbredd 16 fot.) 

Vägbron vid Kinsta är delvis ombyggd och för

höjd för beredande af möjlighet att transportera 

större föremål än hvad som förut egt rum. 

Vid Söderhamn är stationshuset utvidgadt och 

repareradt. Vid s. k. Vändningen är en arbetare

bostad med 12 rum jemte uthus uppförd. Loko

motivstallet är repareradt. Vid Bergviken är stations

huset fullständigt iordningstäldt. Ombyggnad af den 

dervarande lastbryggan med deri liggande travers är 

är fullbordad. Nedläggning af 36,600 fot stålskenor 

i utbyte mot jernskenor äfvensom af 3,666 st. syllar 

har blifvit gjord. 

Den rullande materielen hade ökats med 20 last

vagnar. Vid den i förbindelse med jernvägen stå

ende vattenleden å sjöarne Bergviken och Varpen 

och en del af Ljusne elf äfvensom vid hästbanan förbi 

Landaforsen i denna elf kommer den förändring att 

vidtagas enligt Eders Kongl. Majrts nådiga beslut 

den 31 Maj 1878, att trafiken å såväl Varpen och 

Ljusne elf som å hästbanan må upphöra, sedan nö

diga anordningar blifvit gjorde för dess upprätthål

lande via Kilafors och Norra stambanan till Bollnäs, 

hvilket vore att emotse vid första öppet vatten år 

'879, och har derför endast det nödvändigaste under

hållet tillfallit de delar, som således ej komma att 

vidare trafikeras. 

De båda sistnämnde kommunikationslederne äro 

inspekterade af Distrikt-Adjutanten Kapten G. Ny

ström. 

4. Vint jern—Lilla Björnmossens jernväg. 
(Längd 1 mil, spårvidd 3 fot.) 

öppnad för gods-, men ej för persontrafik. 

För denna jernväg redogöres närmare här nedan 

under rubriken Vintjern—Lilla Björnmossen—Tallas. 

5. Gefie—Dala jernväg. 
(Längd 8,6 mil, spårvidd 4,83 fot.) 

Utbyte af tråöfverbyggnad mot sådan af jern 

var under utförande å 2 broar vid Korsnäs, och för 

en mindre i närheten derutaf befintlig bro uppfördes 

landfästen af sten. Sedan dessa arbeten blifvit full

bordade finnas å denna jernväg blott 2 broar, å hvilka 

öfverbyggnaden ej är af jern, äfvensom landfästen och 

pelare ej äro af sten eller jern. 

En vägbro öfver banan med stenlandfästen och 

jernöfverbyggnad är uppförd i närheten af Hosjö 

kapell. 

Inga nybyggnader å stationer äro under året 

företagne. 

Bland skenorna, som numera bestå af dels hel-

valsade stålskenor, dels stålhöfdade jernskenor, har 

ett mindre utbyte af de senare, men ej af de förra 

varit behöfligt. 18,518 st. syllar äro under året ut

bytta mot nya. Syllarne å denna jernväg hållas nu

mera obetäckta af ballasten. 790 fot nya spår äro 

utlagde å stationerna. 

Rullande materielen var ökad med 6 stycken 

personvagnar och 2 st. godsvagnar. 

6. Upsala—Gefle jernväg med bibanor från Örby hus 

till Dannemora och från Orrxkog till Söderfors. 
(Längd 12,2 mil, spårvidd 4,83 fot.) 

Till skydd för den stora bron öfver Dalelfven 

vid Elfkarleö hafva uppförts starkt timrade med jern

skenor belagda isbrytare framför 3 af de kolonnpar, 

hvarå bron hvilar, hvarjemte, till förekommande af 

flottimmers inträngande mellan de parvis stälda kolon-
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nerna i hvarje brostöd, timmerväggar gjorts mellan 

desamma. 

Virket i den härinvid belägna 495 fot långa 

viadukten af trä, äfvensom i den 450 fot långa vid 

Jerfsta och 110 fot långa viadukten vid Gefle befans 

vara friskt. 

En för spårets tillsyn och trafikens deraf be

roende säkerhet nödig befunnen gångbana utmed det

samma har jernvägsstyrelsen åtagit sig att utföra. 

Nödigt utbyte af sy Ilar och skenor hade egt 

rum och inläggas de senare numera med en skenvigt 

af 18 % per fot, enär de gamla 15 tC:s skenorna visat 

sig vara för svaga. 6,330 stycken nya syllar hafva 

nedlagts. 

Vid rullande materielen ingen förändring. 

7. Dannemora—Hargs jernväg ined bibana till 

Ramhälls grufvor. 
(Längd 4,2 mil, spårvidd 3 fot.) 

o 

A denna jernväg, som trafikerats från årets in

gång har utbyte af skenor eller syllar ej varit be-

höfligt och var ingen anmärkning mot banans under

håll. Den vid dess ändpunkt varande hamnen vid 

Harg, som kan anlöpas af ända till 20 fots djup

gående fartyg, är försedd med fem tilläggsbryggor 

och hade varit Iifligt trafikerad. 

De tre sistnämnda jernvägarne äro inspekterade 

af undertecknad Lindgren. 

8. Upsala—Länna jernväg. 
(Längd 2 mil, spårvidd 3 fot.) 

Denna jernväg är ännu icke slutligt afsynad och 

hafva några förändringar sedan förra årets berättelse 

ej vid densamma förekommit. 

9. Näs—Morshyttans jernväg. 
(Längd 1,1 mil, spårvidd 3 fot.) 

Vid å denna jernväg under den 20 Juni 1878 

verkstäld slutlig afsyning har den befunnits vara 

till alla delar fullbordad i enlighet med faststäld 

plan och särskildt lemnade föreskrifter, och får far-

hastigheten å densamma uppgå ända till 3 mil i 

timmen. 

Vid rullande materielen var ingen förändring. 

10. Krylbo—Norbergs jernväg. 
(Längd 1,8 mil, spårvidd 4,83 fot.) 

Underhållet af denna jernväg gaf ej anledning 

till anmärkning och hade inga nybyggnader under 

året verkstälts. 

De i Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref den 18 Fe

bruari 1876 gjorda bestämmelser med afseende på 

två vägportar vid denna jernväg hafva till alla delar 

numera blifvit iakttagna. 

Trafiken besörjes fortfarande af Styrelsen för 

Statens jernvägstrafik. 

11. Norbergs jernväg. 
(Längd 1,7 mil, spårvidd 4,83 fot.) 

Mot denna jernvägs underhåll gjordes ingen an

märkning. 

Sedan Eders Kongl. Maj:t genom nådigt bref 

den 31 Maj 1878 meddelat tillstånd för jernvägs-

bolaget att till Stockholm—Vesterås—Bergslagens 

Trafikaktiebolag öfverlåta sin rullande materiel, be

sörjes trafiken numera af sistnämnde bolag. 

12. Sala—Tillber ga jernväg. 
(Längd 2,6 mil, spårvidd 4,83 fot.) 

Under året hafva uthus blifvit uppförde vid sta

tionerna, äfvensom 3 banvaktstugor med uthus utmed 

jernvägen. 

Ingen anmärkning mot banans underhåll gjordes. 

Trafiken besörjes fortfarande af Stockholm— 

Vesterås—Bergslagens Trafikaktiebolag. 

De under N:is 8, 9, 10, 11 och 12 upptagne 

jernvägar äro inspekterade af Distriktchefen Majoren 

G. Nerman. 

13. Stockholm—Vesterås—Bergslagens jernväg. 
(Längd 18,4 mil, spårvidd 4,83 fot.) 

Den på östra sidan om Ryssgrafven befintliga 

bergskärningens sidor äro af så skölig beskaffenhet' 

att de till säkerhet för trafiken böra apteras till 

lutning 1 : 1 och har början gjorts härmed. 

A broarne inläggas nya tvärsyllar till minskande 

af afståndet dem emellan och å vägportarne är en 

tredje helvalsad jernbalk inlagd der sådan förut 

saknats. 
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A stationerna bafva åtskilliga förbättringar gjorts 

med afseende så väl å spårkorsningar och spârvexlar 

som platformerna. 

Vid Barkarby mellan Spånga och Jakobsbergs 

stationer har en ny hållplats blifvit af trafikanter 

bekostad. 

Stålskenor af 23 ît:s vigt pr fot hafva inköpts 

för att nedläggas å en sträcka af 5,700 fot i kur

vorna mellan Carlhäll och Staket, hvarest de förut 

befintliga skenorna under grusningen hårdt slitits. 

Rullande materielen hade blifvit ökad ined 10 

godsvagnar och var i godt skick. 

Inspekterad af undertecknad Lindgren. 

14. Köping—Hults jernväg. 
(Längd 6,6 mil, spårvidd 4,83 fot.) 

Vid Valskog är ombyggnad af stationen full

bordad oeh ett prydligt stationshus af sten uppfördt. 

Det gamla stationshuset af trä vid Valskog är 

flyttadt till Ullersäters station, hvarest förut endast 

en plattform och ett godsmagasin funnits. 

Skenutbyte har ytterligare egt rum, så att af 

gamla spåret numera endast en kort sträcka återstår. 

Rullande materielen har icke undergått någon 

förändring. 

15. Köping—Uttersbergs jernväg 

med bibana till Lillsvan. 
(Längd 3,4 mil, spårvidd 3,68 fot.) 

Emot underhållet af densamma var ingenting 

att anmärka. 

Denna jernvägs utsträckning från Uttersberg till 

Lienshyttan i Skinnskattebergs socken är numera 

påbörjad, sedan Riddarhytte aktiebolag erhållit kon

cession å densamma, och kommer den att hålla i 

längd 1 mil 4,400 fot. 

Rullande materielen har tillökats med en godsvagn. 

16. Frövi—Ludvika jernväg. 
(Längd 9,2 mil, spårvidd 4,83 fot.) 

De i och för jernvägsförvaltningens förflyttning 

Ml Nya Kopparberget derstädes uppförda byggnader 

åw> fullbordade. 

Bron vid Ställdalen, som af ett vattenflöde i 
Juli 1877 så skadats, att ett landfäste och en pelare 

måst ombyggas, var nu till alla delar färdig. För 

att undvika att hålla banvakt vid den rörliga bron 

öfver kanalen mellan Norra och Södra Hörken, 

hvilken bro endast i undantagsfall behöfver öppnas, 

hafva skenorna i bron och i det öfriga spåret för

enats genom vanliga skarfjern. 

I stället för den straxt söder om Nya Koppar

bergs station belägna vägöfvergången i banans plan, 

som vållat såväl jernvägs- som landsvägstrafiken be

tydande olägenheter, har jern vägsbolaget åtagit sig 

att uppföra bro öfver jernvägen och var den under 

byggnad. 

Ny telegrafledning har uppsatts utefter jernvägen. 

Rullande materielens storlek var oförändrad. 

17. Stora—Gulds inedshyttans jernväg. 
(Längd 0,3 mil, spårvidd 4,83 fot.) 

Sedan den öfver Storån ledande bron, som vid 

sistlidne års besigtning befans vara för svag, numera 

blifvit på ändamålsenligt sätt förstärkt, var emot 

underhållet intet att anmärka. 

Trafiken besörjes fortfarande af Frövi—Ludvika 

jernväg. 

18. Bånghammar—Klotens jernväg. 
(Längd 2 mil, spårvidd 4,8 3 fot.) 

Jernvägen, som är anmärkningsfritt underhållen 

och trafikeras af Frövi—Ludvika jernväg, har dock, 

såsom varande byggd med mycket starka krökningar, 

egen materiel, hvilken är till storleken oförändrad. 

19. Sä/snäs jernväg. 
(Längd 4,5 mil, spårvidd 2,7 fot.) 

Denna jernväg erhöll den 23 sistlidne Augusti 

tillstånd att under vissa vilkor öppnas för allmän 

såväl person- som godstrafik, men som ännu åtskil

liga delar af densamma voro ofullbordade, har någon 

slutlig afsyning dera ej kunnat verkställas. 

Rullande materielen består af 3 stycken loko

motiv, 4 stycken personvagnar och 22 stycken gods

vagnar. 

20. Vessman—Barkens jernväg. 
(Längd 1,7 mil, spårvidd 4 fot.) 

Med afseende på underhållet af denna jernväg 

har Distriktchefen i Mellersta Väg- och Vattenbygg-
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nadsdistriktet i skrifvelse till Styrelsen påpekat åt

skilliga felaktigheter, till hvilkas afhjelpande Styrel

sen anmodat Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande 

i Stora Kopparbergs län att vidtaga nödiga åtgärder. 

Rullande materielen var till storlek och beskaffen

het oförändrad. 

21. Nora—Ervalla jernväg. 
(Längd 1,6 mil, spårvidd 4,83 fot.) 

Stationen i Nora befans vara i ett för trafiken 

ganska obeqvämt skick. För öfrigt hafva nödiga 

reparationsarbeten verkstälts. Nora — Karlskoga jern

väg besörjer fortfarande trafiken bära. 

22. Nora—Karlskoga jernväg med fortsättning 

till Otterbäcken vid sjön Venern jemte bibanor från 

Gyttorp till Stribergs grufvor och till Pershyttan 

samt från Kortfors till Karlsdal. 
(Längd 10,2 mil, spårvidd 4,83 fot.) 

Den mellan Karlskoga och Otterbäcken befint

liga delen af denna jernväg har under året blifvit 

slutligt afsynad och dervid befunnen vara fullbordad 

i enlighet med nådigst gillad plan och särskildt med

delade föreskrifter. 

Mot jernvägens underhåll i sin helhet hafva inga 

anmärkningar gjorts och några nybyggnader hafva 

icke under året tillkommit 

Rullande materielens storlek var oförändrad. 

23. Vikern—Möckelns jernväg. 
(Längd 5,1 mil, spårvidd 2,7 fot.) 

Mot underhållet af jernvägen var intet att an

märka. 

Rörande inhägnaden gäller detsamma som Sty

relsen i sin underdåniga berättelse för 1877 anfört och 

har den deri omnämnda 16,900 fot långa delen mellan 

Elgsimmen och Rösimmen blifvit med hägnad försedd. 

Rullande materielens storlek var oförändrad. 

24. östra Vermlands jernväg med bibana från 

Nyhyttan till Finnshyttan och grenbana till Elfbro-

hyttan. 
(Längd 6,3 mil, spårvidd 4,83 fot.) 

Jernvägens underhåll gaf ej anledning till an

märkning och hafva några nybyggnader under året 

icke gjorts. 

Rullande materielen utan förändring. 

25. Filipstads norra Bergslags jernväg. 
(Längd 1,6 mil, spårvidd 3 fot.) 

Enligt från Distriktchefen i Mellersta Väg- och 

Vattenbyggnadsdistriktet inkommen rapport har vid 

slutlig afsyning å jernvägen densamma befunnits vara 

utförd i enlighet med nådigst gillad plan och i öf

rigt meddelade föreskrifter, men har något afsynings-

betyg för densamma ännu ej blifvit af jernvägs-

direktionen begärdt. 

Rullande materielen är ökad med 2 godsvagnar. 

26. Uddeholms jernväg med bibanor från Nord

marksberg till Taberg och Tabergs kanal; från Geijers-

holm till Starrkärr, vid Hagfors och från Sjögränd 

till Skymnäs. 
(Längd 7,4 mil, spårvidd 3 fot.) 

o " 

Åtskilliga arbeten hade under året företagits, 

såsom stationshusens inredning, uppförandet af ett 

magasin och en ångkran vid Edebäck, ett magasin 

vid Geijersholm, ett lastspår vid Skymnäs ned till 

Klarelfven. 

Slutlig afsyning af banan är ännu icke begärd. 

De under N:ris 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25 och 26 upptagna jernvägar äro in

spekterade af Distriktchefen, Major Nerman. 

27. Pålsboda—Finspongs jernväg. 
(Längd 5,4 mil, spårvidd 3 fot.) 

Vid Pålsboda, Hjortqvarns och Gryts stationer 

äro åtskilliga ny- och tillbyggnader gjorda. Vid 

Glottra är ett 456 fot långt sidospår utlagdt. 3 st. 

banvaktstugor äro uppförde. 3,500 fot skenor och 

2,489 st. syllar äro utbytte mot nya och var jern

vägen i sin helhet ändamålsenligt underhållen. 

Vid rullande materielen ingen förändring. 

Inspekterad af Distrikt-Adjutanten, kapten G. N. 

Morsing. 
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28. Oxelösund—Flen—Vestrnanlands jernväg. 
(Längd 14,6 mil, spårvidd 4,83 fot.) 

Genom nådigt beslut af den 2 Augusti med

delade Eders Kongl. Maj:t jernvägsbolaget tillstånd 

att, af det i Statskontoret till säkerhet för jernvägs-

byggnadens fullbordande nedsatta belopp, få lyfta 

100,000 kronor, så att det numera qvarstående be

loppet utgör 50,000 kronor, och har bolagsstyrelsen 

den 31 sistlidne December anmält, att alla återstående 

arbeten då voro fullbordade med undantag af en 

mindre terrassering vid Borgå lastageplats, som icke 

kunnat verkställas, innan å platsen befintligt malm

upplag blifvit af vederbörande borttaget. 

Någon slutlig afsyning har således ej ännu kunnat 

verkställas. 

Vid slutstationen Oxelösund är under anlägg

ning en hamn, som kommer att blifva tillgänglig 

för ända till 20 fots djupgående fartyg invid kajerna, 

som medelst spår stå i förbindelse med jernvägs-

stationen, och hvilken hamn är beräknad för en år

lig export af 3 millioner centner bergslagseffekter. 

Under den 30 November 1877 har Eders Kongl. Maj:t 

behagat nådigst gilla den för denna hamnanläggning 

uppgjorda plan och närmade den sig sin fullbordan 

vid slutet af året. 

Mot underhållet af banan och rullande materielen 

har ingen anmärkning förekommit och har den se

nare ökats med en godsvagn. 

29. Halsberg—Motala—Mjölby jernväg. 
(Längd 9 mil, spårvidd 4,8 3 fot.) 

Mot banans underhåll gjordes ingen anmärkning 

och hade under året 10,373 fot skenor och 14,133 

stycken syllar blifvit mot nya utbytte. 

Rullande materielen var oförändrad. 

Under den 11 sistlidne Oktober behagade Eders 

Kongl. Maj:t nådigst anbefalla Styrelsen att verkställa 

undersökning rörande banbyggnadens å denna jern

väg beskaffenhet och värde i och för begärd inlösen 

»ör statens räkning af densamma, och har Styrelsen 

samma nådiga befallning fullgjort och deröfver af-

gifvit underdånigt utlåtande den 28 sistlidne Januari. 
Vå9- och Vattenbyggnads-Styrelsens berättelse. 

30. Vadstena—Fogelsta jernväg. 
(Längd 1 mil, spårvidd 3 fot.) 

Mot underhållet af denna under den 21 sistlidne 

September slutligt afsynade jernväg har ingen an

märkning förekommit. 

Rullande materielen var oförändrad. 

31. Korsholm—Bersbo jernväg. 
(Längd 3 mil, spårvidd 3 fot.) 

Under den 15 sistlidne November meddelade 

Styrelsen tillstånd till denna jernvägs öppnande under 

vissa vilkor för allmän såväl person- som godstrafik, 

dock har om banans slutliga afsyning ännu ingen 

anmälan inkommit. 

I sammanhang härmed erhöll den 0,9 mil långa 
o 

delen af Vestervik—Åtvidaberg—Bersbo jernväg mel-
o 

lan Bersbo och Åtvidaberg tillstånd att på vissa 

vilkor öppnas för person- och godstrafik. Se vidare 

under denna jernväg. 

Den rullande materielen består af 2 lokomotiv, 

6 personvagnar samt 19 pack- och godsvagnar. 

32. Nässjö—Oskarshamns jernväg. 
(Längd 13,9 mil, spårvidd 4,83 fot.) 

Några nyanläggningar äro ej gjorde, men har 

banan utan anmärkning underhållits. 6,312 st. syllar 

voro utbytte mot nya och hade 6,000 centner stål

skenor, vägande 20 skalp, per löpande fot, under året 

inköpts, med hvilka skenutbyte kommer att göras 

till en början mellan Nässjö och Eksjö. 

Rullande materielen var ökad med 25 st. gods

vagnar och minskad med en personvagn. 

33. Vimmerby—Hultsfreds jernväg. 
(Längd 2 mil, spårvidd 4,83 fot.) 

Underhållet af denna jernväg befans anmärk-

ningsfritt. 

Banan trafikeras fortfarande af Nässjö—Oskars

hamns jernväg. 

34. Kalmar—Emmaboda jernväg. 
(Längd 5,3 mil, spårvidd 4,88 fot.) 

119 st. skenor, och 3,817 st. syllar voro under 

året utbytte och äro ytterligare 1,992 centner skenor 

3 
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med en vigt af 177g skalp, per löpande fot inköpte 

för att efter hand ersätta de nuvarande 14 skålprs 

skenorna. 

Mot banans underhåll gjordes ingen anmärkning. 

Rullande materielen oförändrad. 

35. Nybro—Säfsjöströms jernväg. 
(Längd 4 mil, spårvidd 4,83 fot.) 

Underhålles anmärkningsfritt och var rullande 

materielen oförändrad. 

36. Lidköping—Skara—Stenstorps jernväg. 
(Längd 4,7 mil, spårvidd 3 fot.) 

A denna jernväg hade nödigt sken- och syllut-

byte egt rum, äfvensom anmärkte bristfälligheter å 

en bro och 2 lokomotiv blifvit rättade. 

Någon förändring i rullande materielens storlek 

hade icke egt rum. 

37. Lidköping—Håkantorps jernväg. 
(Längd 2,6 mil, spårvidd 3 fot.) 

Mot jernvägens underhåll förekom ingen an

märkning och var den rullande materielens storlek 

oförändrad. 

38. Mariestad—Moholms jernväg. 
(Längd 1,7 mil, spårvidd 3 fot.) 

Nödiga sken- och syllutbyten äfvensom öfrige 

underhållsarbeten voro under året verkstälde. 

Rullande materielens storlek var oförändrad. 

39. Hjo—Stenstorps jernväg med bibanor Svens
bro—Ekedalen och Ekedalen—Tidaholm. 

(Längd 5,i mil, spårvidd 3 fot.) 

Vid hufvudbanan hade under året nedlagts 8,000 

syllar och 1,600 fot 10 skålp:s-skenor; ballasten var 

otillräcklig å flere ställen dera och bör ökas. 

Mot bibanornas underhåll förekom ingen anmärk

ning. Bibanan Ekedalen-—Oltorp var i det närmaste 

färdig. 

Rullande materielen var äfven detta år ökad med 

en godsvagn. 

De under N:ris 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38 och 39 upptagne jernvägar äro inspek

terade af Distriktchefen, Öfverste-Löjtnant Grafström. 

40. Ulricehamn—Vartofta jernväg. 
(Längd 3,5 mil, spårvidd 3 fot.) 

Oduglige syllar voro utbytte till ett antal af 

18,000 stycken. De förutvarande nitnaglarne vid 

skenskarfvarne ersättas fortfarande med skrufvar och 

återstår nu blott 7» af banans längd, der sådant 

ej skett. Afven hafva skadade skenor blifvit utbytte 

mot nya. 

Rullande materielen var till antalet oförändrad. 

41. Borås—Herrljunga jernväg. 
(Längd 3,9 mil, spårvidd 4,1 fot.) 

Nödigt utbyte af skenor och syllar äfvensom 

öfrige underhållsarbeten voro utan anmärkning verk

stälde. 

Vid den rullande materielen ingen förändring. 

42. Uddevalla—Venersborg—Herrljunga jernväg. 
(Längd 8,7 mil, spårvidd 4,i fot.) 

o 

A broarne hafva åtskilliga reparationer blifvit 

gjorde, äfvenledes å vägportarne. Strandskoningen 

vid Vassbotten har förstärkts genom ytterligare sten-

utfy Ilning. 

12,000 st. skenor och nära 11,000 st. syllar voro 

under året utbytte. Hägnaden var ny å längre 

sträckor. 

Utom de förändringar, som måst vidtagas vid 

föreningsstationerna Håkantorp och Öxnered, hafva 

reparationer och ombyggnader gjorts vid de flesta 

af de öfriga stationerna. 

Den rullande materielen var ökad med 25 gods

vagnar. 

De under N:is 40, 41 och 42 upptagne jernvägar 

äro inspekterade af Distriktchefen, Majoren E. G. 

Atterbom. 

43. Vesdö—Alfvesta jernväg. 
(Längd 1,7 mil, spårvidd 4,83 fot.) 

Så väl bana med skenor och syllar som stations

byggnader, stängsel na. fl. jernvägens delar under

hållas på ett tillfredsställande sätt. 

Styrelsen för statens jernvägstrafik ombesörjer 

fortfarande banans trafik och är den rallande mate

riel, som jernvägen eger, till antalet oförändrad. 
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44. Karlskrona—Vexiö jernväg. 
(Längd 10,6 mil, spårvidd 4,83 fot.) 

Så väl vid Karlskrona som vid Vexiö hafva nödige 

befunne utfyllningar verkstälts, äfvensom en större 

afdikning med 2:ne truinbyggnader äro å Pantar-

holmen utförde. 

8,554 sträekfot skenor och 3,426 st. syllar voro 

utbytte och hade dessutom 20,736 sträckfot engelska 

stålskenor blifvit inlagde på linien mot en lika stor 

längd skenor af engelskt jern. 

En ny hållplats, Näfra göl, är anlagd mellan 

Spjutsbygds och Holmsjö stationer. 

Den rullande materielen var till antalet oför

ändrad. 

45. Karlshamn—Vieslanda jernväg. 
(Längd 7,3 mil, spårvidd 3,59 fot.) 

Banvall, broar och trummor voro utan anmärk

ning underhållne. 

Nödigt utbyte af skenor och syllar äfvensom 

underhåll af stationsbyggnaderna var verkstäldt. 

Rullande materielen har under året blifvit till

ökad med 1 lokomotiv, 5 st. personvagnar och 3 st. 

lastvagnar. 

46. Vieslanda—Bolmens jernväg. 
(Längd 4,8 mil, spårvidd 3,59 fot.) 

Under den 30 September 1878 meddelade Sty

relsen afsyningsbetyg för denna jernväg, hvilken den 

5 sistlidne Oktober öppnades för allmän såväl person-

som godstrafik och å hvilken trafiken ombesörjes 

med Karlshamn—Visslanda jernvägs rullande materiel. 

47. Sölvesborg—Kristianstads jernväg. 
(Längd 2,9 mil, spårvidd 3,59 fot.) 

Reglarne å bron öfver Bromölla å hade en an

märkningsvärd sänkning å midten, hvilken flere är 

observerats och hvarå uppmärksamheten fortfarande 

kommer att blifva fästad. Nödigt utbyte af skenor 
ocn syllar var verkstäldt. De förra året anmärkte 

bristfälligheterna å hägnaden voro delvis afhjelpte. 

Den rullande materielen var till storlek oför
ändrad. 

48. Kristianstads—Hessleholms jernväg. 
(Längd 2,8 mil, spårvidd 4,83 fot.) 

Nödiga underhållsarbeten hade blifvit verkstälde, 

hvaribland utbyte utaf 3,892 st. syllar och 2,121 

sträckfot skenor. 

Banan befans i godt skick. 

Någon förändring i den rullande materielcns 

storlek hade ej skett. 

49. Helsingborg—Hessleholms jernväg med bibana 

Bjuf—Billesholm. 
(Längd 7,4 mil, spårvidd 4,83 fot.) 

A hufvudbanan hade å flere ställen mindre ras 

i doseringarne inträffat, hvilka blifvit afhjelpte och 

är uppmärksamheten ständigt fästad på de i detta 

afseende mest utsatta delarne deraf. 

Bibanan har icke tarfvat något anmärkningsvärdt 

underhåll. 

Den rullande materielens storlek har icke under

gått någon förändring. 

50. Landskrona—Helsingborg—Eslöfs jernväg. 
(Längd 5,6 mil, spårvidd 4,83 fot.) 

Underbyggnaden så väl å delen Landskrona— 

Eslöf, som å delen Helsingborg—Billeberga hade icke 

tarfvat något anmärkningsvärdt underhåll. 5,300 st. 

syllar och 5,300 sträckfot skenor hade under året 

utbytts mot nya. 

Utom mindre reparationer å husbyggnaderna 

hade dels vid Asmundtorps, dels vid Vallåkra statio

ner uppförts lastkajer med 50 fots längd hvardera, 

äfvensom en godsexpeditionsbyggnad uppförts vid 

Landskrona station. 

Någon tillökning eller minskning i denna jern

vägs rullande materiel hade ej under året skett. 

51. Landskrona—Engelholms jernväg. 
(Längd 4,5 mil, spårvidd 4,83 fot.) 

Sedan inalles 466 kub.-stänger sten och grus 

blifvit utfylde till iordningställande af den genom 

ras skadade banken öfver Ottarpsdalen, hade ingen 

vidare sättning dera förmärkts. 

Vid Billesholms grufva hade sättningar flere 

o-ånger skett och hade Distriktchefen genom skrif-
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velse till jernvägsbolagets styrelse fäst densaminas 

uppmärksamhet på att kraftiga åtgärder borde vid

tagas till jernvägens skydd gent emot Wallåkra sten

kolsaktiebolag, som under jernvägen bedrifver sten

kolsbrytning. 

Vid Spannarps station hade ett boställshus upp

förts. 

Förändringar af spåren vid infarten till Lands

krona station voro ännu icke verkstälde. 

Rullande materielen var till storlek oförändrad. 

52. Ystad—Eslöfs jernväg. 
(Längd 7,1 mil, spårvidd 4,83 fot.) 

Nödiga reparationsarbeten voro verkstälde: bland 

annat hade 10,370 sträckfot skenor och 4,527 st. 

syllar blifvit mot nya utbytte. Vid Esperöd hade 

en 16 fots vändskifva blifvit anlagd. 

Rullande materielen var till antalet oförändrad. 

53. Malmö—Ystads jernväg. 
(Längd 5,9 mil, spårvidd 4,83 fot.) 

Till följe af 3 fots försänkning af vattenytan i 

Willie å hade å den deröfver ledande jernvägsbron 

nödiga fotmurar blifvit anbringade. 

6,770 sträckfot skenor och 2,440 st. syllar voro 

utbytte. 

Vid Marsvinsholms, Charlottenlunds och Oxie sta

tioner hade tillbyggnader och förändringar gjorts. 

Rullande materielen var till storlek oförändrad. 

54. Lund—Trelleborgs jernväg. 
(Längd 4 mil, spårvidd 4,83 fot.) 

Vid denna jernväg hade endast obetydliga under

hållsarbeten behöft göras. 

En ny vägport är uppförd vid Lund af sten med 

jernöfverbyggnad. 

Rullande materielen var oförändrad. 

De under N:ris 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 

51, 52, 53 och 54 upptagne jernvägar äro inspek

terade af Distriktchefen, Majoren A. Remmer. 

55. Gotlands jernväg mellan Visby och Hemse. 
(Längd 5,3 mil, spårvidd 3 fot.) 

Sedan efter i vederbörlig ordning gjord besigt-

ning denna jernväg under den 9 sistlidne September 

erhållit Styrelsens tillstånd att under vissa vilkor få 

öppnas för person- och godstrafik, har sådan trafik 

dera bedrifvits sedan den 15 sistlidne September. 

Den rörliga materielen består af 

3 st. lokomotiv; 

8 personvagnar; 

54 godsvagnar. 

Inspektionsförrättare var Distriktadjutanten, Kap

ten A. Blix. 

Bergslagernas jernväg har, ehuru längre delar 

af densamma blifvit för trafik upplåtna, dock, enär 

den ej är i sin helhet fullbordad, här upptagits bland 

»under byggnad varande jernvägar.» 

b) Under byggnad varande: 

Vintjern—Lilla Björnmossen—Tallås jernväg. 
(Längd 2,3 mil, spårvidd 3 fot.) 

Utom den här ofvan upptagna, för godstrafik öpp

nade delen Vintjern—Lilla Björnmossen, hvilken 

håller i längd 1,0 mil, och den 1,0 mil långa förut 

koncessionerade fortsättningen deraf till Tallås by 

har egaren under den 26 Juli 1878 ytterligare er

hållit koncession å en 0,3 lång sträcka öster om 

Tallås. 

Den för trafik öppnade delen Vintjern—Lilla 

Björnmossen hade under året blifvit grusad och spåret 

lyftadt, dock hade den sista noggranna riktningen 

ej öfverallt verkstälts. 

Af delen Lilla Björnmossen—Tallås jemte ut

sträckningen deraf hade inalles 30,000 fot blifvit 

terrasserade och 18 stycken trummor fullbordade 

och förekommo ej några väsendtliga anmärkningar 

mot arbetet. Samtidigt med den hår ofvan nämnda 

koncessionens meddelande har Eders Kongl. Maj:t 

medgifvit egaren anstånd med banans fullbordande 

till den 1 Augusti 1881. 

Arbetsstyrkan var under tiden Maj—Oktober vid 

pass 90 man. Banans kontrollerande ingeniör är 

Distriktadjutanten Kapten G. Nyström. 

56. Krylbo—Borlänge jernväg. 
(Längd 6,2 mil, spårvidd 4,83 fot.) 

Under den 9 sistlidne Augusti meddelade Eders 

Kongl. Maj:t jernvägsbolaget nådigt tillstånd att i 
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vissa delar göra afvikelser från den förut gillade 

planen, och har arbetet, som å vissa sträckor på

börjades den 15 sistlidne Maj, bedrifvits dels mellan 

Avesta och Jelkarlby dels i trakten af Säterhed, och 

voro inalles omkring 2,5 mil jernväg terasserade. 

58 stycken afloppstrummor voro under året fär-

digmurade ; 

grundläggnings och murningsarbeten voro på

började för broarne öfver Avesta, Klintbo, Nås och 

Brunna-åarne. 

Arbetsstyrkan har varierat mellan 50 och 700 

man. 

Banan har kontrollerats af Distriktchefen Major 

Ner man. 

57. Bergslagernas jernväg. 
(Längd 49 mil, spårvidd 4,83 fot.) 

Jemte de arbeten, som bedrifvits å linien Troll

hättan—Kil, hafva kompletteringsarbeten verkstälts 

å de för trafik redan öppnade delarne. 

28,420 kub.-stänger jordarbete och 1,873 kub.-

stänger bergsprängning hafva fullbordats, hvarigenom 

en sträcka af 6,3 mil blifvit färdigterrasserad. 
o 

Tvenne kulvertar, nämligen vid Åstorp och 

Smedsta, hafva under detta år blifvit färdiga; likaså 

85 stycken trummor. 

Under arbete voro vägporten vid Dottebol och 

vägbron öfver Frykstadsbanan samt följande broar, 

nämligen vid: 

Frändefors, Dölpan, Krokan, Eckerud, södra och 

norra Pålbön, Frestersbyn, Kärra, östanå, svängbro 

Öfver Dalslands kanal, Hästön vid Köpmannebro, 

Kärrkilen, Tydje, Amålsån, Amålsviken, Tvetabäcken, 

Byelfven, Slöån, Ransundet, Slottsbrosundet, Karl

bergsbäcken och Norselfven. 

Under året hafva 27,604 längdfot väg blifvit 

dels an-, dels omlagda. 

Stängsel har blifvit uppsatt till en längd af 

464,710 fot. 

Skenläggning å banan har under året blifvit 

gjord å en sträcka af 10,4 mil. 

Inalles 3,497 kubikstänger ballast har å linien 
utförts. 

Arbeten för stationshus och öfriga byggnader 

hafva pågått vid öxnered, Frändefors, Brålanda, 
o 

Erikstad, Mellerud och Åmål. 
Stationers planering har påbörjats vid Köpmanne-

bro, Seffle, Vermlandsbro, Segmon och Edsvalla. 

Vattentornet vid öxnered är komplett färdigt, 

samt Köpmannebro vattentorn uppinuradt och i det 

närmaste färdigt. 

19 vaktstugor hafva under detta år påbörjats. 

A arbetet hafva 3,022 man i medeltal per dag 

varit sysselsatta. 

Sedan delen Trollhättan—öxnered, 0,9 mil lång, 

under början af året öppnats för allmän trafik, ut

göra de för trafik öppnade delarne inalles 31,5 mil. 

Den rörliga materielen har ej under året under

gått någon förändring. 

1878 års riksdag har till denna jernväg på vissa 

vilkor anvisat ett ytterligare låneunderstöd till be

lopp af 6,078,240 kronor, med vilkor bland annat 

att jernvägen mellan Göteborg och Falun skall vara 

öppnad för allmän trafik senast inom utgången af 

år 1880. 

Filipstads norra Bergslags jernvägs utsträckning till 

Läsjön och Storbrohyttan. 
(Längd 0,i mil; spårvidd 3,0 fot.) 

Denna jernvägsanläggning var vid årets utgång 

ej fullbordad. 

Inspekterad af Distriktchefen Major Nerman. 

58. Dalslands jernväg. 
(Längd 6,4 mil; spårvidd 4,83 fot.) 

Denna jernväg var vid årets utgång till hela sin 

längd terrasserad och voro i sammanhang dermed 

5,967 längdfot trumbyggnad, 8 st. broar, 6 st. väg-

portar och 3 st. vägbroar öfver banan och 43,500 

fot vägomläggning fullbordade, äfvensom den å hela 

sin längd var skenJagd och inhägnad. Griisningen 

var äfven till större delen fullbordad. 

Skenvigten är 22,75 « per längdfot. Stationer 

eller hållplatser äro, utom föreningsstationen vid 

Mellerud, anlagde vid Dalskog, Backe Ed, Hökedal 

och Mon å hufvudlinien samt vid sidolinierna dels 

vid Sunnanå hamn vid Venern dels vid Lee och äro 
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de derstädes nödiga byggnaderna i arbete och till 

stor del fullbordade. Vid Mellerud var uppfördt ett 

lokomotivstall med en mindre verkstad och en större 

vattenreservoir med 9,000 fot lång vattenledning och 

ångmaskin. Telegrafledning var uppsatt utefter hela 

linien, men inga apparater insatte. 

19 st. banvaktstugor med nödige uthus voro 

fullbordade. 

Arbetsstyrkan har vexlat mellan 180 man och 

1,005 man. 

Banan har kontrollerats af Distriktadjutanten, 

Kapten Ph. Oterdahl. 

59. Varberg—Borås jernväg. 
(Längd 7,9 mil, spårvidd 4,83 fot.) 

Terrassering var verkstäld å inalles 5,8 mils 

längd, dervid 19,109 kub.-stänger jord och 1,406 

kub.-stänger berg blifvit förflyttade. 142 st. aflopps-

trummor voro inalles färdigmurade. 

Bron öfver Himble å med ett 40 fots spann. 

» » Munkån » » 15 » » 

» » Afjan » » 12 » » 

» » Skuttran » » 35 » » 
o 

» » Viskan vid Asbro med 2 st. 60 fots spann 

voro uppmurade och med öfverbyggnad försedde; 

broarne öfver Viskan vid Viskafors och Borås 

äfvensom öfver Hornån voro under arbete; 

1 vägport och 7,550 vägomläggningar voro full

bordade samt, från Varberg räknadt, 1,6 mil sken-

lagd; 

telegrafstolpar uppsatte å 2 mil; 

1 lokomotiv och 40 st. godsvagnar anskaffade; 

arbetsstyrkan har vexlat mellan 404 och 1,306 

man. 

Jernvägen har kontrollerats af Distriktchefen, 

Major Atterbom. 

60. Limmar ed—Asundens jernväg. 
(Längd 1,2 mil, spårvidd 3 fot.) 

Utom den förut skenlagda delen mellan Limmared 

och Månstad hade nu äfven den 16,000 fot långa 
o 

delen mellan Månstad och Asunden bearbetats, huf-

vudsakligen hvad terasseringen angår, men var den 

äfven till en del provisoriskt skenlagd. 

Jernvägen har kontrollerats af Distriktchefen, 
Major Atterbom. 

o 

61. Vestervik—Åtvidaberg—Bersbo jernväg. 
(Längd 8,2 mil, spårvidd 3 fot.) 

Under den 15 nästlidne November meddelade 

Styrelsen tillstånd till öppnande på vissa vilkor af 

person- och godstrafik å den 0,9 mil långa delen 
o 

mellan Åtvidaberg—Bersbo. 
o 

Delen Vestervik—Åtvidaberg har till hela sin 

längd blifvit terrasserad, undantagande 1,000 fot och 

voro i sammanhang dermed inalles 8 st. broar 5 st. 

vägportar och 204 st. trummor fullbordade samt 

6,686 längdfot vägar omlagda. Banan var till hela 

sin längd skenlagd och med undantag af 0,5 mil in

hägnad. 

5,248 kub.-stänger grus voro inalles utförda. 

A banan finnas tvenne tunnelar, neinligen vid 

Öfverum och Hula, den förra af 47 fots, den senare 

af 120 fots längd. 

Husbyggnader å 10 stationer voro under året 

till större delen fullbordade. 

Telegrafledning var uppsatt. 

All för banan bestämd rörlig materiel var in

köpt och levererad. 

Arbetsstyrkan hade vexlat mellan 500 och 1,700 

man. 

Banan har kontrollerats af Distriktchefen Öf-

verste-Löjtnanten Grafström. 

62. Hultsfred—Vesterviks jernväg (Hultsfred—Jenny) 

med bibanor. 
(Längd 6,7 mil, spårvidd 3 fot.) 

Terrassering var fullbordad å inalles 4,5 mil, 

dervid 22,396 kub.-stänger jordschaktning och 2,893 

kub.-stänger bergsprängning verkstälts. 

En bro öfver Långsjön, en öfver Verkebäcken, 

en öfver Yxerån och 2 pålbroar vid Ankarsrum voro 

under arbete och de 2 förstnämnda i det närmaste 

fullbordade. 

15,960 längdfot vägomläggning var verkstäld. 

Skenläggning var fullbordad å banan till en längd 

af 2 mil 30,765 fot och grusning till full höjd gjord 

å 2 mil 24,860 fot; hägnad var uppsatt å 3 mil 

27,895 fot bana. 
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Vid Tuna, Blâgda, Totebo, Hjorted, Bresfall, 

Ankarsrum, Fårhult, Hvalstad, Verkebäck och Jenny 

voro stationshus jemte nödige uthus dels uppförda, 

dels under arbete. 

12 st. banvaktstugor voro under arbete. 

Telegrafledning var uppsatt mellan Tuna och 

Jenny å omkring 4 mil. 

Arbetsstyrkan hade vexlat mellan 30 och 1,203 

man. 

Banan har kontrollerats af Distriktchefen, Öf-

verste-Löjtnanten Grafström. 

63. Halmstad—Nässjö jernväg. 
(Längd 18,3 mil, spårvidd 4,83 fot.) 

o 

A den 10,8 mil långa delen mellan Halmstad 

och Vernamo, som redan år 1877 öppnades för allmän 

trafik, hafva åtskilliga kompletteringsarbeten vidtagits 

så val hvad banbyggnaden som stationsbyggnaderna 

angår och var bron öfver Sänna-ån, å hvilken ett ras 

inträffat, under året återstäld i vederbörligt skick. 

Rullande materielen har blifvit ökad med 2 st. 

lokomotiv. 
o 

A den under arbete varande 7,5 mil långa delen 

mellan Vernamo och Nässjö var terassering verk-

stald från Vernamo å en längd af 4 mil 12,300 fot, 

utaf hvilka 3,7 mil blifvit skenlagda, 1,9 mil fullt 

grusad, och 2,2 mil delvis grusade; 

broarne vid Kullebro med ett 30 fots spann, vid 

Hjortsbro med ett 12 fots spann samt vid Målna å 

med ett 12 fots spann voro fullt färdige. 

Telegrafstolpar voro uppsatta å vidpass 2 mil 

och stängsel uppfördt å 0,8 mils längd. 

Vid Hörle och Skillingaryd voro stationshus 

under arbete. 

Banan har kontrollerats af Distriktchefen, Majoren 

Remmer. 
o 

A Lindesnäs jernväg från Lindesnäs bruk till sjön 

Vessman, Asunden—öfverum—Gamleby jernväg, och 

Småland—Varbergs jernväg har något arbete ej 

under året blifvit verkstäldt. 

Genom skrifvelse till Styrelsen af den 12 sistlidne 

November har styrelsen för Nyhammars jernväg af-

sagt sig gin koncession å jernvägsanläggningen. 

Under loppet af år 1878 har Eders Kongl. Maj-.t, 

på grund af derom gjorda underdåniga ansökningar, 

beviljat koncession å följande jernvägsanläggningar : 

Den 10 Maj uppå ansökan af O. G. Timm, Nath. 

Fröding samt Fagersta Bruks Aktiebolag genom Chr. 

Aspelin, att anlägga jernbana om 4,83 fots spårvidd 

från Engelsberg förbi Vestanfors masugn, Fagersta 

och Semla bruk, Thunkarlsbo, Vesterby och Flaten-

bergs masugnar till Ludvika och vidare öster om 

sjön Vessman mot Vanelfvens utlopp i Vester-Dal-

elfven. 

Plan och kostnadsförslag hafva likväl ej inkommit 

inom den af Eders Kongl. Maj:t utsatta tiden, den 1 

December 1878. 

Den 26 Juli åt förmyndarne för I. A. S. Åberg 

å utsträckning af den under byggnad varande Lilla 

Björnmossen—Tallås jernväg med 12,550 fot, på sa 

sätt att namnet på slutstationen fortfarande för-

blifver Tallås. I anledning af den medgifna förläng

ningen har arbetstiden enligt samma nådiga bref för

längts till den 1 Augusti 1881. 

Den 11 Oktober uppå ansökan af Bergslagernas 

jernvägsaktiebolag om anläggandet af ett grusspår 

med 4,83 fots spårvidd från bolagets jernväg i när

heten af Kärra till Torrmansbod. Plan faststäldes 

samma dag. 

Den 8 November åt A. Bergström, H. A. Walden

ström, Fr. Löwenhjelm m. fl. att anlägga jernväg 

med 3 fots spårvidd från Askersund till Vretstorps 

jernvägsstation. I enlighet med den samma dag fast-

stälda planen håller banan i längd 1 mil 31,350 fot. 

I slutet af denna berättelse förekomma följande 

tabellariska öfversigter rörande enskilda jernvägar i 

landet, nämligen: 

N:r VII öfver jernvägar, som till 1878 års utgång 

erhållit tillstånd att öppnas för allmän 

trafik, dem tilldelade anslag och lån m. m. 

N:r VIII öfver koncessionerade, dels under byggnad 

varande, dels icke påbörjade, lokomotiv

banor vid 1878 års slut. 

N:r IX öfver nu mera upphörda jernvägar. 

N:r X öfver utförde, okoncessionerade jernvägar. 
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N:r XI öfver landets jernvägar med hänsyn till deras 

olika spårvidd m. in. 

N:r XII sammandrag af föregående tabeller med tillägg 

af statsbanorna. 

B. Vägarbeten. 

Inom Norra Distriktet. 

Norrbottens län. 

Väganläggning mellan Kangis och Gellivara, näm

ligen vägdelarne från Gellivara sockengräns till Landsån 

och från Landsån till Gyljens bruk och vidare till 

Kangis. Båda dessa vägdelar äro afsynade och god

kända. 

Väganläggning mellan Iunosuando och Vittangi 

byar. Vägen var fullständigt bruten; broar och de 

flesta trummorna nöjaktigt utförda, men terrasse

ringen illa verkstäld och vattenafloppen på en del 

ställen ofullständiga. I vägplanet qvarlåg en mängd 

större stenar och grusningen var mycket otillräcklig. 

Väganläggning mellan Råbäck och Gäddvik. En

ligt hvad vid inspektionen kunde bedömas, befans 

arbetet i ungefär enahanda skick som vid föregående 

besigtning, till följd af att tvisten om vägens rikt

ning ännu ej blifvit bilagd. 

Väganläggning mellan Matarengi och Turtola. Till 

följd af okunnighet om Torneelfvens vattenvariationer 

har denna väg på flera ställen blifvit utstakad på 

en terräng, som af högvattnet på långa sträckor öfver-

svämmas, hvadan det blifver nödvändigt att antingen, 

der sig göra låter, omstaka linien och förlägga den 

på högre belägen mark eller ock att höja vissa väg

delar med 2,5 till 3 fot. 

Styrelsen har derföre anmodat Distrikt-Chefen 

Schough att förständiga arbetsdirektionen att låta 

omarbeta planen samt derefter till Styrelsen insända 

densamma, på det Styrelsen må blifva satt i tillfälle 

bedöma de förändringar, som blifva nödvändiga, samt 

vidtaga de åtgärder, som kunna anses erforderliga för 

arbetets utförande. 

Emot det verkstälda arbetet fans ingen anledning 

till anmärkning. 

Vägomläggning mellan Kojvukylä i Hietaniemi 

kapellförsamling och Haapakylä i Öfver-Torneå socken, 

nämligen frän punkten C (Luppio) å plankartan till 

Haapakylä. Arbetet var vid inspektionen nyss på-

börjadt och pågick afschaktning utaf en del backar. 

Väganläggning mellan Bredåker och Nedre Ede-

fors i Öfver-Luleå socken. Något öfver en mil af 

vägen, dels inom Härads och dels inom Svartlå och 

Bredåkers byar, var bruten, dikad och planerad, hvar-

jemte tvenne broar och åtskilliga trummor voro upp

förda, — allt med mindre vanlig noggranhet. 

Alla inom Norrbottens län belägna vägarbeten 

äro besigtigade af Distrikt-Chefen, Major Schough. 

Vesterbottens län. 

Väganläggning mellan Lycksele och Vilhelmina 

kyrbobyar. Anläggningen har under 1878 besigtigats 

ej mindre än 3:ne särskilda gånger, enär intressen

terna önskade få vägen afsynad och godkänd; men 

framstäldes vid sista inspektionen åtskilliga anmärk

ningar, hvaribland må nämnas, att på större delen 

af vägen mellan Tufträsk och Tannträsket användts 

mindre tjenligt grus — hvilket dock ej hindrade be-

sigtningsförrättaren att förorda arbetets godkännande, 

då bättre grus ej kunnat uppletas inom rimliga af-

stånd — samt att lutningen å Nafvarträskliden var 

för brant, hvilken senare omständighet förorsakat, att 

arbetet ej utan Eders Kongl. Maj:ts nådiga samtycke 

kan godkännas. 

Intressenterna hafva äfven uti underdånig an

sökan begärt att få företaget godkändt, hvilken an

sökan Eders Kongl. Maj:t behagat remittera till Sty

relsen, som för upplysningars vinnande öfversändt 

handlingarne till Eders Kongl. Maj:ts Befallnings-

hafvande. 

Väganläggning mellan Norsjö och Mala. Hela 

vägen var terrasserad och samtliga trummor och 

broar uppförda, hvarförutom grusning af körbanan 

var påbörjad inom såväl Norsjö som Mala socknar. 

Schaktningar hade företagits för att afhjelpa de via 

föregående inspektion anmärkta bristerna i lutnings

graden å backarne vid Norsjöån, Gisträsk, Holmträsk 

och Åmliden. Några anmärkningar framstäldes dels 

mot trummornas beskaffenhet, dels mot vattenafled-

ningen vid längre sammanhängande lutningar. 



25 

Väganläggning mellan Asele och Dorotea. Samma 

anmärkningar, som föregående år framstälts mot såväl 

arbetet som arbetssättet, qvarstodo äfVen vid 1878 års 

inspektion. Vägdelen mellan Laiksjö och Dorotea, 

0,8 mil, var dock i allmänhet uti fullgodt skick och 

likaså större delen af den 2 mil långa vägen mellan 

Hammarn och Lomsjö. Broarne voro äfvenledes i all

mänhet anmärkningsfria, med undantag likväl af bron 

öfver Sänksjöån, för hvilken grundläggningen under 

bockarne var för klen. 

Omläggning af Krångebackarne mellan Skellefteå 

och Morsjö kyrka. Vid besigtningen befans arbetet 

i det närmaste fullbordadt och har sedermera, på 

grund af inkommet fullständigt afsyningsbetyg, blifvit 

godkändt. 

Väganläggning mellan Aborrträsk och Jörn, näm-
o 

ligen vägdelen Jörn—Aliden—Stenträsk. Banklägg

ningen var påbörjad å en vägsträcka af 2 mil 2,250 

fot, hvarjemte en del af linien var planerad, myrarne 

inullförda och trummorna bygda. Mot arbetet före-

kommo åtskilliga anledningar till anmärkning. 

Omläggning af vägen mellan Näslands och Ströms 

byar på sträckningen från Nordmaling öfver Bjurholm 

till Örträsks kapell. Företaget är under året afsynadt 

och godkändt. 

Väg omläggning från Bastuträsk öfver Bjursele till 

Nörsjö på vägen Skellefteå- Nörsjö kyrkoby. Terras-

seringsarbetet var påbörjadt vid båda ändpunkterna 

och var vid Norsjö omkring 0,i mil samt vid Bastu

sträsk 0,1 mil banklagd. Arbetet utföres i allmänhet 

ordentligt. 

V äganläggning från Sorsele kyrka till Strycksele 

ty jemte sidoväg från Lycksele öfver Ulriksdal, Carls-

gärd och Husbondliden till Ruskträsk. Arbetet, som 

är 1878 erhållit första andelen utaf det beviljade 

statsbidraget, var vid inspektionen nyss påbörjadt 

°ch bedrefs på flera ställen utefter linien. 

y äganläggning mellan Lycksele och Stensele kyrkor. 

mom Lycksele socken voro fem broar af olika storlek 

utförda. Vester om Gransele var vågen ordentligt 

°ch väl bruten på en längd af ungefär 0,5 mil genom 

svår terräng. Inom Stensele socken voro längre eller 

kortare sträckor af vägen brutna, dikade och plane-
» «g- och Vattenbyggnads-Séyrehens berättelse. 

rade, utan att någon anledning till anmärkning mot 

arbetets utförande förefans. 

Alla arbetena inom Vesterbottens län — med 

undantag af de två sistnämnda, som inspekterats 

utaf Distriktchefen Schough — hafva besigtigats af 

Distriktadjutanten, Kapten Cederberg. 

Vesternorrlands län. 

Väg oinläggning mellan Fjäl och Hernösand inom 

Säbrå socken. Vägen var till största delen anmärk-

ningsfritt bruten, dikad och planerad. En bro på 

pålok öfver Själandsån samt flera trummor voro 

äfven på tillfredsställande sätt utförda. 

Vägomläggningar på samma sträcka inom Hässjö 

och Häggdångers socknar. Båda dessa vägdelar äro 

afsynade och godkända. 

Omläggning af landsvägen mellan Ofver-Lännäs 

och Sånga socknar. Sedan Eders Kongl. Maj:t be

stämt sträckningen utaf den del af vägen, som faller 

inom Sånga socken och socknemänncn genom kon

trakt förbundit sig att utföra företaget enligt senast 

gillade plan, har arbetet påbörjats äfven inom denna 

socken och fortskridit så, att omkring 1,500 fot väg 

var banklagd. Inom Öfver-Lännäs socken var bank

läggning påbörjad å nästan hela den del af omlägg

ningen, som faller öster om Björkån, hvarjemte land

fästena för Björkå-bron voro uppförde samt två sten-

trummor bygda. 

Det sistnämnda arbetet inom Vesternorrlands 

län är besigtigadt af Distriktadjutanten Cederberg, 

de öfriga utaf Distriktchefen Schough. 

Gefleborgs län. 

Iståndsättande af Kårbölevägen inom Loos socken. 

Arbetsdirektionen hade begärt arbetets afsynande, 

men kunde inspektionsförrättaren ej meddela något 

betyg om företagets godkännande, enär de i för

slaget egentligen afsedda reparationsåtgärderne, såsom 

ombyggnad af broar och trummor samt reglering af 

vattenaflopp, ej blifvit vidtagne, utan hade arbetet 

under året hufvudsakligen utgjorts af grusning och 

dikning. Då arbetsdirektionen likväl ej synes vilja 

undandraga sig att utföra de med företaget afsedda 

förändringarne, så förordar inspektionsförrättaren ett 

4 
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års förlangning i arbetsterminen, hvarom dock ingen 

ansökan ännu till Styrelsen inkommit. 

Väg anläggning inom Ljusdals socken till en punkt 

C å plankartan, i fortsättning af nya vägen från Jerfsö 

kyrka till Ljusdals sockengräns. Vägen var till hela 

sin längd bruten, planerad och grusad, men en högre 

bank vid den s. k. Foskvägen hade under vintern 

och våren så sammansjunkit, att förbindelsen varit 

nästan afbruten. För att åter försätta denna bank 

uti fullgodt skick har arbetsdirektionen gjort under

dånig ansökan om förlängning i tiden för arbetets 

fullbordande; och har Eders Kongl. Maj:t genom 

nådigt bref af den 24 sistlidne Januari täckts bevilja 

denna ansökan. 

Fortsättning af förestående väganläggning från 

punkten C till Ljusdals bro. Arbetet hade börjats 

med en större brobyggnad vid Vika, hvilken till alla 

delar var färdig. Bron var starkt och väl bygd med 

stenfästen och träöfverbyggnad. Vägen var till hela 

sin längd dels utstakad dels under arbete. 

Väg omläggning inom Jerfsö socken från Norrvåga 

by förbi Skärstra och Skridviks byar till Färila socken

gräns i närheten af Sjövesta. Vid inspektionstillfället 

hade arbetet nyss börjat och framstäldes mot ut

förandet åtskilliga anmärkningar. 

Gefleborgs läns vägarbeten äro besigtigade utaf 

Distriktadjutanten Nyström. 

Upsala län. 

Väganläggning mellan Vänge jernvägsstation och 

Hagby. Arbetet hade hos Styrelsen anmälts till af-

syning, men fann inspektionsförrättaren företaget 

i flera afseenden ganska illa utfördt och ej i öfver-

ensstämmelse med den gillade planen. Bland an

märkningar, som förekommo, må nämnas, att di

kena hade hvarken tillräckligt djup eller full bredd; 

att vid vägens utläggning i plan hade afvikelser 

blifvit gjorda, som medförde försämringar uti den 

gillade planen för arbetet; att vid vägens terrassering 

den faststälda profilen blifvit alldeles förbisedd m. m. 

På grund af dessa anmärkningar meddelade inspek

tionsförrättaren arbetsdirektionen skriftliga förhåll-

ningsordres för vidtagande af rättelser vid arbetets 

verkställande, hvilket föranledt direktionen att göra 

underdånig ansökan om förlängning i arbetstiden; 

och har Eders Kongl. Maj:t genom nådigt bref af 

den 2i) November sistlidne år täckts bifalla den gjorda 

ansökningen. 

Väganläggningen från Wallby i Viksta socken förbi 

Jällsta till Skyttorps blifvande station å Upsala—Gefle 

jernväg. Vägen var å större delen planerad, ehuru 

såväl stenbrytning som sprängning i diken och annor

städes återstod. Någon grusning å vägen var der-

emot ännu ej vidtagen. 

Det förstnämnda arbetet uti Upsala län är be-

sigtigadt utaf Kaptenen I. W. Kullberg och det sist

nämnda utaf Adjutanten i Styrelsen, Kaptenen L. 

Broomé. 

Stockholms län. 

Omläggning af Puttbacken m. fl. backar å vägen 

mellan Norrtelje och Grisslehamn. Vägen befans vid 

inspektionen i det närmaste fullbordad enligt gillad 

plan, och har sedermera, då de anmärkta smärre 

felaktigheterna blifvit rättade, af Styrelsen god

känts. 

Arbetet besigtigades utaf Kaptenen L. Broomé. 

Mellersta Distriktet. 

Stora Kopparbergs län. 

V äg omläggning en mellan Ludvika bruk och Gran

gärdes kyrkoby är under året afsynad och godkänd. 

Besigtigad af Distriktadjutanten, Kapten Morsing. 

Örebro län. 

V äg anläggning från Grythytteheds kyrkoby till Norr

bron vid Hjulsjö sockengräns. Arbetet hade så fram

skridit, att omkring % af hela väglängden voro ter

rasserade, dikade och försedde med erforderliga trum

mor. 

Väganläggning mellan Älkvettern i Bjurkärns och 

Gelleråsen i Karlskoga socken. Vägen var på hela sin 

längd bruten och delvis grusad. Arbetet är omsorgs

fullt utfördt och åtskilliga förbättringar i den fast

stälda planen vidtagna. 

Det första arbetet uti Örebro län är besigtigadt af 

Distriktadjutanten Morsing och det sistnämnda af Di

striktchefen Nerman. 
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Södermanlands län. 

Vägomläggning mellan Gnesta jernvägsstation och 

Aspa gästgifvaregård. Arbetet befans vid inspek

tionen fullt färdigt, hvadan Styrelsen sedermera god

känt detsamma. 

Arbetet inspekteradt af Distriktchefen Nerman. 

Östra Distriktet. 

Östergötlands län. 

Väganläggning mellan Norsholm och Grensholmen. 

Denna nyanlagda väg var vid inspektionen så utförd, 

att besigtningsförrättaren kunde förorda densamma 

till godkännande, och har Styrelsen äfven antagit 

och godkänt arbetet såsom fullbordadt enligt gillad 

plan. 

Väganläggning mellan Grensholmen och Bonnorp, 

som utgör fortsättning af förestående arbete. Nästan 

hela vägbanan befans anmärkningsfritt terrasserad 

och grusning börjad. 

Vägomläggning mellan Bonnorp och Stjernorp ut

gör likaledes fortsättning af de tvenne förut om

nämnda anläggningarne, och bilda alla tre företagen 

delar utaf ett stort vägarbete, nämligen förbättring 

af vägen norr om sjön Roxen från Norsholm förbi 

Grensholmen till Berg. Det nu ifrågavarande arbetet 

omfattar omläggning utaf 5 backar, af hvilka en 

var omlagd på anmärkningsfritt sätt och tre andra 

under arbete. 

Vägomläggning mellan Hälla, Häggebo och Salf-

vedals gästgifvaregårdar. Vid inspektionen befans 

vägdelen mellan Salfvedal och Häggebo terrasserad, 

med undantag af en 400 fot lång sträcka mellan 

Gobo och Häggebo, samt till största delen grusad. 

Vägdelen mellan Häggebo och Hälla var ej i ringaste 

grad bearbetad, i anledning hvaraf Styrelsen kommer 

att göra särskild underdånig hemställan. 

Väganläggning emellan Ekeberg och Sömmens jern

vägsstation i Trehörna socken. Hela vägen — med 

undantag af omkring 1,000 fot — befans vid in

spektionen på anmärkningsfritt sätt terrasserad. En 

mindre förändring af gillade planen hade utaf Di

striktchefen blifvit godkänd, och skulle genom denna 

förändring en minskning i våglängden ernås af 

omkring 700 fot, utan att lutningsförhållandena deri-

genom försämrades. 

Arbetena inom Östergötlands län — med undan

tag af det sistnämnda, som inspekterats utaf Distrikt

adjutanten Hammarström — äro besigtigade af Di

striktchefen Grafström. 

Jönköpings län. 

Väganläggning frän Ingerdabo vid gränsen mot 

Elfsborgs län till Mängsbo vid häradavägen mellan 

Bosebo och Burseryds kyrkor. Omkring 10,000 fot af 

den 19,814 fot långa vägen voro vid inspektionen pä 

anmärkningsfritt sätt terrasserade. 

V äg omläggning en mellan Eksjö och lljiirkö har 

under året afsynats och godkänts. 

Jönköpings läns arbeten äro inspekterade utaf 

Distriktadjutanten Hammarström. 

Kalmar län. 

Vägomläggning frän Dalhems kyrka till Gandeby 

köping. Företaget omfattar omläggning utaf 7 st. 

backar, af hvilka en del voro under arbete, På ett 

ställe, nämligen vid Iskällarebacken, hade en ändring 

af gillade planen vidtagits och godkänts af Distrikt

chefen såsom medförande en synnerlig förbättring. 

Arbetet inspekterades utaf Distriktchefen Graf

ström. 

Vägomläggning frän Vimmerby förbi Rökidla gäst

gifvaregård till Jönköpings länsgräns. Större delen 

af vägen var terrasserad på anmärkningsfritt sätt, 

men befans en mindre del, eller de s. k. llökulla-

backarne, ej utförd enligt gillade planen, enär lut

ningen var större än den faststälda. För rättelses 

vinnande i detta afseende aflät inspektionsförrättaren, 

Distriktadjutanten Hammarström, skriftlig påminnelse 

härom till arbetsdirektionen. 

Skaraborgs län. 

Vägomläggning från Finnerödja jernvägsstation 

till Tiveds sockens prestgård. Detta arbete befans 

vid inspektionen, som verkstäldes af Distriktchefen 

Grafström, fullbordadt enligt gillad plan och har 

sedermera af Styrelsen godkänts. 
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Vestra Distriktet. 

Vermlands län. 

Väganläggning mellan Fältakan och Bäcken i Sille-

ruds socken. Arbetet hade under sommaren påbörjats 

och var vid inspektionen utsträckt efter nästan hela 

väglinien samt utföres med omsorg. 

Vägomläggning mellan Molkoms och Stenåsens 

gästvifvaregårdar (de s. k. Acksjöbackarne). Hela 

vägsträckan är grusad en gång och andra grusningen 

återstod att verkställa på en vägsträcka af blott om

kring 1-4 mil. Arbetet är i allmänhet utfördt med 

mycken omsorg och framhåller inspektionsförrättaren 

särskildt vägtrummorna såsom särdeles solida. 

Båda arbetena i Vermlands län äro besigtigade 

af Distriktchefen Atterbom. 

Elfsborgs län. 

Vågomläggning mellan Qvnrnd bro och Qvarnared 

på allmänna landsvägen mellan Fästeredssund och 

Strängsered. Företaget har under året afsynats och 

godkänts. 

Fortsättning af förestående vägomläggning, näm

ligen mellan Qvarnared och Strängsered. Vid besigt-

ningen befans terrasseringsarbetet till största delen 

utfördt och de flesta trummorna lagda. Endast en 

obetydlig anmärkning framstäldes mot det i öfrigt 

omsorgsfullt verkstälda arbetet. 

Vägomläggning mellan Ulricehamn och Marbäck. 

Omläggningen var till största delen under arbete och 

utföres i allmänhet väl. Anmärkning framstäldes 

endast mot att en mängd sten ur skärningar var 

upplagd å doseringskanterna och många lösa stenar 

qvarlemnade i doseringarne. 

Vägomläggning mellan Kilane och Odeborg i Ryrs 

socken pä Dalsland. Arbetet hade fortskridit så, att 

omkring 13,000 fot, från Kilane räknadt, voro terras

serade och 11 st. afloppstrummor lagde. Dessutom 

hade arbetet med uppförande af en stenbro med 3:ne 

hvalf, hvardera om 20 fots spann, vid Ellenö påbörjats. 

Vägomläggning vid Gesäters backar mellan Ge-

säters och Starlanda gästgifvaregårdar på Dalsland. 

Omkring halfva vägens längd var terrasserad och 5 st. 

afloppstrummor lagde. Kostnaden för detta företag 

kommer att betydligt öfverskrida den beräknade, men 

får detta till en del tillskrifvas den omständigheten, 

att häradet beslutat bygga den i förslaget upptagna 

Gesätersbron af jera i stallet för af trä, såsom den 

gillade planen föreskrifver. 

Vägomläggning förbi Högelid, Guldbrandsbo samt 

Elgäse- och Rudebackarne mellan Tostarps och Gissla-

veds gästgifvaregårdar. Omläggningen vid Högelid 

var under arbete och terrasseringen i det närmaste 

färdig. Vid Guldbrandsbo och Elgåsebackarne voro 

terrasseringen och en del grusning gjorda. Mot om

läggningen af Rudebackarne framstäldes åtskilliga 

anmärkningar, hvilka skriftligen delgåfvos arbets-

direktionen. 

Väganläggning från häradsvägen mellan Håksviks 

och Burseryds kyrkor till lngerdabo vid gränsen mot 

Jönköpings län. Vägen var till hela sin längd terras

serad och alla trummor lagda. 

De tre förstnämnda arbetena uti Elfsborgs län 

äro besigtigade utaf Distriktchefen Atterbom; de öf-

riga utaf Distriktadjutanten Oterdahl. 

Södra Distriktet. 

Kronobergs län. 

Vägomläggning inom Drefs socken å derifrån till 

Vexiö och Lamhults jernvägsstation ledande vägar. Ar

betet var vid inspektionen, som förrättades utaf 

Distriktchefen Remmer, fullt färdigt och har seder

mera af Styrelsen antagits och godkänts. 

Kristianstads län. 

Vägomläggningen mellan Tranås och Stiby gäst

gifvaregårdar är afsynad och godkänd. 

Vägomläggningen d landsvägen från Vitseltofta 

sockengräns till Holmö i Ousby socken likaså. 

Vägomläggning från Hästveda jernvägsstation till 

landsvägen mellan Broby och Marklunda gästgifvare

gårdar. Vägen var vid besigtningen på omkring 4/5 

af hela vägsträckan under arbete för terrassering och 

voro jordarbetena på en sammanlagd längd af om

kring 4,000 fot fullt färdiga. 

Arbetena inom Kristianstads län äro besigtigade 

utaf Distriktehefen Remmer. 
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Blekinge län. 

Vägomläggning vid Rödeliderne mellan Hoby och 

Trensums gästgifvaregårdar. Samma anmärkningar 

mot det nästan färdiga arbetet framstäldes vid detta 

års inspektion som vid 1877 års, nämligen dels mot 

lutningarne och dels mot vägens beskaffenhet i öfrigt. 

Vägomläggning förbi Merserumsliden, äfvenledes 

belägen mellan Hoby och Trensums gästgif varegårdar, 

samt Rackareliden mellan Ronneby och Hoby gäst

gif varegårdar. Vid Merserumsliden var omkring Ve 

af arbetet fullbordad och vid Rackareliden var hela 

vägbanan i det närmaste terrasserad. Några mindre 

anmärkningar gjordes vid arbetets utförande, hvilka 

skriftligen delgåfvos arbetsdirektionen. 

Vägomläggning af Mummelycke, Bråstorps och 

Uddebygds backar å häradsvägen mellan Tvings och 

Rödeby socknar. Omläggningarne förbi Mummelycke 

och Bråstorps backar äro fullbordade enligt den 

gillade planen, men har omläggningen af Uddebygds 

backe verkstälts med en lutning af 1 : 21 i stället för 

1:30, hvadan hela företaget ej kunnat godkännas. 

Intressenterna hafva sedermera under innevarande 

år till Styrelsen inkommit med underdånig ansökan 

om förlängning i arbetstiden. 

Följande med statsbidrag understödde vägarbeten 

hafva under år 1878 blifvit godkände och såsom 

kontraktsenligt fullbordade antagne, nämligen: 
Statsbidraget motsvarar 64 procent af den beräknade kostnaden. 

C. Vattenaftappningsarbeten. 

Norrbottens län. 

Sänkningen af Jerijärvi träsk vid Jerijärvi by i Korpi-

lombolo kapellförsamling. Hela afloppsgrafven 

var anmärkningsfritt upptagen, men åtskilliga 

efter rensningar och upptagandet af en mängd i 

grafven qvarliggande stenar återstodo. 

Sänkningen af Teurajärvi träsk i samma församling. 

Kanalen genom sjön hade sedan senaste besigtnin-

gen blifvit till större delen upptagen, men egent

liga afloppet nedom gamla dammen var ännu ej 

öfver allt uttaget till full bredd. 
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Utdikningen af Euotijänkämyran vid Niemis by i Hie-

taniemi socken är afsynad och godkänd. 

Utdikning af Vähäjärvi träsk vid Matojärvi by i samma 

socken. Afloppsgrafven var till hela sin längd 

upptagen, men ej med full sektion. 

Utdikningen af Wuomajärvi träsk i samma socken på

gick utan anmärkning. 

Utdikningen af Palojänka myr i samma socken var till 

ungefärligen hälften fullbordad och arbetet be-

drefs anmärkningsfritt. 

Sänkningen af sjön Papusenjärvi vid Korpikylä by i 

Karl Gustafs socken var i det närmaste fullbordad, 

men som berg anträffats på långa sträckor i 

botten af kanalen och arbetet redan betydligt 

öfverskridit den beräknade kostnaden, har in-

spektionsförrättaren förordat sänkningens god

kännande i dess nuvarande skick, hvarom Styrel

sen äfven hos Eders Kongl. Maj:t gjort under

dånig framställning; och har Eders Kongl. Maj:t 

genom nådigt bref den 24 Januari innevarande 

år bifallit denna Styrelsens hemställan. 

Sänkningen af Avajärvi och Kalajärvi vid Kukkola by 

i samma socken var till ungefär hälften fullbordad, 

och bedrefs arbetet på ändamålsenligt sätt. 

Utdikningen vid Nikkala by i Neder Torned socken 

har under året helt och hållet försummats, och 

hafva intressenterna förklarat sig ämna återbära 

den andel af statsanslaget, som de redan upp

burit. 

Sänkningen af sjöarne Ylinen och Alanen (ofre och 

nedre) Nartijärvi i samma socken befans vid in

spektionen i det närmaste fullbordad och har 

sedermera, på grund af inkommet afsyningsbetyg, 

blifvit af Styrelsen godkänd. 

Utdikningen af Kindjärvsträsk i Kålmsjärvs by och 

Of ver Kalix socken. Afloppsgrafven hade sedan 

föregående inspektion ytterligare fördjupats och 

rensats, men ännu hade den ej tillräckligt stor 

sektion. 

Sänkningen af Mört-, Aborr- och Bredträsken i samma 

socken ; 

Utdikningen vid. Sangis by i Neder Kalix socken; 

Utdikningen af Stora och Lilla Landtjärv i samma 

socken; samt 

Utdikningen vid Grand och Espinera byar i samma 

socken hafva under året fullbordats och godkänts. 

Sänkningen af Långträsket vid Slättberg i Råneä soc

ken. Af arbetet återstod ännu större delen af 

grafven genom sjön, h varemot afloppsgrafven 

var fullbordad i behörig ordning. 

Sänkningen af sjön Poutaure i Jockmocks socken är af

synad och godkänd. 

Utdikningen af Fyllmyran m. fl. myrar vid Vänd

träsks by i Ofver Lideå socken har under året 

ej bearbetats, utan sades intressenterna ärna 

återbetala redan lyftad andel utaf statsanslaget. 

Utdikningen vid Skatamarks by i samma socken bar 

fortfarande bedrifvits. 

Utdikningen vid Svartbäcks by i samma socken. Åt

skilliga diken voro under utgräfning, och gjordes 

af inspektionsförrättareii mot arbetet ingen an

märkning. 

Utdikningen vid byarne Långsund, Tältskär och Mörö 

i Neder Luleå socken. Alla grafvarne voro upp

tagna, men anmärktes att dikesjorden var upp

lagd för nära grafkanterna utan öppningar för 

ytvattnets genomsläppande, till följd hvaraf det 

nu hade svårare att afrinna än före utdikningen. 

Utdikningen vid Angesbyn i samma socken. 2:ne diken 

voro i det närmaste på ändamålsenligt sätt full

bordade och ett dike påbörjadt. 

Utdikningen vid Person i samma socken. Arbetet be

drefs på flera ställen, men gjordes den anmärk

ningen vid utförandet, att den upptagna jorden 

lagts för nära dikeskanterna, utan att öppningar 

lemnats för ytvattnets genomsläppande. 

Underhållet å följande förut fullbordade och med 

statsbidrag understödda arbeten har under ar 1878 

inspekterats, nemligen: 

Utdikningen vid Tärendö, Nivå, Erkheijki, Pajala och 

Kirnujärvi byar i Pajala socken. Intet under

hållsarbete — med undantag likväl af Tären-

döjänkä — hade verkstälts sedan företagets full

bordande, utan voro dikena i allmänhet igen

vuxna med björk och al. 

Utdikningen vid Kukkola by i Karl Gustafs socken. 

Något underhållsarbete hade ej heller här blifvit 

verkstäldt sedan företagets fullbordande. 
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XJtdïkningen af Degermyran i Råneå socken. Förhål

landet var här lika med det vid de båda näst 

föregående utdikningarne, men voro dikena det 

oaktadt i temligen godt skick. 

Utdikningen vid Börjeislandets by i N eder-Luleå socken 

befans i allmänhet uti försvarligt skick. 

Utdikningen vid Måttsunds by i samma socken. Di

kena hade under hösten upprensats och befunnos 

vid inspektionen i någorlunda godt skick. 

Beträffande de företags underhåll, som iakttagits 

vara försummadt, skall Styrelsen aflåta skrifvelse till 

Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande med an

hållan, att vederbörande intressenter måtte förstän

digas kontraktsenligt fullgöra sina åligganden. 

Alla utdikningsarbeten i Norrbottens län äro in

spekterade af Distriktchefen, Majoren Schough. 

Vesterbottens län. 

Utdikningen vid Häggås by i Dorotea socken har fort

farande bedrifvits, men några anmärkningar fram-

stäldes af inspektionsförrättaren mot arbetets ut

förande. 

Utdikningen vid Ormsjö by i samma socken har pågått 

utan anledning till anmärkning. 

Utdikningen vid Bergvattnets by i samma socken. Af-

loppsgrafven från sjön Bergvattnet var påbörjad, 

men var i plan allt för krokig och hade ännu för 

trång sektion. Dessutom voro 14,200 fot diken 

påbörjade, utaf hvilka dock en ringa del blifvit 

upptagen med för liten sektion. 

Utdikningen vid vestra Afvaträsks by i samma socken 

har nu pågått med något raskare fart, hvari-

genom 4,500 fot grafvar blifvit upptagna med 

nära fullständig sektion. 

Utdikningen af Elgsjön rid Elgsjö by i A sele socken. 

Redan vid förra inspektionen gjordes anmärk

ningar mot stödjemurarnes beskaffenhet och vi

sade det sig nu, att de voro framstälda med full 

befogenhet, enär några mindre stycken af dessa 

murar nedrasat. Direktionen förständigades ytter

ligare att utföra murningsarbetet med mera om

sorg samt att använda lämpligare sten. 

Utdikningen vid Norrlunda i Lycksele socken var till 

största delen fullbordad, dock återstod ännu bort

skaffandet af några i grafven anträffade stenar 

jemte upptagande af grafven på en längd af om

kring 2,700 fot med mindre dimensioner och 

genom stenfri myr. 

Utdikningen vid Saxnäs by i Sorsele soclcen. Mot ar

betet framstäldes äfven nu åtskilliga anmärk

ningar. 

Utdikningen vid Johannesbergs by i samma socken har 

fortfarande pågått och var största delen af di

kena påbörjad. 

Sänkningen af Norra myrträsket och utdikning af Lill-

myran inom Stenträsks by i Jörns socken var veder

börligen påbörjad. 

Utdikningen vid Frostkåge, Drängsmarks m. fl. byar i 

den del af Skellefteå socken, som, numera derifrån 

afsöndrad, benämnes Byske församling. Denna 

stora utdikning har fortfarande bedrifvits inom 

samtlige byarne med rensningar och öfriga till 

företagets komplettering hörande arbeten. Di

rektionen önskade få vidtaga några ändringar uti 

den nådigst gillade planen, och hade för sådant 

ändamål vidtagit åtgärder, ehuru den anlitade 

undersökningsförrättaren ännu ej afslutat arbe

tet med planens omarbetning. 

Utdikningen vid Gärdsmarks by i samma socken hade 

så fortskridit, att endast 2,000 fot diken åter-

stodo alldeles opåbörjade. 

Utdikningen vid Tjerns by i samma socken. Största 

delen af detta arbete var vid inspektionen full

bordad, och hade intressenterna bedrifvit ut

dikningen raskt och anmärkningsfritt. 

Utdikningen vid Ragvaldsträsks by och utdikningen vid 

Gummavks by — båda företagen äfvenledes i 

samma socken — hafva under året afsynats och 

godkänts. 

Utdikningen vid Lappvattnets by i Burträsks socken 

var anmäld till afsyning, men framstäldes af 

inspektionsförrättaren några anmärkningar, h vilket 

hindrade honom att förorda företagets godkän

nande, men hafva felaktigheterna sedermera af-

hjelpts och företaget blifvit af Styrelsen godkändt. 

Utdikningen vid Mjövattnets by, 

Utdikningen vid Bursiljums by, båda i samma socken, 

Utdikningen vid Mångby m. fl. byar i Löfångers socken, 
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Utdikningen af Delmyran i Nyby och A näsets byar af 

Nysätra socken och 

Utdikningen vid Gunsmarks by i samma socken äro 

afsynade och godkända. 

Utdikningen vid Näs i Bygdeå socken. Arbetet hade 

medfört rätt betydliga svårigheter, enär jäslera 

förekommer i afloppet från Bäckstjern, och hade, 

för erhållande af tillbörligt djup, spåntväggar 

nedslagits utefter en del af kanalens sidor, men 

denna åtgärd hade ännu ej medfört åsyftad verkan. 

Utdikningen vid Yttre Ultervattnets och Jomarks byar 

samt hemmanen Selberg och Framnäs i samma 

socken. Företaget har påbörjats och bearbetats 

ganska mycket, utan att någon anledning till 

anmärkning mot utförandet förekom. 

Utdikningen vid Anas, Vännäs m. fl. byar i Deger-

fors socken är afsynad och godkänd. 

Utdikningen vid Sterkesmarks och Tallbergs samt Hög

lunds byar i Vännäs socken. Omkring hälften 

af företaget hade påbörjats, men var dyjorden 

på ett par ställen så lös, att uppskjutningar ur 

bottnen flerstädes förekommo, men då affallet i 

allmänhet är godt, torde denna olägenhet med 

tiden öfvervinnas. 

Utdikningen af Rödtjern vid Ufverboda by i Umeå 

socken pågick, men hufvudgrafven från tjernen 

måste dock ännu fördjupas och rensas, hvar-

jemte fattades bortskaffning af dikesjorden. 

Utdikningen vid Hössjö by i samma socken hade äfven-

ledes bearbetats, men hufvudafloppet var äfven 

här upptaget med för ringa djup. 

Utdikningen vid Myrbäcks by och Degersjö hemman i 

samma socken var påbörjad, men samma an

märkning förekom här rörande hufvudgrafven, 

som vid näst föregående arbete. 

Utdikningen af Kolsmyran inom Ufverboda by och 

samma socken. Arbetet var påbörjadt å samtliga 

de vattensjuka markerna oeh hade en samman

lagd längd af 11,600 fot grafvar upptagits, utan 

att någon anledning till anmärkning mot utfö

randet förekom. 

Utdikningen vid Nyliden, östervik och Kroksjö i samma 

socken. Vid östervik skall dikas 23,740 fot, 

hvaraf det mesta af de till den gillade planen 

hörande grafvar var nära fullbordadt, hvartill 

kom att derutöfver ej obetydliga dikningsarbeten 

företagits. Inom Kroksjö och Nyliden skall upp

tagas 32,550 fot grafvar, hvaraf vid besigtningen 

återstodo obörjade omkring 6,000 fot. 

Utdikningen vid Tjälamarks by i samma socken var 

vid inspektionen fullbordad och har sedermera 

godkänts. 

Utdikningen vid Långeds by i Nordmalings socken, 

enligt arbetsplan af den 19 November 1875. 

Arbetet hade visserligen fortsatt bedrifvits, men 

de vid föregående besigtning gjorda anmärknin

garne voro ännu ej afhjelpta. 

Utdikningen vid samma by, hvartill plan gillades den 

18 December 1874, är afsynad och godkänd. 

Underhållet af nedanstående arbeten besigtades 

år 1878 och har befunnits som följer: 

Sänkningen af Kroksjön i Bygdeå socken var väl under

hållen. 

Utdikningen af Ratuträsk i samma socken likaså. 

Utdikningen vid Vester Sjuismarks by i samma socken. 

Några mindre anmärkningar mot underhållet del-

gåfvos vederbörande. I öfrigt befunnos dikena 

i försvarligt skick. 

Utdikningen af Skinnarbyfjärden i samma socken- Mot 

underhållet af detta företag var föga att an

märka, enär endast några mindre rensningar voro 

erforderliga. 

Samtlige i Vesterbottens län belägna utdiknings-

arbeten — med undantag af utdikningen vid Norr-

lunda och utdikningen vid Anas, Vännäs m. fl. byar, 

hvilka inspekterats af Distriktchefen Schough — hafva 

besigtigats utaf Distriktadjutanten, Kaptenen Ceder-

berg. 

Vesternorrlands län. 

Utdikningen vid Ödens, Godmärsta m.fl. byar i Grund

sunda socken. Utdikningen var i det närmaste 

fullbordad, hvarom äfven inspektionsförrättaren 

afgaf intyg, på grund utaf hvilket intressenterne 

sökt få arbetet godkändt, men har styrelsen ej 

ansett sig dertill kunna lemna bifall förr, än de 

återstående arbetena blifvit utförda enligt gillade 

planen. 
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Utdikningen vid Banafjäts by i samma socken. De vid 

föregående årets inspektion gjorda anmärkningar 

voro nu afhjelpta, hvaremot den graf, som genom

går myran öster om kyrkvägen, nu befans något 

för grund och smal för att motsvara sitt ända

mål. Dessutom felades ännu åtskilliga rensningar. 

Utdikningen vid Norr- och Sörflerke samt Kasa byar 

i samma socken har fortfarande bedrifvits utan 

att anledning till anmärkning förekom. 

TJtdikningen af Stormyran vid Bredångers by i Nätra 

socken är afsynad och godkänd. 

TJtdikningen vid Norrby i Tåsjö socken likaledes. 

TJtdikningen vid Utviks by i Nora socken. Stora svårig

heter hafva uppstått vid utförandet af detta ar

bete, enär dyjorden är så lös, att betydliga upp

skjutningar från botten förekomma. Inspektions-

förrättaren delgaf arbetsdirektionen några före

skrifter för verkställigheten, på det att det med 

utdikningen afsedda ändamålet skulle fullständigt 

vinnas. 

Utdikningen af Stormyran inom Horsta och ödens byar 

i Timrå socken är afsynad och godkänd. 

Utdikningen vid Näsets m. fl. byar i Alnö socken likaså. 

Utdikningen af Aborrtjern vid Råsjö by i Borgsjö socken 

var genom Eders Kongl. Maj:ts Befallningshaf-

vandes försorg afsynad och har sedermera blifvit 

af Styrelsen godkänd. 

Utdikningen af Annmyran samt öster- och Vestergårds-

myrarne i Torps socken var till största delen full

bordad och gjordes mot arbetet ingen anmärk

ning. 

Utdikningen af Grantjern, Vesterängs- och Storbacks-

myrarne i Stöde socken. Kanalen från Grantjern 

var i det närmaste fullbordad, men efterrens-

ningar erfordrades dock. Afloppet från Vester-

ängsmyran var under arbete och till mer än 

hälften upptaget. Någon anmärkning förekom 

ej mot utförandet. 

Underhållet af nedanstående 3:ne arbetsföretag 

uti Vesternorrlands län, till hvilka statsbidrag för 

längre tid sedan blifvit beviljade, har besigtigats, och 

hafva mot desammas tillstånd inga anledningar till 

anmärkning förekommit, nämligen: 

Utdikningen af Stormyran vid Solums by i Hernö socken ; 
Väg- och Vattenhyggnads-Styrehens berättelse. 

Sänkningen af Deljetjern i Tuna och Selångers socknar; 

samt 

Utdikningen af Igeltjern, Bo- och Lilltjern i Attmars 

socken. 

De sex förstnämnda utdikningarne inom Vester

norrlands län äro besigtigade af Distriktadjutanten, 

Kaptenen Cederberg; alla de öfriga af Distriktchefen, 

Majoren Schough. 

Jemtlands län. 

Utdikningen vid Aspås kyrkoslätt m.fl. i Aspås socken. 

De på kyrkoslätten belägna byarne utgöras af: 

Storgården, Trången, Prestbolet, Gärde, Lien, 

Ren, Tand, Nygården med Rensbodarne (belägna 

1 mil från byn) ,och Gräfte med Näfversjön (be

lägen 0,8 mil från byn.) Till samma företag höra 

vidare byarne Näset och Lägdom, som ligga om

kring 0,6 mil från kyrkoslätten. 

Detta stora utdikningsarbete har fortfarande väl 

bedrifvits och framstäldes endast en anmärkning rö

rande ett dike i Nygården, som upptagits med för 

liten sektion. 

Utdikningen vid Hästö by i Mattmars socken var så 

bearbetad, att af de 7,910 fot diken, gillade 

planen upptager, voro omkring 4,000 fot påbör

jade, deraf dock en del med 2/3 sektion. 

Utdikningen vid Tångeråsens och Gärde byar i Offer

dals socken. Intressenterne uti detta företag an-

sågo sig hafva fullbordat utdikningen, men inspek-

tionsförrättaren kunde ej, i anseende till åtskilliga 

anmärkningar mot utförandet, förorda detsammas 

godkännande. 

Utdikningen vid Renåslandets by i Ströms socken. Alla 

hithörande diken voro nu påbörjade, men ej ut

tagna till full sektion. Mot verkställigheten före

kom ingen anmärkning. 

Utdikningen vid Widjeöns by i Ströms socken var under 

arbete. 

Utdikningen vid Lundkälens by i Brunflo socken. Ar

betet hade framskridit så, att 2,000 fot grafvar 

voro dikade med fullständig sektion och dess

utom voro mer och mindre kraftiga rännor upp

tagna å ytterligare 4,000 fot. Någon orsak till 

anmärkning förekom ej. 

5 
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Underhållet af nedanstående, förut med statsbi

drag understödda, ai beten har besigtigats och befunnits 

som följer: 

Utdikningen vid Wapland, öhnet och Smedsåsens byar 

i Näskotts socken var, med undantag af ett och 

annat dike i Smedsåsen, helt och hållet för

summad, och föreskrefs att vattenafloppet borde 

rensas från grästorf samt slänterne befrias från 

uppvuxna buskar. 

Utdikningen vid Tullus och Vestbackens byar i Näskotts 

och Rödö socknar befans i försvarligt skick. 

Utdikningen af Hemmyran och Hembäcken i Siljeåsens 

by af Ålandsets kapellförsamling var äfvenledes 

i försvarligt skick. 

Utdikningen vid Näsets, Vestbygdens, Grells, Bergets 

m. fl. byar i Ströms socken. Inom Jonsgård voro 

en del diken nyrensade och befunnos i utmärkt 

skick. För öfrigt gjordes här anmärkning mot 

grästorfbildningen i vattenafloppet och att slän

terne voro bevuxna med buskar. 

Utdikningen vid öfverbyn och Byom i Marieby socken 

hade i allmänhet bibehållit sig väl. 

Alla inom Jemtlands län besigtigade arbetsföre

tag hafva inspekterats af Distriktadjutanten, Kaptenen 

Cederberg. 

Gefleborgs län. 

Af dikningen omkring Svartån i Färila socken. Arbetet 

befans vid inspektionen så nära fullbordadt, att 

besigtningsförrättaren ansåg sig kunna förorda 

detsamma till godkännande, dock erfordrades 

först en efterbesigtning för utrönande af, att de 

återstående mindre kompletteringarne blifvit verk-

stälda, och då bevis sedermera till Styrelsen in

kommit, som styrkt, att dessa arbeten blifvit 

utförda, har Styrelsen godkänt företaget. 

Denna till en kostnad af 59486,32 kronor beräk

nade afdikning har åtnjutit ett statsanslag utaf 19,800 

kronor. Arbetets utförande har af arbetsdirektionen 

öfverlåtits på Hudiksvalls trävaru- och Marma såg

verks aktiebolag, hvilka, såsom bedrifvande flottning i 

vattendraget, varit intresserade i företaget. Genom 

de utaf dessa bolag utförda arbeten lära verkliga 

kostnaderna hafva, enligt inspektionsförrättarens upp

gift, uppgått till fyra à fem gånger den i förslaget 

beräknade slutsumman. 
o 

Utdikningen af Åsbo ängar i Jerfsö socken. Alla af-

loppskanalerne äro i sin helhet upptagna, men 

gjorde inspektionsförrättaren några anmärkningar, 

hvilka hafva föranledt arbetsdirektionen att söka 

ett års förlängning uti den den 1 Oktober 1878 

tilländagångna arbetsterminen; och har Eders 

Kongl. Maj:t genom nådigt bref af den 31 näst-

lidne December bifallit den gjorda framställningen. 

Utdikningen af Pensmyran i samma socken. Afven 

här var hela afloppsgrafven upptagen, men på 

vissa ställen äro efterarbeten nödiga, såsom upp

rensning i botten, sprängning af qvarlemnade 

stenar m. m. 

Utdikningen vid Boda m. fl. byar i samma socken har 

påbörjats. 

Sänkningen af Hassela sjö inom Hassela och Bergsjö 

socknar. Under 1878 har ej heller något arbete 

kunnat vidtagas, enär de uti föregående årens 

berättelser omnämnda tvistigheter angående rätt 

till expropriation af jord icke, såsom beroende 

på en af Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande 

förordnad, men ännu ej verkstäld, ny undersök

ning, blifvit afgjorda. 

Sänkningen af östra och Vestra Kölsjöarne i Hassela 

.socken är afsynad och godkänd. 

Åfdikningen af Asrödjningarne vid Grängsjö by i Gnarps 

socken. Öfre dikessystemets aflopp var med stenar 

belamradt, men utföres arbetet i öfrigt anmärk-

ningsfritt. — Nedre systemet likaledes på några 

sträckor besväradt af qvarsittande stenar, hvar-

jemte den uppgräfda jorden låg allt för nära 

dikeskanterna, hvilka olägenheter arbetsdirek

tionen var sysselsatt med att låta undanrödja. 

Afdikningen af Norra Asvalls och Bälinge myrar i 

samma socken; 

Sänkningen af Issjön och Knåptjern i Msbo socken; och 

Afdikningen af bäckdraget genom Grängsjö by i En-

ångers socken äro afsynade och godkända. 

Sänkningen af sjön Fullen i Ofvanåkers socken har 

bedrifvits med mycken kraft och en betydlig 

del af de stora jordmassorna var redan upP" 

tagen. 
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Sänkningen af sjön Vestra Nyasen i samma socken. 

Afloppsgrafven var upptagen till hela sin längd, 

men hade ej öfverallt fullständigt djup. 

A/dikningen inom Sörby by i Ar sunda socken är af-

synad och godkänd. 

Underhållet af förut fullbordade företag har be

sigtigats vid följande arbeten, nämligen: 

Sänkningen af Svedjetjern i Hassela socken. På intet 

ställe utefter hela afloppsgrafven fans den ur

sprungliga bottenbredden. En strandegare på 

södra sidan trodde sig förmärka såsom följd af 

sjöns sänkning en förökad frostländighet, hvar-

emot jordegarne å den norra stranden ej ansågo 

sig hafva förmärkt någon sådan olägenhet af 

urtappningen. 

Sänkningen af Ttterbäcken och Tttertjern i Bergsjö 

socken. Några smärre brister uti underhållet för-

ständigades direktionen att undanrödja. 

Sänkningen af Sollsjöarne i Alfta socken var i all

mänhet väl underhållen. Endast en dam, som 

blifvit uppförd i afsigt att vårtiden kunna ställa 

ängarne under vatten, befans uti bristfälligt 

skick. 

Sänkningen af fferten, Håsjön och Herttjern i Bollnäs 

socken erfordrade dels rensningar för beredande 

af fullständig bottenbredd, dels ock upptagning 

af större och mindre stenar, som genom kälen 

lossat från doseringarne och nedfallit i kanalerna. 

Sänkningen af Bysjön i Torsåkers socken var väl un

derhållen. 

Alla inom Gefleborgs län inspekterade företag 
hafva besigtigats af Distriktadjutanten, Kaptenen Ny
ström. 

Stora Kopparbergs län. 

Utdikningen af Bred/lyten och Stigbromyran vid Fors

gärde m. fl. byar i Flöda socken är afsynad och 

godkänd. 

Aftappningen af Letjernsflotten, Högholsflotten, öster

riset m. fl. i Skålö by och Jerna socken. Arbetet 

bedrefs på alla ställen och framstäldes mot ut

förandet endast några smärre anmärkningar, hvilka 

delgåfvos arbetsdirektionen. 

Rätningen af lllbäcken, sänkningen af Limtjern och 

Gröndalstjernarne samt utdikningen af Gröndals

flotten vid Illbäckens by i samma socken. Före

taget var under arbete och till största delen 

fullbordadt. 

Utdikningen af Myssmyran vid Näsets by i Äppelbo 

socken. Arbetet var till 3/4 fullbordadt och i 

allmänhet ordentligt utfördt. 

Utdikningen af Fallbärsmyran i Nås och Davidshytte 

byar inom Hedemora socken var till alla delar 

fullbordad och har sedermera godkänts. 

Följande förut fullbordade företags underhåll 

har under året besigtigats, nämligen: 

Utdikningen af Tvärmyran, Långmyran och Jönsstävg-

seln vid Hedens by samt Ingeborgsmyran vid Or-

sala by inom Nås socken. En del diken under-

hålles väl, men andra hafva under årens lopp 

helt och hållet försummats, hvadan inspektions-

förrättaren, efter att hafva lemnat vederbörande 

meddelande om felaktigheterna, hos Eders Kongl. 

Majrts Befallningshafvande i länet anhållit om 

öfvervakande deraf, att de anbefalda åtgärderna 

för arbetets försättande i vederbörligt skick varda 

vidtagna. 

Utdikningen af Torrvallsmyran i Äppelbo socken; 

Utdikningen af Rikamyran i samma socken; och 

Utdikningen vid Grosshedens by i samma socken be-

funnos fullkomligt anmärkningsfria. 

Sänkningen af Brotjems sjö i Gagnefs socke?i var i 

allmänhet uti försvarligt skick. 

Arbetena inom Stora Kopparbergs län äro be-

sigtigade af Distriktadjutanten, Kaptenen Morsing. 

Stockholms län. 

Sänkningen af Vada och Helgo sjöar inom Osseby 

Garns, Vada m. fl. socknar. Arbetet omfattar 

följande kanaldelar, näml.: 

l:o) Brottby—Vada sjön med 20' bottenbredd; 

2:o) genom Vada sjön med 30' » 

3:o) Vada sjön—Helgösjön med 20' » 

4:o) Helgösjön—Holmbron med 10' » 

5:o) Helgösjön—Frösundabro med 4' » och 

6:o) Mälsta bro—Raknö ån med 4' » 
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Härutaf voro N:is 1, 2 och 3 till stor del full

bordade, kanalen genom Vadasjön dock till endast 

20 fots bottenbredd, beroende på att denna del upp-
o 

tagits, innan statsbidrag erhölls. A delarne 4:o och 

5:o var arbete nyss börjadt och delen 6:o alldeles 

oarbetad. 

Rensningen af Olands-ån. Företaget nalkas nu sin 

fullbordan och återstodo vid inspektionstillfället 

endast följande arbeten, nämligen: 

mindre schacktningar i närheten af Valde; 

efterrensningar på några ställen utefter ån, der 

uppdämningar bildats, särdeles i krökar; 

afdoseringar ofvan vattenytan på en del sträckor, 

der årensning ej skett, men der åkanterne, sedan 

vattnet sjunkit, hota att åka ner; 

ombygggnad af Korsbron; 

ombyggnad af Nuttöbron; och 

uppgräfning af öfre delen af Norsdiket, hvilka 

alla arbeten enligt besigtningsförrättarens beräk

ning tillsammans ej torde komma att i kostnad 

öfverstiga 12,000 kronor. 

Arbetet har utförts väl och ej lemnat någon an

ledning till anmärkning. 

Enligt arbetsdirektionens till Styrelsen afgifna 

berättelse öfver 1878 års arbeten, kommer den to

tala kostnaden att uppgå till omkring 178,000 kronor, 

hvadan företagets utförande skulle understiga den i 

kostnadsförslaget upptagna slutsumman med omkring 

2,000 kronor. 

Upsala län. 

Sänkningen af sjöarne Velången och Vissjön samt ut-

dikning af sank mark å Norunda alhnänning. 

Företaget består utaf följande 2:ne delar, näm

ligen: 

l:o) upprensning af gammal och upptagande af 

ny kanal mellan Vilsåkers å (i närheten af När-

linge) och Vissjön på en sträcka af omkring 18,000 

fot; och 

2:o) upptagande af kanal mellan Vissjön och 

sjön Velången, omkring 8,000 fot lång. 

Betydligaste delen af kanalen under N:o 1 var 

upptagen och höll i allmänhet större djup än 

förslaget föreskrifver. Kanalen under N:o 2 var 

äfven å större delen under utförande. Företaget 

synes blifva för orten särdeles gagnande, helst 

om man tager i betraktande, att sänkningen 

endast kommer att kosta omkring 2 kronor pr 

nyvunnen qvadratref jord. 

Utdikningen af vattenskadade marker inom Vela, Gällbo 

m. fl. byar uti Wesslands socken. Arbetet om

fattar sänkning af sjön Hållen medelst en vid-

pass 12,000 fot lång kanal, sträckande sig till 

Bottniska viken, med en bottenbredd af 8 fot 

å nedre och 4 fot å den öfre sträckan. Här

utaf var omkring 8,000 fot kanal upptagen och 

bedrifves arbetet på ett fullt tillfredsställande 

sätt. 

Arbetena inom Stockholms och Upsala län — 

med undantag af det sistnämnda företaget i Stock

holms län, som inspekterats af Kaptenen I. W. Kull

berg — äro besigtigade af Adjutanten i Styrelsen, 

Kaptenen L. Broomé. 

Örebro län. 

Sänkningen af sjöarne Hjelmaren och Qvismaren. Mud-

dringen var påbörjad i den till Örebro ingående 

Hemfjärden, och hade Direktionen dels inköpt, 

dels ingått underhandling om inköp af erforder

liga mudderverk m. m. 

Besigtningen verkstäld af Byråchefen i Sty

relsen, öfverstelöjtnanten A. M. Lindgren. 

Westmanlands län. 

Sänkningen af Altuna sjö och upprensning af Ältuna 

d inom Altuna socken var anmäld till afsyning, 

men enär det befans, att arbetet i ganska vä

sentliga delar var ofullbordadt, kunde godkän

nande af inspektionsförrättaren ej förordas. 

Sänkningen af Ransta—Lillan i Kumla, Sevalla och 

Tillberga socknar är afsynad och godkänd. 

Båda dessa inom Westmanlands län belägna ar

beten äro besigtigade utaf Distriktchefen, Majoren 

Nerman. 

Wermlands län. 

Sänkningen af Hänsjön i Fryksände socken. Arbetet 

var till en del nära färdigt och en annan del 

under arbete. 
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Utdikningen af Kjelkerudssjön, Bonntjemsmossen m. fl. 

i samma socken. Från Kjelkerudssjön var huf-

vudgrafven i det närmaste upptagen, likaså från 

Bonntjemsmossen och Långmyrtjern. 

Utdikning af 24 st. myrar vid Bjurbäcks m. fl. byar 

i Mangskogs socken. Alla myrarne voro visser

ligen färdigdikade, men erfordrades i allmänhet 

rensningar. 

Uttappning af sjön Faen och sänkning af Bytjernet i 

Brunskogs socken. Arbetet har bedrifvits på åt

skilliga ställen, men flera skäl till anmärkningar 

förekommo, hvilka delgåfvos arbetsdirektionens 

ordförande. 

Sänkningen af Nedre Hurrsjön i Töcksmarks socken 

har ej heller under år 1878, af skäl, som upp-

gåfvos uti 1877 års underdåniga berättelse, be

arbetats. 

Utdikningen af Helgeby mosse och rätning af Mage

bäcken i Silleruds socken var under arbete. 

Underhållet af följande arbete besigtigades och 

var anmärkningsfritt, nämligen: 

Sänkningen af sjön Kilen i Fryksände socken. 

Vermlands läns företag äro inspekterade af Di

striktchefen, Majoren Atterboin. 

Elfsborgs län. 

Utdikningen af Starlanda mader på Dalsland. Arbetet 

med denna utdikning pågick vid inspektionstill

fället, men gjordes dervid åtskilliga anmärkningar, 

hvaribland må nämnas, att den sprängda delen 

af kanalen ej uttagits med full bottenbredd; att 

den gräfda kanalen erfordrade rensningar utefter 

hela sin längd; vid Böle tarfvades undanspräng-

ning af berg å kanalens botten på tvenne an

visade ställen; öfre delen af Hugeryds kanalen 

är å en längd af 1,300 fot uttagen till endast 

8 fots bredd i dagen i st. f. 16 à 18 fot; dess

utom befans på flera ställen den upptagna stenen 

och jorden för nära dikeskanterna, så att ras 

kan befaras. Om dessa bristers afhjelpande för-

ständigades direktion af besigtningsförrättaren. 

Sänkningen af sjöarne Kalfven och Fegen har under 

året fullbordats och blifvit af Styrelsen godkänd. 

Utdikningen af Ekenäs mosse i Frändefors socken pä 

Dalsland har, sedan genom Göta Hofrätts dom 

förutvarande tvistigheter blifvit af gjorda, be

arbetats så, att omkring hälften af företaget nu 

kan anses utförd. Rensning af kanalens botten 

samt utjemning och afschaktning af doseringarne 

till föreskrifven lutning erfordras dock å hela 

den sträcka, som är uppgräfd. 

Sänkningen af örsjön, Gärdsjön, Magden m. fl. sjöar 

i As och Bedvägs härader. Arbetet har fortgått, 

men vid verkstälda afvägningar utröntes att kana

lens djup i allmänhet ej var tillräckligt. Dess

utom återstodo ännu betydliga arbeten innan 

företaget — oaktadt, såsom omnämndes uti 1877 

års underdåniga berättelse, ändring i den fast-

stälda planen måst, i anledning utaf Göta Hof

rätts utslag, vidtagas, så att fyra stycken sjöar 

uteslutits — kan till godkännande förordas. 

Enligt hvad inspektionsförrättaren upplyser är 

arbetsdirektionen ålagd att till Eders Kongl. Maj:t 

ingå med underdånig ansökan om förändring i den 

nådigst gillade planen. 

Sänkningen af Bångedala sjö, Tornsjön m. fl. sjöar i 
o 

As härad bearbetades vid inspektionen och lem-

nades det vitsord, att företaget utfördes med 

mycken omsorg och att ingen anledning till an

märkning förekom. 

Sänkningen af Bolleruds sjö i Byrs socken på Dals

land. Intet arbete har under året vidtagits, och 

uppgafs såsom orsak härtill, att bolaget består 

af mindre jordbrukare, som under dessa be

tryckta penningetider ej förmått anskaffa medel 

till arbetets fortsättande. 

Sänkningen af sjön Masen inom Carl Gustafs socken 

af Elfsborgs län och Nöslinge socken af Hallands 

län, äfvensom af Buasjön i förstnämnda socken 

och län. Företaget har nu fortskridit så långt, 

att endast några mindre arbeten återstodo, hvilka 

inspektionsförrättaren ansåg med lätthet kunna 

medhinnas före innevarande års höst; och har 

Eders Kongl. Maj:t genom nådigt bref af den 

17 nästlidne Januari behagat inedgifva förläng

ning i den tilländagångna arbetstiden till den 

1 September 1879. 
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Sänkningen af Tydjesjön och Tydjeån i Tössbo härad 

pä Dalsland är under året afsynad och godkänd. 

Utdikningen af Ramne mosse i Mjeldrunga och Hellesta 

socknar. Arbetsdirektionen för detta företag hade 

begärt afsyning dera, men inspektionsförrättaren 

kunde ej, enär åtskilliga arbeten återstodo, för

orda detsammas godkännande. Det verkstälda 

arbetet var emellertid ordentligt utfördt och de 

färdiga grafvarne på långa sträckor både djupare 

och bredare än hvad föreskrifvet är. 

Sänkningen af Nossa å och utdikning af Molla mader 

inom Molla m. fl. socknar har fortgått och be-

funnos grafdimensioner och lutningar riktiga. 

Sänkningen af Atra å i Knatte och Böne socknar är 

afsynad och godkänd. 

De 4 sistnämnda arbetena inom Elfsborgs län 

äro besigtigade utaf Distriktchefen, Majoren Atter-

bom; alla de öfriga af Distriktadjutanten, Kaptenen 

Oterdahl. 

Göteborgs och Bohus län. 

Sänkningen af sjön Hellungen och reglering af Bratte

fors å i Ljungs och Grinneröds m. fl. socknar är 

afsynad och godkänd. Arbetet har besigtigats 

af Distriktadjutanten, Kaptenen Oterdahl. 

Skaraborgs län. 

Vattenafledning medelst rätning och fördjupning af 

Viskabäcken inom Essunga, Asaka och Elings 

socknar. Arbetet var vid inspektionen fullstän

digt utfördt och afgafs derom bevis, men hafva 

intressenterna ej till Styrelsen insändt afsynings-

betyget, hvadan företaget ännu ej är godkändt. 

Rensningen af Getan i Kedums och Essunga socknar. 

Företaget har bedrifvits med den kraft, att huf-

vudsakliga arbetet torde blifva färdigt redan in

nevarande år, fastän den bestämda terminen för 

dess slutliga fullbordande ej utgår förr än den 

1 Oktober 1882; och förekom ingen anledning 

till anmärkning. 

Torrläggningen af mossar vid Halsängs, Axtorps, Fröje 

och Risa hemman i Frökinds härad. Vid inspek

tionen befans grafven till vid pass 3/4 af sin 

längd utgrafd och återstår derstädes endast efter-

rensningen. 

Skaraborgs läns arbeten äro besigtigade af Di

striktchefen, öfverstelöjtnanten Grafström. 

Kalmar län. 

Utdikningen af sank mark i Skärfsjö, Hylkebo m. fl. 

byar i Oskars och Arby socknar. Vid inspektio

nen befans att högst obetydligt arbete i hufvud-

grafven blifvit verkstäldt sedan föregående be-

sigtning, hvarföre inspektionsförrättaren genom 

skrifvelse till arbetsdirektionen påpekade detta 

förhållande och förständigade densamma att på

skynda företaget. 

Utdikningen och af tappning en af sank mark å Klip-

pingsbo, Björnabygdens m. fl. hemman inom Visse-

fjerda, Oskars och Arby socknar. Arbetet har 

fortfarande bedrifvits och lemnade inspektions

förrättaren föreskrift om, huru arbetet på lämp

ligaste sätt borde verkställas. 

Upprensningen af vattendraget genom Krokstorps, In-

gebo m. fl. byar inom Fliseryds och Mönsterås 

socknar är afsynad och godkänd. 

Utdikningen vid Virserums, Grunkabo ni. fl. byar i 

Virserums socken. Vid inspektionen befans hela 

arbetet i Virserumsån fullt färdigt enligt gillad 

plan, och af arbetet i den s. k. Lillan, utgörande 

en sträcka af 4,800 fot, voro 2,500 fot utförde 

till fullt djup och bredd. 

Sänkningen af sjön Valen i Fagerhults socken. Större 

delen af afloppskanalen var upptagen och åter

stodo endast mindre bergsprängningar. Arbetet 

ntföres enligt gillad plan och på anmärknings-

fritt sätt. 

De tre förstnämnda arbetena uti Kalmar län äro 

besigtigade af Distriktchefen, öfverstelöjtnanten Graf

ström; de öfriga 2:ne utaf Distriktadjutanten, Löjt

nanten Hammarström. 

Östergötlands län. 

Sänkningen af Strålången m. fl. sjöar inom Ringarums, 

Skönberga och Mogata socknar. Vattendraget var 

upprensadt upp till Strålången, men återstå be

tydliga efterarbeten. Sjön Strålången var till 

större delen aftappad och betydliga odlingar på-

gingo. Arbetet har besigtigats af Distriktchefen, 

öfverstelöjtnanten Grafström. 



Jönköpings län. 

Jjtdikningen af Flymossen i Forsheda och Kulltorps 

socknar. Arbetet fortgick enligt gillad plan och 

på anmärkningsfritt sätt. 

Sänkningen af sjöarne Sjunken och Helgasjön å Bolmsö 

i sjön Bolmen var fullbordad, men har något af-

syningsbetyg till Styrelsen ännu ej inkommit, 

hvadan arbetet ej är godkändt. 

Båda arbetena uti Jönköpings län äro besigtigade 

utaf Distriktadjutanten, Löjtnanten Hammarström. 

Kronobergs län. 

Sänkningen af Näs eller Qvenslöfs sjö inom Ängel-

stads m. fl. socknar. Arbetet var anmäldt till 

afsyning, men kunde ej i anseende till den långt 

framskridna årstiden besigtigas, hvadan intres-

senteme funnit sig nödsakade att begära för

längning i arbetsterminen, till hvilken ansökan 

Eders Kongl. Maj:t äfven genom nådigt bref af 

den 17 nästlidne Januari lemnat bifall. 

Sänkningen af sjöarne Femlingen, Råpen och Greten i 

Vestra Torsås m. fl. socknar hade under året 

bearbetats fullkomligt anmärkningsfritt. 

Sänkningen af Transjön i Hjortsberga socken var visser

ligen under arbete, men gjordes åtskilliga an

märkningar mot utförandet, hvilka skriftligen 

delgåfvos arbetsdirektionen. 

Kronobergs läns arbeten äro besigtigade af Di

striktchefen, Majoren Remmer. 

Blekinge län. 

Utdikningen af Eödeby mader i Fridlefstads och Röde-

by socknar. Till följd af pågående process mellan 

madegarne och Carlskrona—Vexiö jernvägsbolag 

har under årets lopp föga eller intet blifvit vid-

gjordt för arbetets fulländning. 

Inspektionen förrättad af Distriktadjutanten, Kap

tenen Blix. 

Nedanstående vattenaftappningsarbeten blefvo un

der år 1878 afsynade och godkände, nämligen: 

a) Vattenaftappningar till förminskande af frost-

ländigheten. 

39 
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Statsbidraget motsvarar 31 % af den beräknade kostnaden. 

b) Vattenaftappningar till vinnande af odlingsbar 

mark. 

Statslänet motsvarar 46 % af den beräknade kostnaden. 

*) Detta arbete har äfven erhållit bidrag frän lånefonden. 
**) Detta arbete har äfven erhållit bidrag af anslagsfonden. 

D. Hamnarbeten. 

1. Vesterås hamn. 
(10 fot under Mälarens 1. v. y.) *) 

Nödige underhållsarbeten och förbättringar hade 

äfven detta år blifvit verkstälde, och var hamnen i 

godt skick samt hade i allmänhet större djup än gil

lade planen föreskrifver. 

2. Trosa hamn. 
(6 fot under hafvets 1. v. y.) 

Åtskilliga arbeten till afhjelpande af förr an
märkte bristfälligheter voro verkstälde och befans 
det hela vara i ett väl underhållet skick. 

*) De inom ( ) upptagna, till ett visst vattenstånd hänförda, 
siffror utmärka det största djup, som i hela hamnen eller någon af 
dess delar enligt plan skall förefinnas. 

Förestående båda hamnar äro inspekterade af 

Distriktchefen, Majoren Nerman. 

3. Askersunds hamn. 
(10 fot under Vetterns 1. v. y.) 

Hamnen var, hvad såväl kajmuren som ock segel

djupet beträffar, i vederbörligt skick. 

Mindre anmärkningar mot vattenafloppen derin-

vid anmäldes för direktionen. 

Inspekterad af Distriktadjutanten, Kaptenen Mor-

sing. 

4. Vadstena hamn. 
(10 fot under Vetterns 1. v. y.) 

A norra hamnarmen har kalkstenen börjat vittra 

och sönderfalla och förestår dera en större repara

tion. Äfven å södra hamnarmens pierhufvud före-

kommo bristfälligheter. 

Vattendjupet var tillräckligt. 

Vid södra Slottsgrafven är en 100 fot lång brygga 

uppförd och satt i förbindelse med Vadstena—Fogel-

sta jernväg. 

5. Hästholmens hamn. 
(10 fot under Vetterns 1. v. y.) 

Underhållet af denna hamn var anmärkningsfritt 

såväl hvad vattendjupet som hamnbryggan angår. 

6. Grenna hamn. 
(10 fot under Vetterns 1. v. y.) 

En mindre uppgrundning i hamnen hade egt 

rum. Reparation å södra pierhufvudet var under 

arbete. 

7. Visingsborgs hamn. 
(6 fot under Vetterns 1. v. y.) 

Underhålles anmärkningsfritt. 

8. Jönköpings hamn. 
(10 fot under Vetterns 1. v. y.) 

Vattendjupet var i allmänhet tillräckligt så väl 

i hamninloppet som i kanalen och Munksjön, dock 

äro rensningar å några ställen behöflige. Uti Munk

sjön är en del af gamla kajen närmast bron repa

rerad och pågingo grundläggnings- m. fl. arbeten för 

ny kajbyggnad söder derom. 
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Å östra yttre hamnarmen år en mindre répara^ 

tion verkstäld. 

Gamla rullbron öfver kanalen är utbytt mot en 

svangbro af jern med 16,5 fot bred körbana och 2 

stycken 5,5 fot breda gångbanor. 

9. Hjo hamn. 
(10 fot under Vetterns 1. v. y.) 

Omläggningen af yttre glacisen å vågbrytaren, 

som pågått under loppet af 3 år var nu å vid pass 

530 fot fullbordad. 

Utloppet för Hjoån hade till hindrande af sand-

inflytning genom södra hamninloppet fått en ny 

riktning. 

10. Linköpings hamn. 
(10 fot under Stangåns 1. v. y.) 

Gamla hamnkajen vid Nyqvarn var under året 
reparerad. 

Mindre uppgrundning af hamnen hade skett, äf-

vensom i de två genomsticken mellan hamnen och 

sjön Roxen, och pågick afhjelpning derutaf. 

11. Gamléby hamn jemte farleden å Gamleby-
viken och genom Stegeholms kanal. 

(14 fot under m. v. y.) 

Underhållet var anmärkningsfritt så väl hvad an
går lastbryggan som farleden. 

12. Vesterviks hamn (under arbete). 
(Vid södra skeppsvarfskajen 11,65 fot under m. v. y., vid 

Olandskajen 7 fot under m. v. y.) 

Detta arbete, som omfattar kajbyggnader i för

ening med Vestervik—Åtvidaberg—Bersbo jernvägs-

anläggning, var till stor del fullbordadt och utfördt 

i enlighet med derför gillad plan. 

13. Oskarshamns hamn (under arbete). 
(8—16 fot under hafvets 1. v. y.) 

Kistsänkning pågick så väl för den mindre trä

kajen, som för den längre kajen vid Nässjö- Oskars

hamns jernvägs hamnplan. 

Murning pågick äfven å en kajsträcka. 

Arbetet omfattar inalles 1,370 fot kajer, och före

kom ingen anmärkning deremot. 
Våg- och Vattenbyggnads Styrelsens beråttelie. 

14. Kalmar hamn. 
(14 fot under hafvets m. v. y.) 

Mot de bestämda djupen i hamnens olika delar 

förekom ej skäl till anmärkning. Kajbyggnader och 

upprensningar fortgingo i öfverensstämmelse med den 

af stadsfullmäktige antagna planen och omfatta de 

dels muddringar m. fl. arbeten för nya ölandsham

nen, dels muddringar vester om Finngrundet, dels 

planeringsarbeten för hamnplanet. 

15. Sandvikens hamn. 
(7 fot under hafvets m. v. y.) 

Vågbrytaren var i allmänhet i godt skick, men 

hade sandupplandningen tilltagit, hvilket enligt in-

spektionsförrättarens afgifna förslag skulle afhjelpas 

genom nedsänkande af 4 st. stenkistor söder om 

hamnbryggan. 

16. Borgholms hamn. 
(14 fot under hafvets m. v. y.) 

Mot underhållet förekom ingen anmärkning. 

Djupen vid hamnbryggan aftaga från 14 fot å ytter

sta delen till 10 fot å innersta delen, allt under 

medelvattenstånd. 

17. Röhälla hamn. 
(4 fot under hafvets m. v. y.) 

Sedan det nya inloppet blifvit upptaget jemte 

bibehållandet af det förut befintliga norra, synes en 

för djupets bevarande fördelaktig ström genom ham

nen hafva uppkommit. Uti hamnen var visserligen 

ända till 6 fots djup, men i nya inloppet blott 4 

fots djup under medelvattenståndet. 

18. Färjestadens hamn. 
(6 fot under hafvets m. v. y.) 

Uppmuddringen pågick i enlighet med af Di

striktchefen uppgjordt förslag. 

Mot hamnarmarnes underhåll gjordes ingen an

märkning. 

Djupet under medelvattenstånd var vid inloppet 

12,5 fot, derifrån och till nya bryggan 5—9 fot och 

utefter nya bryggan 8 fot. 

6 
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19. Mörbylånga hamn. 
(6 fot under hafvets m. v. y.) 

Hamnbryggan underhålles försvarligt och hade 

muddring pågått för åstadkommande af vederbörligt 

djup, hvilket öfverallt förefans. 

20. Mariestads hamn. 
(8 fot under Venerns 1. v. y.) 

Muddringsarbetet fortgick enligt den af Eders 

Kongl. Maj:t under den 8 November 1872 nådigst 

gillade planen. 

Ombyggnad af de gamla träkajerna uti hamnen 

var ännu icke verkstäld. 

21. Lidköpings hamn. 
(10 fot under Venerns 1. v. y.) 

Vattendjupet i rännan mellan hamnarmarne var 

tillräckligt utom på det gamla 500 fot långa grundet. 

Äfven i nya rännan hade en uppgrundning egt rum. 

Fogstrykning och flisning af östra hamnarmen var 

ännu icke verkstäld. 

De under N:is 4—21 upptagna arbeten äro in

spekterade af Distriktchefen, öfverstelöjtnanten Graf-

ström. 

22. Kristinehamns hamn. 
(9 fot under Venerns I. v. y.) 

Alla till hamnen hörande anläggningar voro 

underhållne i fullständigt skick. I inloppsrännans 

medellinie var djupet i allmänhet 1 fot större än det 

föreskrifna. 

23. Karlstads hamn. 
(10 fot under Venerns 1. v. y.) 

Sedan förra årets inspektion hade åtskilliga mud-

dringar och underhållsarbeten blifvit utförda och be-

fans hamnen med dertill hörande anläggningar i all-
o 

mänhet i godt skick. A spridda punkter var dock 

djupet ej tillräckligt. 

Vid s. k. Gerholmsgrundet var en ny fyrbåt 

utlagd och vid yttre inloppsrännan 2 st. duc d'alber 

uppförde. 

I den med sluss försedda pråmkanalen var djupet 

i allmänhet tillräckligt eller 4,7 fot, ehuru äfven der 

enstaka grund förefunnos. De gamla slussportarne 

torde snart behöfva ersättas med nya och hade Di
rektionen gått i författning om anskaffande af virke 
dertill. 

o 

24. Åmåls hamn. 
(9 fot under Venerns 1. v. y.) 

Hamnplatsen var planerad och grusad. 

Uppgrundning visade sig så väl i hamnens yttre 

som inre del, om hvars afhjelpande hamnstyrelsen 

blifvit förständigad. 

Vattenmärke saknades. 

De under N:is 22—24 upptagna arbeten äro in

spekterade af Distriktchefen, Majoren Atterbom. 

25. Venersborgs vågbrytare var i allmänhet väl 

underhållen. A några ställen hade fogstrykningen 

lossnat och kilstenar utryckts. 

26. Göteborgs hamn- och elfarbeten. 
(Högst 17 fot under hafvets m. v. y.) 

Utom de årligen återkommande utrustnings- och 

underhållsarbetena å mudderverk, pråmar och båtar 

samt duc d'alber, moringar och vågbrytare, hade en 

lokomobil blifvit inköpt. 

Den under förra året i arbete varande kajbygg

naden utefter Gullbergsvassen var fulbordad och en 

ny var under arbete. Muddringarne hade hufvud-

sakligen omfattat utvidgning af segelrännan ofvanoin 

Qvillebäcksbro inåt Tingstadsvassen, men äfven ut

efter nya kajen vid Gullbergsvassen fortgick mud

dring till 7 à 10 fots djup under medelvattenståndet. 

27. Uddevalla hamn. 
(15 fot under hafvets d. v. y.) 

o 

Åtskilliga arbeten hade under året blifvit ut

förda, nämligen: upptagande af 307 kub.-stänger 

mudder; uppförande af 700 fot ny stenkaj å södra 

sidan, sträckande sig från varfvet åt öster. 
o •» J 

A norra sidan var kanalbanken å 450 fots längd 

nyskolad och fogstruken. 

2 nya bojar af galvaniserad jernplåt voro ut

lagda. 

Vattendjupet var i allmänhet öfver det bestämda 

och varierade mellan 15 och 19 fot. 
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28. Strömstads hamn. 
(11 fot under hafvets d. v. y.) 

Utmed norra kajen och i hamnens nordöstra 

hörn var djupet ojerant och fordrar muddring; i 

öfrigt var djupet tillräckligt. 

Den öfver mynningen af Strömsnäsån varande 

bron var i förfallet skick och måste ombyggas. 

55 kub.-stänger mudder hade under året blifvit 

upptagne. 

De under N:is 25—28 anförda arbeten äro in

spekterade af Distriktadjutanten, Kaptenen Oterdahl. 

29. Kongsbacka hamn. 
(4 fot under hafvets 1. v. y.) 

Djupet i segelrännan var i allmänhet 6 fot under 

dagligt vatten, men utanför hamnarmarne hade upp-

grundningar skett. Till bibehållande af djupet borde 

norra jetéen förlängas 4 à 500 fot. Så väl norra 

som södra jetéen har satt sig och fordrar repara

tion. 

30. Varbergs hamn. 
(9 fot under hafvets 1. v. y.) 

Mot vågbrytare och kajer förekom ingen an

märkning. 

Djupet vid dagligt vatten uppgick till 14,5 fot. 

105 kub.-stänger mudder voro under året upptagne. 

Alternativa förslag till hamnens utvidgning äro 

uppgjorde. 

13. Träslöfs hamn (under byggnad). 
(5 fot under hafvets d. v. y.) 

Den 340 fot långa vågbrytaren var under arbete 

och hade 150 kub.-stänger sten utförts dertill. 

Pierhufvudet, som skall gjutas af béton, var ännu 

icke påbörjadt. 

Medeldjupet var långs hamnarmen 7 à 8 fot. 

Inga anmärkningar gjordes mot arbetets utförande. 

82. Glommens hamn (under byggnad). 
(4—11 fot uuder hafvets d. v. y.) 

Norra hamnarmen var färdig, äfvensom det i 

béton gjutna pierhufvudet dertill. 

För bildande af södra vågbrytaren var stenfyll-
n ' ng utförd å en sträcka af 350 fot och var mot 

wbetet i sin helhet ingen anmärkning att göra. 

33. Falkenbergs hamn. 
(10 fot under hafvets d. v. y.) 

Djupet mellan jetéerna och utanför gattet var 

oförändradt sådant det i förra årets berättelse an-

gifvits. 

Djupet i rännan upp till stadens lastbrygga var 

ytterligare ökadt och uppgick till 7,5 fots djup under 

dagligt vattenstånd på en bredd af 100 fot. 

34. Busörens hamn. 
(3—5 fot under hafvets d. v. y.) 

Mot denna år 1871 fullbordade hamns underhåll 

hafva under flere år anmärkningar framstälts, hvilka 

ej ledt till några åtgärder från intressenternes sida. 

Distriktchefen har nu af Styrelsen förständigats när

mare utreda de i sammanhang härmed varande för

hållanden. 

35. Halmstads hamn. 
(10 fot under hafvets d. v. y.) 

Djupet var vid inloppet högst 12 fot och i ån 

upp emot stadens kajer omkring 10 fot vid dagligt 

vatten. Ufverbyggnaden å vestra jetéen var under 

året reparerad. Stenkajen å östra sidan om ån har 

förlängts -ytterligare 310 fot. 

Dragvägen har måst repareras. 

Vid pass 520 kub.-stänger mudder voro under 

året upptagne. 

Förslag till hamnens utvidgning är uppgjordt. 

36. Engelholms hamn. 
(8 fot under hafvets d. v. y.) 

Genom svår storm under December månad 1877 

hade begge jetéerna blifvit skadade, hvilken skada 

under året blifvit reparerad. 

Vid pass 70 kub.-stänger voro uppmuddrade 

och en ränna med 8,5 fots djup vid dagligt vatten 

är bildad genom reflarne utanför jetéerna. 

37. Lerbergets hamn (under arbete). 
(5 fot under hafvets d. v. y.) 

Arbetena, mot hvilka inga väsentliga anmärk

ningar förekommit, hafva omfattat fullbordande af 

norra hamnarmen; utförande af en 112 fot lång trä

kaj; påbörjande af den södra isolerade vågbrytaren 
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samt upptagande af en 30 fot bred segelränna med 

5 fota djup under dagligt vatten utmed norra hamn

armen. 

38. Vikens hamn. 
(6 fot under häftets d. v. y.) 

Hamnarmarne hade bibehållit sig väl. Träkajen 

var nödtorftigt reparerad. 45 kub.-stänger mudder 

voro upptagne och djupet långs norra hamnarmen 

och kajen var 6 fot under dagligt vatten samt i in-

seglingsgattet 6,5 fot under samma vattenyta. 

39. Helsingborgs hamn. 
(Gamla bassinen 16 fot under hafvets d. v. y. 

Nya » 12 » » » d. v. y.) 

Mot underhållet af den äldre hamnen har ingen 

anmärkning förekommit hvarken med afseende å 

djupet eller hamnarmarnes beskaffenhet. Djupet så 

väl i inseglingsrännan som i bassinen var tillökadt, 

så att det i den förra uppgick till 18 och i den se

nare till 16 fot under dagligt vatten. Sjömaskens 

verkningar hade äfven mycket förminskats. 

Arbetena för hamnens utvidgning hafva bedrif-

vits i vidsträckt omfattning. 3,550 kub.-stänger jord 

och sten hade upptagits ur den nya bassinen och 

2,300 sträckfot kajer uppförts omkring densamma. 

I sydöstra hörnet af sistnämnda bassin har en 

torrdocka anlagts med 316 fots längd, 40 fots bredd 

i portöppningen och med 16 fots djup under dagligt 

vatten. 

Arbets- och materialkostnaden vid hamnen har 

uppgått till 362,000 kronor. 

40. Båå hamn. 
(8 fot under hafvets d. v. y.) 

Underhållet af gamla hamnen har bestått i upp-

muddring af 120 kub.-stänger sand och grus jemte 

smärre reparationer å jetéer och kajer, som befunnos 

i godt skick. 

Förlängning af norra jetéen (under arbete) hade 

fortgått utan att anmärkning deremot behöft göras 

och tycktes såväl tångsamlingarne i inloppsrännan 

som ock uppgrundningarne vid inloppet vara för

minskade. 

41. Kyrkbackens hamn å ön Hven. 
(7 fot under hafvets d. v. y.) 

Under den 21 Augusti 1878 godkändes denna 

hamnbyggnad och voro dervid åtskilliga arbeten ut

förda utöfver hvad den nådigst gillade planen föreskref. 

42. Landskrona hamn. 
(36 à 40 fot djup under hafvets m. v. y. 

De inre kanalerne 12 fot under hafvets m. v. y.) 

Underhållet, som var tillfredsställande, hade om

fattat så väl gamla skeppsbron, hvilken till största 

delen ombygts, som stora skeppsbron och hela 

kajsträckan utmed jernvägsområdet. Vestra kajen 

i Nyhamn var äfven till större delen ombyggd. 

Vid inloppet till den sistnämnda, äfvensom uti inre 

kanalen, hade 65 kub.-stänger mudder upptagits till 

fördjupande derutaf. 

43. Barsebäcks hamn (under arbete). 
(4—6 fot under hafvets d. v. y.) 

Fyllning à pierres perdues för de båda hanrn-

armarne äfvensom för de båda pierhufvudena var 

under arbete, och hade 130 kub.-stänger sten dervid 

användts. Långs innersidan af södra armen uppföres 

en stenkaj utöfver förslaget. Något skäl till an

märkning mot arbetet förekom icke. 

44. Malmö hamn. 
(17,5 fot under hafvets 1. v. y. eller 19 fot under dagligt vatten). 

Mot underhållet af gamla inre hamnen, hvad 

kajer, broar, gator, husbyggnader, muddring m. ni. 

angår, var intet att anmärka. 

Yttre hamnens utvidgning, som utföres efter en 

storartad plan, har omfattat dels fullbordande af 

östra nya hamnarmen och dess pierhufvud, hvilka 

hafva en sammanlagd längd af 700 fot, dels bearbe

tande af den 320 fot långa yttre delen af vestra 

hamnarmen med dess pierhufvud, hvilka äro grund-

lagde på 20 fots vattendjup. På en sammanlagd 

sträcka af 2,600 fot är ett, lågt bålverk af pålar med 

hammarband och luckor utsatt till stöd för yttre 

stenglacisen utanför de begge hamnarmarne. 

2,427 kub.-stänger muddring har verkstälts ocb 

omfattat så väl inre som yttre hamnen, och på det att 

denna senare, hvilken å hela sin utsträckning skall hålla 
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20 fots vattendjup under dagligt vatten, må inom en 

ej alltför aflägsen framtid fullbordas, har ett ång-

mudderverk blifvit förhyrdt för att arbeta jemte sta

dens eget ångmudderverk. 

2 nya fyrtorn voro å de båda hainnpiererna 
uppsatta. 

Utgifterna för nybyggnader och nyarbeten hafva 

uppgått till vidpass 410,000 kronor. 

45. Trelleborgs hamn (under arbete). 
(Yttre hamnen och östra fiacket 16 fot under hafvets m. v. y.; 

veatra flacket 12 fot under hafvets m. v. y.) 

Muddring med ångkraft har fortgått dels i hamn-

bassinen, dels i inloppsrännan utanför pierhufvudena, 

hvarvid 1,536 kub.-stänger mudder upptagits; häri

genom ar så väl inloppsrännan som yttre hamnen för

djupad till 16 à 17 fot och inre bassinen öster om 

pålbryggan till 15 fots djup under dagligt vatten. 

Begge pierhufvudena äro förstärkta och pålbryggan 

har undergått en ansenlig reparation, och förekom 

intet skäl till anmärkning. 

46. Abäckås hamn (under arbete). 
(5 fot under hafvets d. v. y.) 

Endast en ringa början har gjorts medelst an

skaffande af sten. 

47. Ystads hamn. 
(16 fot under hafvets d. v. y.) 

En del af östra vågbrytarens strandskoning blef 

af storm illa skadad och har måst ombyggas; i öfrigt 

hafva vågbrytarne ej lidit någon nämnvärd skada. 

130 kub.-stänger sand och lera har uppmuddrats, 

hvarjetnte 5 kub.-stänger sten genom dykare sprängts 

och undanskaffats. Djupet i hamninloppet var oför-

andradt 15,5 à 16 fot under dagligt vatten. 

48. Nöbbelöf—Branteviks hamn. 
(4,5 fot under hafvets d. v. y.) 

Förbättringen af denna lilla hamns vågbrytare 

hade så fortskridit, att densamma kunde af Styrelsen 

godkännas den 29 sistlidne Oktober. 

Djupet vid inloppet var 7 fot och vexlade i 

hamnbassinen mellan 3 och 5 fot. 

49. Simris—Branteviks hamn 
(5 fot under hafvets d. v. y.) 

befans vid inspektionen vara i oförändradt och full-

godt skick. 

Vid dagligt vatten kunna 5 fots djupgående far

koster angöra denna hamn. 

50. Simrishamns hamn. 
(12 fot under hafvets d. v. y.) 

Underhållsarbetena hafva bestått i 16 kub.-stän

ger muddring i hainnbassinen, så att 12 fots djup

gående fartyg kunna lossa och lasta vid bryggan, 

som äfven blifvit reparerad. Djupet i inloppet var 

fortfarande 20 fot vid dagligt vatten. 

Någon restaurering af den upprifna delen utaf 

norra vågbrytaren har till följd af bristande medel 

ej kunnat företagas. 

51. Ahus hamn. 
(8 fot under hafvets ]. v. y.) 

Jetéerna befunnos nu i godt skick. Muddring 

hade utförts så, att 13,5 à 14 fots djupgående fartyg 

vid dagligt vatten kunna anlöpa lastbryggan vid 
o 

Ahus. Samtlige kajerne voro väl underhållne. 

I farleden upp till Kristianstad verkställes mud

dring till åstadkommande af en régulier ränna med 

4 fots djup under dagligt vatten för pråmfart. 

52. Sölvesborgs hamn. 
(12 fot under hafvets d. v. y.) 

Underhållsarbetena hafva utgjorts af 120 kub.-

stänger muddring till 13 fots djup under dagligt 

vatten i inseglingsrännan och hamnbassinen; der-

jemte hade åtskilliga fyllnings- och planeringsarbeten 

verkstälts, äfvensom bålverket reparerats. 

En 200 fot lång pålkaj för fiskarbåtar var utförd. 

53. Karlshamns hamn. 
(12 fot under hafvets d. v. y.) 

Hamnens vågbrytare och bryggor voro i godt 

skick. En under år 1877 inträffad förskjutning af 

stora skeppsbrokajen har förorsakat dess totala om

byggnad, som under året verkstälts. Vid denna 

kaj kunna 13 fots fartyg vid dagligt vatten lasta 

och lossa och kommer en förstärkningsglacis utanför 
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kajens botten att anläggas, så att 16 fots djupgående 

fartyg kunna angöra densamma. 

De under N:ris 29—53 upptagna hamnar äro 

inspekterade af Distriktchefen, Majoren Reminer. 

54. Karlskrona handelshamn. 
(13,5 fot under hafvets d. v. y.) 

Inga muddringsarbeten hafva under året vid

tagits, men hafva broar, kajer och duc d'alber nödigt 

underhållits. 

Inspekterad af Distriktadjutanten, Kaptenen Blix. 

55. Bolmstads hamn. 
(4,5 fot under Bolmens 1. v. y.) 

Mot underhåll af vågbrytare, kajer och djup före-

kommo inga anmärkningar. 

Inspekterad af Distriktchefen, Majoren Remmer. 

56. Visby hamn-
(Inre hamnen 12 fot under hafvets 1. v. y.) 

(Yttre hamnen 15 fot under hafvets 1. v. y.) 

Betydande arbeten hade verkstälts till förstär

kande af så väl nya som gamla vågbrytaren. Afven-

ledes hade muddring samt stenupptagning med dy

kare gjorts i yttre och inre hamnen. Inre hamnens 

utrymme var förstoradt genom den norra kölhalnings-

brons ombyggnad och förändrade läge. 

57. Gnisvärds hamn. 
(3 fot under hafvets m. v. y.) 

A denna hamn var ännu icke något arbete på-

börjadt. 

58. Bursviks hamn (under arbete). 
(11 fot under hafvets d. v. y.) 

De för förlängning af lastbryggan nedsänkta ki

storna hade blifvit rubbade ur sitt läge genom under

skärning, hvadan det blir nödigt att åter upptaga 

dem och bortmuddra ett flytsandslager, innan deras 

nedsänkning ånyo kan företagas. 

Utvidgning af gamla brohufvudet till lastplan 

var fullbordad. 

Under den 20 September 1878 har Eders Kongl. 

Maj:t till uppmuddring af denna hamn samt hara-

narne vid Rohne, Slite, Klinte och Kappelshamn nå-

digst beviljat ett lån ur Handels- och Sjöfartsfonden 

å tillhopa 30,000 kronor. 

59. Rohne hamn (under arbete). 
(14 fot under hafvets d. v. y.) 

Lastbryggan var i godt skick. Med dykare var 

en stor mängd sten upptagen i norra farleden. Vatten

djupet var vid d. v. y. 12 fot ytterst vid bryggan 

och aftagande inåt. 

60. Tomteboda hamn (under arbete). 
(3 fot under hafvets d. v. y.) 

Sprängning för ernående af vederbörligt djup 

mellan kistorna vid inloppet var i det närmaste full

bordad. Afven i hamnbassinen var sten bortskaffad. 

Några mindre anmärkningar framstäldes till Direk

tionen. 

61. Herta hamn (under arbete). 
(3,5 fot under hafvets d. v. y.) 

De båda hamnarmarne voro i det närmaste fär

dige och voro förlängde utöfver förslaget, och gjordes 

ingen väsentlig anmärkning deremot. Vattendjupet 

var minst 3,5 fot under d. v. y. 

62. Näbbens hamn (under arbete.) 
(4 fot under hafve s d. v. y.) 

Stenupptagning i hamnbassinen hade verkstälts 

och skulle försök göras att medelst indämning och 

länspumpning lättare åstadkomma fördjupningen. 

Södra hamnarmen var förstärkt. 

63. Ljugarns hamn. 
(10 à 14 fot under hafvets d. v. y.) 

önskvärdt vore att några förtöjningskistor med 

pållare blefvo utsatte, men har någon framställning 

derom ej blifvit af intressenterne gjord. 

Vattendjupet vid yttre bryggändan var 20 fot 

under d. v. y. A bryggans insida 10 à 11 fot. 

64. Slite hamn. 
(16 à 20 fot under hafvets m. v. y.) 

Ingen anmärkning gjordes mot hamnens under

håll. Fördjupning af hamnen var ännu ej påbörjad. 

De under N:o 56 samt 58—64 upptagna hamnar 

äro inspekterade af Distriktadjutanten, Kaptenen Blix. 

Följande med statsbidrag understödda bro- och 

hamnbyggnader hafva under år 1878 blifvit afsynade 

och godkände: 
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Statsbidraget motsvarar 54 % af den beräknade kostnaden. 

E. Dockbyggnader och upphalningsbäddar. 

Norrköpings docka befans vid inspektionen vara 

anmärkningsfritt underhållen. Nytt pumphus af sten 

och ny maskin voro under byggnad och uppsättning. 

Oskarshamns docka var äfven uti anmärkningsfritt 

skick. 

Kalmar upphalningsbädd likaså. 

Förenämnda trenne inrättningar äro inspekterade 

af Distriktchefen Grafström. 

Malmö docka befans utan anmärkning, då be-

sigtningen skedde af Distriktchefen Remmer. 

Upphalningsbädden vid Lindholmens mekaniska 

verkstad vid Göteborg. Vid inspektionen, som för

rättades af Distriktadjutanten Oterdahl, förekom ingen 

anledning till anmärkning. 

F. Brobyggnader. 

1. Brobyggnaden öfver Tore elf i N eder-Kalix 

socken är under året afsynad och har sedermera god

känts. 

2. Brobyggnaden öfver Vindelelfven vid Vännäs 

färjeställe mellan Umeå stad och Vännäs kyrka 

likaså. 

3. Bron öfver Ume elf vid Umeå. Ny körbana 

hade vid inspektionen blifvit utlagd å bron, hvar-

förutom alla bjelkar undersökts och de, som befunnits 

angripna af röta, antingen utbytts mot nya eller för

stärkts medelst fastdymling af ny bjelke bredvid den 

skadade. Handräckena voro äfvenledes reparerade 

°ch nystrukna. 

4. Brobyggnaden öfver Skellefteå elf vid Krångfors. 

För denna bro, som erhållit anslag utaf 1878 års 

fond för understödjande af mindre hamn- och bro

byggnader, voro landfästena uppförda af sprängd 

och kilad sten. 

5. Bro vid Hernösand jemte kanal mellan södra 

och norra inloppen till nämnde stad. Enär kanalen 

uppgrundats och åtskilliga bjelkar uti bron befunnos 

angripna af röta, aflät inspektionsförrättaren skrif-

velse till Drätselkammaren i Hernösand, under hvars 

vård och uppsigt arbetet står, med förständigande 

om dessa bristers snara afhjelpande. 

6. Bro öfver Sagan vid Ostanbro i närheten af 

Nyqvarn. Den vid förra inspektionen anmärkta sön-

driga stagningen mellan de båda östra bärkolonnerna 

var nu lagad. Några mindre anmärkningar mot under

hållet af bron gjordes, hvilka blifvit underhållnings-

skyldige delgifna. 

7. örsunds bro. Denna för några år sedan om

byggda bro befans i allmänhet uti godt skick, men 

observerades att landfästena till följd af bakom va

rande jordbankars starka tryck något förskjutits, 

h vilket förorsakat att svängbron, för att få ledigt 

utrymme, måst genom afsågning af den framskjutande 

broplankan förkortas. 

8. Bro öfver Almarestäke. Sedan Eders Kongl. 

Maj:t under den 15 Februari 1878 faststält ett utaf 

Kaptenen m. m. J. W. Kullberg uppgjordt förslag 

till iståndsättande af denna bro, uppdrog Styrelsen 

åt Kullberg att öfvervaka arbetets verkställighet; 

och har ombyggnaden under året utförts på ett om

sorgsfullt sätt, hvilket utrönts vid dera af Byrå

chefen hos Styrelsen verkstäld besigtning. 

9. Broarne öfver Stora och Lilla Hammarsunden 

i Vettern. De vid förra inspektionen anmärkta brist-

fälligheterna voro afhjelpta och underhållet anmärk

ningsfritt. 

10. Bro öfver Svartån mellan Linköping och Berg 

var i godt stånd. 

11. Bro öfver Dalslands kanal vid Köpmannebro. 

Mot underhållet i allmänhet förekom ingen anledning 

till anmärkning, men observerade inspektionsförrät

taren en sättning å dragbrons östra fäste samt mur

sprickor mellan sagde fäste och deremot stödjande bro-
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hvalf. Som dessa brister möjligen i en framtid kunna 

hafva menliga följder för hela brobyggnadens be

stånd, föreskrefs att noga iakttaga dessa felaktig

heter för att utröna, huruvida de äro i tilltagande. 

12. Svängbro öfver N or self ven mellan Malöga och 

Lillnor. Bron befans nu i fullgodt skick, enär de 

vid föregående inspektion anmärkta bristfälligheterna 

blifvit afhjelpta. 

13. Rörviks bro var anmärkningsfritt under
hållen. 

14. Bron öfver Ränne å vid Engelholm likaså. 

15. Bro öfver Atra å vid Vessige. Denna bro

byggnad har under året fullbordats och godkänts. 

16. Långebro vid Kristianstad befans i fullgodt 
skick. 

17. Rebbelberga bro äfvenledes. 

Af förestående broar hafva 1, 2, 3 och 5 be-

sigtigats utaf Distriktchefen Schough, 4 af Distrikt

adjutanten Cederberg, 6 och 7 af Kaptenen J. W. Kull

berg, 9 af Distriktadjutanten Morsing, 10 af Distrikt

chefen Grafström, 11 och 12 af Distriktchefen Atter-

bora och 13—17 af Distriktchefen Remmer. 

G. Kanaler och farleder. 

Arbetet för Hanholmsuddens genomgräfning vid 

inloppet till Luleå stad samt rensningen af Tjuf-

holmssundet. Då inspektionsförrättaren vid besigt-

ning af detta arbete under sommaren ansåg, att, 

för att med större noggranhet än som vid öppet 

vatten kunde ernås undersöka så väl segelrännans rikt

ning som dess bredd och djup, betydlig lättnad vid 

pejlingen skulle uppkomma, om denna verkstäldes 

sedan farleden blifvit isbelagd, så företog han under 

nästlidne December ny besigtning, hvarvid utröntes: 

att segelrännan, hvars hela längd utgör 3,000 

fot, i öfverensstämmelse med planen består af en rak 

del af 2,560 fots längd samt en ännu ej definitivt 

utstakad kurva af 440 fots längd med en kröknings-

radie af 2,000 fot; 

att riktningen af den raka delen var något för

ändrad, i det att dess nedre ändpunkt låg 15 à 20 

fot längre i vester än förslaget utvisar; 

att i nyssnämnda del bottenbredden, som enligt 

förslaget borde hålla 80 fot, öfverallt mätte 82 à 83 fot; 

att i samma del af segelrännan djupet på en 

bredd af 70 fot ingenstädes understeg det faststälda 

af 20 fot, utan på de flesta ställen öfversteg det

samma, hvaremot vid rännans vestra kant på olika 

ställen af sammanlagdt 620 fots längd djupet var 

något mindre, men uppnådde dock på 10 fots af-

stånd från kanten minst 20 fot; samt 

att medeldjupet i den 440 fot långa kurvan var 

18,6 fot. 

Genom Tjufholmssundet hafva under sistlidne års 

sommar passerat 307 stycken dels ång-, dels segel

fartyg med en sammanlagd drägtighet utaf 86,522,2» 

tons, för h vilka erlagts afgifter till belopp af 7,721 

kronor 46 öre. 

Segelled till Piteå jemte lastbrygga. Segelrännan 

hade fortfarande fullt djup, 16—17 fot under medel

vattenståndet, och lastbryggan befans uti försvarligt 

skick. Genom kanalen till Piteå hamnbrygga pas

serade under seglationsåret 18 segelfartyg om 2,242,39 

tons och 134 ångfartyg. Trafikinkomsten har upp

gått till 2,712 kronor 6 öre. 

Vattenafledning i TJme elf vid Ytter Hiske medelst 

kanal genom Bölesören. Detta arbete, som godkändes 

år 1877, har sedan dess ej undergått någon för

ändring. 

Kanal mellan södra och norra inloppen till Hernö-

sand jemte brobyggnad. (Se under brobyggnader.) 

Förenämnde arbeten äro inspekterade af Distrikt

chefen Schough. 

Rensning i Söderhamns skärgård. Vid pejling i 

farleden befunnos djupen under medelvattenytan — 

som enligt uppgift ligger 1,5 fot öfver 1. v. y. och 

lika mycket under h. v. y. — vara följande, nämligen: 

Från Packarlafven (Tägtgatan) till ångbåtsbryggan 

ofvan Vändningen 6,0 à 10,0 fot, och pågick derstädes 

ytterligare muddring för vinnande af öfverallt lik-

artadt djup till 9,o fot; 

från ångbåtsbryggan förbi Vändningen ned genom 

ån till ändan af brobänken var en bredare farled 

uppgräfd med djupaste rännan hållande 11,5 à 13 fot 

öfver s. k. Flaket d:o d:o 12,5 à 13,o fot; och 

uti Stugsundet 12 à 13 fot. 
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Rensningar i farlederna till Gefle. 

Norra farleden mellan Limön och Holmudden. 

Djupen i den 110 fot breda farleden utröntes genom 

pejlingar vara: 

uti rännans norra sida 17,5 k 19,5 fot; 

» » midtellinie 20,5 à 22,0 » 

» » södra sida 14,5 à 17,5 » 

Södra farvattnet mellan Limön och örarne i östra 

rensningen. Farledens bredd var här 60 fot och 

djupet 

utefter norra sidan 18,5 à 21,5 fot; 

» midtellinien 20,5 à 23,0 » 

» södra sidan 20,5 à 23,5 » 

Södra farvattnet i vestra rensningen eller det s. k. 

Boqvistshålet. Bredden var här 68,5 fot och djupet 

i allmänhet 21 à 23,5 fot. Uti denna segelränna 

finnes ett med buskprick utmärkt grund med ett 

vattendjup af endast 15,5 fot, hvilket grund betydligt 

försvårar navigeringen uti segelleden. 

Vid inspektionen befans vattenytan 2,5 fot öfver 

det lägsta och 0,5 fot öfver medelvattenståndet. 

De två sistnämnda företagen äro besigtigade af 

Distriktadjutanten Nyström. 

Farleden på Örsunds å: 

Nedre delen (bottenbredd 20 fot, djup 8 fot) 

mellan Låstaviken och Örsundsbro befans i godt 

skick. 

Öfre delen (bottenbredd 20 fot, djup 7 fot.) 

l:o) Bron vid Örsunda. (Se under brobyggnader.) 

2:o) Segelleden mellan örsundsbro och Högby i 

vestra ändan af Alsta sjö. Arbetena på denna del 

af farleden nalkas nu sin fullbordan och återstodo 

vid inspektionen endast 10 kub.-stänger mudder att 

upptaga. För lastbryggan i Alsta sjö voro pålarne 

nedslagna och hammarband pålagda, men framstäldes 

anmärkningar så väl mot virkets dimensioner som mot 

fästandet af hammarbanden, hvilka anmärkningar utaf 

besigtningsmannen skriftligen delgåfvos arbetsdirek-

tionen. 

Farleden pä Enköpings å jemte hamnen vid staden. 

(Bottenbredd 10 fot, djup 8 fot). Under 1878 har 

mtet rensningsarbete företagits i farleden, hvadan 

denna företedde samma skick, som omnämndes uti 

1877 års underdåniga berättelse. A hamnkajerna 
Väg- och Vattenbyggnads-Styrelsens berättelse. 

voro en del reparationsåtgärder vidtagna, men åt

skilligt återstod ännu att verkställa. 

Farleden mellan Stockholm och Upsala: 

1. Rensningen af Almarestäke. (Bottenbredd 40 

fot, djup 8 fot.) Intet underhållsarbete har under 

1878 företagits, utan befan sig farleden i samma 

skick som vid 1877 års inspektion. 

2. Rensningen vid Eriksund. (Bottenbredd 40 

fot, djup 8 fot.) Enahanda förhållande råder här 

som vid Almarestäke, med undantag likväl deraf att 

duc d'alberna uti farleden blifvit reparerade. 

3. Arbetena a Upsala å (bottenbredd 20 fot, djup 

8 fot) jemte den s. k. Islandsbron i Upsala. De under 

året utförda arbetena å denna farled hafva hufvud-

sakligen varit följande: 

reparation och ombyggnad af duc d'alberna vid 

Flottsund; 

muddring för 2:ne nya tilläggsplatser nedom ång-

qvarn och vid Tullgarn; 

uppmuddring af farleden på 3,0U0 fots längd 

mellan Hospitalet och Tullgarn; 

iståndsättning och delvis ombyggnad af drag-

vägsbroarne mellan den s. k. »Gåsnäbben» och Tull

garn; 

reparation af gångbron vid båthamnen i staden; 

öfre ångbåtskajen har på 200 fots längd blifvit 

helt och hållet ombygd. 

Islandsbron befans i farbart skick, men var trä

virket på några ställen angripet af röta. 

Sistnämnda 3 farleder äro besigtigade af Kap

tenen J. W. Kullberg. 

Väddö kanal (bottenbredd 20 fot, djup 8 fot) 

med bro. Kanalen med svängbro, färja och bygg

nader var i allmänhet uti godt skick. 

Ålkistans kanal (bottenbredd 20 fot, djup 6 fot) 

med bro. Vid östra ändan af kanalen påträffades en 

uppgrundning, men i öfrigt har kanalen erforderligt 

djup. Bron öfver kanalen befans i allmänhet i godt 

skick. 

Karlbergs kanal (bottenbredd 20 fot, djup 9 fot) 

med bro. Vid pejlingar i kanalen utröntes djupet i 

allmänhet vara 12,5 fot. Mot underhållet af sväng

bron öfver kanalen förekom ingen anledning till an

märkning. 

7 
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Åkers kanal (bottenbredd 30 fot, djup 6 fot) 

med sluss. 

Nedre delen hade i allmänhet tillräckligt djup. 

Muddring var verkstäld mellan slussen och Smedby 

tegelbruk, men hade muddret upplagts så nära ka

nalen, att dess nedrasande deruti är att befara. 

Slussen med slussportar var i försvarligt skick, 

dock anmärktes att vattenmärke saknades vid nedre 

slusshufvudet. Den invid slussen belägna skibords-

dammen med dera varande gångspång var i högst 

bristfälligt skick, hvarföre Styrelsen den 4 Juli 1878 

till Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Stock

holms län aflät skrifvelse med anmodan om förstän-

digande för vederbörande att vidtaga åtgärder för 

brons iståndsättande. 

öfre kanalen var i allmänhet uti godt skick med 

undantag af vid det s. k. Sqvalet, der endast 5 fots 

djup under lägsta vattenytan flerstädes förefans. 

De 4 sistnämnda arbetena äro besigtigade af 

Adjutanten i Styrelsen, Kaptenen L. Broomé. 

Södertelge kanal (bottenbredd 40 fot. djup 12 

fot) med sluss och broar. 

Kanalen bar fullt djup endast på en i dess midt 

befintlig ränna af omkring 10 à L5 fots bredd. Mud

dring har under aret verkstälts i norra delen mellan 

slussen och sjön Maren. Strandskoningen utefter ka

nalen har så bedrifvits, att öfver 6,500 löpande fot 

blifvit nygjorda. 

Slussen och broarne befunnos i godt skick och 

gåfvo ingen anledning till anmärkning. 

Besigtningen verkstäldes af Kaptenen I. W. Kull

berg. 

Strömsholms kanal. (Bottenbredd 18 — 32 fot, 

djup 5 fot). Kanalen med slussar och öfriga anlägg

ningar underhålles fortfarande väl. Alla erforderliga 

reparationsåtgärder hafva vidtagits och må deribland 

nämnas, att ett par nya portar blifvit insatta i half-

slussen vid Hofgårdens station samt ett par dylika 

förfärdigade för bestämmande slussen vid Seglings

berg. 

Farleden på Köpings a. (Bottenbredd 40 fot, 

djup 10 fot.) Vattendjupet i segelleden varierade 

mellan 15,5 och 13 fot. En 90 fot lång ångbåts

brygga hade under året blifvit byggd längst upp i 

hamnen emot jernvägsbron. De nödiga reparatio

nerna hafva verkstälts, så att ingen hufvudsaklig an

märkning förekom. 

Farleden på Arboga å. (Bottenbredd 60 fot, 

djup 9,5 fot.) Vid verkstälda pejlingar anträffades 

ingenstädes under 10 fots vattendjup och var segel

leden äfven i andra afseenden väl underhållen. 

Kanalen mellan sjöarne Norra och Södra Hörken. 

(Bottenbredd 14 fot, djup 4 fot). Kanal och sluss 

underhållas fortfarande väl. 

Eskilstuna kanal. (Bottenbredd 26 fot, djup 8,:> 

fot). Underhålles likasom föregående. 

De 5 sistnämnda företagen äro besigtigade af 

Distriktadjutanten, Kaptenen Morsing. 

Filipstads kanal, (Bottenbredd 18 fot, djup 5 

fot.) Kanalen befans i godt skick, men har rö

relsen dera nedgått till en obetydlighet, till följd af 

den parallelt med kanalen anlagda östra Vermlands 

jernväg. 

Norsbäckens kanal. (Bottenbredd 16 fot, djup 

5 fot). På denna kanal har ingen trafik under året 

egt rum af samma orsak, som gjort att trafiken å 

Filipstads kanal så betydligt minskats, hvadan den

samma icke kraft något underhåll. 

Farleden på Timselfven och Knapfors sluss. (Bot

tenbredd 20 fot, djup 6 fot.) Farleden har sedan 

förra besigtningen icke undergått någon förändring. 

Förhållandet i afseende på trafiken är här och af 

samma skäl lika med hvad som är rådande vid Filip

stads kanal. 

Skanssundet och farleden till Nyköping (botten

bredd 60 fot, djup 11 fot) syntes icke hafva under

gått någon förändring. 

De 4 sistnämnda arbetena äro besigtigade af Di

striktchefen, Majoren Nerman. 

Hjelmare kanal med slussar. (Bottenbredd 25—36 

fot, djup 7,5 fot). Kanalen med slussar och docka 

var på ett tillfredsställande sätt underhållen. Endast 

hamnarmarne vid Notholmen, hvilka komma att om

byggas i samband med Hjelmarens och Qvismarens 

sänkning, befunnos i mycket bristfälligt skick, men 

äro orsakerna härtill redan uppgifna uti 1877 års 

underdåniga berättelse. 
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Göta kanal. (Bottenbredd 40—48 fot, djup 10 

fot.) I likhet med föregående år var kanalen på ett 

ändamålsenligt och behofvet motsvarande sätt under

hållen. Bland underhållsarbetena bör företrädesvis 

nämnas, att slussarnes vid Sjötorp murverk under

gått större reparationer, bestående uti murfogarnes 

uthuggning och ifyllning med nytt cementbruk och 

befintliga läckors tätning; att nya signalapparater 

flerstädes blifvit anbringade, äfvensom att upprens

ningar medelst bergsprängning verkstälts i den svår

befarna farleden i Tåtorps bugter. Dessutom voro en 

del nya husbyggnader uppförda på åtskilliga ställen. 

Kinda kanal. (Bottenbredd 18 fot, djup 5 fot.) 

Afven denna kanal har på omsorgsfullaste sätt under

hållits. Förutom de vanliga reparationsåtgärderna 

hafva rensningar och stensprängningar verkstälts i 

farleden mellan Nyqvarn och Roxen; vidare har en 

mötesplats blifvit beredd genom utvidgning af kanalen 

mellan slussarne N:o 1 och N:o 2 vid Hofvetorp. 

Slutligen må, såsom för kanaltrafiken af synnerlig 

nytta, omnämnas, att bron vid Skedevi blifvit om

byggd från fast bro till svängbro, så att obehindrad 
o 

kommunikation mellan sjöarne Emmarn och Asunden 

numera är öppnad för alla slags fartyg, som befara 

kanalen. 

De 3 sistnämnda arbetena äro besigtigade af 

undertecknad Lindgren. 

Farleden till Norrköping. (Bottenbredd 55—70 

fot, djup 16,5 fot.) Vid verkstälda pejlingar befans 

djupet variera mellan 17—19,5 fot och pågick mud-

dring af farleden förbi Loddby och Grimön. 

Farleden till Mönsterås. (Bottenbredd 50 fot, 

djup 7 fot). Farleden hade ett djup af 8,5 à 9 fot, 

men pågick vid inspektionen muddring för dess ytter

ligare utvidgning. 

Gränsö kanal vid Vestervik. (Bottenbredd 8 fot, 

djup 5 fot.) Var underhållen på anmärkningsfritt sätt. 

De tre sistnämnda arbetena äro besigtigade af 

Distriktchefen, öfverstelöjtnanten Grafström. 

Dalslands kanal samt kanalen mellan sjöarne östra 

och Vestra Silen med slussar. (Bottenbredd 15,5 fot, 
djup 6,5 fot.) I likhet med hvad uti 1877 års un

derdåniga berättelse omnämndes rörande samma års 

arbeten hade under 1878 åtskilliga reparationsarbeten 

å slussar, broar, kanalbankar m. m. vidtagits, men 

framstäldes äfven nu några anmärkningar, hvilka 

delgåfvos vederbörande. 

Snäcke kanal och sluss 'mellan sjön Animmen och 

Hjerterudssunden eller Vpperudssjön. (Bottenbredd 14 

fot, djup 7 fot.) Så väl kanalen som slussen var 

väl underhållen. Kanalbolaget, som erhållit nådigt 

tillstånd att på vissa vilkor försälja kanalen, hade 

utbjudit densamma på frivillig auktion, men utan 

resultat. 

Aspholrnens segelled i sjön Venern. (Bottenbredd 

150 fot, djup 13,7 fot.) Segelleden var fullständigt 

utprickad och väl underhållen. I hufvudsakligaste 

delen varierade djupet mellan 15 och 16,5 fot. 

Seffle kanal och Byelfvens segelled. (Bottenbredd 

26 fot, djup 7 fot.) Vid Seffle har den gamla drag

bron öfver den s. k. bergkanalen blifvit ombyggd 

och förfärdigad af jern i stället för af trä, såsom 

förut var fallet. Dessutom hafva alla vanliga repara

tionsarbeten vidtagits, så att kanalen med sluss, drag

vägar m. m. befans i godt skick. 

Forshaga kanal med sluss vid Klarelfven. (Botten

bredd 30 fot, djup 3,5 fot.) Kanalen med tillbehör 

var i anmärkningsfritt skick och segeldjupet fullt 

tillräckligt. 

De 5 sistnämnda arbetena äro besigtigade af Di

striktchefen, Majoren Atterbom. 

Trollhätte kanal och slussverk. (Bottenbredd 24 

—40 fot, djup 10 fot.) Under året hafva följande 

underhållsarbeten verkstälts, nämligen: 

Dragvägar och kajplaner hafva underhållits me

delst smärre lagningar. 

Slussar och slussportar hafva underhållits med fog

strykningar och tätningar af slussmurar och trösklar. 

Såsom reserv för nedersta portfalsen vid Bom

mens sluss har förfärdigats ett nytt portpar af trä. 

Sedan »Vadmalsstampen» vid Brinkebergs kulle 

blifvit nedlagd och byggnaderna raserade, har en i 

cement lagd stendam blifvit uppförd till afspärrande 

af den till verket förande vattenledningen. 

I Trollhätte bergkanal hafva anbringats 240 

längdfot frihultsbjelkar för fartygens afbäring från 

bergväggarne. 
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Alla till kanalen och dess områden hörande all

männa vägar hafva behörigen underhållits. 

Dessutom äro åtskilliga husbyggnader dels flyt

tade dels reparerade. 

Farleden från Uddevalla genom Björnö- och Malö-

sunden till Kattegat. (Bottenbredd 80 fot, djup 20 

fot.) Vid verkstäld pejling af djupet och uppmätning 

af bredden fans ingen anledning till anmärkning. 

De 2 sistnämnda arbetena äro besigtigade af Di

striktadjutanten, Kaptenen Oterdahl. 

Albrektsunds kanal. (Bottenbredd 22 fot, djup 

6 fot.). Kanalen är fullt användbar, ehuru en del 

af densamma genom slamafsättning blifvit något upp

grundad. Den på kanalens vestra sida varande drag-

vägsbanken har sjunkit på en sträcka af 150 à 200 

fot, så att den vid 8 fot vattenstånd öfver kanal

botten öfverhöljes af vattnet. Vid en vattenhöjd af 

7,2 fot uppmättes djupet i norra inloppet till 8 fot 

och i den s. k. bergkanalen till 7,4 à 7,5 fot. 

Kanalen är inspekterad af undertecknad Lindgren. 

Kanalen frän Eäppe jernvägsstation till Helgasjön 

och derifrån till Toftasjön. (Bottenbredd 30 fot, djup 

3,5 fot.) Mot underhållet af dessa båda kanalleder 

yppades ingen anledning till anmärkning. 

Stockholm den 1 Juli 1879. 

Farleden på Bonne å mellan Engelholm och Sön-

narslöf (bottenbredd 50 fot, djup 3 fot) var äfveii 

anmärkningsfritt underhållen. 

De två sistnämnda arbetena äro besigtigade af 
Distriktchefen, Majoren Remmer. 

Farleden å Rottne å jemte hamnen vid Ronneby 

köping. (Bottenbredd 20 fot(?), djup 9 fot.) Endast 

smärre underhållsarbeten hade under året företagits. 

Strandskoningarne i ån för strändernas skyddande 

för utskärning voro klent och oändamålsenligt utförda 

och tillråddes direktionen att detta snarast möjligt 

afhjelpa. 

Farleden på Nettraby å. (Bottenbredd 12—20 

fot, djup 4—5 fot.) Inga underhållsarbeten hade 

under året företagits och har hvarken ån eller ut

loppsrännan i hafvet synnerligen uppgrundats. Last

kajen uppe vid kyrkan befans deremot i ett sär

deles förfallet skick. 

De två sistnämnda arbetena äro besigtigade af 

Distriktadjutanten, Kaptenen A. Blix. 

Till denna berättelse får Styrelsen slutligen i 

underdånighet foga en tablå öfver Sveriges vatten

kommunikationer. 

A. M. LINDGREN. J. L. v. SYDOW. 

CARL G. BEIJER. 



BILAGOR. 

Våg- och Vattenbyfignads-Styrelsens berättelse. 8 
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I. 

Omlagda, förbättrade eller nyanlagda vägar, som från och med år 1841 eller det år, då Styrelsens 
verksamhet började, till och med år 1878 åtnjutit understöd af allmänna medel. 

Utgörande den beräknade kostnaden för dessa vägarbeten i medeltal 23,134,76 kronor pr mil (64 öre 
pr fot), hvartill i statsbidrag erhållits 14,994,42 kronor pr mil (41 Öre pr fot) eller 64,79 % af den beräk
nade kostnaden. 
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II. 
Beräknad medelkostnad för en fot omlagd eller nyanlagd väg under de senast förflutna 6 åren. 
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III. 
Vattenaftappningar och utdikningsföretag, som från och med år 1841 eller det år, då Styrelsens 

verksamhet började, till och med år 1878 åtnjutit understöd af allmänna medel. 

Utgörande den beräknade kostnaden för dessa arbeten i medeltal 4 kronor 9 öre pr qvadratref och det 
af staten lemnade bidrag 2 kronor 75 öre pr qvadratref eller 55,62 % af den beräknade kostnaden. 

IV. 

Summarisk öfversigt öfver till vattenaftappningsföretag åren 1841—1878 tilldelade lån och anslag. 
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V. 

Beräknad medelkostnad för en qvadratref förbättrad eller nyvunnen jord under de senast förflutna 6 åren. 

VI. 
Sammandrag af totalbeloppen af de statsunderstöd, som beviljats dels såsom lån, dels såsom anslag under 

tiden från och med 1841 till och med 1878 för utförande af: 
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VII. 

Enskilda jernvägar, som intill 1878 års utgång erhållit tillstånd att öppnas för allmän trafik. 
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VII. (Forts.) 

Enskilda jernvägar, som intill 1878 års utgång erhållit tillstånd att öppnas för allmän trafik. 
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VII. (Forts.) 

Enskilda jernvägar, som intill 1878 års utgång erhållit tillstånd att öppnas för allmän trafik. 
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VIII. 

Koncessionerade enskilda lokomotivbanor, dels under byggnad, dels ännu icke påbörjade 
vid 1878 års slut. 
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VIII. (Forts.). 

Koncessionerade enskilda lokomotivbanor, dels under byggnad, dels ännu icke påbörjade 
vid 1878 års slut. 



X. 

Förteckning på enskilda lokomotivbanor, för hvilka, anlagda å egen mark, ej begärts koncession. 
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IX. 

Jernvägar, som i följd af nyare jernvägsanläggningar hafva upphört. 
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XI. 

Öfversigt af koncessionerade och okoncessionerade jernbanor med hänsyn till spårvidden, längd i mil, samt 
de koncessionerade banorna tilldelade statsunderstöd och tillhörande rullande materiel. 
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XII. 
Öfversigt af Sveriges jernvägar vid 1878 års utgång. 

(Sammandrag af föregående tabeller.) 
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XIII. 
Kanaler och farleder (Canaux 

a) med slussar 



et voies navigables). 

(avec écluses). 
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68 

XIV. 
Kanaler och. farleder (Canaux 

b) utan slussar 



voies navigables). 
(sans écluses). 

69 
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Bro- och hamnbyggnader samt vattenkommunikationer 5. 
Sjösänkningar och andra vattenaftappningsföretag 7. 

Till enskilda jernvägar under år 1878 utbetalade lånebelopp 8. 
Diverse arbeten tilldelade lån eller anslag från Handels- och 

Sjöfartsfonden 9. 
Redogörelse för de under Styrelsens för Allmänna Väg- och 

Vattenbyggnader direkta förvaltning under år 1878 stälda 
medel 10. 

Inspektioner å jernvägar 12. 
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Inspektioner å vägarbeten d:o 24. 
Godkände vägarbeten d:o 29. 
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Godkände vattenaftappningsarbeten d:o 39. 
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