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4 STYRELSEN. FÖRDELNING AF VÄGBYGGNADSFONDEN 

Styrelsen. 

I afseende å Styrelsens sammansättning har under år 1887 
den förändring egt rum att, sedan enligt, nådigt bref den 28 
Oktober samma år Eders Kongl. Maj:t täcktes besluta att hos 
innevarande års Riksdag föreslå, att till Styrelsen for statens 
jernvägstrafik måtte anvisas de för handhafvande af tillsynen 
öfver statens jeravägsbyggnader nödiga anslag, Eders Kongl. 
Maj:t behagade förordna undertecknad, Cronstedt, general
direktör och chef för statens jernvägstrafik, att tills vidare med 
öfverdirektörs makt och myndighet i Väg- och Vattenbyggnads
styrelsen handlägga ärenden rörande ledningen af statens jern-
vägsbyggnader, hvarjemte Eders Kongl. Maj:t behagade utnämna 
och förordna undertecknad, Richert, till öfverste och chef för 
Väg- och Vatteubyggnadscorpsen samt öfverdirektör och chef 
för Styrelsen. 

Uti sin underdåniga berättelse för år 1886 meddelade 
Styrelsen uppgifter rörande antalet af de under senare år inom 
Styrelsen handlagda mål och ärenden, och ansåg sig då böra i 
underdånighet framhålla den tillökning uti göromålen inom 
Styrelsen, som under dessa år inträdt. Jemväl under år 1887 
har förhållandet varit enahanda, i det att, då antalet mål och 
ärenden under 1886 uppgick till 1,872, tillökningen under 1887 
utgjort 123, och summan för året sålunda uppgått till 1,995. 

Antalet utgående skrifvelser har äfven ökats med 65, eller 
från 1,583 år 1886 till 1,648 år 1887. 

Enligt Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref den 2 April 1886 
hade den samma år församlade Riksdagen stal t följande belopp 
till Eders Kongl. Maj:ts förfogande för år 1887, nämligen för 

A. Väganläggningar och vägförbättringar. 
l:o) För anläggning af nya samt förbättring eller omlägg

ning af hackiga eller eljest mindre goda vägar ett anslagsbelopp 
af 500,000 kronor, hvilken summa Eders Kongl. Maj:t enligt 
nådiga brefvet den 22 Januari 1887 täckts — med förklarande, 
att de af Riksdagen bestämda vilkor och föreskrifter skola iakt
tagas — fördela till utförande af nedan antecknade väganlägg
ningar och vägförbättringar, nämligen: 



FÖRDELNING AF VÅGBYGGNADSFONDEN. FÖRDELNING AF HAMN- OCH BROBYGGNADSFONDEN. 

Suraman af dessa anslag utgör 05-7 5 procent af hela det 
beräknade kostuadsbeloppet. 

Enligt ofvan stående tabell hafva de under året till nyan
läggning faststälda vägar en längd af 1084 nymil, som i an
läggning beräknats kosta 397,090 kronor, hvaraf i statsbidrag 
anvisats 259,420 kronor. De till omläggning afsedda vägarnes 
längd utgör 1267 nymil och derför beräknade kostnaderna 
302,697 kronor samt for ändamålet anvisadt statsbidrag 240,580 
kronor. Längd metern nyanlagd väg iir således beräknad i medel
tal kosta 2-3 6 och längdmetern omlagd eller förbättrad väg 
2-86 kronor, under det att de anvisade bidragen utgjort respek
tive l-54 och 1'90 kronor. 

B. Hamn- och brobyggnader samt vatten-
kommunikationer. 

2:o) För understödjande af brobyggnader och mindre hamn
byggnader samt upprensning af åar och farleder ett anslag af 
100,000 kronor, som genom nådiga brefvet den 25 Juni 1880 
tilldelats nedan stående arbetsföretag, nämligen: 
Till fullbordande af brobyggnad öfver Göta elf 

vid Trollhättan i Elfsborgs län, beräknad kosta 
84,500 kronor1) 

5 



6 FÄRDELNING AF HAMN- OCH BROBYGGNADSFONDEN. FÖRDELNING AF FROSTFONDEN. 

Transport 26,300: — 
Till fullbordande af arbetet med ombyggnad af 

Tappströms bro i Färentuna härad af Stockholms 
län, för hvilken kostnaden beräknats till 24,685 
kronor1) 8,900: — 

Till ombyggnad af den s. k. Oxbron öfver sjön 
Båfven å vägen mellan Sparreholm och Nyköping i 
Södermanlands län, beräknad kostnad 9,720 kronor 6,400: — 

Till påbörjande af bro öfver Indalselfven vid Käfsta-
nacken i Indals socken af Vesternorrlands län 
och hvilken beräknats kosta 64,050 kronor 20,000: — 

Till hamnanläggning vid Vikhögs fiskeläge i Malmö
hus län, hvilket arbete beräknats kosta 30,370 
kronor 14,400: — 

Till uppmuddring af segelleden genom Brandals-
sund, beläget mellan Halls- och Jernafjärdarne 
i Stockholms län, för hvilket arbete den beräk
nade kostnaden utgör 9,890 kronor 6,590: — 

Till upprensning af segelleden i Örsbaken samt ge
nom Skanssundet och vidare in till Nyköping, hvil
ket arbete beräknats kosta 57,556 kronor 17,410: — 

Summa kronor 100,000: — 
Till fullbordande af hamnanläggningen vid Stora Bör på 

Öland anvisade Eders Kongl. Maj:t genom nådiga brefvet den 
7 Mars 1887 ett anslag af 7,750 kronor. 

Till iståndsättande och förstärkande af hamnen vid Skanör, 
hvilket arbete beräknats kosta 34,200 kronor, ett anslag af 
20,000 kronor, hvarförutom Eders Kongl. Maj:t härtill anvisat 
ett belopp af 10,700 kronor, att utgå från behållna lots-,och 
fyrmedel. 

C. Sjösänkningar och andra vattenaftappnings-
företag. 

3:o) För understödjande medelst anslag utan återbetalnings
skyldighet af torrläggning utaf sådana vattensjuka marker, som 
utan att kunna med fördel odlas sprida frostskador öfver om-
gifvande nejd, ett belopp af 100,000 kronor; och har Eders 
Kongl. Maj:t till nedan stående företag enligt nådiga bref af 
den 6 April, 11 Juni och 28 Oktober 1887 anvisat följande an
slagsbelopp, nämligen : 

Den beräknade kostnaden för torrlagd mark uppgår till 
55" 3 3 kronor för hektar, och som statsbidrag har häraf erhållits 
33-24 procent eller 18"38 kronor för hektar. 

4:o) För understödjande medelst lån af sänka trakters 
odling ett belopp af 1,000,000 kronor. Från denna fond har 
Eders Kongl. Maj:t enligt särskilda nådiga bref af den 12 



FÖRDELNING AF ODLINGSFONDEN. 7 

November och 17 December 1886 samt 4 Februari, (i April, 13 
Miij, 8 Juli, 30 September, 24 Oktober och 1(5 December 1887 
funnit godt anvisa följande försträckningsbelopp, nämligen: 



8 FÖRDELNING AF ODLINGSFONDEN. 



FÖRDELNING AF ODLINGSFONDEN. FÖRDELNING AF JERNVÄGSBYGGNADSMEDLEN. 9 

Den beräknade afdikningskostnaden för hvarje hektar torr
lagd mark uppgår till 128-4 2 kronor, hvaraf som statsbidrag 
erhållits 124-49 kronor för hektar eller 96-94 procent af den 
beräknade kostuadssumnmn. 

Under året afslutades kontrakt om utförande af de 25 sjö
sänknings- och andra vattenaftappningsföretag, hvilka erhållit 
understöd från 1886 års fonder samt dessutom rörande 32 väg
byggnadsföretag, 1 hamnbyggnadsföretag, 36 sjösänknings- och 
andra vattenaftappningsföretag, hvilka hugnats med understöd 
från 1887 års fonder. 

Beträffande påbörjandet och fortgången af såväl före stående 
nya som förut pågående arbeten, vågar Styrelsen i underdånig
het hänvisa till de i denna berättelse läugre fram förekommande 
redogörelser. 

Det sammanlagda beloppet af de utaf Riksdagen anvisade 
statsbidrag, anförda under rubrikerna A, B och C, utgör 1,727,750 
kr., hvaraf 727,750 kr. som anslag och 1,000,000 kr. som låne
bidrag. Utaf dessa summor hafva lånemedlen i sin helhet, men 
af anslagsmedlen endast 672,955 kr. beviljats, hvadan samman
lagda beloppet af ofvan upptagna under 1887 beviljade stats
bidrag utgör 1,672,955 kronor. 

Beträffande vilkoren för erhållande ocli tillgodonjiitande af 
statsbidrag till allmänna arbeten samt angående kontrollen der-
öfver har 1885 års Riksdag beslutat och Eders Kongl. Maj:t 
nådigst faststält, att de i Riksdagens underdåniga skrifvelser af 
deu 27 April 1881 (u:r 69) och den 11 Juni 1883 (nar 67) in
tagna allmänna bestämmelser skola blifva gällande. Angående 
vilkoren för lån ur odlingsfonden gälla de i Eders Kongl. Maj:ts 
nådiga kungörelser af den 28 September 1883 och den 19 Maj 
1885 gifna föreskrifter. 

D. Järnvägsbyggnader. 
Enskilda jemväyar. 

Af det belopp, 5,000,000 kr., som 1880 års Riksdag an
visat till understödjande af enskilda jernvägsanläggningar med 
1,000,000 kr. under hvartdera af åren 1887-1891, har Eders 
Kongl. Maj:t genom särskilda nådiga beslut af den 22 Oktober 
1886, 4 och 14 Februari, 26 Mars, 6 Maj ocli 10 September 1887 
tilldelat nedan stående jernvägar lån till följande belopp, nämligen: 



10 DIVERSE ARBETEN. KONCESSIONER. LAGFARTSBEVIS M. M. 

Till Göteborg—Hallands jernvägsaktiebolag har 1886 års 
Riksdag beviljat ett lånebidrag af 2,068,000 kr. att utgå hälften 
1887 och hälften 1888. 

De statsbidrag, som under år 1887 såsom lån utgått till 
enskilda jernvägars byggande, uppgå sålunda till 2,034,000 kr. 

Förutom ofvan stående bidrag har Eders Kongl. Maj:t 
enligt särskildt nådigt bref täckts till följande företag bevilja 
bidrag, nämligen: 

E. Diverse arbeten. 

Att af Eders Kongl. Maj:ts Statskontor förskottsvis ut
betalas. Till verkställande af år 1887 erforderliga underhålls
arbeten å Tranebergs, Nockeby och Drottningholms broar, be
lägna å allmänna landsvägen mellan Stockholm och Drottning
holm, den 22 Januari 1887 ett belopp af 10,135 kr., hvaraf 
10,095-14 kr. användts. 

Sedan arbetena verkstälts och vederbörligen besigtigats samt 
arbetschefen till Styrelsen inlemnat redovisning, har deuna till 
Eders Kongl. Maj:ts Statskontor öfverlemnats. 

Sammanlagda summan af de utaf Eders Kongl. Maj:t och 
Riksdagen för år 1887 beviljade bidrag till understödjande af 
allmänna väg- och vattenbyggnadsarbeten uppgår således till 
3,782,585 kr., hvaraf såsom anslag 748,585 kr. och såsom lån 
3,034,000 kr. I dessa summor äro dock ej anslagen till statens 
jernvägsbyggnader inbegripna. Af anslagsmedlen återstår, så
som ofvan nämnts, ett belopp af 54,834 kr. 86 öre odisponeradt. 

För att i ett sammanhang lemna en öfversigt öfver de 
anslags- och lånebelopp, som blifvit från och med 1841 till och 
med 1887 tilldelade allmänna arbeten, meddelas i slutet af denna 
berättelse följande tabeller, nämligen: 
N:o 1. Angående landsvägsanläggningar inom de särskilda 

länen. 
N:o 2. Angående beräknade medelkostnaden för en meter väg 

under åren 1883—1887. 
N:o 3. Angående vattenaftappningsföretag m. m., länsvis. 
N:o 4. Angående beräknad medelkostnad för en hektar för

bättrad eller nyvunnen jord åren 1883—1887. 
N:o 5. Förteckning på alla de statsunderstöd, som under åren 

1841—1887 blifvit anvisade, dels såsom anslag, dels såsom 
lån. 

I särskild tabell, upptagen under N:o 6, redovisas verkningarne 
af de arbeten, som erhållit understöd från odlingslånefonden. 

Under år 1887 har Eders Kongl. Maj:t i nåder täckts till
dela nedan stående jernvägar koncession, nämligen: 

Malmö—Tomelilla jernväg, 
Mora—Persbergs jernväg, med bibana till Öfver Malung, 
Vernamo—Alfvesta jernväg, 
Rättvik—Mora » , 
Gullbärna—Karlskrona » , 
Malmö—Limhamn » , 

Lysekil—Frändefors jernvägs fortsättning från Frändefors 
till Sikhall, 

Kärrarp—Markaryds jernväg. 
Angående de för dessa jernvägar faststälda tekniska be

stämmelser samt tiden för arbetenas påbörjande och afslutande, 
får Styrelsen i underdånighet hänvisa till efterföljande tabell 
N:o 8. 

Nedan stående jernvägar hafva under år 1887, efter verk-
stäld vederbörlig besigtning, erhållit tillstånd att öppnas för 
allmän trafik, nämligen: 

Skogstorp—Hjelmarens jernväg, 
Fegen—Ätrans » , 
Anderslöf—Östra Torps » , 
Striberg—Grängens » och 
Skara—Kinnekulle—Venerns » ; 
samt för endast godstrafik: 
Uddagården—Falköpings jernväg. 
Under år 1887 har Styrelsen, enligt föreskriften i Eders 

Kongl. Maj:ts nådiga förordning den 15 Oktober 1880, inne
fattande särskilda föreskrifter angående lagfart, inteckning och 
utmätning af jernväg, så ock i fråga om förvaltning af jernväg 
under konkurs, för efterföljande jernvägar meddelat det i sagda 
nådiga förordnings 4 § mom. 2 stadgade intyg, nämligen: 

Borås—Svenljunga jernväg, 
Fegen—Ätrans » , 
Stockholm—Rimbo » , 
Kristianstad—Ahus » , 
Vadstena—Fogelsta » , 
Kristianstad—Immelns » och 
Lund—Kjeflinge » 

F. Medelsförvaltningen. 

De under Styrelsens förvaltning stälda medel hafva, utom 
för statens jernvägsbyggnader anvisade anslag, utgjorts af: 

a) Anslaget till aflöning åt Styrelsens 
cmbets- och tjenstemän kr. 63,400: — 

deraf utbetalts till aflöningar och arvo
den kr. 55,802: 24 

till vikariatserspittning, arvo
den m. m » 7,200: — » 63,002: 24 
hvadan uppkommit en behållning af » 397: 7 6 

kr. 63,400: —. 

b) Af det på 6:te hufvudtiteln uppförda 
anslag till ålderstillägg hafva åt dertill be
rättigade embets- och tjenstemän utbetalts » 1,783: 2 6 

c) Beservationsanslaget till expenser för 
allmänna arbeten kr. 30,000: — 

jemte influten afgäld från 
Grada kanal •• » 50: — >, 30,050: — 

Enligt Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref 
den 6 April 1887 anvisades af detta anslag till 
rese- och inspektionskostnader... kr. 19,400: — 

Transport kr. 19,400: .— 
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Transport kr. 
till expenser i Styrelsen och 

distrikten samt ved för Styrelsens 
embetslokaler » 

till iuköp af inventarier samt 
böcker och tidskrifter » 

~kr7 
Häraf hafva bli f vi t utbetalda 

till rese- och inspektionskostua-
der kr. 

till expenser i Styrelsen och 
distrikten samt ved för Styrel
sens embetslokaler >. 

till inventarier, böcker och 
tidskrifter „ »_ 

hvadan uppstått en besparing, hvilken en
ligt 1886 års riksdagsbeslut far användas till 
valundersökningar, af 

d) Reservationsanslaget till valundersök
ningar 

Friin föregående år fumios å detta konto 
ännu oredovisade 
hvarjemte influtit detta anslag tillkommande an-
niärkniugsmedel med 

eller tillsammans 

För vägtmdersökningar anvisades af Eders 
Koiigl. Maj:t enligt nådiga brefvet den 6 April 
1887: 

inom Kristianstads 
Elfsborgs 
Vermlands 
Östergötlands 
Jönköpings 
Skaraborgs 
Stockholms 
Upsala 
Södermanlands 
Örebro 
Vestmanlands 
Vesternorrlands 
Jemtlands 
Vesterbottens 
Norrbottens 

Då under året blifvit för vägundersökningar 
inom de särskilda länen utbetaldt 
utgör behållningen till 1888 

e) e. o. anslaget till en extra byruingeniör 
hos Väg- och Vattenbyggnad.sstyrelsen 

Detta anslag har under året blifvit till fullo utbetaldt. 

f) För underhåll af Drottningholms, Noc-
kehy och Tranebergs broar 
anvisadt enligt nådigt bref den 22 Januari 1887. 

För ändamålet hafva utgifvits 
hvadan till Statskontoret återlevererats ett be
lopp af 

g) Väddö kanal: 
Behållningen från föregående år utgjorde... 
Till Styrelsens kassa under året levererad 

behållning af kanalafgifter in. m., sedan omkost
naderna afdragits 

Då från Styrelsens kassa för omkostnader 
utbetalts en summa 
utgör den till år 1888 balanserade behållningen 

h) Hamnanläggningen vid Stora Hör på Öland: 
För detta arbete hafva genom nådiga bref den 28 Nov. 

1884 och 26 Febr. 1887 af beviljade extra anslag anvisats till
hopa kr. .r)8,55G: i i , 
hvilket belopp under år 1887 blifvit till fullo utbetaldt. 

I enlighet med föreskrifterna i den för Väg- och Vatten-
byggnadsstyrelsen den 17 November 1882 utfärdade nådiga in
struktion hafva under år 1887 dels fortgången af pågående till 
Styrelsens verksamhet hörande arbeten, dels underhållet af 
äldre sådana blifvit af vederbörande tjensteman besigtigade och 
kontrollerade, hvarvid resp. arbetsdirektiouer och intressenter 
meddelats de erinringar och upplysningar, som af behofvet på
kallats. 

I fråga varande arbeten hafva utgjorts af: 

A. Vägarbeten. 

Södra distriktet. 
Blekinge län. 

Vägförbättringen vid Silltorp mellan Skilliitgc och Lyekeby 
gästgifvarvgårdar 

(O-as km.) 
var med undantag af några bristfälliglieter i afseende a vägens 
planering och gru.sning fullbordad. 

Kristianstads län. 

Anläggning af den del af vägen från Ystad förbi Nybro 
vid länsgränsen till det s. k. Bcrscrkuhasct inom Kristianstads 
län, som sträcker sig mellan Nybron och Jhrscrkahusct. 

(2"9S km.) 
Detta företag är under 1887 fullbordadt och af Styrelsen 

godkändt. 
Omläggning af häradsvägen mellan Skcingc och Ousby. 
(4-r>3 km.) 
Något arbete af betydenhet har här ej blifvit utfördt. 

Hallands län. 

Anläggning af den del af väg frän Anderstorp till Inseros 
vid Elfsborgs läns gräns, som sträcker s/g från trakten af 
JJellesåkcr till In ser os. 

(G-4 o km.) 
Vägen var till största delen terrasserad, men dä brister i 

utseende å planering och vattenafiedning töiefiiiinos samt den 
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föreskrifna tiden för arbetets fullbordande tilländagått, upp
manades arbetsdirektionen att ingå med underdånig ansökan 
om förlängning i tiden för arbetets fullbordande. 

Omläggning af vägen från Stämme by i Renneslöfs soc
ken till gränsen mot Markaryds socken i Kronobergs län i 
närheten af Björnhult. 

a) delen Stämme—Hishult. 
(2-97 km.) 
A den del af vägen, som sträcker sig genom Hishults 

socken, var jordarbetet utan anmärkning utfördt till Oxhults-
sjön, hvaremot å delen genom Renneslöfs socken arbetet ej var 
påbörjadt. 

b) delen Hishult—Fagerhultsvägen. 
(3-9 7 km.) 
A sträckan emellan Hishult och Lycket var vägen utan 

anmärkning terrasserad, hvaremot, och då direktionen önskade 
en förändring i den återstående väglinien, något arbete å den
samma ej var verkstäldt. 

Anläggning af den del af väg från Abilds kyrkoby till 
Torups jernvägsstation, som sträcker sig från Abild till 
Borgared. 

(6-66 km.) 
Större delen af vägsträckan befans vid besigtningen vara i 

det närmaste terrasserad; mindre anmärkningar rörande bristande 
planering och felande trummor m. ni. delgåfvos arbetsdirektionen, 
som jemväl uppmanades att ingå till Styrelsen med anhållan 
om några mindre förändringar i vägförslaget. 

Vestra distriktet. 

Göteborgs och Bohus län. 

Omläggning af den del af vägen från Sundsby å Mjörn 
öfver Skåjtcsund till Nedre Dale å Oroust, som är belägen 
mellan Skåpesund och Nedre Dale, 

(6-9 8 km.) 
samt omläggning af vägen mellan Vtängen i Hede socken 

och Qviströms gästgifvaregård i Foss socken. 
(7-3 km.) 
Dessa arbeten hafva under året blifvit afsynade och godkända. 
Omläggning af allmänna landsvägen mellan Qviströms 

gästgifvaregård i Foss socken och gränsen mellan llåby och 
Svarteborgs socknar i Tunge härad. 

(3-02 km.) 
Terrasseringsarbetet befans i det närmaste fullbordadt, samt

liga trummor voro lagda och en del af grusningsarbetet utförd. 
Brister vid planering och vattenafledning delgåfvos arbetsdirek
tionen till rättelse. 

Omläggning af den del af vägen mellan Krokstads kyrko
backe och Djupebäck, som är belägen mellan Krokstad och 
Medbön. 

(6-3i km.) 
Vid besigtningen var terrasseringsarbetet i det närmaste 

fullgjordt, samtliga trummor lagda och grusningsarbetet till en 
del utfördt. Brister vid planering, brobyggnader, trummor och 
vattenafledning föranledde anmärkning. 

Omläggning af den del af samma väg, som är belägen 
mellan Medbön och Djupebäck. 

(4-ia km.) 

Terrasseringsarbetet fortgick på flere ställen å väglinien 
och befunnos jemväl sex trummor lagda, hvaremot broarbetet 
ännu ej var påbörjadt, ehuru till detsamma erforderlig sten 
blifvit framskaffad. Brister i arbetets utförande delgåfvos direk
tionen till rättelse. 

Omläggning af allmänna landsvägen mellan Uddevalla 
och Elfsborgs läns gräns i rigtning mot hemmanet Trom-
bäljen å Dalsland. 

(12-oi km.) 
Arbetet, öfvertaget af entreprenör, befans så vida utfördt, 

att bankläggniugeu var i det närmaste fullbordad, de fleste 
trummor lagda och grundgräfning till en af broarne påbörjad. 
En förändring, som vidtagits af den i planen bestämda väg
linien emellan hemmanen Warpekasen och Skogstorpet, för
ordades såsom i alla afseenden fördelaktig. Såväl jord- som 
stenar betena föranledde särskilda au märkningar. 

Elfsborgs län. 

Anläggning af väg från Vrängan under Östra Stigen i 
Färgelanda socken till Ryrs kyrka, delen inom Sundals härad. 

(9-8i km.) 
Arbetet hade sedan senaste besigtningen fortskridit, så att 

endast en del af grusningeu återstod. Åtskilliga brister i ut
förandet föranledde dock anmärkning. 

Omläggning af vägen från Odeborgs kyrka till Östra 
Stigen i Färgelanda socken. 

(7-33 km.) 
Arbetet befans utfördt, förutom en del af brobyggnaden 

samt grusningsarbetet. Brister i utförandet föranledde dock 
anmärkning. 

Omläggning af vägen på båda sidor om Ellenösjön och 
ombyggnad af den öfvcr vattendraget ledande s. k. Sundsbron 
i Torps socken. 

(1-52 km.) 
Arbetet, i det närmaste fullbordadt, var utfördt med myc

ken omsorg. 
Omläggning af vägen mellan Rennelanda och Lerdals 

kyrka; delen Flatebyn—Lerdal. 
(5-9 5 km.) 
Vägen var färdigbygd, utom en mindre del inom Kenne-

landa socken. 
Anläggning af väg från Hellingsjö gästgifvaregård i 

Björketorps socken af Bollebygds härad till Hallandsgränsen 
nära Inseros i Lindome socken. 

(10-32 km.) 
Detta arbete har efter verkstäld afsyning blifvit af Styrel

sen godkändt. 
Omläggning af vägen mellan Marks häradsgräns och all

männa landsvägen mellan Klefs och Hids gästgifvaregårdar 
vid Hyndarp inom Aijöbäcks och Märdaklefs socknar. 

a) delen Fjellatorpet—Annelsered. 
(7-io km.) 
Arbetet anmäldes såsom fullbordadt. Brister vid grusningen 

föranledde dock anmärkning, hvadan arbetet, som i öfrigt be
fans med omsorg utfördt, icke kunde förordas till godkännande. 

b) delen Annelsered—Hyndarp. 
(6-2 6 km.) 
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Vägens bankläggning och förseende med trummor var 
under arbete. A den del af vägen, som sträcker sig inom 
Mårdaklefs socken, syntes arbetet sakna nödig tillsyn, och för
klarade ordföranden i arbetsdirektionen sig ej hafva fatt i upp
drag att inom nämnda socken leda arbetet. 

Omläggning af allmänna vägen mellan Olleruds bro och 
Stackenäs inom Carl Gustafs socken. 

(8-04 km.) 
Arbetet var vid besigtningen nyss påbörjadt och föranledde 

ej anmärkning. 
Omläggning af väg mellan Billingsfors och Grimmerud i 

Steneby socken. 
(3-8i km.) 
Vederbörande förklarade sig skola inkomma med underdånig 

ansökning om förändring i den faststälda planen, och hade vid 
arbetet föga åtgjorts. 

Anläggning af väg mellan Bohusläns gräns och sockne
vägen vid Trombäljen i Frändefors socken. 

(2-2i km.) 
Arbetet, som öfverlåtits till entreprenör, pågick, hvarvid 

dock brister såväl vid jord- som stenarbetena föranledde an
märkning. 

Omläggning af väg från Djupebäck vid Bohusläns gräns 
till Gesäters gästgifvaregård å Dalsland. 

(4-22 km.) 
Arbetet med vägens bankläggning pågick på flere ställen, 

hvarförutom sju trummor befunnos färdiglagda; dock anmärktes 
till rättelse brister vid arbetets utförande. 

Omläggning af de delar af vägame från Norra llådane-
bro samt från Bodarne bro öfver Rådanefors bruk till Kö-
källan vid Bohusläns gräns inom Torps och Ödeborgs socknar, 
som omfatta häradsvägen inom Odeborgs socken. 

(7-4i km.) 
Arbetet med vägens bankläggning pågick å vägsträckan 

mellan Nöttjebacka bro och liälunden, hvaremot ä den åter
stående delen ej något arbete påbörjats; och förklarade arbets
direktionen sig skola inkomina med underdånig ansökning om 
förändring i arbetsplanen, såvidt den afsåge sistnämnda del. 

Vermlands län. 

Omläggning af väg mellan Härnäs gästgifvaregård i Sil-
leruds socken och gränsen mot Elfsborgs län vid hemmanet 
Kasen i Vårviks socken. 

(2-2 9 km.) 
Arbetet var vid besigtningen fullbordadt enligt planen. 
Omläggning af Bro- och Tumlebergsbackarne å landsvägen 

mellan Fastnäs och Ambjörby gästgifvaregårdar i Ny socken 
(1-6 3 km.) 

har under året blifvit af Styrelsen godkänd. 
Omläggning af Åstrands- och Ennarebolsbackarne mellan 

sistnämnda gästgifvaregårdar. 
Bankläggningen var i det närmaste fullbordad och de flesta 

trummor lagda, så att arbetet syntes kunna vara fullbordadt 
inom 1888 års utgång. 

Omläggning af väg från Håns tull vid norska gränsen 
genom Nordmarks härad till gränsen mot Gillbergs härad. 

a) delen mellan Silbodals sockengräns och Arjeng. 
(7-io kna.) 

Bankläggniugen var i det närmaste fullbordad förutom å 
en sträcka af 180 meter närmast gränsen vid Sillerud. I följd 
af vattenflödet våren 1887 voro dikena å en del ställen igen
slammade äfvensom doseringarne något skadade, hvarförutom de 
högre bankfyllningarne delvis sammansjunkit, hvilka brister an
märktes till rättelse. 

b) delen Arjeng—Kesta skolhus. 
(6-9 7 km.) 
Vederbörande ämnade inkomma med underdånig ansökan 

om förändring i den faststälda planen, hvarföre föga arbete 
härå var utfördt. 

Omläggning af den del af vägen mellan Långbuushyttan 
i Femebo socken och Kosundet i Gåsborns socken, som faller 
inom Femebo socken. 

(2-9o km.) 
Af detta arbete, som utiöves genom entreprenör, var bank

läggningen i det närmaste fullbordad. 
Omläggning af den del af vägen från Bjäms stenbro 

inom Karlanda socken till Jernskogs sockengräns, som sträcker 
sig från Bjäms stenbro till Vennacka. 

(6-oo km.) 
Utstakniug och sektiouering hade verkstälts, och planerings

arbetet pågick. Arbetet utföres af entrepreuör. 

Östra distriktet. 

Östergötlands län. 

Omläggning af vägen från lieijmyre glasbruk till Simons
torps jernvägsstation 

(3-62 km.), 
Anläggning af väg från Örsebo by till sjön Sömmen i 

närheten af Håreda 
(4-i9 km.), 
Anläggning af väg mellan Motala och Borenshult 
(9-7i km.), 

äfvensom 
Omläggning af vägen mellan Kisa och Horn, 
a) delen Kisa—Vadstugan 
(9-7 1 km.), 

hafva under året blifvit af Styrelsen godkända. 
b) delen Vadstugan—Horn. 
(10-21 km.) 
Terrasseringsarbetet var å hela vägsträckan utan anmärk

ning utfördt. 
Omläggning af allmänna landsvägen mellan Flarka och 

Vårdslunda gästgifvaregårdar i Horns och Hycklingc socknar. 
(4-16 km.) 
Arbetet anmäldes såsom fullbordadt och hade jemviil eii 

del af vägen blifvit upplåten för trafik, men då å vägsträckan 
emellan Österhage och Vintergatan en större sättning af väg-
banken uppstått, hvilken bristfällighet anmärktes till rättelse, 
kunde afsyningsbevis ej meddelas. 

Omläggning af väg från Måla by till Ulrika kyrka. 
(4-2 3 km.) 
Vid besigtningen var planeringsarbetet till största delen 

utfördt. 
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Omläggning af väg från Borghamn förbi liogslösa kyrka 
till allmänna landsvägen i Dals härad. 

(4-27 km.) 
Planeringsarbetet var i det närmaste verkstäldt äfvensom 

grusningsarbetet, mot hvilket, likasom stenfyllningen, förekommo 
anmärkningar, som delgåfvos vederbörande till rättelse. 

Jönköpings län. 

Omläggning af allmänna landsvägen, den s. k. Nissastigen, 
mellan Jära gästgifvaregård och Unnaryds kyrka i Mulseryds, 
Angerdshestra och Unnaryds socknar. 

(6'0 2 km.) 

Vid besigtningen befans arbetet i det närmaste fullbordadt 
och större delen al' vägen upplåten tor traiik. Bom de vid före
gående besigtning anmärkta bristerna ännu ej blifvit rättade, 
kunde afsyningsbevis ej meddelas. 

Omläggning af vägen mellan Aspö och Vråughidt inom 
Alscda socken. 

(8-5 km.) 
Arbetet både anmälts såsom fullbordadt, men dä vid be

sigtningen befans, att de i planen bestämda lutningarna å vägen 
ej blifvit följda, kunde arbetet ej godkännas förr än felaktig
heterna blifvit rättade. 

Vägomläggningarna Södra liyd—Nederled, Upplid —Bar
nagärdet och Vret—Södra Torp inom Itydaholms socken. 

(3-6 5 km.) 
Dessa arbeten hafva efter verkstäld afsyning blifvit af Sty

relsen godkända. 
Anläggning af väg mellan Kämpabo och Svalas inom 

Källeryds socken. 
(5-3i km.) 
Som vid besigtningen befans, att ä sträckan emellan Svalas 

och häradsvägen till Källeryd en mindre afvikelse från den 
faststälda planen skett i afseeude å vägens lutning, kunde ar
betet, som i öfrigt var fullbordadt, ej förr än rättelse verkstälts 
förordas till godkännande. 

Omläggning af vägen mellan Burseryd och Smålands
stenars j er nv ägs station i Burseryds och Vilstads socknar. 

(7-8 2 km.) 
Vid besigtningen var planeringsarbetet till största delen 

utfördt, hvarjemte landfästena till bron öfver Östeiän blifvit 
uppmurade, och voro dessa arbeten på ett omsorgsfullt sätt 
utförda. 

Anläggning af den del af väg emellan Olmestads jem-
vägs.station förbi Anderstorp till Käxbo inom llefteleds och 
Anderstorps socknar, som faller inom förstnämnda socken. 

(!)•••)2 km.) 
Arbetet hade vid besigtningen nyligen påbörjats. 
Förbättring af vägen från Holma och Möeklamo till 

Grimstorps jernvägsstation inom Sandsjö socken. 
('.Hr, km.) 
Omkring hälften af planeringsarbetet befans vid besigtnin

gen utförd. 

Kalmar län. 

Anläggning af väg från Fagerhult till Ekabo i Fagcr-
hidts socken. 

((.)so km.) 

Arbetet hade anmälts såsom fullbordadt, men, dä vid be
sigtningen befans at t endast omkring två tredjedelar af väg
sträckan blifvit grusade, kunde afsyningsbevis ej meddelas; dock 
pågick arbetet med grusning af den återstående delen af vägen. 

Anläggning af väg från Alby till Borgby pä Öland. 
(8-yi km.) 
Härå hade föga arbete utförts. 

Skaraborgs län. 

Omläggning af allmänna landsvägen vid Husaby kyrka 
och Oredals egendom i Ilangelösa socken. 

( l 'oo km.) 

Vid besigtningen befans arbetet vid Husaby fullbordadt 
med undantag af gravningen och vid Öredal hade planerings
arbetet blifvit verkstäldt. 

Omläggning af häradsvägen mellan Gellsebo och Danzig 
inom Mölltorps socken. 

(0-8 7 km.) 
Detta arbete befans vid besigtningen vara utan anmärkning 

utfördt. 
Omläggning af väg emellan By fors bruk och Midi sjö 

järnvägsstation i Nykyrka socken. 

(3- «J -i km.) 
Detta arbetsföretag har efter verkstäld afsyning blifvit af 

Styrelsen godkändt. 

Omläggning af väg mellan Mcdilplana och Kestads hyrkor. 
(2M; o km.) 
Endast den del af nämnda väg, som sträcker sig emellan 

K est ad och Öster plana, befans vid besigtningen vara under arbete. 

Mellersta distriktet. 

Stockholms län. 

Omläggning af Gränsta- och Långmobackarne i Knutby 
socken. 

(4-oi km.) 
Detta arbete har efter verkstäld afsyning blifvit af Styrel

sen godkändt. 
Omläggning af väg från Marma gästgifvaregård till Knif-

sta jernvugsstation äfvensom af sidovägen Skräddarbo—Brunby 
i Kwifsta, Östuna och Lägga socknar. 

(8-70 km.) 
llufvudvägen var vid besigtningen till halfva längden på 

ett omsorgsfullt sätt planerad. Vid renstakningen af vägen hade 
några mindre förändringar i den faststälda planen blifvit gjorda, 
ledande till förbättring i vägarbetet. l ivad sidovägeu angår, 
var densamma till sin fulla längd planerad och till e u d e l j e m -
väl grusad. 

Omläggning af Halls Nybacke i Kår sta socken samt af 
Frötana skolhusbacke i FVötuna socken. 

(0-8 8 km.) 
A detta företag har intet arbete under året utförts. 

Upsala län. 

Utförande af den del af väganläggningen inom Bälinge 

härad söder om sjön Temnarcn från Uurbo kyrka i Vestman-
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lands län till allmänna landsvägen mellan Upsala och G ef1c, 
som sträcker sig mellan Gråmuren i Harbo socken och Ydingbo 
i Tierps socken. 

(8'2o kin.) 
Vid besiktningen var vägen på ett ändamålsenligt sätt 

planorad och jemväl till större delen gru-ad. 
Anläggning och förbättring af väg mellan Aloppc och 

Grelsbo samt dcrifrän dels till Akerlännn och dels till J)al-
karlsbo inom Bälinge och Jumkils socknar. 

a) delen Aloppc—Grelsbo. 
(8-3 2 km.) 

A vägen mellan Aloppe och Kiplinge, som enligt planen 
skall erhålla ökad bredd, var ej annat arbete verkstäldt än an
läggningen af trummor, men betans vägen i öfrigt vid besigt-
ningen vara pä ett anmärkningsfritt sätt planerad. Vid ren-
stakningen hafva vissa förändringar i planen blifvit gjorda, 
ledande till förbättring. 

b) delarne Grelsbo —Akerlänna och Grelsbo—Dalkarlsbo. 
(7-7 8 km.) 
Endast ä kortare sträckor af dessa vägdolar befans vid be-

sigtningen planeringsarbetet vara verkstäldt. 
Omläggning af väg förbi Villberga kyrka och Lindsunda 

backe i Villberga socken. 
(1-62 km.) 
Arbetet befans vid besigtningen vara fullständigt utfördt 

i enlighet med den gillade plauen. 
Omläggning af allmänna landsvägen vid Torslnnda i 

Tierps socken. 
(0'2 6 km.) 
Detta arbete har efter verkstiild afsvning blifvit af Styrel

sen godkändt. 
Omläggning af väg öfver Norunda härads allmänning 

emellan Björksätra och Nolmyra i Harbo och Björklingc 
socknar. 

(8-76 km.) 
A den del af vägen, som leder öfver fast mark, var plane

ringsarbetet delvis utfördt, hvarjemte ii de i viiglinien befintliga 
mossar en ändamålsenlig ocli stark bäddning blifvit verkstiild. 
Vid renstakningen af vägen hade vidtagits lämpliga mindre 
förändringar i den faststälda planen. 

Södermanlands län. 

Omläggning af allmänna landsvägen mellan Flc.ns jcrn-
vägsstation och Malmköping inom Mellösa och Malma socknar. 

(7-35 km.) 
Vid besigtningen var vägen, med undantag endast af några 

få ställen, planerad och delvis jemväl upplåten till allmänt be
gagnande; och befans den öfver Yxtaliobns-sjöi) lagda väg-
banken, hvars längd utgjorde omkring 100 meter och största 
djup till fast botten 4T> meter, icke visa den ringaste benägen
het för ras. 

Omläggning af den del af allmänna landsvägen mellan 
Nyköping och Sparreholm, som sträcker sig inom Ar dala socken. 

(11-17 km.) 
Vid besigtningen befans större delen af viigen vara plane

rad samt en sträcka af omkring 2,000 meter jemväl upplåten 
till allmänt begagnande. Vid renstakningen hafva några för
bättringar i den faststälda planen blifvit vidtagna. 

Omläggning af allmänna landsvägen dels mellan Val
åker och Trosavägen, dels mellan Husby och gränsen mot 
Värdinge socken inom Hölö och Vagnhärads socknar. 

(12-9r, km.) 
Endast vägsträckan mellan Valaker ocli Trosavägen, som 

utgör omkring (rf» km., befans vid besigtningen vara bearbetad; 
och voro omkring T) km. af nämnda vägsträcka fullständigt 
planerade. Ehuru enligt planen öfverbyggnaden ii den öfver 
Nora-ån föreslagna bron skulle förfärdigas af trä, kommer denna 
i stället att hvälfvas med väl kilad sten. 

Vestmanlands län. 

Anläggning af väg mellan Våsjö by och Kolsra jcrn-
vägsstation. 

(<J-u km.) 
Vid besigtningen befans vägen planerad med undantag af 

sträckan emellan Kolsva bruk och station, mellan hvilka platser 
den gamla viigen i afvikelse med planen fastän med ökad kost
nad blifvit omlagd. Arbete med rättelse af några sättningar 
ä vägen pågick. 

Omläggning vid Harpbyn å vägen mellan Hugga och 
Skinnskutteberg samt anläggning af den del af väg mellan 
Skinnskattebergs kyrka och Uttersbergs jernvägsstation, som 
sträcker sig från kyrkan till Nedre Vctterns strand mellan 
Aspboda och Vetferskoga. 

(o-o km.) 
Detta arbetsföretag har efter verkstiild besigtning blifvit 

af Styrelsen godkändt. 
Omläggning ä vägen mellan Baggå ocli Skinnskatt eberg 

af sträckan Djujwik—Kärrbo samt af Ler- och Davidsbackarnc 
och anläggning af den del af väg mellan Skinnskattebergs 
kyrka och Uttersbergs jernvägsstation, som sträcker sig mellan 
Nedre Vettcm och Uttersberg. 

(13-09 km.) 
Allt arbete å vägen emellan Baggå och Skinnskatteberg 

befans vid besigtningen vara fullbordadt och viigen till allmänt 
begagnande upplåten. Beträffande viigdelen Nedre V ettorn— 
1'ttersberg hade omkring hälften af densamma blifvit planerad. 

Nedre Norra distriktet. 

Kopparbergs län. 

Om- och anläggning af väg från Nordanåkcrs by i Ytter 
Malungs kapellförsamling till Bishedens by i Äppelbo socken: 

delen från Nöiberget öfver Högändan till Bisheden jemtc 
bro öfver Vesicr Dalclfven rid Bis forsen. 

(3-«2 km.) 
Arbetet hvilade fortfarande i afvaktan pä utgången af an-

hänggiggjord rä t tegång; och har Eders Kongl. Mnj:t sedermera 
genom nådigt bref den 2$ Oktober 1887 funnit godt indraga 
det frän 1883 iirs vägbyggnadsfond till detta företag beviljade 
statsbidrag, 10,200 kronor. 

Omläggning af vägen mellan Bergsgården och Stennäset 
i Kopparbergs socken. 

(4-4 km.') 
Arbetet har pä grund af verkstiild afsvning blifvit af Sty

relsen godkändt. 
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Omläggning af väg mellan SörsJcog i Boda socken och 
Andersbo qvarn i Rättviks socken. 

(4-89 km.) 
Ä denna vägomläggning hade ej något, arbete verkstälts. 

Anläggning af den del af ny väg inom Särna socken 
från Idre kapell till gränsen mot Norge i närheten af riks-
röset N:o 138, som sträcker sig från Idre till Mcllantjärn-
bäcken vester om Grötholens by. 

(12-o» km.) 
Detta arbete hade nyligen blifvit påbörjadt. 

Gefleborgs län. 

Anläggning af den del af väg från Ljusdals jemvägs-
station till Vestansjö by, som faller inom Ljusdals socken. 

(14'34 km.) 
Vägarbetet betans vid besigtningen fullbordadt i öfverens-

stämmelse med faststäld plan och har detsamma blifvit af Sty
relsen godkändt. 

Samma väg, delen inom Bjuråkers socken. 
(13-36 km.) 
Sedan föregående besigtning hade ej något arbete vidtagits 

å denna vägdel; och beror orsaken härtill pä den omständig
heten att öfverenskommelse rörande vägdelen inom Delsbo soc
ken ej kunnat träffas. 

Väganläggning från Ljusdal—Ramsjövägen till Edefors 
(nu Tallåsens) station. 

(1-9 km.) 
Detta arbete liar under loppet af år 1887 blifvit af Styrel

sen godkändt. 
Anläggning af väg från allmänna landsvägen vid Ilagsta 

till Råhällans jernvägsstation i Hamrånge socken. 
( l l- ;o km.) 
Vägen befans vid besigtningen vara till hela sin längd 

planerad och med erforderliga trummor försedd samt till sin 
lialfva längd grusad. En afvikelse från planen hade skett i 
närheten af Hagsta, hvarest väglinien dragits något mot norr, 
så att den kommit i närheten af ett grustag, hvarigenom un
derhållskostnaden kommer att blifva billigare. 

Anläggning af den del af ny väg mellan Los kyrkoby och 
häradsvägen vid Korskrogen i Färila socken, som omfattar 
sträckan Korskrogen—Näsberg. 

(59 9 km.) 
A detta vägföretag, som ledes af extra distriktsingeniören 

G. Nyström, pågick arbetet med vägens planering och förseende 
med trummor äfvensom med byggandet af bro öfver lläcklan, 
hvilken skulle komma att fullbordas under vinterns lopp. 

Vcsternorrlands län. 

Anläggning af väg frun Ostavalls jernvägsstation till 
llafverö kyrka, 

a) delen Viken — Kölsillrc 
(ii-4 4 km.), 
b) delen Kölsillrc—llafverö 
(7't; km.) samt 

Anläggning af väg från Bosundet i Tåsjö socken till 
Dorotea kyrka i Vesterbottens län med biväg mellan Valå och 
Hotings byar, delen Bosundet—bron öfver Rörströmmen. 

(13-47 km.) 
Dessa arbeten hafva pä grund af verkstäld afsyning blifvit 

af Styrelsen godkända. 
Samma väg, delen Rörström—länsgränsen jemte bivägen 

Valå—Hoting. 
(12-is km.) 
A en sträcka af omkring (>-8 km. pä norra sidan om Rör

strömmen pågick arbetet; dock framstäldes mot detsamma an
märkningar såväl i afseende å doseringar som trummor och 
brobyggnader. Hvad bivägen angår, hade arbetet å densamma 
påbörjats i närheten af Valå by, hvaremot, då fråga om för
ändring i vägliniens rigtning förbi Hotings by är beroende på 
Styrelsens pi-öfning, något arbete derstädes ej blifvit verkstäidt. 

Omläggning och förbättring af vägen frän Höfven i Rcseic 
socken till Eds sockengräns. 

(G-38 km.) 
Detta arbete är af Styrelsen godkändt. 
Väganläggning från Hotings by i Tåsjö socken till Löf-

berga by i Alanäs socken af Jemtlanäs län.; delen inom Vcster
norrlands län med undantag af brobyggnaden öfver Tåsjöåns 
båda grenar. 

(17-42 km.) 
Vägsträckan befans till hela sin längd planerad och för

sedd med broar och trummor, mot hvilka sistnämnda dock gjor
des den anmärkning, att desamma voro uppförda af trä i stället 
för, såsom i planen finnes föreskrifvet, af sten, hvilken anmärk
ning delgafs vederbörande till rättelse. 

Brobyggnaden öfver Tåsjöåns båda grenar. 
Beträffande detta arbete har vederbörandes ansökning om 

befrielse från utförande af detsamma först den 19 Mars 1888 
blifvit af Eders Kongl. Maj:t i nåder bifallen. 

Anläggning af väg från Junsele sockens nya kyrkoplats 
förbi Jjångvattnets by till landsvägen vid Backe i Fjällsjö 
socken med nedfartsväg till Krångeds färjställe; delen mellan 
Långvattnets by och landsvägen vid Backe. 

(12-06 km.) 
Största delen af denna vägbyggnad var planerad äfvensom 

de flesta trummor lagda af trä, angående hvilka meddelades 
föreskrift, hvarigenom en del, såsom öfvertlödiga, skulle undan-
rödjas och en del skulle ersättas med stentrummor. 

Samma väg: delen Långvattnet—Junsele jemte biväg till 
Krångeds färjställe. 

(15-3i km.) 
Som direktionen ämnade ingå till Eders Kongl. Maj:t med 

underdånig ansökning om förändring af väglinien å sträckan 
Långvattnet—Edsbacken, hvarigenom vägen blefve kortare än 
den i planen faststälda samt för öfrigt komme att framgå öfver 
en synnerligen lämplig terräng, hade något arbete å vägens byg
gande ej påbörjats förutom å en mindre sträcka närmast kyrko
platsen. 

Omläggning af vägen mellan Näsåker i Adalslidens soc
ken och Höfven i Ramsele socken. 

(12-49 km.) 
Omkring 43a km. af vägsträckan voro under arbete; och 

befans arbetet utfördt på ett förtjenstfiillt sätt under ledning 
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af skicklig arbetsförmau. Af direktionen föreslagna förändringar 
i väglinien förbi Taimflo by äfvensom vid Roste by förordades 
till godkännande med vissa vilkor. 

Väganläggnimj från Gagnet i Jlclgums socken till Förse 
i Långsele socken. 

(14-7-J km.) 
Af detta arbete hade föga mer än vägens renstakuing 

utförts. 

Jcmtlands län. 

Väganläggning frun Hoiings hg i Täsjii socken till Löf-
bcrga by i Al anas socken af Jcmtlands län; delen som faller 
inom nämnda län. 

(9-7 3 km.) 
Vägen var till hela sin längd planerad och delvis försedd 

med ett tunnare gruslager, och hade arbetet pä ett tillfreds
ställande sätt blifvit utförd t; dock framstäldes mot vattenafled-
ningarne anmärkningar, som delgäfvos vederbörande till rättelse. 
Trenne mindre af direktionen föreslagna förändringar i väg
linien, hvarigenom densamma koinme att förkortas omkring 
297 ni., förordades till godkännande. 

Anläggning af väg från (laddade i Frost rikens socken 
till gränsen mot Xorge. 

(4 km.) 
Detta arbete har under 1SS7 icke varit föremal för be

sigtning. , 
Anläggning af väg mellan Ströms kyrka och gränsen 

mot Hammerdals socken. 
(10-5 5 km.) 
Vägen befans till största delen planerad, men dä väglinien 

framdragits i en annan rigtning än den i planen faststälda, 
ämnade direktionen inga med underdånig ansökning om fast-
ställelse af den sålunda vidtagna torändringen, som i alla hän
seenden syntes fördelaktig och förordades till godkännande med 
vissa föreslagna vilkor, som delgäfvos vederbörande till efter
rättelse. 

Anläggning af väg från häradsvägen vid Utanbergs-
vallarne i Klöfsjö socken till liätans kyrkohy. 

(13-31 km.) 
A den del af vägen, som faller inom Ra,tans socken hade 

arbetet påbörjats, och föranledde detsamma icke till nägon an
märkning. 

Öfre Norra distriktet. 

Vesterboftens län. 

Anläggning af väg från Byske kyrkohy Ull Bisnabbens 
b>/ i Piteå socken; delen Selet-gränscn mot Järns socken. 

(21-10 km.) 
Vid besigtniiigen befans vägen, förutom å ett par mindre 

sträckor, planerad och färdig för grusning. Mindre afvikelser 
frän den faststälda planen hade vid arbetets utförande vid
tagits, men då dessa i alla hänseenden medförde förbättring, 
förordades desamma till godkännande. 

Samma väg; delen Järns sockengräns—Ribbfors. 
(15-9i) km.) 
A arbetet, som enligt kontrakt skall vara fullbordadt senast 

den 1 September 1889, hade vid besigtniiigen föga uträttats. 
Väg- och Vattenbyggnadsslyrelsens berättelse. JH87. 

Omläggning af Jlögäs-, Boviks- och Bcrgsbackarne å all
männa landsvägen mellan Skellefteå stad och Frostkåge gäst-
gifvaregård i Skellefteå och Byske socknar. 

(2-53 km.) 
Detta arbete har under är 1887 blifvit af Styrelsen god-

kändt. 
Omläggning af häradsvägen vid Älslcanäs mellan lljur-

holms kyrka och Aggnäs gästgifvaregård i Bjurholms socken. 
(3,0 8 km.) 
•lemväl detta arbete liar under år 1887 blifvit af Styrelsen 

godkändt. 

Norrbottens län, 

Anläggning af den del af väg mellan Flfsbyn och Fin-
näset, som sträcker sig från Mandjärc till Finnäset jemtc 
biväg till Vissträsk. 

(fr7 km.) 
Sedan, med anledning af vederbörandes förslag, att i stället 

för Finnäset såsom ändpunkt draga vägen till Storfors, för
ordnande meddelats kompetent person att verkställa undersök
ning ä den sålunda föreslagna nya väglinien, befans densamma 
vid besigtniiigen hafva blifvit utstakad. A bivägen till Viss-
träsk hade sedan föregående besigtning endast någon grusning 
blifvit verkstäld, hvadan de vid samma besigtning mot detta 
arbete framstälda anmärkningar fortfarande qvarstodo. 

Omläggning rid Qvnmbäcken i Jokkmokks socken. 
(.'>••! 4 k m . ) 

Detta företag har under är 1S87 blifvit af Styrelsen god
kändt. 

Omläggning af den del af väg mellan Antnäs och ]'ersön 
inom Xeder Luleå socken, som leder öfcer Altersundet. 

(3-5 8 km.) 
Den vid föregående besigtning framstälda anmärkning rö

rande jordfyllningar ä vissa ställen, der vaftenöfversvämningar 
inträffat, hade nu blifvit afhjelpt, livarjemte ii såväl nämnda 
ställen som å den sydligaste delen af vägen grusning till en 
del blifvit verkstäld; och som arbetet syntes med omsorg ut-
fördt, föranledde detsamma icke till någon anmärkning. 

Anläggning af väg från Korpilomholo kyrkohy till Heden 
i Ofver Kalix socken: 

a) delen Vaktjärvi—Ansvar i Ofver Kali.r socken. 
(20-4C, km.) 
Vid besigtniiigen företeddes plan och profil af den verk-

stälda renstakningen af vägen, och befans att genom den der-
vid frän den faststälda planen gjorda afvikelse vunnits förkort
ning i våglängden, förbättring i profil och besparing i arbete. 
Planeringsarbetet befans fullbordadt förutom livad angick sten
arbeten och vattenarledning. 

b) delen Ansvar Jlödupp i Ofver Kali.r socken. 
(12-7 5 km.) 
Vid besigtniiigen pågick arbetet med våglinjens renstak

uing, hvarvid erforderliga föreskrifter meddelades arhei.sledaivu. 
Anläggning af väg från Atrasks hy till landsvägen mel

lan Piteå och Arvidsjaur i närheten af Sjnlsnäs by i J'itrå 
socken, 

(18 km.) 
Arbetet befans ut förd t förutom bron öfver Norrbodbäcken. 

Ehuru enligt den faststälda planen nämnda bro skall byggas 
:i 
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af trä, hade dock en bro af sten blifvit uppförd; och ämnade 
vederbörande inga med underdånig ansökning om fastställelse 
af en sådan förändring. Afven om detta skulle medgifvas, 
befans dock den nu befintliga bron uppförd på sådant sätt att 
densamma i anseende till dess bristfälliga murverk ej kunde 
förordas till godkännande. I följd häraf och i afvaktan på 
nådig resolution angående den föreslagna förändringen upp
manades vederbörande att jemväl göra ansökning om 2:ne års 
förlängning i tiden för arbetets fullbordande. 

Anläggning af väg frän Antnäs förbi Selet till Af va by 
i Neder Luleå socken; delen frun Antnäs till Selet. 

(17-37 km.) 
Detta arbete har på grund af verkstiild afsyning blifvit af 

Styrelsen godkändt. 
Omläggning af vägen mellan Sclets och Af va bgar i 

Neder Luleå socken. 
(10-34 km.) 
Ehuru ifrågavarande arbete af vederbörande anmäldes så

som fullbordadt, befans dock vid besigtningen att åtskilliga 
kompletteringar erfordrades vid trummor och diken, hvarjemte 
vid afvägning af den sä kallade Talltjämsbacken denne befans 
hafva en betydligt större lutning än den i planen föreskrifna. 
På grund häraf kunde afsyningsbevis med tillstyrkan om ar
betets godkännande ej vederbörande meddelas. 

Anläggning af väg mellan Storbacken i Jokkmokks socken 
och, Edefors i Of ver Luleå socken: 

a) den del, som sträcker sig från Edefors till Storsands 
by i Of ver Luleå socken. 

(14-22 km.) 
Vid besigtningen befans vägen till hela sin längd planerad 

och grusad, men som det påförda gruset var otillräckligt, allt 
för fint och mullblandadt, meddelades detta vederbörande till 
rättelse. 

b) delen inom Jokkmokks socken. 
(8-50 km.) 
Vägen befans vid besigtningen i det närmaste planerad. 

Af arbetet återstod för öfrigt byggandet af tvenne mindre 
broar och några trummor äfvensom vägens grusning. Mot den 
färdigbygda bron öfver Lagnäsbäcken framstäldes anmärknin
gar i afseende å landfästenas murning ocli brons sammansätt
ning, hvilka anmärkningar delgåfvos vederbörande till rättelse. 

Anläggning af väg från Härads by i Öfver Lideå socken 
till Pouttaure by i Jokkmokks socken: 

a) delen Härads by—Spikberg 
(14-io kin.) samt 
I)) delen Spikberg—Holmträsk i Jokkmokks socken. 
(!.'$• Gs km.) 
Dessa båda vägdelar hafva under är 1887 såsom utförda 

blifvit af Styrelsen godkända. 
Omläggning och förbättring af den del af allmänna lands

vägen inom Neder Luleå socken, som sträcker sig förbi Deger-
berget vid Iiutvikstorpcn samt af sex backar mellan Luleå 
stad och Börjclslandct. 

((i-3 7 km.) 
Samtliga dessa arbetsföretag voro under arbete; och befans 

planeringsarbetet i det närmaste fullbordadt, dervid vissa brist-
fälligheter vid såväl jordarbetet som vattenailedningen föranledde 
anmärkning. livad angick omläggningen förbi Degerberget 

vid Rnt vikstorpen hade vid renstak ningen afvikelse frän den 
faststäkk planen gjorts på det sätt att vägen erhållit en rakare 
sträckning, nnder det att på samma gäng profilen blifvit för
bättrad, hvarföre denna afvikelse med allt skäl kunde förordas 
till godkännande. 

Anläggning af den del af vag mellan Arjepluogs kyrka-
platfi och Uddjaur, som omfattar nedfartsvägen från Arjr-
pluog till Vaukaselet jemte uppförande af tre broar öfver 
nämnda vatten-

(0-36 km.) 
Vägdelen från kyrkoplatsen till Vaukaselet hefans vid be-

sigtningen i det närmaste planerad och försedd med erforder
liga trummor. Broarbetena hade jemväl delvis blifvit verk-
stälda, utom hvad angick bron öfver vestra grenen af Vauka
selet, men hade ansökning gjorts att i stället för nämnda bro, 
som skulle komma att byggas öfver ett vatten med föga djup, 
få med en bank igenfylla vattnet. De utförda arbetena hade 
dock i väsentliga delar blifvit på ett otillfredsställande sätt ut
förda, beroende derpå, att tillsynen handhafts af dertill icke 
kompetent ledare, i afseende hvarå vederbörande uppmanades 
vidtaga förändring. 

Fullbordande af väganläggning från Arjepluogs kyrko-
plats till Uddjaur. 

(3'9 2 km.) 
Af detta arbete, som står i nära samband med det närmast 

omförmälda, hade endast en obetydlig del blifvit utförd. 
Anläggning af väg från Åt msk till Tällträsk och Pello-

träslc i Piteå sorken. 
(17-5 2 km.) 
Vid besigtningen befans denna väg, med undantag af en 

mindre sträcka närmast Tällträsk, planerad, försedd med trum
mor och till större delen grusad. Brister vid såväl jord- som 
stenarbetena föranledde dock till anmärkning. Beträffande 
bron öfver Lillpite elf, hvilken alltsedan år 1886 varit färdig
bygd, hade arbetet icke blifvit utfördt i öfverensstämmelse 
med den faststälda planen, enär bron befans hafva 2:ne spann, 
om 11,4 meter, och icke såsom planen föreskrifver 3:ne spann, 
om 12 meter, mot hvilken afvikelse inspektionsförrättaren dock 
icke för sin del hade något att erinra, hvaremot anmärkningar 
framstäldes såväl mot niurverket vid landfästena som mot brons 
öfver byggnad, hvilka anmärkningar delgåfvos vederbörande, som 
tillika uppmärksammades på nödvändigheten af att arbetet öf-
vervakades och leddes af en dertill fullt kompetent person. 

Följande med statsbidrag understödda vägarbeten hafva 
under år 1887 blifvit kontraktsenligt fullbordade och af Sty
relsen godkända, nämligen: 

BESIGTNINGAR Å VÄGARBETEN. GODKÄNDA VÄGARBETEN. 
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B. Hamn- och brobyggnader samt vatten
kommunikationer. 

1. Hamnarbeten. 

Södra distriktet. 
Konyshacka hamn. 

IS a ".'i in. unuVr hufvcls in. v. v.1) 

Vid bosigtniiigc» a detta arbete betans, iitt, ehuru muler 
1887 ii.i-.-s soniiHar »imläring ej skott, se<,'el rännan uVk liaile er-

') De under rubrikerna upptagna, till ett vipst vattenstånd hänförda 
siffror, utmärka de djup, som enligt faststftlda arbetsplaner skola förofiniias. 

http://ii.i-.-s
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forderligt djup, som ej understeg 1'8 meter. Det uuder året å 
hamnen verkstälda arbetet utgjordes förnämligast deruti, at t 
södra hamnarmens krön blifvit iståndsatt och förstärkt medelst 
anbringande af smä stödpålar mot rännan. Af de, till följd af 
leveranserna för Göteborg—Hallands jernvägsbyggnad, rikligen 
intiutna hamniukomsterna, hade ett kapital af !),(XX) kr. bildats, 
hvilket vore afsett at t användas för hamnens utvidgwng i den 
yttre delen af rännan. 

Varberys hamn. 

I in loppsrännan och hamnbass inen : 5'0 m. uiuler hafvets ni. v. y. 

Sedan föregående besigtning hade i den inre hamnen 
verkstälts muddring till det i planen bestämda djup. Deremot 
erfordrades muddring å den utanför hamnen befintliga redden, 
hvilket arbete vederbörande jemväl under arets lopp ämnade 
verkställa. Hamnen tillhörande vågbrytare och kajer voro utan 
anmärkning, och hade utanför vestra vågbrytaren utlagts om
kring 150 kbm. större sten. Då till följd af den verkstälda 
muddringen stora upplagsplatser erhållits, hade dessa till största 
delen blifvit försedda med makadamiserade vägar och för den 
allmänna rörelsen afsedda jernvägsspär. 

Båtvikens hamn i Träslöfs socken. 

1'5 m. under hafvets m. v. y. 

Vid besigtning befans detta arbete fullbordadt utan annan 
anmärkning, än at t pirhufvudet, som enligt planen skolat gjutas 
af beton, i stället uppförts af granit, och at t den för landbron 
och vågbrytaren i [dånen bestämda rigtning något förändrats, 
hvilkeu senare förändring dock af besigtningsförrättaren för
ordades såsom ledande till en förbättring. 

Galtabäcks hamn. 

Djup i inseylingsrännaii 2'1 m. under hafvets ni. v. y. 

» i hamnen 0MJ ii 2'7 in. » » » 

Mot underhållet af detta arbete förekom vid besigtningen 

icke något at t anmärka. 

Glommens hamn. 

Djup i inre hamnen 1"2 ii 1'5 ni. under hafvets ui. v. y. 

» i yt t re » :2'-l ii 3:i ni. » » » 

De till följd af 1884 iirs stormar å vågbrytame uppkomna 
skador befunnos delvis ännu icke afhjelpta; hvaremot någon 
ytterligare skada icke kunde förmärkas. 

Halmstads hamn. 

Djup i y t t re hamnen 4"H ii .V3 m. under hafvet ni. v. y. 

Arbetena ä deiv nya hamnanläggningen både under året 
bedrifvits synnerligen raskt och jemväl blifvit med omsorg ut
förda, och hade vågbrytaren utlagts till nära hela sin längd, 
eller fr-28 m. Arbetet med öfverbyggnaden å vågbrytaren hade 
jemväl påbörjats, hvarvid den förändring i den faststälda planen 
vidtagits, att i stället for tvemie skift granit i bottnen och be-
toubeklädnad af ! meters tjocklek, endast ett skift granit in
lagts i vattenytan närmast kistorna, men hela öfverbyggnadens 
kärna blifvit lagd dels i bruk med stora stenar och dels i beton, 
och sålunda utgörande en helt och hållet fast massa, hvilken 
anordning af besigtningsförrättaren förordades till godkännande. 

1 afseende ä den äldre hamnen fans vid besigtningen icke 
något at t anmärka. 

Helsinyborys hamn. 

Djup i garula bassinen 4'8 ni. under hafvets 111. v. y. 

)i i nya B ; j« » » » B 

B i nyaste » 5'3 ii C>\r> B B B D 

Sedan under aret ä detta företag nödiga reparationsarbeten 
blifvit utförda, befans hamnen vid besigtningen i ett synnerligt 
godt skick. A den nya vågbrytaren pågick murningsarbetet, 
hvilket syntes blifva med omsorg utfördt. 

Kyrkbackens hamn j ' 1 1 ön liven. 

l ' s ii 2 ' t 111. under hafvets ni. v. y. 

Jemviil under är 1887 hade hamnstyrelsen arbetat pa ham
nens iständsättande och dervid, dels till förhindrande af hafs-
sandens inträngande fullbordat spantpalningen innanför södra 
vågbrytaren ut till pirhufvudet, hvilket blifvit på ett ända
målsenligt sätt reparerad! medelst isättning af såväl cement
säckar som sten i cement, dels ock verkstält muddring för en 
kostnad af omkring 1,()00 kronor; och var djupet i inseglingen 
;i-o ni. samt utefter norra båtbryggan å yttre delen minst 2'5 
in. och längre inåt vid östra balverket 2-2 111. 

liäckvikens hamn på ön liven. 

1'78 ii 3'u 111. under hafvets ni. v. y. 

Vid besigtningen befans detta arbete fullbordadt och ut
fördt i öfveremstämmelse med den gillade planen, sa att af-
syningsbevis med tillstyrkan om arbetets godkännande af besigt
ningsförrättaren afieinnades. 

Borstahusens hamn. 

Djup i insegl ingsrännan 2 d 111. under hafvets m. v. y. 
D i inre hamnen ]'7a B B i> B 

B i y t t re B 2'2 ä 2'4 B B B B 

Hamnbyggnaden var vid besigtningen i det närmaste full
bordad och det verkstälda arbetet med mycken omsorg utfördt 
i öfverensstämmelse med planen, med undantag af at t släpstället 
hade en längd af allenast 22 m. i stället för l>0 ni., men hade 
denna förändring ansetts fördelaktig, då derigenom ett längre 
bålverk till förtöjning af mindre farkoster erhållits. Det arbete, 
som egentligen återstod, utgjordes af muddring, som dock vid 
besigtningstillfället pågick, och hyste vederbörande den förhopp
ning, att arbetet i sin helhet skulle under årets lopp blifva 
färdigt till afsyning. Vattendjupet var i inseglingen 2M m. 
och i hamnen i allmänhet enligt förslaget l " s m. Beträffande 
vågbrytame, som redan är 1886 blifvit fullbordade, syntes dessa 
icke hafva lidit någon skada af sjöns åverkan. 

Barsebäcks hamn. 

Djup i inseglingen 2'1 m. under hafvets ni. v. y. 

)> inuti hamnen 0'9 ii 2 1 » B B » 

Mot underhållet af denna hamn var vid besigtningen icke 
något att anmärka, och hade vågbrytame i allmänhet viil mot
stått sjöns åverkan. Vattendjupet, hvilket numera, sedan de 
större båtarnes antal ökats, vore ganska otillfredsställande, hade 
dock väl vidmakthållits genom muddring med ett Elfvings 
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niudderverk, men uttalades den önskan, att ett statsanslag matte 
erhållas, sa att en l-8 meters djup ränna kunde upptagas ut
efter södra vagbrytaren. 

/Skanörs hamn. 
Djup i inseglingsrännaii 'i ni. mulor hufvcts ni. v. v. 

» i Iiatiinon 2'1 a 2'7 » » )> » 

Som enligt meddelade upplysningar något- arbete af be
tydenhet for istaiidsättande af denna hamn icke påbörjats, bar 
densamma under aret ej varit föremal för besigtning. 

Trelleborgs hamn. 
Djup i iiisegliiigsräniian 4's in. under hafvets in. v. y. 

)) inuti luimnen 'i'6 a 4's » » » » 

Den vid föregående besigtning anmärkta skadade östra 
vagbrytaren uppgafs ofördröjligen skola istandsättas medelst på
fyllning af större sten. Mot hamnens underhall var i öfrigt 
icke nitgot att anmärka, och pågick vid besigtningen dels om
byggnad af östra träbron, dervid af gamla bryggan endast en 
ringa del fullt friska pålar bibehöllos, dels muddring såväl i 
sjelfva hamnen som i inseglingsrännan, hvarförutom en fördjup
ning till l-?5 m. af liamnbassinen vester om stora lastbryggan 
vore afsedd att verkställas. 

Abbekus hamn. 
Djup i inseglingen 2'4 m. under hafvets ni. v. y. 

» i luimnen 1 s a 2'1 » » » « 

Vid besigtningen betans öfverbyggnaden ä södra vågbi-y-
taren fullbordad livad angick sjelfva kärnan samt betonrevete-
ringen till öfversta planet, hvarförutom en i">0 m. läng brygga 
af dubbla balverk med sandfyllning emellan samt en fängdam 
för torrgräfuiug af sjelfva bassinen blifvit uppförda. Mot det 
utförda arbetet framstäldes icke någon anmärkning af betydenhet. 

Ystads hamn. 
Djup i inloppet ö'l ä 5'3 ni. under hafvets ni. v. y. 

» i hanuibassinen 2'5 ä Co » » » » 
» i fiskarehanmeii l'S ii lv> » i> )> « 

Vid besigtningen befans att den vestra vagbrytaren, som 
skadats af stormen, blifvit förstärkt genom paläggning ä de 
yttre kistorna af dels stora huggna granitblock och dels sjösten. 
Hvad angick öfriga arbeten, voro träkajerna omkring den nya 
hamnen i bristfälligt skick, men skulle desamma inom kort er
sättas med nya stenkajer. Såväl den nya östra kajen som den 
stora bryggan och slipen befunnos i fullgodt skick. 

Käseberga hamn. 
Djup i inseglingsgattet 2'4 ni. under hafvets ni. v. y. 

» i hamnen 0'0 k 2'i > » » » 

Vid besigtningen befans att genom stormens inverkan, 
dels östra hamnarmens pirhufvud satt sig och genomgående 
sprickor å detsamma uppstått, dels ock att hamnarmen lidit högst 
betydlig skada i det betoiireveteringen upprifvits nästan intill 
parapetkrönet från pirhufvudet till första hufvudkröken. De 
frän början otillräckliga dimensioner, som tagits vid denna hamn, 
gifva anledning till farhåga, att densamma inom några få år 
eller måhända vid första starkare storm skall ligga i ruiner, 
såvida ej en behofvet fullt motsvarande förstärkning kan åstad
kommas. 

Simrishamns hamn. 
V» ii 5'3 ni. under hafvets m. v. y. 

Denna hamn var i samma skick som vid föregående års 
besigtning med undantag allenast deraf att ceinentsäckar anbragts 
i och utanför hälen å kistorna vid de begge pirhufvudena, 
hvilken anordning visat god verkan. Beträffande djupet i ham
nen var detta på södra sidan om lastbryggan ;J"6 ä 4 ni. 

Kiviks hamn. 
2'1 a 3 ni. under hufvcts m. v. y. 

Vid besigtningen betans djupet i rännan vara 3-;s m. vid 
pirhufvudet och l s m. vid kajen. Inspektionsförrättaren an
märkte, att uppgrundningen pä vestra sidan om rännan fort-
fore att växa såväl pä höjden som bredden. 

llvitemöllu hamn. 
O'1.! ii 3'o in. under hafvets ni. v. y. 

Denna hamn befans vid besigtningen illa underhallen samt 
södra vagbrytaren mycket skadad, sä att man här likasom vid 
Kaseberga hamn hade att inom kort motse hamnens förstöring, 
derest ej kraftiga åtgärder till dess förstärkande vidtagas, 

Noyemuntis hamn. 
Djup i inseglingen 21 ni. under hafvets m. v. y. 

n utefter bryggan vid vestra vagbrytaren ]'2 ii 2'4 ni. under hafvets ni. v. y. 
« innanför östra vagbrytaren O'1.' ii 2'4 » l> D » 

De vid föregående års besigtning anmärkta reparationer ii 
vestra pirhufvudet voro nu verkställda; och var för öfrigt mot 
hamnens underhall ej något att erinra. 

Vikhögs hamn. 
0:i ii 2'1 in. under hafvets m. v. y. 

Vid besigtningen befans att vagbrytaren blifvit belagd med 
en fyllning af sten, sa att densamma hade en höjd af OT> å l o 
ni. öfver vattenytan. Den af Styrelsen föreskrifna pälnitig med 
lti cm. fyrkantvirke hade jemviil blifvit verkställd utan annan 
anmärkning än att i planen upptagna tio stycken ekpålar icke 
blifvit på föreslaget sätt nedkranade, men skulle räittelse här-
utinnan ske. Hvad angick vattendjupet i hamnen, varierade 
detta frän 0'« till 2M m. 

Mötte hamn. 
2'7 ni. under hafvets ni. v. y. 

Denna hamn var i allmänhet väl underhållen, och hade 
vagbrytaren motstått sjöns åverkan med undantag allenast der
af, att å pirhufvudet uppstått några sprickor, förorsakade af 
kistornas olika siittning. Djupet var i såväl inseglingen som 
sjelfva hamnen oföräindradt 2«" ni., men i den östra, utanför 
den s. k. riskarehamnen befintliga vik, hade djupet genom san
dens indrifvande minskats frän 2-«7 m. till 2-i m. 

Lcrbergcls hamn. 
Djup i inseglingsrännan l'H m. under hafvets ni. v. y. 

11 i haninbassinen l'S ii 1'5 i> v i> » 

Mot underhiillet af denna hamn förekom icke någon an
märkning, och hade ett större limddringsarbete blifvit verkstäldt 
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under sommaren, så att djupet, som enligt planen vore bestämdt 
till allenast 15 in., befans vara i hamnen 1/3 3 m. a'2'i m. och 
i inloppet omkring 1'6 3 m. 

Vikens hamn. 
1'8 m. under hafvets m. v. y. 

Afven denna hamn var väl underhällen. Den i 1885 ars 
berättelse omnämnda skada å yttre sidan af norra vågbrytaren 
hade blifvit afhulpen medelst anbringande af omkring 40 kbm. 
större sten, och hade pirhufvudet blifvit förstärkt medelst 
cementbnik i fogarne. Södra delen af östra bålverket hade 
jemväl blifvit reparerad och försedd med nya följare. Hvad 
angick vattendjupet, befans detta efter verkstäld nmddring vara 
i såväl sjelfva hamnen som inseglingen frän 2'3 m. till 2-3 7 m., 
vid inre delen af norra bålverket 1-<J3 m. och utefter östra bål
verket omkring 163 m. 

Nöbbelöf—Branteviks och Simris—Branteviks hamnar. 
Nöbbelöf—Brantevik: i inseglingen 1.» a 2"i m. under hafvets in. v. y. 

inuti hamnen 0'9 ä l'S » » » B 
Simris—Brantevik: i inseglingen 18 a 2'1 » » » B 

inuti hamnen O'» a 1'5 » » » B 

Någon skada ä vågbrytarne kunde vid besigtningen ej för
märkas. Dercmot hade uppslamning af sand egt rum dels från 
land vid högt vattenstånd och dels från sjösidan vid ostliga 
stormar. 

Vestra distriktet. 

Kristinehamns hamn. 
2'l a 2'7 m. under Venerns 1. v. y. 

Mot underhållet af denna hamn förekom vid besigtningen 
ej någon anmärkning. 

Karlstads hamn. 
H'0 IB. under Venerna 1. v. y. 

Nödiga underhållsarbeten, hvaribland muddring i mynnin
gen af pråmkanalen samt reparation af kanalbrons körbana, 
voro här utförda. Oaktadt det under året ovanligt låga vatten
ståndet hade dock djupet i hamnen befunnits för sjöfarten till
räckligt. 

Åmåls hamn. 
2'7 ra. under Venerns 1. v. y. 

Oaktadt Styrelsen i skrifvelse anmodat direktionen vidtaga 
de vid senaste besigtniug af inspektören nödige ansedda under
hållsåtgärder, hade dock under året ej några väsentliga för
bättringar eller reparationer ä hamnen skett. Vederbörande 
hade dock för afsigt att i stället för nu befintliga och delvis 
bristfälliga träbryggor uppföra en kaj af sten. 

Venersborgs vågbrytare 

befans fortfarande i fullgodt skick. 

Strömstads hamn. 
Utefter kajerna och i elfmynningen '.V» a 3'<> ni. under hafvets m. v. y. 

Endast arbeten i och för hamnens underhåll hade under 
året blifvit vidtagna. För den tillämnade ombyggnaden af ång-

båtskajen skulle under vinterns lopp sten framföras, men huru
vida sjelfva byggnadsarbetet kunde under 1888 påbörjas, vore 
beroende på om erforderliga medel kunde anskaffas. Ett stats
anslag vore för ändamålet önskvärdt. 

Uddevalla hamn. 

•t'<j a ">'2 m. under hafvets m. v. y. 

A denna hamnbyggnad hade under året vidtagits nödiga 
underhållsarbeten, sä att densamma befans i godt och oklander
ligt skick. Så hade stensättningen å kanalbankens yttre sida 
blifvit iståndsatt och cementfogad och samtliga lastbryggor för
sedda med förvaringspälar, å hvilka frihultsstockar blifvit an-
bragta, hvarförutom en ny lastbrygga blifvit uppförd midt för 
tullkammaren. A norra delen af hamnen hade jemväl verk
stälts muddring, så att å detta område erhållits ett djup af 4-75 
m., och skulle under år 1888 öfriga delar af hamnen upp-
nmddras till samma djup. 

Östra distriktet. 

Hjo hamn. 

ii'0 m. under Vetterns 1. v. y. 

Mot underhållet af denna hamn förekom vid besigtningen 
ej någon anmärkning, och var vattendjupet omkring 3 m., 
hvilket jemväl för sjöfarten visat sig tillräckligt. 

Jönköpings hamn. 

3'0 m. under Vetterns 1. v. y. 

Denna hamnbyggnad befans utan anmärkning, och hade 
den gamla rullbron öfver kanalen mellan yttre och inre hamnen 
blifvit ersatt med en svängbro och den vestra kajen för detta 
ändamål ombygd. De föreskri fna vattendjupen förefunnos 
jemväl i inre hamnen, hvarest muddring under året blifvit 
verkstäld. 

Grennu hamn. 

3'0 m. under Vetterns 1. v. y. 

Det under året ovanligt låga vattenståndet i Vettern samt 
tilltagande uppgrundning utanför hamnens yttre brygga hafva 
förorsakat, att denna ej kunnat användas, hvaremot och då 
muddring skett i den inre hamnen fartyg kunnat lägga till 
utmed inre sidan af södra hamnarmen. Af inspektionsfor-
rättaren har upprättats en ny pejlingskarta till ledning for 
nödiga åtgärder för hamnens försättande i fullt brukbart skick 
och för utvidgande af det segelbara området inom densamma. 

Hästholmens hamn. 

3'0 m. under Vetterns 1. v. y. 

Denna hamn inspekterades utan anmärkning. Då vatten
djupet utanför den i hamnen befintliga kajen endast var om
kring 2 m., hade vederbörande varit betänkta på att medelst 
muddring öka detta djup. De sedan flera år påtänkta, väl be-
höfiiga duc-d'alberna utanför lastbryggan hade ännu ej blifvit 
uppsatta. 
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Lidköpings hamn. 
3'0 m. under Venerns I. v. y. 

Mot underhållet af denna hamn förekom icke någon an
märkning, och pågick vid besigtningen förstärkning af sten-
betäckningen pä kistorna framför fvrpiren. Vattendjupet var 
i allmänhet omkring i) meter. 

Linköpings hamn. 
3'<) m. under Stängåns 1. v. y. 

Oaktadt någon nuuldring ej skett under aret, förefaiis dock 
det föreskrifna vattendjupet, och hade förutom den under ar 
lKSli nybygda stenkajen ytterligare en ny sådan blifvit upp
förd. 

Kalmar hamn. 
3i; ii 4M m. under hafvets m. v. y. 

Muddring och stenupptagning hade under aret pågått för 
erhållande af ökadt djup, men återstod dock ännu mycket, innan 
det tillämnade djupet komnie att uppnås. Djupet varierade vid 
l)esigtningen mellan 4 och (i meter. 

Oslcarsha mns ha m w. 
Utefter kajen 2'is ii 4'88 ra. under hafvets m. v. y. 

Denna hamn gaf ej anledning till någon anmärkning. Af 
behofvet påkalladt är anläggandet af en fast vågbrytare framför 
verkstadens yttre kaj. Genom verkstäld undersökning har funnits 
en delvis ny segelräuna, genom hvilken 7M ni. djupgående 
fartyg med säkerhet kunna införas i den inre hamnen. För att 
göra denna ränna bredare hade medelst dykare upptagits en 
stor mängd sten. 

Färjestadens hamn. 
1"8 ni. under hafvets m. v. y. 

Hamnen inspekterades utan annan anmärkning, än att trä-
kajen, ehuru nödtorftigt underhållen, behöfde ombyggas eller 
åtminstone grundligt repareras och det segelbara området ut
vidgas. 

Stora Hörs hamn. 
34s m. under hafvets m. v. y. 

Djupet varierade vid besigtningen mellan 2'iu och .'i', o m. 
Utmed södra gränsen pågick muddringen, hvaremot hamn
armarne och bryggan voro fårdigbygda. 

Visby hamn. 
Djup i inre hamnen 3'0 a 3'fi ni. under hafvets m. v. y. 

J> i yttre i> 30 ii 5'tf » » » » 

Förutom nödiga underhållsarbeten vid den inre hanmens 
kajer och bryggor hafva under året åtskilliga betonblock ut
lagts å vågb rytarens yttersida och körbanan ä väg bry tåren be
lagts med cement, hvarjemte vid besigtningen s. k. högkantsinur 
anbringades å södra pirhufvudet på gamla våghrytaren. 

Gnisvärds hamn. 
Djup i inseglingen To ni. under hafvets in. v. y. 

» i hamnen 0'U » » )> » 

Denna gaf ej anledning till någon anmärkning. 

Klinte hamn. 
Djup i inseglingsrännan 3'G m. under hafvets m. v. y. 

» i hamnbassinen 3'<> » » » T> 
ii vid lastbryggan 3'3 i> » » » 

Ilamnbryggans betäckning och frihult erfordrade reparation, 
hvarom vederbörande förständigades iifvensom att inseglings-
rännan borde befrias från derstädes befintlig sten. 

Tomteboda hamn. 
Djup i inseglingen V2 m. under hafvets m. v. y. 

» inuti hamnen 0'fi ii 0'i) » » » » 

Härvid måste anmärkas, att hamnarmarne borde, för att 
bättre uppfylla sitt ändamål, höjas genom stenfyllning, och in
loppet, som vid lågt vattenstånd har ett djup af endast 0'6 ni., 
upprensas; men dä bottnen är svårarbetad och bergbunden, kan 
sådant arbeten svårligen utföras utan understöd af allmänna 
medel. 

Jlerta hamn. 
0'9 ii lTi m. under hafvets m. v. y. 

Under året hade reparationer utförts å den äldre östra 
hamnarmen och skulle, enligt vid besigtningen leninad uppgift, 
ytterligare arbeten utföras for stärkande af denna hamnarm. 

llonc hamn. 
Djup i inseglingsrännan 4'2 m. under hafvets m. v. y. 

ii vid nya lastbryggan 3"ii >i )> ii j> 

Mot underhållet af denna hamn förekom vid besigtningen 
ej någon anmärkning. 

Mellersta distriktet. 

AsJcersunds hamn. 
3 m. under Vettems 1. v. y. 

Kajen var vid inspektionen i godt skick. Ar lSSf) hade. för 
en kostnad af o,tXX) kronor, pä hamnkajen uppsatts en fristå
ende lyftkran, bärande f>l kg. 

Trosa hamn. 
1"8 ni. under hafvets 1. v. y. 

i inloppet 2'1 » » i> » 

Till följd af uppslanining från Trosaän hade hamnen något 
uppgrundats; men hade muddring till halfva området egt rum 
under föregående vinter och skulle återstående muddringsarhete 
verksfällas under loppet af påföljande vinter. För öfrigt före
kom ej anledning till anmärkning. 

Oxelösunds hamn. 
Invid kajen 3'fi ii fr» m. under hafvets ra. v. y. 

Vid denna hamn voro förhållandena vid besigtningen de
samma som under närmast föregående åren. 

Kajbyggnaden rid segelleden i Enköpinysån. 

1 enlighet med faststäld ritning hade närmast skibordet 
bygts en 27 ni. lång stenkaj och utanför denna en ii m. bred 
träbrygga, afsedd såsom tilläggsplats för mindre båtar. Närmast 
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intill denna äfvensom vid södra delen af hamnbassinen voro 
uppförda triikajer. Tvenne i hamnen befintliga grund, hvilka 
till två tredjedelar voro vid inspektionen bortskaffade, skulle 
enligt upplysning från hamndirektionen, helt och hållet bort
tagas under loppet af sommaren. 

II. Brobyggnader. 

Södra distriktet. 

Långebro vid Kristianstad. Förut anmärkta brister å 
denna bro hade efter uppmaning från Eders Kongl. Maj:ts Be-
fallningshafvande någorlunda afhulpits; men som svängbron var 
i sådant skick, att den icke kunde öppnas, anmodades hamn
styrelsen i Kristianstad, hvilken det åligger att hafva tillsyn 
öfver denna del af bron, att snarast möjligt afhjelpa befintlig 
felaktighet. 

Vestra distriktet. 

Köpmannebro har ej undergått någon förändring. 
Bron öfver Norselfven mellan Lillnor och Malöga 
samt bron öfver Göta elf mellan Göteborg och Hisingen 

voro i godt skick och föranledde icke till någon anmärkning. 
Bron öfver Göta elf vid Trollhättan. Brobyggnaden, till 

hvars öfverbyggnad ändring i den faststälda planen blifvit af 
Styrelsen metlgifven, hade så långt framskridit att fem skift af 
terrassinuren till det vestra landfästet samt terrassinuren och 
två skift för det östra landfästet voro lagda; grundmuren till 
den vestra bropelaren var färdig och afsats för den östra sprängd 
i sjelfva berget. Det verkstälda arbetet var utfördt på nöj
aktigt sätt och af goda materialier. 

Östra distriktet. 

Bron öfver Svartån mellan Linköping och Berg. Vid 
föregående inspektion anmärkta brister voro nu afhjelpta. 

Ombyggnad af Tinge bro. Ombyggnaden befans vid in
spektionen utförd i öfverensstämmelse med den faststälda pla
nen med ett par mindre afvikelser, hvilka, särskildt med hän
syn till de stora kostnader Högsby socken för denna bro och 
för vägarbeten i öfrigt måst vidkännas, inspektionsförrättaren 
förordat till godkännande, helst arbetet i öfrigt var på det om
sorgsfullaste sätt verkstäldt. Styrelsen har äfven den 21 Nov. 
1887 godkändt arbetet. 

Mellersta distriktet. 

Broarne öfver Stora och Lilla Hammar sundet i Vettem. 
Itöta i broanics körbanor föranledde inspektionsförrättaren att 
anmoda direktionen om underhållsåtgärders vidtagande. 

Bron öfver Arboga-ån vid Kungsör tarfvade likaledes re
paration ä körbanan, Ii varom direktionen anmodades gå i för
fattning. 

Ombyggnad af Oxbron öfver sjön liåfvcn mellan Sparre-
holm och Nyköping. Vid de särskilda inspektioner, som före
tagits, befans arbetet hafva så fortskridit, att afsyning kunde 
ske den 16 Oktober 1887. 

Öfre Norra distriktet. 

Bro öfver Ume elf vid Umeå stad. Vid inspektionen lie-
fans såväl körbanan och staketet som spännbjelkarne angripna 
af röta, i följd hvaraf inspektionsförrättaren i skrifvelse anmodat 
direktionen att vidtaga nödiga reparationer. 

Bro öfver Ume elf i närheten af Askilje by inom Sten-
sele socken af Vesterbottens län. Arbetet var utfördt enligt 
faststäld plan. Oaktadt ett par mindre anmärkningar har ar
betet af inspektionsförrättaren förordats till godkännande, då 
brobyggnaden i dess helhet befans tillfredsställande. 

Bron öfver Yindclelfven vid Vännäs har ej gifvit anled
ning till någon anmärkning. 

Bron öfver Tore elf befans vid besigtningen i godt stånd 
med undantag deraf att .slitdäcket erfordrade någon reparation. 

Nedre Norra distriktet. 

Bron öfver Indalselfvcn vid Käfstanacken i Indals socken. 
Som arbetet med denna brobyggnad ej ännu påbörjats, har 
någon besigtniug ej egt rum. 

Bron öfver Ljusne elf i Jerfsö socken befans i godt skick. 
Endast jordbankarne på ömse sidor om bron hade satt sig I) 
till 4 cm. 

Bro öfver Angcrmanclfvcn vid Sollefteå. Till följd af en 
under förlidet är uppkommen skärning i strömfåran hade en 
sättning egt rum, men hade nödiga arbeten vidtagits till dess 
botande och till förekommande af ytterligare utskärning, och 
lemnade brobyggnaden vid besigtningen ej anledning till an
märkning. 

Bron i Hernösand hade visserligen undergått reparation, 
men torde i anseende till sin dåliga beskaffenhet ej länge 
kunna i nuvarande skick användas. 

Brobyggnad öfver Tåsjöåns båda grenar. Ansökan om 
befrielse från denna brobyggnad är hos Eders Kongl. Maj:t sökt, 
men ännu ej i nåder beviljad. 

III. Kanaler och farleder. 

Södra distriktet. 

Kanal genom Helgasjön samt Skafvenäs- och Tolg-sjöarne 
in i Asasjön och Bäppe—Helga—Tofta kanal. Sedan före
gående besigtning hafva båda dessa arbeten öfvertagits af sam
ma bolag. Vattendjupet var, till följd af det mer än vanligt 
låga vattenståndet i sjöarne, ej tillfi-edsställande, utan skrapade 
ångbåtar, som endast voro 0'9 meter djupgående, i botten på 
kanalen mellan Häppe och Helgasjön, ehuru denna del blifvit 
under föregående höst upprensad och fördjupad medelst bort
tagande af stenar. 

Kanalen genom Tofta-sundet är numera högst obetydligt 
trafikerad. 

Kanalen till Asasjön var vid besigtningen ännu under ar
bete, men kunde dock i sin helhet befaras. 

Slussen vid Aby, som utgör anläggningens vigtigaste del, 
var fullbordad och enligt särskild öfverenskommelse med entre
prenören upptagen till större dimensioner än som å den fast
stälda planen finnes angifvet. 



BESIGTNINGAR Å KANALER OCH FARLEDER. 25 

Slussbyggnaden vsiv utförd med berömvilrd omsorg och den 
enda anmärkning, som kunde framställas, var att straudskonin-
garne nedanför slussen voro för svaga ocli derför skadats af 
den starka ström, som uppstår vid slussens tömning. Denna 
olägenhet skulle dock enligt uppgift afhjelpas genom spant-
pälning och stenfyllning. 

Vid Tolg var en lastageplats anbragt, men var denna af 
svag beskaffenhet. 

Muddring pågick ännu vid besigtningen, men troddes ar
betet i sin helhet blifva fullbordadt inom Augusti månad. 

Vestra distriktet. 

Trollhättc kanal föranledde ej till någon anmärkning, och 
hade under året icke uågra andra arbeten än de vanliga under
hållsarbetena verkstälts. 

Dalslands kanal. Bland de företagna underhållsarbetena 
torde särskildt omnämnas: ombyggnad af 19 st. slussportar och 
af kaualbrou vid Krokfors samt utsprängning af en mötesbassin 
of van slussarne vid Lennartsfors. Vattenståndet var tillräckligt 
högt och trafiken å kanalen lifligare än vanligt. 

Seffle kanal med By elfeens segelled var nöjaktigt under
hållen och hafva dessutom under året anbragts 103'9 m. trä-
afvisare eller följare i Seffle bergskanal samt 81-6 m. strand-
skoning, hvarjemte uppsatts jernstaket och två kanaltrappor vid 
Seffle mötesbassin. 

Forshaga kanal var utan anmärkning underhållen. 

Albrektsunds kanal. Förhållandena voro i det hela de
samma som vid senaste inspektion, hvilken förrättades 1883. 

Farleden genom Bjömö- och Malösund. Åtskilliga under
hållsarbeten hade vidtagits, så att farleden var i fullgodt skick. 

Med anledning af att en ångare tornat i Malösund, hade 
inspektiousförrättaren anmodat direktionen undersöka, huruvida 
något grund på den uppgifna tömiugsplatsen funnes och i så 
fall låta uudanrödja detsamma. Enligt inspektionsförrättarens 
äsigt har dock påstötningen sannolikt skett utom rännan. 

Östra distriktet. 

Kinda kanal. Betydliga underhållsarbeten voro utförda på 
ett tillfredsställande sätt. 

Göta kanal med tillbehör befans vårdad ocli underhållen 
med all den omsorg, denna storartade anläggning kräfver, och 
hafva sådana förbättringar dera blifvit gjorda, som behofvet 
påkalladt. 

Mellersta distriktet. 

Åkers kanal och sluss. Vid inspektionen anmärktes, att 
omkring 300 m. ofvan slussen befans ett stenigt grund, gående 
snedt öfver kanalen; att ofvanför och nedanför slussen åter-
stodo lemningar efter vid slussens ombyggnad utlagda dammar 
samt att segelrännan mellan duc d'alben och moringen i Saltsjön 
vore smal, krokig och grund. I aflåten skrifvelse har direk
tionen anmodats att vidtaga nödiga åtgärder för undanrödjande 
af dessa olägenheter. 

Väg- och VaUenbi/ggnatlnntyrrlsenii berättelse. /,v,v". 

Ä Ilunö egor hade kanalen blifvit utvidgad, så att fartyg 
der kunna lägga till. 

Södertelje kanal föranledde ej till annan anmärkning, än 
att fogarne i slussmurarne behöfde strykas med cement, hvarom 
kanalstyrelsen underrättades. 

Vid verkstäld afvägning har framgått att nollpunkten på 
vattenskalan vid Södertelje sluss ligger på Mälaresidau O203 m. 
och på Saltsjösidan 0'192 m. öfver slusströskeln i Stockholm, 
medan förut antagits att vattenhöjden i dessa båda slussar 
varit lika. 

Upprensning af segelleden å Örsbaken samt farleden 
genom Skanssundet till Nyköping. Muddringeu å Örsbaken 
var vid besigtningen i det närmaste fullbordad, hvarefter mudder-
verket skulle nyttas upp i Nyköpings-ån i och för behöflig för
djupning, som, ehuru ej ingående i arbetsplanen, betingats af 
byggandet af en jernvägsbro öfver ån straxt ofvanför ångbåtar
nes tilläggsplats. 

Knapfors sluss och farleden på Timselfven. Mot under
hållet framstäldes icke anmärkning. Vid besigtningen hade 
arbetet med ombyggandet af bron öfver slussen ännu ej börjat. 

Strömsholms kanal. Åtskilliga underhällsarbeten hade ut
förts, sä att kanalen befans i fullgodt skick. 

Farleden till Köping befans i utmärkt skick och anmärktes 
endast, att de vid farledens mynning befintliga timmerkistorna 
voro ofvan vattenytan förfallna, hvilket jemväl var förhållandet 
med de från dessa kistor inåt land gående pålraderna. 

Som behofvet kräfver ett vattendjup lika med det vid 
Stockholms sluss, är man betänkt på en upprensniug af far
leden, som nu ej har större djup än 3-o till 3'3 m. vid Mäla
rens antagna lägsta vattenstånd. 

Hjclmarc kanal. Emot kanalens och slussames underhall 
förekom ej anledning till anmärkning, utan befunnos desamma 
i fullgodt skick; för öfriga arbeten, som ålegat Hjelmarens och 
Qvismarens sjösänkningsbolag, lemuas redogörelse i sammanhang 
med berättelsen om dessa sjöars sänkning (se vattenaftapp-
ningar). 

Eskilstuna kanal. Under vintern 188<S—1887 hade ett par 
slussportar blifvit ombyggda, och var kanalen för öfrigt hällen 
i ett utmärkt godt skick. 

Farleden genom Hjelmaren förbi Nordöu öfver Tandla-
viken och Närsjöfjärden till Hyndevadsån. Vid besigtningen 
voro muddriiigarna å Tandlaviken och Nässjöfjärden fullbordade, 
äfvensom genomfarten i grusäsen vid Hjelmarsund upptagen 
till fullt djup. Vid Nordön pågick ännu vattensprängning, 
men var arbetet sä långt framskridet, att en ångbåt kunde 
göra regelbundna resor till och från Hyndevad. 

Jtensning af IVdsttndet mellan Mörkön och fasta landet 
mellan Södertelje och 'fullgarn. Farleden befans hafva bibe
hållit sig med samma vattendjup, som vid senaste, är I8S3 
verkstälda besigtning. 

Farleden rid Almarestuket. En mindre uppgrundning 
förefans pä ett enstaka ställe, hvilket anmäldes. Eljest ingen 
anmärkning. 

Farleden i Frikssund. Afsyning af fördjupningsurbetot 
liar ännu ej kunnat verkställas, dä arbetet ej var fullt afslu-
tadt, hvilket förväntades kunna ske under loppet af Oktober 
månad 18S7. 

4 
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Farleden genom lirandalssund. Vid besigtningen befans 
af farledens hela bredd, som är 30 ra., en tredjedel vara fullt 
upptagen. 

Väddö kanal. Vattendjupet i kanalen har ej undergått 
någon väsentlig förändring sedan undersökningen 1884. Brist
fälligheter i hägnad en omkring bankarne vid norra kanalen 
jemte nödiga reparationer å brovaktarestugan anmäldes i skrif-
velse till öfvertillsyningsmaimen vid kanalen. 

Segelleden å Arboga-ån. Minsta vattendjupet i än var 
2'67 ni., under det att vattenmärket i hamnen visade endast 
2-4 3 m. 

Vid inspektionen anmärktes, att tvenne lastbryggor, den 
ena vid Svarthäll, den andra vid Ekerö, utan vederbörligt till
stånd voro under byggnad; och dä inspektionsförrättaren ansett 
dessa byggnader hinderliga för navigationen på ån, har han 
i skrifvelse till Eders Kongl. Majrts Befallniugshafvande hem
stält om förbud för desammas fullbordande. 

Farleden vid Kungsör. Vattendjupet hade ej undergått 
någon förändring och farleden var utan anmärkning. 

Farleden vid Qvicksund. Mot denna förekom ej annan 
anmärkning än att, kort före inspektionen, några mindre skador 
uppkommit genom påstötning af en kolpråm. 

Segelleden å Or sunds å. Hamnbryggan vid Ilögby helans 
mycket förfallet skick och hade skjutit ut, så att planen 

närmast kajen sänkt sig omkring 0-7 4 ra. 

Nedre Norra distriktet. 

Ilcrnösands kanal. Kanalen befans i tillfredsställande 
skick; någon uppgrundning hade dock skett midi, for en i ka
nalen utmynnande kloakledning. Angående den öfver kanalen 
ledande svängbron, se ofvau (under brobyggnader). 

Öfre Norra distriktet. 

Segelled till lyäcå jemte laslbryggn. Som den vid före
gående besigtning företagna pejlingen af segelrännan utvisade 
mer än tillräckligt djup, har någon undersökning af vatten
djupet under 18S7 ej företagits. Hamnbryggan var i god t stånd 
och arbetet för hamnkajens förlängning hade fortgått, 

Genomgräfning af Ilanholmsudden vid Luleå. Segel
rännan var upptagen till större djup än det föreskrifna och för 
öfrigt i god t skick. 

Jlensning af Tjufholmssundet vid Luleå. Afven denna 
led var upptagen till större än föreskrifvet djup; dock befans 
vid sydvestra mynningen en obetydlig uppslamning. 

IV. Dockbyggnad. 

Norrköpings docka. De vid förra besigtningen framstälda 
anmärkningar mot bordläggningen i dockan och mot. dock
portarna hade föranledt till nödtorftiga reparationer, men voro 
dock portarna af sådan beskaffenhet, att de af inspektionsförrät
taren ansågos böra ersättas med nya. 

Följande med statsbidrag understödda hamn- och brobygg
nader samt rensning af farled hafva under år 1887 blifvit 
godkända: 

C) Vattenaftappningsarbeten. 

Södra distriktet. 

Kronobergs län. 

Sänkning af sjöarne Målen, Karlsjön och Gransjön i 
Agimnari/ds sorken. Detta arbete har på grund af verkstäld 
afsyning blifvit af .Styrelsen godkändt. 

Aftappning af JJorrsjön i Söraby socken. Vid basigtnin-
gen voro omkring fem sjettedelar af hufvudkanaleu fullbordade 
och arbetet med omsorg utfördt. 

lleghring af Kåt-ån och torrläggning af kringliggande 
mader inom lhittaryds, Jierga och Ljungby socknar. Endast 
den del af hufvudkanalun, som faller mellan sektionerna 100— 
117 å den gillade planen, var vid besigtningen fullt färdig. 
I öfrigt hade kanalen endast å några få ställen full bredd och 
djuplek. Flere brister i arbetets utförande föranledde anmärk
ningar, hvilka jemväl delgåfvos vederbörande. 

Aftappning af Kåramula fly, tillhörande Kåramåla by, 
Kåramåla torp och Högaltult inom Nöbbeleds socken. Endast 
förberedande åtgärder för detta arbete hade vid besigtningen 
blifvit vidtagna. 

Torrläggning och odling af Pinna myr i Linnaryds, 
Tingsås och V äckel sängs socknar. Arbetet var vid besigtnin
gen i det närmaste fullbordadt samt oklanderligt utfördt; dock 
erfordrades å samtliga kanalerna en grundlig upprensning. 
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Blekinge län. 

Afdikning af en mosse, tillhörande hemmanen Hasselstad, 
Ettebro och Möllenäs / llonnehg socken. Detta arbete lim
pa grund af verkstäld afsyning blifvit af Styrelsen godkändt. 

Sänkning af Björkergds-sjöu jemte rensning af Nettrubg-
ihi samt uldihning för odling af madäiigar, tillhörande bgarne 
Fridlefstad, Mummelgcke, och Björkeryd i Fridlefstads socken. 
Endast en mindre sträcka af Imfvudkatmlen återstod ofullbordad, 
och hade arbetet blifvit ined .synnerlig omsorg utfördt. 

Kristianstads och Malmöhus län. 

Afdikning och odling uf mader invid Snälleröds-åu, till
hörande hemmanen T ridstorp, Vägasked, Skankhult, Munka-
yården, Aggarp, Anders-bggget och Snälleröds säteri i norra 
Itörums och Färingtofta socknar. Arbetet bar såsom fullbor
dad t blifvit af Styrelsen godkändt. 

Afdikning och odling af en del af Dufhults mosse, till
hörande Dufhults hg i Örkeneds socken. Vid besigtniugon 
var arbetet utan anmärk ning utfördt, bvadan afsyningsbevis 
med tillstyrkan om dess godkännande vederbörande meddelades. 

Afdikning och odling af mark, tillhörande hemmanet 
N:o 1 llunshv.lt i Örkeneds socken. Detta arbete har ej varit 
föremal för besigtning, enär detsamma enligt till inspektions-
förrättaren ingångna meddelanden icke blifvit påbörjadt. 

Afdikning och odling af sidlända marker, tillhörande 
ltönncholms gods i Stödhafs socken. JHnfvudkanalen äfvensom 
de flesta af bikanalerna voro vid besigtningen upptagna, och 
betans arbetet vara med omsorg utfördt, livarjemte odling af 
omkring 34-!> hektar verkstälts. 

Afdikning och odling af mark, tillhörande Ageröds säteri 
i Munkarps socken. Jemväl detta arbete hade med framgång 
fortskridit, .sa att hufvudkanalen och hufvuddikena' i kärren 
voro fullbordade, livarjemte dränering och odling af omkring 
24-7 hektar blifvit verkstälda. Arbetena voro med omsorg ut
förda. 

Hallands län. 

Torrläggning af Undars mosse i Steninge m. fl. socknar. 
Samtliga kanaler voro vid besigtningen upptagna, men dä vid 
afvägiiingen visade sig att en genomgående rensning erfordra
des samt dertill kom, att bottenbredden å en sträcka af hufvud
kanalen ej hade det i planen bestämda mått, kunde arbetet ej 
föl-ordas till godkännande. 

Afdikning af vattendränkt och frostförande mark till
hörande hemmanet Knopparp, under Vallens gård i Yoxtorps 
socken. Då detta arbete enligt ingångna meddelanden ännu 
icke blifvit påbörjadt, har detsamma ej varit föremal för in
spektion. 

Vestra distriktet. 

Elfsborgs län. 

Utdikning af Ekcnäs mosse i Frändefors socken på Dals
land. Detta arbete har såsom fullbordadt blifvit af Styrelsen 
godkändt. 

Utdikning of de s. k. Bjelkareds mader, tillhörande hem
manen Ujclkared, Sötestorp, Torkilstorp, Vimle, Holmen, Hors-
holmen. Strätc och Flate inom Skölfceneds och, Eriksbergs 
socknar. Vid besigtningen pågick det ännu återstående arbe
tet med laggdikena, hvilka voro i det närmaste upptagna, ehuru 
ej till fullt så stora dimensioner, som planen föreskrifver, men 
dock för behofvet tillräckliga. 

Afdikning af en frostförande mosse, tillhörande Lång
holmen X:o 1 i Vings socken och Kärragärde N:o 1 i 
Hällestads socken. Vid besigtningen pågick arbetet, livaraf 
omkring hälften var fullbordad. Mot de i sjelfva mossen 
upptagna dikena anmärktes, att dikesjorden blifvit lagd allt för 
nära intill kanten af dikena. 

Afdikning och odling af Hellestads och Flobg mader, 
tillhörande Brandstorp, Hellcstad liregården och Skattegården, 
Finnestorp med Tomten, Långas med Strömsholm och Trefen 
i Hellestads socken samt Vistaholms säteri, Vist Mdlom-
gården, Flobg Bosgården, Flobg Trädgården och Istorp i 
Flobg socken. Vid besigtningen pågick jemväl detta arbete, 
och voro omkring I500 meter af hufvudkanalen i det närmaste 
fullbordade. 

Afdikning och odling af mark, tillhörande Hökcrums sä
teri och Vings bg i Vings socken. Enär enligt till inspektions-
förrättaren ingångna underrättelser vederbörande ämnade åter
kalla ansökningen om låneunderstöd för ifrågavarande foretag, 
har detsamma ej varit föremal för besigtning. 

Afdikning af frostförande tu gra r, tillhörande hemmanen 
Vättungcn, Kårgd, Ödebyn och Björtveten i Backe socken. 
Af detta företag, hvilket enligt derom emellan jordegarne träffad 
öfverenskommelse desse en livar åtagit sig utföra å sina egor, 
voro vid besigtningen omkring tva tredjedelar fullbordade. Min
dre felaktigheter vid arbetets utförande anmärktes till rättelse. 

Afdikning och odling af sänka marker, tillhörande Mon, 
Hedemarken och Itinnane i Tvftedals och Eds socknar. Vid 
besigtningen var arbetet i det närmaste fullbordadt, och hade 
en stor del af den dikade jorden blifvit odlad och besådd. 

Vermlands län. 

Afdikning af Stordalsmgreu, Med skogskärren och 1'ors-
mgren vid Stöpafors i Suime socken. A detta toretag har 
under år 1887 icke verkstälts något arbete. 

Uttappning af sjön Faen och sänkning af Bgfjemet i 
Brunskogs socken. Detta arbetsföretag har under 18S7 be-
drifvits med större krafter än under något af närmast före
gående år, och har jemväl en god höskörd erhållits it den torr
lagda sjöbottnen. 

Sänkning af Lilla Emsen samt uttappning af Mark-
vattensjön och Lillsjöu inom (irums, Frgkergds och Xars 
socknar, Grums och Kils härad. Detta arbetsföretag hade 
ej kunnat bedrifvas med någon större arbetsstyrka, enär sjöhot t-
narne ej sä tillräckligt sjunkit samman, att de erhållit den för 
arbetets utförande erforderliga fasthet. 

Underhåll af sänkning ut af lljärns och Korsbg el frar i 
Nordmarks härad. Mot underhållet af ifrågavarande arbete 
förekom vid besigtningen ej annan anmärkning än att rensning 
på anvisade ställen erfordrades. 

http://llunshv.lt
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Östra distriktet. 

Jönköpings län. 

Af dikning vid Ugglekull, Gällaryd, Mosshult och Frcstbo 
i Gällaryds socken. Arbetet har såsom fullborcladt blifvit af 
Styrelsen godkändt. 

Sänkning af Skedesjön och Mycklaflon m. m. inom Hults, 
Edshults och Bella socknar. Vid besigtningen var vattenaned-
ningsarbetet fullbordadt, hvaremot det- till detta företag hörande 
odlingsarbete ej blifvit fullständigt afslutadt. 

Afdikning och odling vid OdensjÖ Toragård i Bamarps 
socken. Detta arbete har ej varit föremål för besigtning, enär 
det under 188(5 påbörjade odlingsarbetet ännu ej blifvit af
slutadt. 

Reglering af Brusadn jemte afdikning och odling af madcr 
vid Sjögle, Gäddehemmet, Högebro m. fl. gårdar inom llcssleby, 
Bella och Ingatorps socknar. Vid besigtningen var vattenafled-
ningsarbetet i det närmaste fullbordadt, hvarjemte en stor del 
af odlingen blifvit utförd. En afvikelse från den gillade pla
nen, som företagits vid utförande af hufvudkanalens Öfre del, 
blef, såsom varande en förbättring, af inspektionsförrättaren 
förordad till godkännande. 

Afdikning af mossar inom Brusaåns afdikningsområde, 
tillhörande Sjögle, Skuru och Ödshult i Hessleby, Bellö och 
Ingatorps socknar. Vid besigtningen hade arbetet ej påbörjats 
och ovisst vore huruvida detsamma komnie till utförande, enär 
samverkan intressenterne emellan saknas. 

Afdikning af sänka och frostförande mossar, tillhörande 
liannäs, Kolabo, Forshcda, Bolagdrd och Torskinge byar i 
Forsheda och Torskinge socknar. Vid besigtningen var arbetet 
fullständigt utfördt i enlighet ined faststäld plan, på grund 
hvaraf afsyuingsbevis med tillstyrkan om arbetets godkännande 
vederbörande meddelades. 

Reglering af Gnyltån jemte afdikning och odling vid 
Öfvcrhuli, Kidlboarp, Ekeberg, Bnkan, Sjögleryd, Amjölkebo 
och Stora Ökna i Ökna socken samt Klackenhult i Karlstorps 
socken. Detta arbete har ej varit föremål för besigtning, enär 
den pågående odlingen ännu ej blifvit afslutad. 

Sänkning af sjön Fyllen jemte afdikning och odling af 
mader, tillhörande Röshult och Intägten i Hångers socken, 
Fylleryd i Torskinge socken samt Boda, Väderås, Sjögården, 
Böke, Snufvebo, Drageryd, Stensabo med Tönnestorp, Ilödjebo, 
Jonsboda Norr- och Södergårdar, Tönnestorps prestgård och 
Dannäs säteri i Dannäs socken. Vid besigtningen var vatten-
atiedningsarbetet fullbordadt och odlingen till största delen 
verkstäld. 

Torrläggning af Rye mossar, tillhörande Hjeltaryd i 
Myresjö socken samt Flishult i Näsby socken. Vatteuaned-
niugen var i det närmaste fullbordad samt omkring hälften af 
odlingen verkstäld. 

Torrläggning af icke odlingsbara delar af Rye mossar 
inom Myresjö och Näsby socknar, .lemväl detta arbete var 
vid besigtningen i det närmaste fullbordadt. 

Reglering af Bjclkarumsån emellan Bjelkarum och Ryds 
qvarn för torrläggning af mark, tillhörande Ryd, Karlstorps 
herregård, Vimmarp, Nyboda, llusnäs och Gripshmd i Karls

torps socken samt Näs och Bjelkarum i Kråkhults socken. 
Omkriug två tredjedelar af hufvudkanalen hade vid besigtnin
gen blifvit upptagne. 

Afdikning af mossar invid Bjelkarumsån, tillhörande Ryd, 
Vimmarp, Nyboda, Gripslund, llusnäs skattegård och säteri 
i Karlstorps socken samt Näs och Bjelkarum i Kråkhults 
socken. Då detta företag har samma ahoppsgraf som det här 
ofvan närmast omför malda, fortskrida dessa båda arbeten sam
tidigt. 

Utdikning af frostförande mark, tillhörande Hjelmsås och 
Göljamålen i Säby socken samt Kornäs, Vifcastås och Gårcbo 
i Frinnaryds socken samt 

Afdikning och odling af sankmarker, tillhörande nämnda 
hemman. Dessa arbeten hafva ej blifvit besigtigade, men enligt 
livad vederbörande arbetsdirektioner meddelat har vid båda 
företagen omkring hälften af såväl kanal- som dikesgräfningarna 
blifvit verkstäld. 

Utdikning och odling af mark, tillhörande Klefshult och 
Nässja i Åkers socken. Vid besigtningen var arbetet på
börjadt, hvarjemte en del af den torrlagda marken blifvit odlad. 

Utdikning och odling af mark, tillhörande Stråkeved i 
Käfsjö socken samt Haradsö, Södra Nässja, Nässja Vester-
gård och Ledas i Åkers socken. Vattenafledningsarbetet var 
vid besigtningen påbörjadt. 

Torrläggning af nordöstra delen af Store mosse, till
hörande Klefshult och Nässja byar i Åkers socken. Detta 
arbete hade deremot vid besigtningen ännu ej blifvit påbörjadt. 

Huruvida de tre sist omförmälda arbetena komma till ut
förande är ovisst, enär erforderlig enighet intressenterne emellan 
för närvarande ej förefinnes. 

Kalmar län. 

Afdikning vid Björknäs, Bullébo, Hallersrum N:o 1 och 
2 samt Klocketorp i Djursdala socken. Detta arbete har så
som fullbordadt blifvit af Styrelsen godkändt. 

Afdikning och odling vid Tigerstad, Åkerö, Torp, Ruda, 
Tveta och Lundstorp m. fl. byar i Mörlunda och Tveta socknar. 
Då vattenafledningsarbetet under år 188b' blifvit fullbordadt 
samt, enligt hvad vederbörande arbetsdirektion meddelat, af 
odlingen ännu återstod omkring en tredjedel att utföra, har 
någon besigtning af detta företag ej skett under är 1887. 

Afdikning och odling vid Fugerhult, Gunnarsbo, Abro, 
Lundholm, Sandslätt, Linnarsmåla och Haraldsmåla inom 
Ryssby och Alcms socknar samt 

Sänkning af Granhidtssjön och afdikning af vattenskadad 
mark vid Bockar a by och piparebostället Granhult i Mörlunda 
och Högsby socknar. Hvad angår dessa två företag, voro vid 
besigtning vattenanedningsarbetena utförda, hvaremot odlingarna 
återstodo ofullbordade. 

Afdikning och odling vid Ödebo by i Alems socken. 
Detta arbetsföretag har af Styrelsen såsom fullbordadt godkänts. 

Afdikning och odling vid Södra Bäckebo, Hullingsmåla 
och Hvitemåla m. fl. hemman inom Alems och Ryssby socknar. 
Vattenafleduingen var vid besigtningen fullbordad samt ungefär 
hälften af torrlagda marken odlad. 

Reglering af Lillan och odling vid Flfvehidt och Skorpe
torp inom Döderlmlts socken samt Alseda, Skrika och Hälle-
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forshult i Fliseryds socken. Vid besigtningen var vuttenaflcd-
ningen fullbordad samt största delen af don torrlagda marken 
odlad. 

Sänkning af Borgc- och Vcdbormsträskcn. l'a grund af 
meddelad upplysning, att de ä detta företag för året utsedda 
arbeten ej blifvit utförda, liar detsamma ej varit föremal för 
besigtning. 

Jloisning af Hamna- och Långserumsbuckurnc. Af detta 
företag liar vattenalledningsarbetet utförts, hvaremot odlingen 
återstår. 

Afdikning och odling vid Bäekhult ni. fl. hemman i Mon
sterna socken. Vid besigtuingeu var vattenafledningen full
bordad; dock föranledde brister i dess utförande till anmärkning, 
för livilkas aflijelpande vederbörande erhöllo nödig anvisning. 
Hvad odlingen angår, både densamma endast till en del blifvit 
utförd. 

Invallning vid Skällenäs N:o 1 eller Bergqvara gård. 
A detta företag hade foga arbete verkstälts, enär nämnda egen
dom öfvergått till ny egare, hvilken ämnade inga med ansök
ning om erhållande af nytt kontrakt angående arbetets ut
förande. 

Afdikning och odling af Träskmosscit, tillhörande Moss-
berga. Af detta företag hade vattenafleduiiigen utförts, hvar
emot odlingen återstår. 

Invallning rid Stäflö och Kuleholm m. fl. hemman. Oetta 
arbete var vid besigtningen i det närmaste fullbordadt samt 
med omsorg utfördt. 

Afdikning och odling af vattenskadade marker, tillhörande 
södra och norra Gärdslösa. Vid besigtningen var vattenafled-
ningsarbetet i det närmaste fullbordadt. Af detsamma återstod 
erforderlig bottenrensning i dikena, af hvilka det s. k. Stör-
lingediket, efter att hafva blifvit upptaget, åter igenslamniat, 
för aflijelpande af hvilken brist vederbörande erhöllo nödig 
anvisning. 

Sänkning af sjön liyningcn jemte torrläggning och odling 
af mark, tillhörande egendomen llyningsnäs med flere byar 
och hemman. Vid besigtningen var föreslagna kanalen genom 
Hickleberget utsprängd och sjön torrlagd, hvarjemte de genom 
sjön gående kanalerna äfvensom afloppsdikena voro under arbete. 

Utdikning af vattenskadad mark, tillliörandc Hällcrum i 
Tuna socken. Vattenatledningen var vid besigtningen till stor 
del utförd. 

Sänkning af sjöarne Sjöglegöl samt norra och södra Gran-
sjöarne jemte afdikning och odling af mark, tillhörande hem
manen Granskata, Stora Sjögle, Skinberga, Vallnäs och Skäls
bäck i Fagerhults socken och Bockasjögle i Virserums socken. 
Som enligt bvad af vederbörande meddelats enåast en ringa del 
af detta arbete utförts, har detsamma ej undergått besigtning. 

Sänkning af liödsjömåla och Kroksjöarnc jemte afdikning 
och odling af vattenskadade marker, tillhörande Kroksjö, llöd-
sjömåla, Svångamåla och Käxgöl i Oskars socken. Vid be
sigtningen var hufvudkanalen till större delen fullbordad. 

Afdikning och odling af mark, tillhörande '/„ mantal 
Hällcrum litt. A inom Tuna socken. Vattenafledningxarbetet 
var vid besigtningen påbörjadt. 

Gotlands län. 

Afdikning af Hongänna myr i Öja, Fide och Hamra 
ni. fl. socknar. Detta arbete har under är 1887 icke inspekterats, 
enär det för dess fullföljande efter ny och utvidgad plan sökta 
lan ännu icke beviljats. 

Afdikning af Kuts myr, tillliörandc Sigdcs, Lilla och Stora 
Gläfvcs, Alilands, Sigsarfve, Fnges, Gejbjenne, Lindvede, Am-
niands och Kärna byar i Burs socken. Vid besigtningen hade 
omkring 1,040 m. af hufvudkanalens nedre del blifvit upptagna 
till fullt djup, hvarjemte öfre delen af samma kanal var under 
arbete. 

Skaraborgs län. 

Afdikning af en del af Munarp.i mossar inom Kinneveds, 
Göteveds och Luttra socknar. Vid besigtningen var arbetet 
utfördt i enlighet med den förändring i pianon, som Eders 
Kongl. Maj:t genom nådigt bref don 22 Oktober ISSli medgifvit. 

Utdikning vid Götereds by och liosenskog in. fl. hemman 
inom Göteveds och Grolanda socknar. Detta arbetsföretag har 
blifvit af Styrelsen godkändt. 

Iteglering af Bcrgmossebäeken jemte afdikning och odling 
af vattenskadad mark, tillhörande Kroken, Lund och Kola
mossen ni. fl. hemman inom Svenstorps, Versås och, Kyrkc-
falla socknar. Vid inspektionen var vattenaHedningsarbetet 
fullbordadt. En del af odlingen hade jemväl blifvit utförd. 

Sänkning af sjön Östen. De vid föregående ébesigtning 
anmärkta bristfälligheter voro nu rättade. lleträffande de s. k. 
Hornsbroarne föranledde dock dessas svaga byggnads.-ätt fram
ställning om deras ombyggnad. I ölrigt hade arbetet så fort
skridit, att detsamma syntes kunna blifva fullbordadt under 
loppet af 1888 års sommar, hvarförutom odlingen af den torr
lagda marken fortgått med framgång. 

Afdikning och odling af vattenskadad mark, tillhörande 
Sjögerds i K/cfra socken. Något arbete af betydenhet hade här 
ej blifvit utfördt. 

Afdikning och odling af mossar, tillhörande Långholmen 
och Itogcstorp i Luttra socken samt 

Afdikning och odling af vattenskadad mark, tillhörande. 
Marby och Bronäs hemman i Bjurums socken. Vid besigt
ningen af dessa företag voro vattenafledningsarbetena i det 
närmaste fullbordade. 

Mellersta distriktet. 

Stockholms län. 

Sänkning af sjön Trehörningen samt torrläggning och 
odling vid Stufsta eller Hörningsnus, Stufsta N:ris 1, X och 
f m. fl. hemman inom Huddinge socken. Arbetet var vid be
sigtningen i full överensstämmelse med den faslstälda planen 
utfördt och fullbordadt. 

Afdikning vid hemmanen Bcrmö och Österby i St. Pers 
och Haga socknar. Vid besigtningen hade de vid detta arbete 
förut gjorda anmärkningar enligt föreskrift blifvit rättade; hvar-
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jemte sprängning genom berg skett till ytterligare 20 meters 
längd. 

Rensning af Nederängs- och Sueåaruc för torrläggning 
och odling af mark, tillhörande Ncderängcn och Eke m. fl. 
ställen i Vidbo socken samt Örby i Skcptuna socken. Vid be
sigtningen var detta arbetsföretag fullbordadt, på grund hvaraf 
afsyningsbevis med tillstyrkan om dess godkännande veder
börande meddelades. 

Torrläggning och odling af mark, tillhörande Johanncshcrg 
m. fl. hemman i Närtana socken sand Berg och Helgåby i 
Skeptuna socken samt 

Rensning af Tarfän för sänkning af Tarfsjön samt torr
läggning och odling af mark, tillhörande Aby m. fl. hemman 
i Husby Långhundra socken. Vid verkstäld besigtning voro 
dessa arbeten i det närmaste fullbordade. 

Sänkning af sjöarne Lommaren, Ludden, Malstasjön, 
Fröfuna kyrksjö samt Oppsjön jemte odling och dikning af 
mark, tillhörande Norrtelje stad och åtskilliga hemman inom 
FrÖtuna, Malsta, Estuna, Husby och Skederids socknar. Det 
för dessa vattenområden gemensamma afloppet, Norrteljeån, var 
vid besigtningen upptaget till i planen bestämda mått, och 
hade, der ras förekommit, stranden befästats medelst dels päl-
ning och dels låga beklädnadsmurar, hvilka förstärkningsmedel 
dock syntes alltför svaga för att kunna uppfylla sitt ändamål. 
Mot de i planen faststälda brobyggnader, af hvilka allenast 
tvenne återstodo att uppföra, förekommo dessutom anmärknin
gar, som delgåfvos vederbörande till efterrättelse. 

Afdikning och odling af sänka marker, tillhörande Tibble 
boställe med flere hemman i Husby Långhundra, Skcptuna, 
och Vidbo socknar. Af den för dessa marker gemensamma af-
loppsgrafven hade omkring 2,000 meter blifvit upptagna, dock 
ej fullständigt till det bestämda djupet, hvarförutom arbete med 
ombyggnad af den s. k. Söthålsbron pågick och pä ändamåls
enligt sätt utfördes. 

Upprensning af Eckarån samt afdikning och odling af 
mark, tillhörande Anna m. fl. hemman i Valö socken. Vid 
besigtningen voro hufvudkanalerna på lämpligt sätt upptagna. 

Sänkning af Långsjön, Kundbysjön och Björken samt 
afdikning och odling af mark, tillhörande Tomta m. fl. hem
man i Rimbo och Skederids socknar. Vid besigtningen af 
detta företag, som omfattar en ganska väsentlig del af Norrtelje-
åns vattenområde och för livars utförande den nedanför Björken 
befintliga dammen vid Finsta qvarn måste borttagas, pågick 
arbete med fördjupning af vattendraget nedanför nämnda qvarn. 
Mot det verkstäkla arbetet förekom ej någon anmärkning. 

Afdikning och odling af mark, Ullhörande Kåtorp, Söder-
by, Lindris, Göinge, Häfverö prestgård, Hofgården m. fl. 
hemman i Häfverö socken. Vid besigtningen var dikningen 
fullbordad från Utsuudasjön till Stora och Lilla Vikarn samt 
derofvanför genom sprängning uti tvenne berg till närheten af 
Kåtorpsbäcken, utan att annan anmärkning mot det utförda 
arbetet förekom, än att bottnen i andra berget måste sänkas 
OM meter. De emellan Utsunda sjö och Stora Vikarn befintliga 
marker hade jemväl blifvit till största delen odlade. 

Sänkning af Löfsjön samt torrläggning och odling af 
mark, tillhörande Söderby, Vesterby och Vinaren m. fl. hem
man i Sorunda socken. Detta arbete, som påbörjades i Juli 
månad 188(1 och derefter fortgått under de mest gynsumnja för
hållanden, var vid besigtningen utförd t i full ofverens.staninicd.se 
med faststäld plan. 

Afdikning och odling af Stangan, tillhörande Neder Sö
derby, Norr Rang sta och Trollsta utjord i Sorunda socken. 
Vid besigtningen var hufvudkanaleiv fullständigt utförd i enlig
het med faststäld plan samt bigrafvarne till en del under arbete. 
Mot reveteringsmunirne i afloppets nedre del, såsom ej varande 
af fullt godkänd tillfredsställande beskaffenhet, framstäldes an
märkning. 

Upsalu län. 

Torrläggning genom invallning mot Fundboån jemte af
dikning och odling af mark, tillhörande Löfsta egendom i 
Fundbo socken. Oaktadt de svårigheter som mött, till följd 
deraf att den en gäng uppförda vallen ej kunnat motstå vattnets 
genomträngande, var dock arbetet vid besigtningen utfördt och 
var jemväl största delen af den invallade marken odlad. 

Afdikning och odling af mark, tillhörande Skämsta, Vallby 
och Bultebo byar samt Skogsbo boställe i Ticrps socken. Något 
arbete hade här ännu ej blifvit utfördt. 

Sänkning af Gårsjöame samt afdikning och odling af 
mark, tillhörande Tobo m. fl. hemman i Tegelsmora, Tierps 
och Vendels socknar. Hufvudkanalen var vid besigtningen i 
det närmaste upptagen. Beträffande ombyggnaden af den öfver 
vattendraget emellan de båda Gårsjöame ledande jernvägsbron 
å Upsala—Getle jeruväg, hade vederbörande arbetsdirektion 
träffat aftal med jernvägsbolaget om utförande af detta arbete 
mot ersättning af 5,000 kronor; varande detsamma dock icke 
vid besigtningen påbörjadfc. 

Södermanlands län. 

Hvargarns ängsodlingsföretag, omfattande afdikning och 
odling af vattenskadad mark, tillhörande Hvargarn samt Stora 
och Lilla Ladeby i Lista socken. Hufvudgrafvarne äfvensom 
större delen af bigrafvarne voro vid besigtningen utan anmärk
ning upptagna, och var största delen af den torrlagda marken 
jemväl odlad. 

Torrläggning och odling af mark, tillhörande Vallby m. fl. 
hemman i Gillberga och Lista socknar. Hufvudgrafvarne hade 
vid besigtningen under närmare ett år varit fullbordade, dock 
erfordrades i desamma rensning. Bigrafvarne voro jemväl i det 
närmaste upptagna och växte en rik hafreskörd å den torr
lagda marken. 

Vttappning af Rudsjön samt torrläggning och odling af 
mark, tillhörande Sörby i Thor sakers socken. Detta arbete 
var i det närmaste fullbordadt, oaktadt utförandet försvårats 
genom upprepade ras, hvilka man sökt förekomma genom 
spåntning, hvilket dock ej rätt lyckats, enär arbetet origtigt 
utförts, hvarför föreskrifter härutinnan vid besigtningen med
delades. 

http://ofverens.staninicd.se
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Örebro län. 

Sänkning af sjöarne Hjälmaren och Qcismarcn. Vid be-
sigtning af detta foretag förekom följande: 

Mot arbetet vid Notholnishamnen anmärktes, att sjelfva 
inloppet i kanalen, ehuru hufvudsakligen i öfvereiisstäiumelse 
med den för sjösänkningsarbetenas utförande faststäida planen, 
saknade önskvärd bredd mellan den östra hamnarmen och den 
vestra hamnarmens yttersta del och att för den skull deu västra 
hamnarmens inåtböjda del borde parallelt med farleden afskäras 
omkring 3 m. och segelrännans bottenbredd med samma mått 
ökas. Derjemte påpekades behofvet af segelrännans utprickuing 
inom hamnens område, cl. v. s. från deu vestra hamnpiren till 
jemnhöjd med den östra, hvilket bestyr kanalbolagets verk
ställande direktör åtagit sig, under förbehåll att en nödig efter-
rensning i hamninloppet utfördes af sjösänkningsbolaget, hvilket 
arbete vid besigtningen jemviil blifvit nöjaktigt utfördt. Mot 
underhållet i öfrigt af kanalen och slussarne förekom ej något 
att anmärka. 

Hamnen i Läppe var fullbordad i enlighet med den för 
detta arbetes utförande faststäida förbättrade planen. 

Mot arbetena vid Skebäcks hamn och Svartån förekonnno 
några mindre anmärkningar, med anledning hvaraf nödiga före
skrifter meddelades. 

Hamnarne vid Hartsbrandsudden och Hummelmyrsvikeu be-
sigtigades j em väl, utan att någon anmärkning mot arbetena 
förekom, och hade den förra af dessa hamnar, som anlagts i 
stället för den förutvarande Nanneberga hamnen, i afseende å 
såväl sjelfva inloppet som erforderligt skydd blifvit särdeles 
väl vald. 

I Qvismaredalen voro arbetena fullbordade å såväl den öfre 
delen frän Almbro till det s. k. Stensqvalet som nedanför ge
nom de två Qvismaresjöarne, hvilka härigenom blifvit torrlagda. 
För öfrigt pågingo muddringsarbeten vid sjön Östra Qvismarens 
utlopp i Telgeån, hvillcen befans till största delen i fullt an
tagligt skick. Endast ä några få ställen, förnämligast i närheten 
af Segersjö, återstodo större jordarbeten att utföra. 

Arbetena vid Hyndevadspasset undergingo jemväl besigt-
ning, och hade dammen derstädes under år 1887 ej erfordrat 
särskilda underhållsåtgärder. Enär äldre observationer gifvit 
anledning antaga, att nollpunkten å den vid Hyndevad utsatta 
vattenskalan, å hvilken sjöns vattenhöjd skall af dammästaren 
observeras, ej fullständigt öfverensstämde med Arninge märkes 
nollpunkt, efter hvilken sjöns vattenhöjd är bestämd, hafva ge
nom Kaptenen P. Laurells försorg jemförande observationer blifvit 
verkstälda, hvarigenom också konstaterats, att Hyndevadsskalan 
borde uppflyttas 33 mm. Detta oaktadt är skalan ännu orubbad, 
och antecknas vattenhöjderna efter nuvarande läge; men då 
med 1889 års ingång metersystemet måste införas, kommer den 
med anledning häraf erforderliga nya skalan att utsättas i 
överensstämmelse med Arninge märke. 

Vattenhöjd, aftappad. vattenmängd samt månads- ocli års-
medeltal öfver aftappad vattenmängd i sekunden redovisas i 
följande sammandrag af uppgifter om vattenaftappning från 
lljelniareu, nederbörd inom flodområdet ni. m. under är 1887: 

Anm. 1. Per ej särskild dag uppgifves. äro vattenhöjderna antecknade 
för sista dagen i motsvarande månad. 

Anm. ä. Såväl den korrigerade siffran för vattenhöjden, som vatten-
höjden för en aftappning enligt Laurells reglemente aro beräknade utan an
språk på någon fullständigare säkerhet. 

Den å skalan aflästa vattenhöjden, korrigerad för felet i 
skalans höjdläge, angifver dock endast undantagsvis den verk
liga höjden i sjön, hvårföre efter anteckningar om vimlens rikt
ning och styrka i särskild kolumn införts den vattenhöjd, som 
kan anses hafva varit sjöns verkliga medelvattenyta. Högsta 
vattenytan under året liar varit AM —147') eller 2{.) cm. lägre 
än högsta tillåtna vattenytan, hvilken iir AM—118, under det 
att lägsta vattenståndet nedgått till AM—181, eller 3 cm. under 
föreskrifvet lågvatten, som är AM—178. 

Aftappningen har sålunda under år 1887 varit större än 
en sträng tillämpning af gällande föreskrifter om lågvatten-
gränsen medgifvit, men har dock varit vida mindre än i syne
protokollen rörande sjösänkningen förutsattes. Dä nämligen dessa 
som normal antaga en aftappning af 21-5 kbm. i sekunden och 
ett minimum för undantagsfall af lf>-7 kbm. utgjort i medeltal 
allenast !>5 kbm. i sekunden med variation för olika månader 
mellan ir84 ocli 12'ss kbm. Att trots denna stränga hushållning 
vattenytan under år 1887 ej kunnat uppehållas vid faststäldt mini
mum, beror visserligen af brist pä nederbörd i allmänhet, men 
hufvudsakliga skälet torde ligga deruti, att den obetydliga vår
floden ende rum redan i Januari och Februari månader. De 
två senaste årens erfarenhet synes nämligen gifva vid handen, 
att en sommarnederbörd, understigande den normala, ej kan 
ersätta det vatten, som bortgår genom aftappning till lljelmare-
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kanal, afdunstning ra. m., än mindre lemna något öfverskott 
att aftappa vid Hyndevad. Det vill tvärtom synas, som skulle 
under tiden Maj—September 1887 vattenytan allenast genom 
afdunstning och Iljelmare kanals aftappning hafva sänkts ej 
mindre än 10 centimeter samt att under Juni—Oktober 1886 
motsvarande sänkning skulle uppgått till 11 cm. 

För aftappningen vid Hyndevad kan sålunda under ogyn-
samma nederbördsförhållanden ej påräknas annan tillgång än 
en del af det vatten, som inbesparas vid flöden. När dessa äro 
små och komma så tidigt som under år 1887 samt vattenför
rådet sålunda måste räcka för en jemförelsevis längre tid, er
fordras betydande sommarnederbörd, om ej vattenbrist skall på 
eftersommaren inträda. 

Nederbörden observeras vid sex stationer inom flodområdet, 
men den normala är ännu känd endast i Örebro, hvarest 1887 
års nederbörd redan från årets början understeg den normala, 
så att vid Mars månads utgång bristen hade uppgått till 43-5 
mm., vid Maj månads utgång till 40-3 mm., i Juni till 47-o 
mm., i Juli till 45-3 mm., i Augusti till 09-3 mm., i September 
till 58 mm., i Oktober till 69-2 mm., i November till 79'o mm. 
och vid årets slut till 66'5 mm. 

Så länge myckenheten af den jemförelsevis ringa aftapp
ningen genom Hjelmare kanal är okänd, kan ej exakt beräknas 
huru stor andel af nederbördsmängden, som afgått genom sjöns 
aflopp, men aftappningen vid Hyndevad synes för år 1887 uppgå 
till allenast omkring 28 procent af nederbörden inom flodom
rådet. 

Förut gällande instruktion för dammästaren lade synnerlig 
vifft på den redan skedda aftappning, hvarigenom sjöns vatten
yta skulle sänkas från den höjd den före sänkningen hade, till 
den höjd den efter densamma skulle intaga, men för aftapp
ningen efter sänkningens fullbordande bestämdes endast maxima 
och minima, och dessa med ledning af de i syneprotokollen 
cjorda antaganden, hvilka erfarenheten dock numera jäfvat. 
Med stöd af vunnen erfarenhet har Styrelsen derför den 20 Mars 
1888 utfärdat ny instruktion, hvars tillämpning kan antagas 
motsvara de anspråk, som med fog kunna ställas på reglerin
gen. Pä behofvet af att sj el fregistrerande peglar utsättas på 
passande ställen har Kaptenen A. F. O. Cederberg, åt hvilken 
kontrollen öfver aftappningen blifvit anförtrodd, fästat Styrelsens 
uppmärksamhet, men måste härmed anstå till dess nödiga medel 
dertill kunna anskaffas. 

Afdikning och odling af vattenskadad mark, tillhörande 
gårdarne Nynäs, Kilsgården, Fallet och Vrana, samtliga ly
dande under egendomen Nynäs i Ekeby och Sköllersta sock
nar. Detta företag var vid besigtningen i det närmaste full-
bordadt, och var jemväl största delen af den torrlagda jorden 
odlad. 

Afdikning af vattenskadad mark, tillhörande Mörby i 
Askers socken. Detta arbete var jemväl vid besigtningen i det 
närmaste utfördt. 

Sielcelsjö odlings företag och den i sammanhang dermed 
stående af dikning af frostförande, för odling ej tjenliga mossar 
i (iötlunda socken. Förslaget till detta storartade odlingsföre
tag har med synnerlig noggranhet upprättats af Kommissions-
lamltmiLtaren Tengvall, hvilken dervid beskrifvit och med siffror 
angifvit förekommande fixpunkters höjd öfver det s. k. Arningc-

niärket. Vid besigtningen hade icke allenast en högst be
tydlig del af afloppsdikena utförts i enlighet med den fast-
stälda planen, utan var derjemte grunddikning å stora sträckor 
verkstäld, och väntades å den torrlagda marken en skörd af 
minst 10,000 tunnor hafre. För att rätt kunna bruka dessu 
stora vidder, hade flere utgårdar med fullständiga kreatursbe
sättningar dera blifvit uppförda. 

Afdikning och odling af mark, tillhörande Bärsta och 
Ytterby i Stora Mcllösa socken samt vid Norrbyås, Ifusön 
och Söderön i Norrbyås socken. Jemväl detta arbete var till 
icke ringa del utfördt. 

Afdikning och odling af mark, tillhörande Kursta by i 
Lillkyrka socken. Vid besigtningen var hufvudarloppet utan 
anmärkning i det närmaste fullbordadt; och var jemväl den 
öfver samma aflopp faststälda brobyggnaden utförd. 

Nedre Norra distriktet. 

Kopparbergs län. 

Afdikning vid liansjön, Kyrkbyn m. fl. byar i Orsa soc
ken. Vid besigtningen befunnos samtliga diken vara upptagna. 
Mot afloppet från Enäsjön inom Ställbergs socken anmärktes, 
att på en sträcka af omkring 21 m. bottenbredden på grund 
af jäslerans sammansjunkning utgjorde allenast 2 m. i stället 
för 5-9 m., såsom planen föreskrifver. I öfrigt återstod af detta 
företag endast rensning af några enstaka diken. 

Sänkning af sjöarne Flädran och Backatjern samt utdik-
ning af kringliggande myrar i Svärdsjö socken. Vid besigt
ningen befans att de frän Backatjern och Flädran upptagna 
afioppskanalerna erfordrade upprensning, hvilken vederbörande 
också uppmanades verkställa. De i Svärdsjö befintliga myrar 
hade till största delen blifvit odlade, och förekom mot de upp
tagna dikena ej någon anmärkning. 

Afdikning af Banmyrcn, Ångmyrcn, Bcrgsänget och Ku-
lonisängct i Sofia Magdalena socken. Hvad angår underhållet 
af detta arbete, som redan år 18G9 fullbordades, befans vid be
sigtningen att dikena å flere ställen erfordrade rensning, hvar-
om jemväl föreskrifter vederbörande meddelades. 

Afdikning af Lekjärnsflotten, llöghalsflottcn och Osterriset 
m. m., tillhörande Nordanåkers och Skålö byar i Jerna socken. 
Vid besigtningen hade inom Jerna socken upptagits aflopps-
diken till omkring 12 mils längd. Mot underhållet af hvad som 
utförts var ej uågot att anmärka. 

Afdikning af Brökärna sjö med kringliggande myrar, 
tillhörande Brökärna by i Gagnefs socken. Afloppskaualen 
från Brökärna sjö, som rensades år 1886,' var vid besigtningen 
i försvarligt skick. Deremot voro dikena genom myren delvis 
illa underhållna, beroende derpå att tvist angående underhålls
skyldigheten anhängiggjorts. Intressenterne förständigades dock 
medelst en till dem aflåten skrifvelse att ofördröjligen försätta 
dikena i fullgodt skick. 

Afdikning af sjön Gran samt Bredflygten och Stigbomyren, 
tillhörande Forsgärde, Sunnanby och Tallrisets byar i Flöda 
socken. Vid besigtningen hade å nedre hälften af afloppet från 
sjöu Gran verkstälts rensning, hvaremot sådan ännu erfordrades 
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(i öfre delen af samma an opp iifvensom ii de flesta myrdikena, 
hvilken anmärkning delgafs vederbörande direktion. 

Gefleborgs län. 

Sänkning af llassdasjön i ]fassela och Bergsjö socknar. 
Detta företag var vid besiktningen fullbordadt, och hade sjö
sänkningen blifvit verkstäld till det i planen bestämda djup med 
en af vederbörande inspektionsförrättare föreslagen förändring 
i afloppskanalens sektion, hvilken förändring skulle, sä snart 
ritningarna deröfver inkomme, Styrelsens pröfning under
ställas. 

Följande understödda, redan afsynade arbeten inom länet 
hafva under är 1887 med hänsyn till underhållet inspekterats: 

A (dikning vid Backbergs och Norrbergs byar i Ofvansjö 
socken. Den från Gisjöu gående arloppskanalen var i oklander
ligt skick. Ofrige grafvar ocli diken voro delvis nyligen ren
sade, delvis mer eller mindre igengrodda. Af den torrlagda 
marken hade ej obetydlig del blifvit odlad och antagligt vore 
derför, att bristfälliga delar komine att för odlingens sknll upp
rensas. 

Afdikning af Fäbosjöns sankmarks område, tillhörande 
Yestcrbergs, Stoekbo och Vattans byar i Ofvansjö socken. 
Ehuru kanaler och diken ej på de senaste åren blifvit uppren
sade, syntes vattenafloppet dock vara obehindradt, hvariörutom 
och då största delen af den odlingsbara jorden vore under plog, 
det läge i jordegarens intresse att hälla dikena öppna, helst 
nyttan deraf under de år, som förflutit sedan arbetets fullbor
dande, tydligen framginge genom upphörande af förut nästan 
ärligen återkommande frostskador å skördarne. 

Afdikning af Kyrkmyrcn vid Sund, Ofrerberga. Wij, 
Akre, Ulfsta, Backen, Nyby, Prestbolet, Hallens och Wiks 
byar i Idenors socken. Arbetet var visserligen delvis ordent
ligt underhållet, men på åtskilliga ställen var hufvudkanalen 
igenslammad, på grund hvaraf inspektionsförrättaren i aflemnad 
skrifvelse förständigade vederbörande intressenter att å företaget 
verkställa nödiga upprensningar. 

Sänkning af sjön Ösaren och afdikning af kringliggande 
myrar, tillhörande Mackmyra bruk samt Jordåsens, (tsarens, 
Laggarbo, Trulsbo och Grufvctorps m. (1. byar i Valbo socken. 
Såväl arloppskanalen som dikena voro i fullgodt skick. Af hit
hörande mossar voro odlade omkring (K) hektar, å hvilka 
under året erhållits god sädesskörd, under det höskörden till 
följd af torka under försommaren utfallit under medelmåttan. 

Vesternorrlands län. 

Sänkning af sjöarne Norén och Bölesjön m. fl. i Attmars 
socken. Jemväl under år 1887 har detta arbete legat nere i 
afbidan på oafgjord rättegång. 

Afdikning inom Karbäckens by i Tåsjö socken. Vid be-
sigtningen pågick arbetet. Anmärkningar och föreskrifter, hvar-
till det utförda arbetet gaf anledning, delgäfvos vederbörande 
•arbetsledare. 

Underhållet af följande, förut af Styrelsen godkända arbeten 
liar under år 1887 inspekterats: 

Sänkning af Lindsjön vid Norr- och Sörlindsjö byar i 
Aitmars socken. Vid besigtningen befaus att, ehuru såväl sjelfva 

Väg- och VattenbyggiiadssiyreUcns berättelse. 1881. 

arloppskanalen som kanalen emellan sjöarne ej väl underhållits, 
de dock lemnade vattnet obehindradt aflopp. 

Sänkning af Högsjön vid Högsjö by i Indals socken. Mot 
underhållet af detta arbete förekom vid besigtningen ej någon 
anmärkning. 

Jemtlands län. 

Afdikning vid Billsta, Ifofs m. fl. byar i Hackas samt 
Kungsnäsets och Mänsta byar. i Näs socken. Vid besigtnin
gen var arbetet utfördt i öfverensstämmelse med faststäld plan 
med de i densamma af Styrelsen niedgifna förändringar. 

Afdikning vid Östra och Vestra Krokoms samt Säters 
byar i Bödöns socken. Jemväl detta arbete var vid besigtnin
gen fullbordadt och i öfverensstämmelse med faststäld plan 
utfördt. 

Afdikning vid Osa, Landsom m. fl. byar i As socken. 
Sedan föregående besigtning hade detta arbete fortskridit med 
godt resultat, enär pä grund af de verkstälda torrläggningarna 
de förut ofarbara myrarna, som sträckte sig emellan byarne, 
utan svårighet kunde passeras och enligt befolkningens utsago 
ej såsom förut spredo frostländighet i nejden. Några af direk
tionen ytterligare föreslagna förändringar i den faststälda planen 
blefvo af inspektionsförrättaren förordade till godkännande. 

Afdikning rid Osa, Tung, Gärde och Bästa m. fl. byar i 
As socken. Jemväl detta arbete hade sedan föregående ars be
sigtning på ett nöjaktigt sätt fortskridit. Dock återstod en del 
af de anmärkta sprängningsarbetena. 

Afdikning vid Skogsjö hemman i Hotagens socken. Detta 
företag har såsom fullbordadt blifvit af Styrelsen godkiindt. 

Afdikning vid Drärsetts och 1fagra byar i Bödöns socken. 
Detta företag hade på ett sätt, som ej föranledde anmärkning, 
fortskridit, och pågick dikningsarbetet, hvaraf omkring hälften 
blifvit utförd. 

Afdikning vid Högsta, Gåjc och Backens byar i Hallens 
socken. Detta arbete, som delegarne enligt öfverenskoiimielse 
verkstält en livar inom sitt område, var vid besigtningen pä 
ett nöjaktigt sätt utfördt i öfverensstämmelse med faststäld plan. 

Afdikning rid Möckeldsens, Yälje och Kläppe byar i 
Marby socken samt 

Afdikning vid \'estra och Östra Kälen, Kålens uppgårdar 
samt Kälabacken i Bödöns socken. Jemväl dessa arbeten voro 
utan anmärkning utförda. 

Afdikning af vattenskadade, frostförande marker inom 
Landsoms by i Myssjö socken pågick utan anmärkning. 

Afdikning af frostförande myrar, tillhörande Vesteråscns, 
Österåsens och Borgens m. fl. byar i Ovikens socken. Omkring 
hälften af detta företag var vid besigtningen utförd. 

Afdikning af frostförande myrar, tillhörande lijärne. 
Fåkers, Klåxtlscns samt Kläppgärde byar i Näs socken. Detta 
företag, som delegarne enligt öfverenskoinmelse en livar inom 
sitt område skola verkställa, var till omkring t vit tredjedelar 
utan anmärkning utfördt. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom byarne Svens-
åsen, Sölfbacken, liltnäset och Yttergärde inom Örikens socken. 
Omkring hälften af detta arbete var vid besigt ningen fullbor-

f. 
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dad. Någon anmärkning mot det verkstälda arbetet före
kom icke. 

Afdikning och odling af Sjömyren, tillhörande Iffelnäs 
J\':o 1 i Hallens socken. Endast en ringa del af detta företag 
hade vid besigtningen bliiVit utförd. 

Utdihning af frostförande marker inom Hamre by i Are 
socken. Detta arbete pågick utan att annan anmärkning kunde 
mot detsamma framställas, än att dikesjorden blifvit upplagd 
för nära dikeskanterna, hvilket förhållande intressenterne dock 
förklarade endast vara tillfälligt. 

Afdikning af frostförande myrar, tillhörande Grenas— 
Kålens by i Hammerdals socken. Vid besigtningen hade ar
betet nyss påbörjats. 

Afdikning af frostförande mark, tillhörande Ollsta och 
Österåsens byar i Häggenås socken. Af detta företag hade 
vid Österås ej något arbete utförts och vid Ollsta endast en 
ringa del. 

Afdikning af frostförande mark, tillhörande Görviks by i 
Hammerdals socken. Detta arbete hade vid besigtningen ännu 
ej påbörjats. 

Underhållet af nedan stående arbeten i Jemtlands län be
siktigades och befans sålunda: 

Afdikning af sjö och myrar vid Kläppe by i Kyrkas 
socken. Sänkning af Kläppesjön hade gifvit ofördelaktigt re
sultat, enär isen vårtiden stänger utloppet, så att öiVersvämning 
på ängsmarkerna med åtföljande isbränua uppstått, hvaremot 
utdikuingeu vid Kläppe by visat särdeles god verkan i afseende 
å markens odling. Mot underhållet af sistnämnda arbete före
kom ej någon anmärkning. 

Afdikning af Gurdtjern vid Bräcke by i liräcke socken. 
Underhållet gaf ej anledning till annan anmärkning, än att 
atloppskanalen erfordrade rensning från sten, som nedfallit från 
sidolutningarna. 

Afdikning vid Tängerdsens och Gärde byar i Offerdals 
socken. Emot underhållet af detta företag förekom ej någon 
anmärkning. 

Öfre Norra distriktet. 

Vcsterbottens län. 

Afdikning vid Bobackens och Balkariså byar samt regle
ring och sänkning af Ängesjön i Bygdeå socken. Vid be
sigtningen var arbetet fullbordadt och så utfördt, att det af 
inspektionsförrättaren förordades till godkännande. 

Afdikning vid Åby by i Säfvars socken. Sedan enligt 
Styrelsens beslut vederbörande intressenter ålagts fullborda hvad 
som vid 188G års besigtning återstod af detta företag, nämligen 
upptagandet af dikena ä Degermyren, har under året arbete 
härmed pågått, dock utan synnerligt resultat, enär de upptagna 
delarna af dikena till följd af markens lösa beskaffenhet åter 
igensjunkit, men skulle arbetet ånyo företagas under vinterns 
lopp, sedan lämplig frost inträdt. 

Afdikning vid Stöcksjö by i Umeå socken. Vid besigt
ningen befans arbetet fullbordadt med de afvikelser från planen, 
som vid 1886 års inspektion anmäldes och af syneförrättaren 

förordades, hvarför afsyningsbevis med tillstyrkan om arbetets 
godkännande blef till vederbörande aflemnadt. 

Afdikning vid llömeå by i Umeå socken och afdikning 
tillhörande Hörnen aktiebolag. Pä det för dessa begge i för
bindelse med hvarandra stående foretag gemensamma afiopps-
diket hade sedan föregående besigtning arbetet fortskridit, sä 
att såväl detta som öfriga des<a företag iillhörande arbeten 
syntes kunna blifva fullbordade inom 1888 års inVån". 

o r ? 

Afdikning vid Gullsjö, Högåkcrs och Bergbäcks krono-
nybyggen i Vännäs socken jemfe hemmanet Näsland i Umeå 
socken. Arbetet var vid besigtningen fullbordadt med de vid 
föregående besigtning förordade afvikelser från pinnen, sä att 
afsyningsbevis med tillstyrkan om detsammas godkännande af 
inspektionsförrättaren till vederbörande afiemnades. 

Afdikning vid Degerfors by i Begerfors socken. Vid detta 
arbete hade sedan föregående besigtning föga åtgjorts, så att 
omkring 250 meter al' de i planen bestämda diken ännu åter-
stodo att upptaga, hvarförutom de en gång färdiga dikena till 
följd af utskärningar och igenslamning erfordrade upprensning, 
och anmodades vederbörande att ombesörja spåntuing till skydd 
mot inträffad betydligare utskärning. 

Afdikning vid Tjärns by i Burträsks socken. Vid besigt
ningen befans, att samtliga i planen ingående diken och grafvar 
blifvit upptagna. A afloppsgrafven från Tjärn, hvarom i före
gående års berättelse förmäles, hade till förekommande af igen-
slamningar, der sådana inträffat, anbringats trätrummor med 
jordfyllning öfver desamma, hvilken anordning syntes ändamåls
enlig, och som arbetet blifvit fullbordadt utan någon väsentlig 
anmärkning, blef afsyningsbevis med tillstyrkan om dess god
kännande af inspektionsförrättaren aflemnadt. 

Afdikning rid Andersvattnets by och hemmanet Mullbcrget 
i Burträsks socken. De vid föregående besigtning anmärkta 
felaktigheter voro nu fullt afhulpna, hvadan, och då detta 
företag blifvit utan anmärkning utfördt, afsyningsbevis med 
tillstyrkan om godkännande jemväl blef till vederbörande af
lemnadt. 

Afdikning vid Äbyn i samma socken. Vid besigtningen 
var detta företag fullbordadt med undantag af tre diken vid 
Tallänget, beträffande hvilka det visat sig, att desamma, oak-
tadt flere förnyade rensningar, icke blifvit bestående, men dä 
omförmälda diken vore af ringa vigt samt i sitt nuvarande 
skick i det närmaste motsvarade det med dem afsedda ända
målet, ansåg sig inspektionsförrättaren, i betraktande af att 
arbetet för öfrigt blifvit på ett synnerligt omsorgsfullt sätt ut
fördt, böra tillstyrka dess godkännande, och blef jemväl afsy
ningsbevis med sådan tillstyrkan till vederbörande aflemnadt. 

Afdikning vid Perlsiröms och Hornträsks byar i Jörns 
socken. Detta arbete var vid besigtningen, med rättelse af 
förut anmärkta felaktigheter, på ett nöjaktigt sätt utfördt, hvar-
före inspektionsförrättaren aflemnade afsyningsbevis med till
styrkan om dess godkännande. 

Afdikning vid Svarttjcms by i Löfångers socken. Jemväl 
detta arbete hade utan anmärkning blifvit utfördt, på grund 
hvaraf och sedan utdrag af räkenskaperna och andra uppgifter, 
som vid besigtningen ej funnos tillgängliga, kommit inspektions
förrättaren tillhanda, denne skulle afgifva afsyningsbevis med 
tillstyrkan om arbetets godkännande. 
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Afdikning af Vehomarksträskct och Kclutjcrn samt torr
läggning af närliggande myrar och vattenskadad mark, till
hörande bgarnc Vebomark, liäckboda, Mårtensboda och Stor
sandsjön i Löfångers socken. Vid besigtningen befans, att af-
loppsgrafven frän Yebomarksträsket blifvit i det närmaste upp
tagen, äfvensom at t arbetet med hufvudgrafven genom träsket 
fortskridit till nära hälften af sin fullbordan, livilken sistnämnda 
gräfning dock betydligt försvarades genom bottnens löshet. 
Hvad angick torrläggningen af Kelntjern, hade detta arbete 
blifvit fnllbordadt och blef jemväl af inspektionsförrättaren för-
ordadt till godkännande. 

Afdikning rid liagvaldsträsks hg i Skellefteå socken. Som 
arbetet vid besigtningen var utan anmärkning ut förd t, blef af-
svningsbevis med tillstyrkan om detsamma godkännande af in-
spektionsförrättaren utfärdad t. 

Afdikning vid Vengsjö hg i Vännäs socken. Detta arbete 
var i det närmaste fnllbordadt, sa att endast en del efterarbeten 
återstod, sä^om bortförande af jorden frän dikeskanterna samt. 
rensning m. in., bvilka arbeten vederbörande förständigades att 
skyndsamt verkställa. 

Afdikning vid Hörnsjö bg i Xordmalings socken. Arbetet 
var vid besigtningen fnllbordadt med vissa mindre afvikelser 
frän planen, bvilka dock ej voro af sådan beskaffenhet, att in
spektionsförrättaren deraf hindrades utfärda afsyningsbevis med 
tillstyrkan om arbetets godkännande. 

Afdikning vid Xorsjö bg i Xorsjö socken. Vid besigt
ningen pågick arbetet, hvaraf endast omkring hälften var 
utförd. 

Afdikning vid Klingnäs hg i sist nämnda socken. Af 
dikningen, hvars hela längd utgör f>,(iä3 meter, voro endast 
omkring UOO meter utförda. 

Sänkning af Höträskct och Granträsket inom Alorbgn, 
Östanträsks, Sunnanträsks och Granträsks hemman i Säfrars 
socken. Vid besigtningen befans, at t grafven genom llöträsket 
fram till rågången mellan Sunnanträsks och Ostanträsks egor 
blifvit pa ett nöjaktigt sätt upptagen, men at t den del af 
samma graf, som sträcker sig öfver Östanträsks och Morbyns 
mark, blifvit pä ett otillfredsställande sätt utförd, h v ar före den 
samma erfordrade ytterligare uppmuddring och rensning, bvilka 
återstående arbeten vederbörande direktion förständigades verk
ställa. 

Afdikning vid Söderviks bg i Umeå socken. Arbetet på
gick utan anmärkning, och hade under år 1887 dikning verk
stälts till en längd af 1,700 meter. 

Afdikning vid hyarne Granhäcksfors och Aliden i sist 
nämnda socken. Af det (J,475 meter långa dikuingsarbetet 
hade omkring 6,800 meter blifvit upptagna, men erfordrade 
delvis rensning. Inspektionsförrättaren anmärkte at t planen 
var ofullständig på så sätt, at t de detta företag tillhörande vid
sträckta myrarna ej kunna genom det föreslagna dikiiiugs-
arbetet tillräckligt torrläggas, enär dertill erfordrades såväl 
paralelldiken med tvärdiken som sammanbindning mellan Here 
af planens dikeslinier. 

Afdikning af frostförande marker, tillhörande Manjaurs 
hy i Degerfors socken. Af dikningsarbetet hade omkring 

2,500 meter blifvit upptagna utan a t t dock vara i fullständigt 
skick. 

Afdikning af frostförande myrar, tillhörande Örafvecns 
bg i Lycksele socken samt 

Afdikning af en frostförande myr, tillhörande Idvattnefs 
bg i Vilhelmina socken. Enär frän vederbörande arbetsdhek-
tioner anmälts, at t endast obetydligt arbete verkstälts å dessa 
företag, hafva desamma ej under är 1887 blifvit besigtigade. 

Afdikning af frostförande myrtrakter rid Xorsjö hy i 
Xorsjö socken. Vid besigtningen pågick arbetet, hvaraf om
kring hälften var utförd. 

Afdikning vid Kräkångers och Brännkälens byar i Löf-
ångers socken. Af detta arbete, som påbörjades hösten 1K8(>, 
var jemväl omkring hälfteii utförd. Vissa föreskrifter till iakt
tagande vid arbetet delgåfvos vederbörande. 

Underhållet af följande med statsunderstöd utförda företag 
besigtigades, nämligen: 

Afdikning af JJumgrcn och Hut rusket vid Ldngnäst rusks 
bg i Jörns socken. Detta for omkring 20 år sedan utförda 
företag var i nöjaktigt skick, sedan intressenterne, efter det 
laga skifte öfvergatt nämnda by, verkstält de för dikenas un
derhall nödiga reiiMiingsarbeten; och hade den vidsträckta 
myren under årens lopp delvis blifvit. odlad, hvarjemte träsket 
befans torrlagdt och bärande en rik foderskörd. 

Afdikning rid Vallens by i Löfångers socken. Mot nere 
vigtiga afloppsdiken förekom nio anmärkningar, hvaremot andra 
voro på ett nöjaktigt sätt upprensade. 

Norrbottens län. 

Afdikning uf Vunsjurr, tillhörande Vänsjärvs hemman i 
Of ver Kali.r socken Vid besigtningen var arbetet i det när
maste fnllbordadt och sedan återstående rensningsarheten der-
efter blifvit verkstälda. har vederbörande inspektionsförrättare 
utfärdat afsyningsbevis med tillstyrkan om arbetets godkän
nande. 

Afdikning af sjön Xorsjärv vid Jlödupjis bg i summa 
socken. Sedan föregående besigtning hade företaget pa ett 
anmärknings-fritt sätt fortskridit, och pågick arbetet med den 
stora aflopjisgrafven, livilken delvis var fullt färdig och försedd 
med stenläggning, der sådan föreskrifvits. 

Afdikning vid Skröfvcns hy i Gellivara socken. Detta 
arbete var vid besigtningen i sådant skick, att det af inspek
tionsförrättaren förordades till godkännande. 

Sänkning af sjön Lambur i Arvidsjaurs socken. Arbetet 
hade sedan föregående besigtning fortskridit med lofvärd både 
raskhet och omtanke. De i den djupa atloppsgrafven förut be
fintliga stödjemurar, hvarä under senaste vårfloden inskjutnin
gar egt rum, hade i sin helhet blifvit omlagda, hvarvid botten-
bredden i grafven ökats. Af den 1,1K.K.) meter länga grafven 
aterstodo endast 40 meter at t upptaga, innan den lösa sjö
bottnen uppnåddes. 
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Nedan stående vattenaftappningsarbeten blefvo under år 
1887 godkända, nämligen: 
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D. Enskilda jernvägar. 

a) För trafik öppnade. 

Södra distriktet. 

1. Malmö—Trelleborgs jernväg. 

För denna jernväg, som den 17 Ajtril 188(5 r>|>|>n;uU\s tor 
allmän trafik, utfärdades afsyningsbetyg don 2(5 Maj 1S87. 

Rullande materielen hade sedan jernvägens ö|)])iiande för 
trafik ökats med 10 vid Atlas' verkstäder tillverkade godsvagnar. 

2. Malmö—Ystads jcrnväg. 

Vid inspektionen af denna jernväg gjordes noggrann under
sökning af brons öfver Villie å vid Rydsgård öfverbyggnad af 
trä, som betans vara angripen af röta, dock ej i sa hög grad 
att det ansågs medföra någon fara för den närmaste tiden. 

0,827 syllar blefvo utbytta och 5,214 meter förslitna skenor 
af jern ersatta med förut begagnade, men dock fullt brukbara 
dylika af samma materiel, hvilka erhållits vid det ä linien 
Börringe—Marsviusholm gjorda utbytet af 41.040 meter skenor 
af jern mot sådana af stål. 

o. Börringe — Anderslöfs jernväg. 

4. Anderslöf—Östra Torps jernväg. 

A dessa jernvägar, af hvilka den sist nämnda den 19 Okto
ber 1887 erhöll tillstand att upplåtas för allmän trafik, hafva 
endast mindre underhållsarbeten verkstälts. 

Rullande materielen ökades med anledning af bandelens 
Anderslöf—Östra Torp öppnande för trafik med 1 lokomotiv af 
tysk tillverkning och 12 godsvagnar, tillverkade vid Kockums 
mekaniska verkstad. 

5. Lund—Trelleborgs jernväg. 

Vid Hospitalets hållplats utlades ett 103 meter långt stick
spår. 

6,000 syllar blefvo utbytta och 2,227 meter jernskenor 
ersatta med skenor af stål. 

Kullande materielen tillökades med 20 godsvagnar. 

6. Lund—Kjeflinge jernväg. 

För denna jernväg utfärdades afsyningsbetyg den 14 De
cember 1887. 

Vid Lunds station uppsattes uteslutande för denna jernvägs 
behof en i samband med stadens vattenledning stående vatten
kastare. 

7. Malmö—Billeshohns jernväg. 

För denna under år 1880 för trafik öppnade jernväg ut
färdades afsyningsbetyg den 23 Maj 1887. 

Vid afsyningen hade rullande materielen ökats ined ett 
lokomotiv och 44 godsvagnar. 

8. Ystad—Eslöfs jernväg. 

(5,030 syllar blefvo utbytta och 1,476 meter förslitna skenor 
af jern ersatta med förut begagnade, men dock fullt använd
bara dylika af samma materiel, hvilka erhållits vid det å linien 
Svenstorp—Vollsjö gjorda utbytet af skenor af jern mot sådana 
af stål. 

A de med landfästen af tegel uppförda broarne verkstäldes 
nödiga underhållsarbeten. 

1). Cimbrishctmn—Tomelilla jernväg. 

Förutom nödiga underhållsarbeten blefvo 5,(X)0 syllar ut
tytt». 

Stationshuset vid Smedstorps station tillbygdes, hvarigenom 
ökadt utrymme erhölls i expeditionslokalerna. 

10. Landskrona och Helsingborgs jernvägar. 

l:o) bandelen Lundskrona—Lslöf. 

1.538 jernskenor utbyttes mot stålskenor och 4,(50(5 syllar 
ersattes med nya sädana, hvarjeinte omfattande reparations
arbeten å husbyggnaderna verkstäldes. 

A Landskrona station inlades från det vid hamnen be
lägna stickspåret ett till vändskifvan ledande 120 meter långt 
spär. 

2:o) bandelen Helsingborg—Billeberga. 

A Helsingborgs bangård inlades ett 50 meter långt stick
spar, ledande till det af Helsingborg—Hässleholms jernväg upp
förda vagnsskjulet. 

1 likhet med ä bandelen Landskrona—Eslöf verkstäldes 
äfven å denna handel betydande underhållsarbeten å stations
byggnader och vaktstugor; derjemte blefvo 5,304 syllar utbytta 
och 5iU stålskenor inlagda i stället för förslitna jernskenor. 

11. Landskrona—Engelholms jernväg. 

A Billeshohns Orufvas station nedlades pä Malmö—Rilles-
holins jernvägs bekostnad en vagnvag). 12 vaktstugor och 
15 till vaktstugor hörande ekonomilms tiicktes med asfaltpapp, 
anbragt öfver den förut varande späntäckningen. 

10,245 syllar samt 826 stålskenor utbyttes, hvarjeinte 3 
nya spårvexlar nedlades. En mindre del af de upptagna syl-
larna användes till snöskärmar, som uppfördes ä cirka 60 meters 
längd. Nytt stängsel, bestående af galvanisarad jerntråd lastad 
på ekpålar, uppsattes a 1(5,500 meters längd. 

Rullande materielen ökades med 10 godsvagnar. 

12. Säbyholms jernväg. 

425 syllar utbyttes mot nya sådana; för öfrigt utfördes 
endast mindre underhallsarbeten. 

13. Hör—Hörby jernväg. 

Det ena af de i Hörby befintliga Iokomotivstallen inreddes 
till reparationsverkstad, hvartill anskaffades nödiga arbets
maskiner. 

) Vid Landskrona station inlades ett stickspår samt ett dylikt till 
Södra Vrams tegelbruk. 
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1,300 syllar utbyttes och 1,520 kbm. gnis utfördes för 
ballastens komplettering. 

14. Hörby—Tollarps jernväg. 

För denna under år 1886 för trafik upplåtna jernväg ut
färdades afsyniugsbetyg den 22 Oktober 1887. 

15. Hädveda—Karpalunds jernväg. 

Vid Färlöfs och (jviinge stationer samt vid Grydts håll
plats uppfördes lastkajer. 

16. Gärds härads jernväg ur. 

1 :o) bandelen Karpahmd—Degebcrgu. 

Vid inspektionen anmärktes att godsmagasinet vid Dege-
berga användes som banhall för persontrafik, hvilket förhållande 
lätt kunde medföra olyckshändelse, hvarföre ock inspektions-
lorrättaren gjorde jernvägens styrelse uppmärksam på gällande 
reglementes föreskrifter i detta afseende. 

De vid föregående års inspektion påpekade bristfälligheterna 
å banans öfverbyggnad hade genom utbyte af ett större antal 
syllar samt påförning af ballastgrus blifvit afhulpna. 

2:o) bandelen Efveröd—Ahus. 

Vid inspektionen anmärktes att sättning fortfarande egde 
rum å östra landfästet ä bron öfver Helge a, hvarjemte några 
reparationsarbeten å denna bro aiisägos nödvändiga. 

Vid Ahus station försågs personplatfornien med stenkant å 
en längd af 65 meter. 

17. Helsingborg—IlessleJwlms jernväg med bibana. 

Vid inspektionen anmärktes öfverbygguadens bristfälliga 
skick å de delar af banan, der skenutbyte ej ännu försiggått. 
I synnerhet var detta förhållandet å bibanan Bjuf— Billesholm, 
ii hvilken handel nästan uteslutande skadade skenor förefunnos 
och hvarest äfven ballasten tarfvade grundlig komplettering. 

Liksom under år 1886 verkstäldes dock ett större utbyte 
af syllar och skenor, i det att 11,414 syllar och 2,457 stål
skenor blefvo nedlagda. Af de upptagna sy liarna blefvo 2,755 
använda vid uppsättning af stängsel och af de mot stålskenor 
utbytta jernskenorua blefvo 1,487 ännu användbara sådana ånyo 
nedlagda. 

En stor del af husbyggnadernas taktäckning, som förut be
stod af spån, utbyttes mot sådan af asfaltpapp. Den vid Billes-
holms station obrukbara vändskifvan ersattes med en ny sådan 
af 12 m. diameter, medelst hvilken öfverförning af vagnar 
mellan de olika jernvägarue eger rum. I Helsingborg uppfördes 
ett vagnsskjul, afsedt för den under föregående^år anskaffade 
salongs vagn en. Vid Åstorps station utvidgades spårsystemet 
och ä Klippans station utbyttes det i vattenstationen befintliga 
träkaret mot en jerncistern. 

18. Kristianstad—Jlessleholms jernväg. 

IM af jernvägens styrelse gjord ansökan erhölls, sedan ve
derbörlig besigtning egt rum, den 21 September 1887 tillstånd 
att öka tåghastigheten till 40 km. i timmen. 

A Kristianstads station uppfördes en ntålareverkstad och 
inlades 2 eugelska vexlar samt 2 stickspär med en sammanlagd 
längd af 312 meter. Invid Hesslehohns station uppfördes öfver 
jernvägeu en ny, af jernvägsskenor tillverkad landsvägsbro. 

Rullande materielen ökades med 4 person- och 6 godsvagnar. 

It). Kristianstad—Ahus jernväg. 

Endast mindre underhällsarbeten hade utförts. 

20. Sölvesborg—Kristianstads jernväg. 

Jernvägen betans vid inspektionen i godt skick. 
5,150 syllar och 213 stålskenor nedlade»', hvarjemte kom

plettering af ballasten, der så erfordrades, verkstäldes och 2,065 
ni. nytt trästängsel uppsattes. 

21. Kristianstad—Glimälcra jernväg. 

Vid Kristianstads godsstation nedlades en vagnvag och vid 
Osterslöfs och Arkelstorps stationer utlades stickspår. 

Rullande materielen ökades med ett lokomotiv. 

22. Skåne—Hallands (Helsingborg—Halmstad med tvärbana) 
jernväg. 

Under år 1887 utfördes a denna jernväg följande nya ar
beten, nämligen: 

•A Odåkra station: förlängning af rundspåret 50 ni. åt söder 
samt utläggning af afstigningsplatform mellan spåren; 

å Grefvie station: förlängning af stickspåret; 
å Bästads station: utläggning af ett 76 m. långt stickspår 

samt utvidgning af lastkajen; 
ii Höganäs station: uppförniug af ett for 2 maskiner afsedt 

lokomotivstall samt utläggning af vexlar och spar till det
samma; och 

vid Höganäs hamn: anordning af en hållplats, med stations
hus och personplatform, samt, pa hanmstyrelseiis bekostnad, 
utsträckning af jernvägsspåret ä planen utefter den nya kajen. 

Rullande materielen ökades med ett lokomotiv, U person-
och 20 godsvagnar. 

23. Mellersta Hallands (Halmstad—Varberg) jernväg. 

Denna under är 1886 för trafik upplåtna jernväg blef den 
22 Augusti afsynad och godkäud. 

24. Vestra Blekinges (Karlshamn—Sölvesborg med bibana) 
jemvägar. 

Dessa jernvägar, som år 1886 öppnades för trafik, blefvo 
den 12 September afsynade och godkända, hvarvid medgafs att 
den å bibanan förut bestämda tåghastigheten af 20 km. i timmen 
skulle få ökas till 30 km. i timmen. 

Rullande materielen ökades med 6 personvagnar, tillverkade 
vid Kristinehamns mekaniska verkstad. 

25. Karlshamn—Vislanda jernväg. 

A bron öfver Mie å vid Rosenberg, afdelad i 4 spann, 
deraf 3 å 11-85 m. och 1 å5 - i o m., utbyttes träöfverbyggnaden 
mot af stålplåt tillverkade reglar, levererade af Motala mekaniska 
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verkstad. Vid inspektionen föreskrets att träöfverbyggnaden å 
bron öfver Mörrunis a vid Bjellarbo skulle ersättas med jern-
öfverbyggnad. 

Vid Vislanda station uppfördes ett, hufvudsakligast fin- Vis-
lauda—Bolmens jernvägs räkning afsedt lokomotivstall af trii. 

20. Vislanda—Holmens jernväg. 

Vid inspektionen af denna jernväg anmärktes endast be-
liofvet af ballastens komplettering ä några ställen. 

Rullande niaterielen ökades med en angvagn. 

27. Karlskrona—Vexiij jernväg. 

14,172 syllar blefvo utbytta samt 11,000 m. förslitna skenor 
af jern ersatta med förut använda, men dock fullt brukbara 
sådana af samma materiel. Emellan llolmsjö och Vissefjerda 
utbyttes 10,757 m. jernskenor mot med vinkelskarfjern försedda 
stålskenor, vägande 24s kg. för meter. Ballasten komplette
rades genom omflyttning af 4,058 kbni. grus. 

Förutom ofvan nämnda underhållsarbeten ä banans öfver-
byggnad blefvo icke obetydliga reparationer å husbyggnaderna 
äfvensom å den rullande niaterielen utförda. Vid Karlskrona 
station uppfördes en 00 ni. lång lastkaj af sten, anordnades nya 
vattenaflopp genom nedläggning af 399 ni. rörledning och ut-
lades 2 stickspår af sammanlagdt 308 m. längd. I och för 
anslutning af det mellan flottans varf och jernvägeus station 
i Karlskrona anlagda jernvägsspåret förlängdes de östra spåren 
cirka 120 ni., hvarjemte 5 nya spårvexlar iulades. Vid Emma
boda station ersattes det förut varande bristfälliga vattentornet 
med ett nytt sådant af sten. 

A banans hägnad blefvo omfattande reparationer verkstälda, 
i det 2,435 meter stängselmur uppfördes samt 35,000 hagtorns-
plantor utsattes för bildande af häck. 

28. Vexiö—Alfvesta jernväg. 

Omläggning af öfverbyggnaden fortgick och blefvo 2,175 
ni. nya jernskenor och 13,617 ni. nya stålskenor nedlagda samt 
3,301 syllar utbytta. 

Vid Räppe station tillbygdes stationshuset. 

29. Halmstad—Nässjö jernväg. 

Under år 1887 utfördes å denna jernväg följande nya ar
beten, nämligen: 

ä Halmstads station: utvidgning af spårsystemet genom 
utläggning af 459 m. nya spår; 

ii Aleds station: tillbyggnad af dervarande vaktstuga för 
erhållande af väntsal och expeditionsruni; 

å Skeppshults nyinrättade hållplats, belägen 08 km. från 
Halmstad: utläggning af ett genomgångsspär af 125 in. hinder-
fri längd; 

ä Bredaryds station: uppforning af nytt stationshus af tegel 
samt ekonomihus af trä; 

å Skillingaryds station: förlängning af sidospåret 84 meter; 
och 

å Nässjö station: uppsättning af betjeningsbostad af tegel 
samt en ekonomibyggnad. 

Å broarne öfver Kilaån vid Torup, Östeiån vid Kinnared, 
Nissan vid Smålandsstenar och Storån vid Forsheda, å hvilka 

spännvidden varierar mellan 0 in. och 21 "4 ni., utbyttes de be
fintliga öfverbyggnaderna af trä mot sädana af stål, hvilka vid 
inspektionen afprofvades och godkändes. 

Underhållsarbeten af ganska omfattande art blefvo der-
jemte verkstälda ä sjelfva banan genom utbyte af 20,920 syllar 
och inläggning af 1,211 nya skenor, deraf 730 af stål, motsva
rande r>A46 meter. Banans stängsel omsattes å en sammanlagd 
längd af 33,102 meter. 

Under året blefvo 9 lokomotiv, 10 personvagnar och 101 
godsvagnar fullständigt reviderade samt 3 godsvagnar helt och 
hållet ombygda. 

30. Kinnared—Fegens jernväg. 

A denna jernväg hade under året ej verkstälts några un
derhållsarbeten. 

31. Fegen—Atrans jernväg. 

Sedan de vid besigtningen den 22 September 1880 med
delade föreskrifter blifvit fullgjorda i enlighet ined bestämmel
serna i Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref den 21 November 1884, 
rörande koncession för denna jernväg, erhölls den 18 Mars 1887 
tillstånd till jernvägeus upplåtande för allmän trafik, med en 
största tåghastighet af 20 km. i timmen. Afsyningsbetyg ut
färdades den 31 Augusti 1887. 

Rullande materiel har denna jernväg ej anskaffat på grund 
af med Halmstad—Nässjö jern vägsaktiebolag gjord öfverens-
kommelse, att trafiken skall genom dess försorg uppehållas. 

Vestra distriktet. 

32. Bergslagernas jernvägar. 

Under år 1887 blefvo följande 113'a arbeten utförda, näm
ligen : uppforning af en väntlokal och en 00 meter lång plat-
form a nyinrättade hållplatsen vid Hinsnoret, belägen 8 km. 
från Falun; utläggning af ett 305 111. långt sidospår vid Skäret, 
4 km. frän Bergslags—Ställdalens station, för upptagande af 
trafiken å sjön Ljusnan), till livars strand ett lastspär af en
skilde personer blifvit anlagdt i samband med ofvan nämnda 
sidospår; uppforning af en för tre hushåll afsedd betjenings
bostad jenite nödiga uthus vid Hellefors station samt uppsätt
ning af en 15 m. läng lastkaj vid Elfängens station. 

Förutom ofvan nämnda nybyggnader verkstäldes erforderliga 
underhållsarbeten, hvariblaud må nämnas anordning vid Göte
borgs station af strandskoning utefter Gullbergsån, hvarför 800 
pålar blifvit nedslagna, samt utbyte af 100,002 syllar och 17,077 
111. skenor. Längden af den med skenor af stål belagda ban
sträckan utgjorde vid årets slut 40 kilometer. 

33. Östra Värmlands jernväg. 

Förutom mindre underhållsarbeten hade 9,584 syllar oeh 
109 skenor blifvit utbytta. 

34. Filipstads norra bergslags jernväg. 

Endast mindre underhållsarbeten hade utförts. 

35. Nordmark—Klarclfvens jernväg med bibanor. 

A Mokänisliyttiins station tillökades ena sidospåret 205 m. 
och ä Hagfors station uppfördes en arbetarebostad. 8,420 111. 
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nytt stängsel uppsattes, 165 telegrafstolpar och 10,307 syltar 
utbyttes, hvarjemte 4,490 m. jernskenor ersattes med skenor 
af stål. 

36. Dalslands jernväg med bibana. 

Vid Dalskogs station uppfördes ett vattentorn af tegel. 
Rullande materielen ökades med en sofvagn. 

37. Uddevalla -Vencrsborg —Jlerrljunga jernväg. 

Å träbroarne ersattes bristfälliga delar och till förstärkning 
af bankfyllningen öfver Vassbotten nedsiogos 53 pålar. 

16,758 syllar utbyttes och 8,910 m. jernskenor ersattes med 
skenor af stål, hvarjemte 20 vexlar utbyttes mot nya sådana. 

38. Horas—Ilerrljunga jernväg. 

Vid Borås station uppfördes en vagnbod. 7,360 syllar ut
byttes och 3,376 ni. jernskenor ersattes med skenor af stål. 

Rullande materielen ökades med 5 personvagnar, förut till
höriga Söderhamn—Bergviks jernväg. 

39. Varberg—Borås jernväg. 

Vid Veddinge och Fritsla statiouer tillbyggdes stations
husen och vid Varbergs station lokomotivstallet, hvarigenom 
plats för ytterligare 2 lokomotiv erhållits. Vattenledning an
lades derjemte till såväl lokomotivstallet som vattentornet, i 
hvilket ångmaskin uppsattes i och för vattenuppfordringen. 

Rullande materielen ökades med 10 godsvagnar. 

40. Kinds härads (Borås—Svenljunga) jernväg. 

Pä tvenne ställeu af banan äro stickspår utlagda, nämligen 
ett 27 ni. långt, beläget 8-7 km. från Borås nedre station, och 
ett af 25 m. hinderfri längd, 13-1 km. från samma station. 

För öfrigt hade å denna jernväg endast mindre underhålls
arbeten verkstälts. 

41. Ulricehamn—Vartofta jernväg. 

A denna jernväg hade nödiga underhållsarbeten såväl för 
banan och husbyggnaderna som för den rullande~materiele.ii ut
förts. 

Östra distriktet. 

42. Mariestad—Moholms jernväg. 

Vid Moholms station uppfördes en vagnbod med till den
samma ledande spår. 

3,400 syllar utbyttes och 2,722 m. jernskenor ersattes med 
skenor af stål. 

Rullande materielen ökades med en persouvagn. 

43. Lidköping—llåkantorps jernväg. 

6,050 syllar blefvo utbytta och förut varande stängslet å 
9,000 ni. längd ersattes med nytt sådant, bestående af å ekpålar 
fiistad jerntråd. 

44. Lidköping—Skara—Stenstorps jernväg. 

Vid Skara station utlades för Skara—Kiunekulle—Venerns 
jernvägs anslutning ett sidospår och ett stickspår. 

Mellan Espäs och Broddetorp, ä cirka 3 km. längd, inlades 
stålskenor i stället för nu befintliga jernskenor, hvarjemte 14.372 
syllar utbyttes mot nya sådana. 

45. Skara—Kinnekulle—Venerns jernväg. 

A denna 30-1 km. länga jernväg, hvarå koncession blifvit 
af Eders Kongl. Maj:t under den 11 Juni 1886 i nåder beviljad, 
påbörjades arbetena i början af år 1887 och bedrefvos så, att 
efter verkstäld besigtning jernvägen den 13 December 1887 er
höll tillstånd att öppnas för allmän trafik med en största tåg
hastighet af 20 km. i timmen. 

Den rullande materielen utgjordes af ett lokomotiv, 6 person-
och 30 godsvagnar. 

46. Hjo—Stenstorps jernväg med bibana. 

Vid Hjo station uppfördes en vagnbod och förlängdes plåt-
formen 12 m. och vid Svensbro station utvidgades sparsystemet 
genom utläggning af 157 ni. nya spår. 13,408 syllar utbyttes, 
hvarjemte skenoinbyte å en kortare sträcka egde rum. 

Rullande materielen ökades med 10 godsvagnar. 

47. Uddagården—Falköping. 

Sedan styrelsen för denna 5'2 km. långa jernväg, hvilken 
redan blifvit upplåten för godstrafik medelst hästkraft, sökt 
nådigt tillstånd att för trafikens bedrifvande få använda ång
kraft, och Eders Kongl. Maj:t genom nådigt bref den 22 Januari 
1887 täckts dertill lemna bifall, liar jernvägen efter verkstäld 
besigtning den 26 Mars 1887 erhållit tillstånd att med begag
nande af sådan drifkraft upplåtas för allmän godstrafik med en 
största tåghastighet af 15 km. i timmen. 

Vid banans besigtning bestod rullande materielen af ett 
tanklokomotiv och 12 godsvagnar. 

48. Kalmar jernväg. 

Nedra hamnspåret i Kalmar tillökades 7 in. 
10,210 syllar och 4,954 ni. jernskenor blefvo under år 1887 

utbytta. 

49. Nybro—SäfSjöströms jernväg. 

Endast mindre underhållsarbeten hade utförts. 
Lastplatserna vid Kolsbygd och Applabäck hade, såsom 

numera obehöfliga, indragits. 

50. Hvetlanda—Säfsjö jernväg. 

På Hvetlanda station utlades 192 m. nya spår samt 4 vexlar. 
Komplettering af ballasten hade verkstälts. 

51. Nässjö—Oskarshamns jernväg. 

Vid Mörlunda station anlades en afloppstrnmma med 1 qvm. 
vattenöppning. 

Förutom utbyte af 22,171 syllar, utlades 21,954 m. nya 
stålskenor af 27-89 kg. vigt för ni., utgörande derefter den med 
stålskenor belagda delen af banan 37-7 procent. 

52. Vimmcrby—Hultsfreds jernväg. 

Endast mindre underhållsarbeten hade utförts. 

http://rullande~materiele.ii
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53. Hult sfr ed— Jenny jernväg med bibanor. 

A Hvalstads hallplats förändrades sticksparet till ett sido
spår med 79 ni. hiuderfri längd. 

22,3(5;") sy Ilar blefvo utbytta; skenutbytet var deremot högst 
obetydligt. 

54. Västervik— Åtvidaberg—licrsbo jernväg. 

A Oamleby hamnplats utlades frän dervarande vändskifva 
ett 32 m. långt spär. 

Jemte utbyte af 26,825 syllar hade endast mindre under
hållsarbeten å jernvägen verkstälts. 

55. Norsholm—Bersbo jernväg. 

Förutom utbyte af 10,475 syllar hade ä denna jernväg 
endast mindre underhållsarbeten utförts. 

56. Finspång—Norsholms jernväg. 

Vaktstugun vid Finspongs station tillbygdes i och för er
hållande af bostäder åt tågpersonalen. 

Rullande materielen tillökades med 3 godsvagnar. 

57. Pälsboda—Finspongs jernväg. 

Jemte komplettering af ballasten med 2,300 kbm. grus, 
utbyte af 7,127 syllar och nedläggning af 3,548 m. skenor af 
stål, vägande 17-2 kg. för ni., i stället för förut varande skenor 
af jern, vägande 15 kg. för ni., iiade endast mindre underhålls
arbeten verkstälts. 

58. Vadstena—Fogelsta jernväg. 

Endast mindre underhållsarbeten hade utförts. 

59. Gotlands (Visby—Hemse) jernväg. 

Vid Visby station utbyttes den i vattentornet befintliga 
träcisternen mot en ny af jern. A Bjerges station utlades ett 
nytt sidospår af 141 ni. binderfri längd, hvarjemte en 25 in. 
lång personplatform anlades. Af de förut för vattengenomsläpp-
ning vid vägöfvergångarne anordnade plankbroarne ersattes 14 
ined trummor af sten. 11,188 syllar blefvo under året utbytta. 

Rullande materielen tillökades med en personvagn. 

Mellersta distriktet. 

60. Askersund—Skyllberg—Lerbäcks jernväg. 

Vid »Sjötorp ersattes en i jern vägens plan befintlig viig-
öfvergäiig med en vägbro. 

61. Laxå—Röfors jernväg. 

För denna under är 1886 för godstrafik öppnade jernväg 
utfärdades afsyningsbetyg den 25 Oktober 1887. 

62. Kumla—Yxhults jernväg. 

Rullande materielen ökades med 4 godsvagnar. 
Väg- och Vatlenbyggnadsslyrehens berättelse. 1687. 

63. Vikem—Möckelns jernväg. 

A flere husbyggnader, hvilka förut varit täckta med spån, 
lades ny taktäckning, bestående af dels tegel, dels korrugerad 
plåt. En ny v aktstuga uppfördes i stället för en under år 1886 
nedbrunnen. 

A sjelfva banan hade ganska omfattande underhållsarbeten 
verkstälts, i det att 11,955 syllar blifvit utbytta, 6,951 ra. nytt 
stängsel uppsatt samt å 3 km. af banan jernskenorna ersatta 
med skenor af stal, livarvid 860 af de sålunda upptagna jern
skenorna, som fortfarande voro fullt användbara, blifvit inlagda 
å skilda delar af linien i stället för förslitna sädana. 

Rullande materielen ökades med en godsvagn. Under året 
blefvo 3 lokomotiv nödtorftigt reparerade. 

64. Stribcrg—Grängens jernväg med bibanor. 

Arbetena å denna under år 1886 påbörjade jernväg, som 
förutom den 28'3 km. langa luifvudbanan består af 2 bibanor, 
en till Petersfors masugn, l'.i km. läng, och en af ;W km. längd 
till Röss bergs grufvor, fortgiiigo, så att jern vägen efter verk-
stäld be.sigtning den 3 November 1887 erhöll tillstånd att öppnas 
för allmän godstrafik med en stör.-ta tåghastighet af 20 km. i 
timmen, hvarjemte, sedan föreskrifna reparationsarbeten å den 
rullande materielen blifvit utförda, äfven tillstånd till person
trafiks bedrifvande meddelades den 11 November samma år. 

Trafiken ä denna jernväg, som för egen del anskaffat ett 
lokomotiv och 20 godsvagnar, uppehälles enligt träffad över
enskommelse af Vikern —Möckelns jernväg. 

65. Nora—Karlskoga jernväg med bibanor. 

Den förut i lutning af 1 : 70 liggande, med öfverbyggnad 
af trä försedda bron öfver Timselfven hade blifvit helt och 
hållet ombygd, hvarvid samtidigt horisontalplan å banan an
ordnades vid broöfvergåugen. Ofverbyggnaden, fördelad i 2 
spann, 1 å 21'5 in. och 1 ä 18T> ni., är af stål och levererad 
af Motala mekaniska verkstad. — Vid Kortfors station uppfördes 
en arbetarebostad, innehållande 18 rum. 

21,286 syllar utbyttes, 16,638 ra. stängsel af trä och 650 
ra. sådant af sten uppsattes och ä en längd af cirka 9'4 km. 
blefvo stålskenor utlagda i stället för förut varande skenor af 
jern, hvarjemte l,52t> jernskenor ersattes med förut begagnade 
men dock fullt auvändbara sådana. 

Rullande materielen, som undergått omfattande reparation, 
tillökades med 3 godsvagnar. 

06. Nora—Ervalla jernväg. 

A Nora och Jerle stationer utbyttes de förut varande u-ske-
norna mot dels nya, dels gamla stålskenor. Kör öfrigt verk-
stäldes endast mindre underhållsarbeten. 

67. Köping —Ilults jernväg. 

Vid Jäders bruks station uppfördes en byggnad, innehål
lande väntsal och expeditionsrum ocli vid Köpings station upp
sattes ett för två lokomotiv afsedt lokomotivstall af tegel samt 
en vagnbod, hvilken senare äfven skall begagnas af Stockholm 
—V esterås- Bergslagens jernväg. Den under är 1886 i Örebro 

i; 
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påbörjade byggnaden för inrymmande af jernvägens expeditions
lokaler fullbordades. 

Jemte utbyte af 8,245 syllar blefvo 9,762 m. skenor af jern 
ersatta med stålskenor samt förut begagnade, fullt brukbara 
jernskenor inlagda i stället för 4,305 m. förslitna sådana. 

Rullande materielen ökades med 2 godsvagnar, tillverkade 
vid Kockums mekaniska verkstad. 

68. Frövi—Ludvika jernväg. 

10,182 syllar utbyttes och 18,595 m. stålskenor med vinkel
skarfjern nedlades i utbyte mot skenor af jern. Jemte erforder
liga underhållsarbeten i öfrigt blefvo platformarne vid Hörk 
och Gusselby stationer ombygda, hållplatsen vid Gonäs utvidgad 
och stationshus derstädes uppsatt, samt 11 vaktstugor påbygda 
och icke obetydliga reparationer å en stor del af öfriga hus
byggnader verkstälda. 

69. Stora—Guldsmedshyttans jernväg. 

Den år 188G påbörjade ombyggnaden af bron öfver Storån 
fullbordades, och blef detta arbete vid inspektionen godkändt. 

70. Bånghammar—Klotens jernväg. 

Förutom utbyte af 2,029 syllar och 1,423 m. stålskenor, ut
fördes å denna jernväg endast mindre underhållsarbeten. 

71. Köping—Uttersbergs jernväg med bibana. 

Vid Karmansbo station uppfördes nytt stationshus af tegel. 
Rullande materielen ökades med en godsvagn. 

72. Uttersberg—Jiiddarhyttans jernväg. 

Å denna jernväg blefvo erforderliga reparationsarbeten ut
förda. 

73. Stockholm—Vesterås—Bergslagens jernväg med bibana. 

För den gemensamt med Köping—Hults jernväg vid Köpings 
station uppförda vagnboden utlades 248 m. spår jemte tveune 
vexlar. Vid Grillby station förlängdes ett stickspår 22 m. och 
vid Tillberga station uppsattes en uthusbyggnad till betjenings-
bostaden. 

Arbetena med sprängning i Ryssgrafsberget och med på
fyllning af banken vid Ekolsund fortgingo, hvarjemte nämnde 
banks stenbekläduad, som å tveune ställen blifvit skadad, helt 
och hållet omlades. 

Jemte dessa arbeten utbyttes 24,719 syllar och utlades 
19,482 in. skenor af stål, vägande 31-6 6 kg. för meter och för
sedda med vinkelskarfjern pä båda sidor. A banans hägnad 
verkstäldes omfattande reparationsarbeten, i det att 18,298 m. 
stängsel af trä och 5,169 in. af jerntråd på stolpar uppsattes, 
och å husbyggnaderna hafva ej obetydliga reparationsarbeten 
blifvit utförda. 

Rullande materielen ökades med 3 godsvagnar, tillverkade 
vid jernvägens reparationsverkstad i Vesterås. 

74. Sala—Tillberga jernväg. 

Jemte utförda mindre underhållsarbeten blefvo 4,249 syllar 
och 777 m. jernskenor utbytta. Utefter jernvägens hela längd 
uppsattes nya telegrafstolpar. 

75. Norbergs jernväg. 

Mellan Engelsbergs och Högfors stationer utlades 3,113 nr 
skenor af stål, vägande 31-6 o kg. för meter, med å ömse sidor 
anbragta vinkelskarfjern. 

76. Norberg—Klackbergs jernväg. 

Vid Klackbergs station uppsattes ett våghus. 

77. Krylbo—Norbergs jernväg. 

1,950 syllar och 614 in. jernskenor blefvo ombytta samt 
102 m. stålskenor nedlagda, hvarjemte ballasten påfyldes ä 
4-8 km. 

78. ZTpsala—Gefle jernväg med bibanor. 

Ombyggnad af träviadukten vid Elfkarleö påbörjades; nya 
platformer af trä anlades vid Gamla Upsala, Skyttorp, Tobo 
och Marma stationer, hvarjemte nytt stängsel uppsattes å en 
längd af 35,197 m. 18,336 syllar utbyttes, 50 spårkorsningar 
och 16,492 skenor af stål utlades. Hela denna jernväg jemte 
bibanor är nu belagd med stålskenor. 

Rullande materielen ökades med 4 person- och 10 gods
vagnar. 

79. Danncmora—Hargs jernväg med bibana. 

Vid den år 1886 gjorda inspektionen påpekades behofvet 
af träöfverbygguadens å bron öfver Olandsån vid Gimo utbyte 
mot öfverbyggnad af jern, med anledning hvaraf en vid Berg
sunds mekaniska verkstad tillverkad jernbro i början af år 1887 
inlades. 

Vid Hargs hamn uppfördes nytt stationshus. 

80. Upsala hamn- och förbindelsespår. 

Vid inspektionen anmärktes, att den af trä uppförda via
dukten nedanför södra lastbryggan var i stort behof af ombygg
nad, och föreskrefs att vissa reparationsarbeten skulle å den
samma oförtöfvadt utföras. 

81. Upsala—Lenna jernväg. 

Den öfver Fundbo å ledande träbron har på grund af gifna 
föreskrifter blifvit ersatt af en vid sidan af densamma uppförd, 
på landfästen af sten hvilande jernbro med 15 ni. spann. 

82. Lenna—Norrtelje jernväg. 

Till följd af pågående sänkning af sjön Lommareu och der-
med i samband stående fördjupande af vatteuarloppen under 
jernvägen, måste grundläggningen för den vestra bron vid 
Malsta förstärkas. 

694 skenor af stål inlades och 2,111 förslitna jernskenor 
ersattes med begagnade, fullt brukbara sådana, hvarjemte 3,925 
nya syllar utlades. 
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3. Stockholm—Rimbo jernväg. 

Rullande materielen ökades med ett lokomotiv, 5 person-
och 4 godsvagnar. 

84. Oxelösund—Flcn— Vestmanlands jernvug. 

Vid inspektionen anmärktes, att de vid Kungs-öre bro tor 
sjöfartens underlättande anbragta träföljarne borde ersättas med 
nya sädana. 

Under aret utbyttes 12,995 syllar samt 2,159 skenor; för 
öfrigt utfördes endast mindre underhållsarbeten. 

85. Skogstorp -Jljelmarens jer artig. 

Efter verkstäld afsyning erhöll denna jernväg den 11 Fe
bruari 1887 tillstand att öppnas for allmän trafik äfvensom 
afsyningsbetyg. 

Nedre Norra distriktet. 

80. Säfsnäs jernvug ined bibana. 

.lemte nödigt underhåll ä banans stängsel och husbyggna
der blefvo 0,950 syllar utbytta. Mellan Strömsdals och Graven
dals stationer uppsattes telefonledning. 

87. Smedjebackens (Vcssman—Barkens) jernväg. 

Ny öfverbygguad af trä inlades a den vestra af de vid 
Munkbro station befintliga tveune broarne, hvarjemte 1,851 
syllar utbyttes och 2,872 ni. nya stålskenor utlades. 

88. Södra Dalarncs jernvug med bibana. 

Förutom nödigt underhull å husbyggnader, stängsel m. ni. 
blefvo 20,127 syllar utbytta. 

89. Siljans (Borlänge—Insjöns) jernvug. 

Vid Insjöns station utvidgades och fördjupades hamnen samt 
anlades ett nytt sidospår af 120 ni. hinderfri längd. 

Rullande materielen ökades med 2 lokomotiv, 0 person-
och 28 godsvagnar. 

90. Näs—Morslujttans jernväg. 

Endast mindre underhållsarbeten hade utförts. 

91. Gefle—Dala jernväg. 

Vid Valbo station pabygdes stationshuset för vinnande af 
ökadt utrymme för expeditionslokaler; inredning och målning 
af de i Gefle under år 1886 påbygda arbetarebostäderna full
bordades och å hållplatserna vid Källviken och Born upp
fördes mindre byggnader, innehållande väutsalar, hvarjemte 
21,217 syllar och 912 skenor blefvo utbytta. 

Rullande materielen ökades med en personvagn. Vid jern
vägens reparationsverkstad verkstiildes omfattande underhalls
arbeten ä såväl lokomotiv som vagnar. 

92. Gefle—Ockelbo jernväg med bibana. 

Som sättning visat sig ega rum å de öfver mossarne mellan 
Ockelbo och Kolforssens stationer anlagda bankarne, hade en 
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större qvautitet grus å desamma blifvit utförd. Vid Bränd fors-
seus aiihaltsfcation anlades en personplatform. 

93, Vintjern—Jädraås jernväg. 

A fyra broar inlades ny öfverbyggnad af trä och bron öfver 
Rysjöbäcken blef delvis ombygd och förstärkt. 

Med anledning af jernvägens under byggnad varande, 12 
km. länga förlängning till Svärdsjövattnet samt en motsedd stor 
timmertrafik tillökades sparsystemet vid samtliga stationer, hvur-
förutom flera stickspär utlades å linien, och utgör sammanlagda 
längden af under året nya spår 2,549 m. Vid Jädraås station 
förändrades lokomotivstallet, så att 2 lokomotiv numera kunna 
i detsamma inrymmas. Utefter jernvägens hela längd uppsattes 
telefonledning. 

Rullande materielen tillökades med ett af Lenna—Norrtelje 
jernväg inköpt lokomotiv. 

94. Hudiksvalls jernväg. 

Denna jernväg upphörde med Oktober månads utgång att 
för bolagets räkning trafikeras, i det densamma den 1 November 
1887 tillträddes af staten. 

95. Vatjom—Matfors jernväg. 

A denna jernväg ombesörjes traliken och underhållet genom 
statens jernvägstratiks försorg. 

b) Under byggnad varande. 

Södra distriktet. 

96. Göteborg —Hallands (Varberg —Göteborgs) jernväg. 

Längd: 70'9 km. 

A denna jernväg fortgingo arbetena så, att vid arets utgång 
linien var färdigterrasserad ä en sammanlagd sträcka af 74p? 
km. samt syllar och skenor utlagda å 05 km. längd, hvarjemte 
ballastning verkstälts på en längd af 55 km. Jemte den 000 
m. långa viadukten i Göteborg voro 19 broar fullt färdiga samt 
4 under arbete, 107 st. afloppstrummor fullbordade samt stängsel 
uppsatt ä en sammanlagd sträcka af 40 km. bana. Stationshusen 
vid samtliga stationer och 15 vaktstugor uppfördes och inred
ningsarbetena i dessa byggnader påbörjades. 

Af den för denna jernväg behöfliga rullande materielen 
anskaffades under år 1887 il lokomotiv, 13 person- och 30 gods
vagnar. 

97. Halmstad—Bolmcns jernväg. 

Längd: 05's km. 

Sedan koncession a denna jernväg blifvit af Eders Kongl. 
Maj:t i nådigt bref den 0 Maj 1880 beviljad, påbörjades arbetena 
under loppet af är 1887 och fortgingo så, att vid sistnämnda 
års slut linien var färdigterrasserad ii en sammanlagd sträcka 
af 9-7 3 km. samt 19 aHoppstruinmor färdigmurade. 

Inköp och leverans af ett större parti stälskeuor mod till
behör verkstäldes under året. 
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98. Mellersta Blekinges (Karlshamn—Gullbärna) jernväg. 

Längd: 69o km. 
A denna jernväg, hvarå koncession af Eders Kongl. Maj:t 

blifvit i nåder meddelad den 22 Oktober 1886, påbörjades ar
betena i Februari månad 1887 och fortgingo sä att vid årets 
utgång banvall var färdigbildad å en sammanlagd längd af 49fi 
km. samt af den sålunda fardigterrasserade banan 11'6 km. be-
lagde med syllar och skenor, hvarjernte underballastning verk
stälts på en längd af 10 km. 164 anoppstrummor samt 16 
broar färdignmrades och å 3 af broarne inlades derjemte jern-
öfverbyggnad. 

Af den för denna jernväg behöfiiga rullande materielen an
skaffades tvenne fyrkopplade lokomotiv, tillverkade vid Kristine
hamns mekaniska verkstad, samt 40 från Atlas verkstäder leve
rerade godsvagnar. 

Vestra distriktet. 

99. Limmar ed—Asundcns jernväg. 

Längd: 12-s km. 
Smärre underhållsarbeten blefvo verkstälda. 

Östra distriktet. 

100. Vadstena— Odeshögs jernväg. 

Längd: 31 s km. 
Denna jernväg, hvarå koncession af Kders Kongl. Maj:t 

blifvit i nåder meddelad den 25 Juni 188(5, inspekterades den 
29 Oktober, då arbetena befunnos hafva fortgått så, att banvall 
var färdigterrasserad på en längd af cirka 27 kin. A åter
stående delen af banan voro terrasseringsarbeten påbörjade. 

Mellersta distriktet. 

101. Spånga—Löfsta jernväg. 

Längd: 7 km. 
Vid den 4 November 1887 företagen besigtning å denna 

jernväg, som genom Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref den 22 
Oktober 1886 erhållit koncession, befunnos arbetena hafva fort
gått så, att linien var färdigterrasserad å en sammanlagd längd 
af 4v> km. samt 14 afloppstrummor voro fullbordade. 

102. Svartelfs (Karlsdal—Grythytteheds) jernväg. 

Längd: 36fi km. 
Sedan genom Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref den 2 Maj 

1884 koncession meddelats för denna jernvägs anläggning med 
en spårvidd af 0-89 ni., har Eders Kongl. Maj:t den 25 Februari 
1887 uppå gjord ansökan beviljat jcrnvägsbolaget rättighet att 
i stället utföra jernvägen med 14 35 m. spårvidd. 

Vid 1887 års utgång hade arbetena så fortgått, att linien 
var färdigterrasserad ä en sammanlagd sträcka af 344 km., 
hvaraf 263 km. voro belagda med syllar och skenor, hvarjernte 
underballastning verkstälts å den sålunda skenlagda delen af 
banan. 6 broar, samtliga försedda med öfverbyggnad af jern, 

voro fullt färdiga samt en bro under arbete; 75 iiHoppstruinmoi 
voro fullbordade och stängsel uppsatt ä en sammanlagd sträcka 
af 19 km. 

Nedre Norra distriktet. 

103. Falu—liätlviks jernväg. 

Längd: 49T, km. 

A denna jernväg, hvarå koncession af Eders Kongl. Maj:t 
blifvit i nåder meddelad den 2 April 188(5, påbörjades arbetena 
i Juni månad 1887 och fortgingo så, att vid den 5 November 
samma är verkställ! besigtning banan var färdigterrasserad pä 
en längd af 11 km., hvarjernte 41 arloppstrunimor voro färdig-
murade. 

Öfre Norra distriktet. 

104. Norska gränsen—Luleå jernväg. 

Längd: 411;> km. 

Arbetena å denna jernväg bedrefvos dels å sektionen Luleå 
— Gellivara och dels, ehuru i mindre omfattning, vester om 
Gellivara. Vid årets utgång hade arbetena fortgått så, att 
terrassering var fullbordad ä eii sammanlagd sträcka af 204;i 
km. samt syllar och skenor utlagda å 20474 km., hvarjernte 
underballastning ä den skenlagda delen af banan verkstälts på 
en längd af 13112 km. 18 broar voro fullt färdige samt 4 
under arbete; 181 afloppstruinmor fullbordade samt stängsel 
uppsatt å en sammanlagd sträcka af 53 km. Telegratiedning 
var derjemte anordnad mellan Luleå och Gellivara. 

Af den för denna jernväg behöfiiga rullande materielen 
voro intill 1887 års slut anskaffade 14 lokomotiv, 1 person- och 
172 godsvagnar. 

c) Koncessionerade jernvågar, hvarå arbete ännu ej 
påbörjats. 

Kaffatorp—Östads jernväg, 
Karpalund—Kristianstads 
Lysekil—Frändefors—Sikhalls 
Mariestad—Lidköpings 
Eslöf—Hyllstofta 
Vittsjö— Hesslebolms 
Trelleborg—Klagstorps 
Malmö—Tomelilla 
Mora—Persbergs 
Vernamo—Alfvesta 
Hättvik—Mora 
G ullbärna—Karlskrona 
Mal inö —Limhamns 
Kärrarp—Markaryds 
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E. Statens jernvägsbyggnader. 

För fortsättning af arbetena å statens jernvägsbvggnadpr 
under iir 1887 beviljade Riksdagen följande anslag, nämligen: 
för stambanan B räcke —Sollefteå 75O,(X)0 kr. 
» » Sollefteå—Skorped- Vännäs 1 .< K K),()(K) .. 
» statsbanan Hudiksvall—Ljusdal 2,350,300 >-

1 öfverensstämmelse med af Styrelsen uppgjorda ocli af 
Julers Kongl. Maj:t under den 4 Februari 1KK7 nädigst gillade 
arbetsplaner för stambanan Bräcke—Sollefteå oeh statsbanan 
Hudiksvall —Ljusdal samt i enlighet, med den af Kders Kongl. 
Maj:t under den G Maj 1 8 7 nadigst fast^iiilda arbetsplan för 
.stambanedelen Langsele—Skorped, fortgingo arbetena a statens 
jernvägsbyggnader under ur 1887 pä sätt här nedan närmare 
omfönnäles. 

Stambanan Bräclce—Sollefteå-

A denna redan under är 18SG för allmän tratik upplåtna 
stambana hafva arbetena hufvudsakligen omfattat kompletterin
gar å lastplatseu vid Djupön och Sollefteå bangård samt ut
efter den närmast denna bangård belägna delen af banan. 

A Djupöns lastageplats invid Angennanelfven uppfördes 
ett godsmagasin samt ytterligare en lastbrygga, hvarjemte en 
till lastplatsen förande, 31'2 meter läng väg anlades. 

Vid ändstationen Sollefteå afslutades jordarbetena genom 
omflyttning af en mindre qvantitet jord samt uppfördes ett 
kolskjul och nedlades en vagnvag. 

För terrasseringsarbetenas afslutande ä linien omflyttades 
2,250 kbm. jord och ballasten kompletterades genom utförande 
af 2,380 kbm. grus. 

För jernviigsonirådets inhägnande uppsattes 1,070 ni. stäng
sel af trä. 

Den vid denna stambana använda arbetsstyrkan uppgick i 
medeltal: 

under första qvartalet till 87 nian, 
» andra ;> » 81 » 
» tredje - » 5!) 

Största arbetsstyrkan användes under Februari manad och 
utgjorde 122 inan, minsta under September manad, dä 18 man 
användes. 

Tillsammans blefvo af denna arbetsstyrka utgjorda 15,318 
dagsverken. 

Af jernvägens egna dragare utfördes 52G effektive dags
verken. 

Stambanan Långselc— Vännäs. 

Sedan Eders Kongl. Maj:t genom nådigt bref den 7 Mars 
1887 bestämt, at t af de för norra stambanans fortsättning till 
Skorped undersökta sträckningarne den vestligaste eller dun 
frän Längsele station ä stambanan Bräcke—Sollefteå öfver Ed 
uppgångna linien skulle byggas, påbörjades omedelbart derefter 
arbetena å den 20 km. långa bansträckan mellan Langsele 
och Selsjön. 

För banvallens terrassering blefvo sainnianlagdt 230,001 
kbm. jord, sten och dy omflyttade, 4,227 kbm. berg utsprängda 

samt 3,004 kbm. reveteringsmur uppförd, hvarigenom banan 
fullbordats ä en längd af 14,425 ni., hvaraf: 

3,277 m. utgjordes af skärning och fyllning med större 
djup och höjd i in 2T> in.; 

11,010 ni. af terrassering ä jeninare mark, samt 
138 ju. af färdigbygd bro. 

Af ofvan stående längder banvall utgjordes 215 in. af berg
sprängning, deraf 105 ni. genom berg med större höjd än 2T> ni. 

För mindre vattendrags ledande^genom banvallen blefvo 
lagda: 

2 st. kulvertar med 3'.r> ni. spann hvardera och ined en 
sammanlagd längd af 50 3 m.; en öppen trumma med O-o m. 
spann samt en dubbel och 82 enkla, täckta afloppstruininor med 
en sammanräknad längd af 1,549'S ni. 

Öfver Angernianelfvens södra gren eller Faxelfven upp
fördes en brobyggnad, fördelad i 3 spann, hvaraf 1 ä 00 ni. 
och 2 a 30 ni. och inlades den 223,50(1 kg. vägande jernöfver-
byggnaden. A den vid Korsnio fin öfvergäng af ofvan nämnda 
elfs norra gren erforderliga, stora brobyggnaden, som kommer 
att erhålla 5 spann, nämligen: I ä 70-4 in., 1 a 24'3 in., 1 ä 
44'S och 2 a 51 in., påbörjades murning.sarbetena ä såväl land
fästen som pelare. 

Syllar och skenor blefvo, a en längd af 14,850 in., utlagda 
frän Längsele station till öfvergängen af Angennanelfven vid 
Forsmo, samt hela den nämnda bansträckan underballastad ge
nom utförande af 2G,'.KJ4 kbm. grus. 

Yid Längsele station, som utgör denna stambanas utgångs
punkt, blefvo följande deraf betingade utvidgningsarbeten ut
förda, nämligen: tillbyggnad af stationshuset, uppsättning af 
tvä lokomotivstall samt vattentorn och pumphus, inläggning af 
vändskifva samt tillökning af sparsystemet. 

5 vaktstugor jemte källare och uthus uppfördes. 
Banan korsande lands- och egovägar omlades ä en sträcka 

af 3,017 in., hvarjemte en vägbro uppfördes. 
För jernvägsområdets inhägnande uppsattes 30,023 ni. s täng

sel af trä. 
Telegrafledning uppsattes från Längsele till Forsmo. 
Förutom dessa egentliga Innearbeten verkstäldes perinanent-

utstakning af linien mellan Forsnio och Skorped, hvarjemte, 
af de för stambanans vidare fortsättning till Vännäs under 
föregående år uppgångna linierna, den ufver Djörn/i uppstakade 
tiil största delen omstakades, hvarigenom betydlig minskning i 
längd och anläggningskostnad kunde for detta alternativ vinnas. 
Å den östligare sträckningen, eller den öfver Gideå, gjordes 
iifven några förbättringar genom under året utförda onistak-
n ingår. 

Den vid denna slanibanebyggnad använda arbetsstyrkan 
uppgick i medeltal: 

under andra qvartalet till 1,118 nian, 
•> tredje » » . . 1,511 ; 
» fjerde » » . , 038 

Största använda arbetsstyrkan utgjorde 1,071 man i Juni 
manad, minsta 207 man i Mars manad. 

Tillsammans blefvo af denna arbetsstyrka utgjorda 23!»,O80 
dagsverken. 

Af stambanans egna dragare utfördes 3.>w!> effektiv»' dags
verken. 
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Statsbanan Hudiksvall—Ljusdal. 

Arbetena å denna statsbana fortgingo under året utefter 
banans hela längd och blef den 26-8 km. långa bandelen mel
lan Ljusdal och Delsbo till alla delar färdig, så att densamma 
kunde den 1 Oktober upplåtas för allmän trafik. 

För banvallens terrassering blefvo sammanlagdt 199,209 
kbm. jord, sten och dy omflyttade, 10,lö8 kbm. berg utsprängda 
samt 14,566 qvm. strandskoning nedlagd, hvarigenom banvall 
färdigbildades å en längd af 16,592 meter. Af den sålunda 
fullbordade banvallen bildades: 

4,168 m. genom skärning och bankfyllniug med större 
djup eller höjd än 2-4 m.; 

12,132 m. genom terrassering å jemnare mark; 
46 m. genom tunnelsprängning, samt 
246 m. genom färdigbygda broar. 
Af ofvan stående längder banvall, bildad genom öppen schakt, 

utgjordes 307 m. af bergsprängning till större djup än 2-4 m. 
samt 192 m. af sprängning genom berg med mindre djup än 
2-4 ni. 

För mindre vattendrags ledande genom banvallen blefvo 
lagda: 

2 öppna trummor, den ena med 0-7 m. och den andra med 
0'S9 m. spännvidd samt 18 enkla, täckta trummor med en sam
manräknad längd af 202'9 ni., hvarjemte å den del af Hudiks
vall—Näsvikens jernväg, hvars banvall blifvit använd för ut
läggning af statsbanans spär, reparationer verkstäldes å der-
städes befintliga 13 täckta trummor. 

A de under år 1886, hvad murningsarbetena beträffar, full
bordade broarne öfver Långedebäcken, med 7'4 ni. spann, och 
Fredriksforsån, med 13'3fi m. spännvidd, inlades jcrnöfverbygg-
naderua och för öfvergång af kanalen i Hudiksvall uppfördes 

Stockholm den 26 September 1888. 

RUDOLF CRONSTEDT. 

en bro med 17-8 m. spännvidd, å hvilken äfven öfverbyggnad 
af jern blef inlagd. Fyra å Hudiksvall—Näsvikens jernväg be
fintliga broar blefvo delvis ommurade och deras öfverbyggnader 
förstärkta. 

Utläggning af syllar och skenor i lmfvudspåret afslutades 
genom under året utlagde 52,680 m. spår. A den sålunda sken-
lagda sträckan utfördes 108,229 kbm. ballastgrus. 

Husbyggnader och planeringsarbeten blefvo ä samtliga ban
gårdar i det närmaste fullbordade. Vid Hybo station påbörjades 
uppförning af ett större timmeruppfordringsverk, för hvars 
grundläggning omfattande murningsarbeten utfördes. 

En banmästarestuga samt 18 baiivaktstugor jemte källare 
och uthus uppfördes. 

För banan korsande lands- och ego vägar anordnades 163 
vägöfvergångar i banans plan, uppfördes en vägbro och en väg-
port samt omlades 4,690 m. vägar. 

För jernvägsomrädets inhägnande uppsattes 42,944 ni. stäng
sel af trä. Telegrafledning blef derjemte uppsatt utefter banans 
hela längd. 

Den för ofvan nämnda arbeten använda arbetsstyrkan upp
gick i medeltal: 

under första qvartalet till 905 man, 
> andra » >; 1,211 » 
» tredje » » 1,267 • 
» fjerde » » 659 » 

Största arbetsstyrkan användes under Juni månad, da den 
uppgick till 1,454 man, minsta under December månad, da 
391 man användes. 

Tillsammans blefvo af denna arbetsstyrka utgjorda 305,682 
dagsverken. 

Af statsbanans egna dragare utgjordes 2,911 effektive dags
verken. 

J. G. RICHERT. 

A. M. LINDGREN. P. H. HEDENBLAD. J. MARCKS VON WÜRTEMBERG. 
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Tab. 1. 

Omlagda, förbättrade eller nyanlagda vägar, som från och med år 1841 till och med år 1887 
åtnjutit understöd af allmänna medel. 
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Tab . 2. 

Beräknad kostnad och beviljadt statsbidrag i medeltal för en meter omlagd eller nyanlagd väg 
under de senast förflutna 5 åren. 
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Tab. 3 . 

Vattenaftappningar och utdikningsföretag, som från och med år 1841 till och med år 1887 
åtnjutit understöd af allmänna medel. 

Den beräknade kostnaden för dessa arbeten utgör i medeltal WMIS kronor för hektar, oeh det af staten leinnade bidraget 
38-12 kronor för hektar eller ;">'.)• 14 procent af den beräknade kostnaden. 
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Tab . 4. 

Beräknad kostnad och beviljadt statsbidrag i medeltal för en hektar förbättrad eller nyvunnen jord 
under de senast förflutna 5 åren. 





52 Tab. 

Förteckning på de statsunderstöd, som från och med år 1841 till och med 1886 blifvit 
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till allmänna väg- och vattenbyggnader anvisade, dels såsom anslag, dels såsom lån. 
5 
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Tab. 6. 

Odling och jordförbättring, vunnen genom de arbetsföretag, som från och med 1884 erhållit understöd 
från odlingslånefonden. 
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Tab. 7. 

Enskilda jernvägar, som intill 1887 års utgång 
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erhållit tillstånd att öppnas för allmän trafik. 
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Tab. 7 

Enskilda jernvägar, som intill 1887 års utgång 
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(Forts.) 

arhållit tillstånd att öppnas för allmän trafik. 
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Tab. 7. 

Enskilda jernvägar, som intill 1887 års utgång 



61 

(Forts.) 

erhållit tillstånd att öppnas för allmän trafik. 



62 

Tab . 8. 

Koncessionerade enskilda lokomotivbanor, dels under byggnad, dels ännu icke påbörjade, vid 1887 års slut. 



63 

Tab. 9. 

Förteckning å numera upphörda enskilda jernvägar. 



64 

T a b . 10. 

Öfversigt af koncessionerade jernbanor vid 1887 års slut med hänsyn till spårvidd, längd i kilometer, rullande 
materiel samt tilldelade statsunderstöd. 





66 Tab. 

Fördelning på särskilda län af för trafik öppnade såväl stats-



67 
11. 

banor som koncessionerade enskilda jernvägar vid 1887 års slut. 



68 Tab. 

Fördelning på särskilda län af för trafik öppnade såväl stats-



69 11. (Forts.) 

banor som koncessionerade enskilda jernvägar vid 1887 års slut. 



70 

T a b . 12. 

Fördelning på särskilda län af under byggnad varande statsbanor och enskilda jernvägar samt koncessionerade, 
icke påbörjade banor vid 1887 års slut. 



71 

Tab. 13. 

Generalräkning för statsbanan SKÖFDE-KARLSBORG år 1887. 
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Tab. 14. 

Generalräkning för STAMBANANS genom NORRLAND 1:sta distrikt år 1887. 
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Tab. 15. 

Generalräkning för STAMBANANS genom NORRLAND 2:dra distrikt år 1887. 
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Tab. 16. 

Generalräkning för STAMBANANS genom NORRLAND 3:dje distrikt år 1887. 
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Tab. 17. 

Generalräkning för STATSBANAN SUNDSVALL-TORPSHAMMAR år 1887. 
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Tab. 18. 

Generalräkning för statsbanan SÖDERHAMN-KILAFORS år 1887. 



77 

Tab. 19. 

Generalräkning för statsbanan HUDIKSVALL—LJUSDAL år 1887. 
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Tab. 20. 

Generalräkning för STAMBANAN BRÄCKE—SOLLEFTEÅ år 1887. 
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Tab. 21. 

Generalräkning för STAMBANAN LÅNGSELE-VÄNNÄS år 1887. 
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Tab. 22. 

Förteckning öfver jernvägsbyggnads-materiel, upphandlad under år 1887 för Statens jernvägsbyggnader. 
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