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TILL KONUNGEN! 

Då Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, jemlikt föreskrift i nådiga instruktionen den 28 September 1888, härmed afgifver under
dånig berättelse om allt, som i afseende å sådana allmänna arbeten, hvarom uti § 1 af samma instruktion säges, blifvit under 
år 1889 i riket utfördfc eller vid förrättade inspektioner förekommit, får Styrelsen under särskilda afdelningar Iemna redogörelse för : 

Styrelsen, 
Väganläggningar och vägförbättringar, 
Hamn- och brobyggnader samt vattenkommunikationer, 
Sjösänkningar och andra vattenaftappningsföretag, ' 
Enskilda jernvägar, afsedda för allmän trafik, 
Diverse arbeten, samt 
Medelsförvaltningen. 

Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens berättelse. 1889. 1 



2 STYRELSEN. FÖRDELNING AF VÅGBYGGNADSFONDEN. 

Styrelsen. 

I sammanhang med meddelandet af erforderliga föreskrifter 
förande Landtbruksstyrelsens embetsverksambet har Eders Kongl. 
Majrt enligt nådigt bref den 13 December 1889 förordnat, bland 
annat, att Landtbruksstyrelsen egde att gemensamt med Väg-
och Vattenbyggnadsstyrelsen afgifva utlåtande i frågor, som 
röra statsunderstöd, i form af lån, anslag eller andra förmåner, 
för afdiknings- eller odlingsföretag eller arbeten, som afse min
skande af frostländigheten. 

Vid tillämpningen häraf åligger det sålunda Väg- och 
Vattenbyggnadsstyrelsen att fortfarande verkställa teknisk gransk
ning af dylika planer med undantag af hvad de röra sjelfva 
odlingen. 

Med utgången af år 1889 har ock anslaget till den uti 
Styrelsen anstälde extra byråingeniören blifvit indraget. 

Jemväl under år 1889 visar antalet hos Styrelsen hand
lagda mål och ärenden en tillökning emot år 1888. Summan 
af inkomna mål under 1889 utgjorde nämligen 1,347, emot 
1,239 under 1888 och antalet afgåugna expeditioner uppgick 
under år 1889 till 1,322 emot 1,144 under 1888. 

Enligt Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref den 19 Mars 1888 
hade den samma år församlade Riksdagen stält följande belopp 
till Eders Kongl. Maj:ts förfogande för år 1889, nämligen för: 

A. Väganläggningar och Vägförbättringar. 

l:o) För anläggning af nya samt förbättring eller omlägg
ning af backiga eller eljest mindre goda vägar ett anslags
belopp af 600,000 kronor, hvilken summa Eders Kongl. Maj:t 
enligt nådiga brefven den 1 Februari, 29 Mars samt 19 Juli 
1889 täckts — med förklarande, att de af Riksdagen bestämda 
vilkor och föreskrifter skola iakttagas — fördela till utförande 
af nedan antecknade väganläggningar och vägförbättringar, näm
ligen : 



FÖRDELNING AF VÄGBYGGNADSFONDEN. 3 

Dessutom har till omläggning och förbättring af den del 
af häradsvägen mellan Ousby jernvägsstation och gränsen mot 
Blekinge i närheten af Hunshult, som ligger mellan vägkorset 
vid Hagghult och Örkeneds kyrka i Kristianstads län, beviljats 
ett anslag af 10,400 kr., men har Eders Kongl. Maj:t genom 
nådigt bref af den 31 December 1889 på förekommen anledning 
funnit godt förklara, att frågan om statsunderstöd för utförande 
af ifrågavarande vägomläggningsarbete skall anses hafva för
fallit. 

Summan af dessa anslag utgör 65-52 procent af hela det 
beräknade kostnadsbeloppet. 



FÖRDELNING AF HAMN- OCH BROBYGGNADSFONDEN. FÖRDELNING AF FROSTFONDEN. 

Enligt ofvan stående tabell hafva de under året till nyan
läggning faststälda vägar en längd af 23 21 ny mil, som i an
läggning beräknats kosta 569,538 kronor, hvaraf i statsbidrag 
anvisats 370,200 kronor. De till omläggning afsedda vägarnes 
längd utgör ll-3o nymil och derför beräknade kostnaderna 
330,319 kronor samt för ändamålet anvisadt statsbidrag 219,400 
kronor. Längdmetern nyanlagd väg är således beräknad i 
medeltal kosta 2-4 5 och längdmetern omlagd eller förbättrad 
väg 2-92 kronor under det att de anvisade bidragen utgjort re
spektive 1-60 och 1-94 kronor. 

B. Hamn- och brobyggnader samt vatten-
kommunikationer. 

2:o) För understödjande af brobyggnader och mindre 
hamnbyggnader samt upprensning af åar och farleder ett an
slag af 100,000 kronor, som genom nådiga brefven den 26 Ok
tober 1888 och den 19 Juli 1889 tilldelats nedan stående arbets
företag, nämligen: 
Till fullbordande af brobyggnaden öfver Lule elf 

vid Edefors i Norrbottens län, beräknad kosta 

C. Sjösänkningar och andra vattenaftappnings-
företag. 

3:o) För understödjande medelst anslag utan återbetal
ningsskyldighet af torrläggning utaf sådana vattensjuka mar
ker, som utan att hunna med fördel odlas sprida frostskador 
öfver omgifvande nejd, ett belopp af 50,000 kronor; och har 
Eders Kongl. Maj:t till nedan stående företag enligt nådiga bref 
af den 25 April, 16 Augusti och 1 November 1889 anvisat föl
jande anslagsbelopp, nämligen: 

Den beräknade kostnaden för torrlagd mark uppgår till 
80,8 3 kronor för hektar, och som statsbidrag har häraf erhållits 
33-23 procent eller 26-86 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 1 och 
8 Mars, 12 April, 21 Juni, 26 Juli, 8 November och 31 De
cember 1889 funnit godt anvisa följande försträckningsbelopp, 
nämligen : 
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FÖRDELNING AF ODLINGSFONDEN. ENSKILDA JERNVÅGAR. 7 

Den beräknade at'dikningskostnaden för h varje hektar torr
lagd mark uppgår till 144-8 7 kronor, hvaraf som statsbidrag 
erhållits 131-58 kronor för hektar eller 90-8 procent af den be
räknade kostnadssumman. 

Under året afslutades kontrakt om utförande af följande 
arbetsföretag, nämligen af: 1 vattenaftappningsföretag, hvilkefc 
erhållit understöd fråu 1887 års fond; 2 vägbyggnads-, 25 sjö
sänknings- och andra vattenaftappningsarbeten, förbättring af 1 
farled, hvilka samtliga erhållit understöd fråu 1888 års fonder; 
1 brobyggnadsföretag, h vilket erhållit bidrag från 1888 och 
1889 års fonder; 44 vägbyggnads-, 17 sjösänknings- och andra 
vattenaftappningsföretag äfvensom slutligen upprensning af 1 
farled, varande sistnämnda arbeten understödda medelst bidrag 
från 1889 års fonder. 

Beträffande påbörjandet och fortgången af såväl förestående 
nya som förut pågående arbeten vågar Styrelsen i underdånighet 
hänvisa till de i denna berättelse längre fram förekommande 
redogörelser. 

Det sammanlagda beloppet af de utaf Riksdagen anvisade 
statsbidrag, anförda under rubrikerna A, B och C, utgör 1,750,000 
kronor, hvaraf 750,000 kronor som anslag och 1,000,000 kronor 
som lånebidrag. Utaf dessa summor hafva af anslagsmedlen 
732,750 kronor men af lånemedlen eudast 636,500 kronor be
viljats, hvadan sammanlagda beloppet af ofvau upptagna under 
1889 beviljade statsbidrag utgör 1,369,250 kronor. 

Beträffande vilkoren för erhållande och tillgodonjutande af 
statsbidrag till allmänna arbeten samt angående kontrollen der-
öfver, har 1888 års Riksdag beslutat och Eders Kongl. Maj:t 
nådigst faststält, att de i Riksdagens underdåniga skrifvelser af 
den 27 April 1881 (N:o 69) och den H J u n i 1883 (N:o 67) intagna 
allmänna bestämmelserna skola blifva gällande. Angående vil
koren för lån ur odlingsfonden gälla de i Eders Kongl. Maj:ts 
nådiga kungörelse af den 27 April 1888 gifna föreskrifter. 

D. Jernvägsbyggnader. 

Enskilda jernvägar. 

Af det belopp, 5,000,000 kronor, som 1886 års Riksdag an
visat till understödjande af enskilda jernvägsanläggningar med 
1,000,000 kronor 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 och 16 September 
1887, 11 Maj, 10 och 26 Oktober 1888 samt 7 Juli och 12 Ok
tober 1889 tilldelat nedan stående jernvägar lån till följande 
belopp, nämligen: 

De statsbidrag, som under år 1889 såsom lån utgått till 
enskilda jernvägars byggande, uppgå sålunda till 1,000,000 
kronor. 



DIVERSE ARBETEN. KONCESSIONER. 

Uti nådigt bref den 7 Juni 1889 har Eders Kongl. Maj:t 
för jernvägsanläggning mellan Klippan och Röstånga, förutom 
ofVan omnämnda lånebidrag, beviljat ett anslag af 50,000 kro
nor att af Arméförvaltningen utbetalas, sedan jernvägen med 
dertill hörande, såsom vilkor för anslagets erhållande föreskrifna, 
särskilda arbeten och anordningar blifvit afsynad och godkänd. 

Förutom ofvan stående bidrag har Eders Kongl. Maj:t enligt 
särskilda nådiga bref täckts till följande foretag bevilja bidrag, 
nämligen : 

E. Diverse arbeten. 
l:o) Att af Eders Kongl Maj;ts Statskontor förskottsvis 

utbetalas: till verkställande af år 1889 erforderliga underhålls
arbeten å Tranebergs, Nockeby och Drottningholms broar, be
lägna å allmänna landsvägen mellan Stockholm och Drott
ningholm, den 31 December 1888 ett belopp af 6,095 kronor, 
hvaraf 5,928 kronor 44 öre användts. 

Sedan arbetena verkstälts och vederbörligen besigtigats 
samt arbetschefen till Styrelsen inlemnat redovisning, har denna 
medföljt Styrelsens öfriga räkenskaper till Eders Kongl. Maj:ts 
och Rikets Kammarrätt. 

2:o) Att utgå från Handels- och Sjöfartsfonden: 
För upprensning af det mellan Selarön och fasta landet 

belägna Kolsundet i Mälaren, Södermanlands län, enligt nå
digt bref af den 24 Maj 1889 ett anslag utan återbetalnings
skyldighet af 5,980 kronor. 

För fördjupning och rätning af Väddö kanal i Stock
holms län enligt nådigt bref af den 31 Maj 1889 ett anslag 
utan återbetalningsskyldighet af 54,900 kronor. 

Sammanlagda summan af de utaf Eders Kongl. Maj:t och 
Riksdagen för år 1889 beviljade bidrag till understödjande af 
allmänna väg- och vatten byggnadsarbeten uppgår således till 
2,436,058 kronor 44 öre, hvaraf såsom anslag 799,558 kronor 
44 öre och som lån 1,636,500 kronor. 

För att i ett sammanhang lerana en Öfversigt öfver de an
slags- och låuebelopp, som blifvit från och med 1841 till och 
med 1889 tilldelade allmänna arbeten, meddelas i slutet af denna 
berättelse följande tabeller, nämligen: 

N:o 1. Angående landsvägsanläggningar inom de särskilda 
länen. 

NM 2. Angående beräknade medelkostnaden för en meter väg 
under åren 1885—1889. 

N:o 3. Angående vattenaftappningsföretag m. m., länsvis. 
N:o 4. Angående beräknad medelkostnad för en hektar för

bättrad eller nyvunnen jord åren 1885 — 1889. 
N:o 5. Förteckning på alla de statsunderstöd, som under åren 

1841—1889 blifvit anvisade, dels såsom anslag, dels så
som lån. 

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

Under år 1889 har Eders Kongl. Maj:t i nåder täckts till-
dela nedan stående jernvägar koncession, nämligen: 

Lidköping—Malma jernväg, 
Klippan—Röstånga » , 
Vittsjö —Markaryds » , 
Kärrarp—Markaryds » , och 
Björndalsbron—Munkfors 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 1889, efter verk-
sfcäld vederbörlig besigtning, erhållit tillstånd att öppnas för 
allmän trafik, nämligen : 

Svartelfs jernväg (Kortfors—Karlsdal—Grythyttehed), 
Mellersta, Blekinge jernväg (Karlshamu—Gullbärna med 

sidospår till Kallinge och 
hamnspår till Ronneby redd) 

» » » Gullbärna—Karlskrona, 
Spånga—Löfsta jernväg, 
Halmstad—Bolmens » , 
bandelen Persberg—Oforsen af Mora—Venerns jernväg, 
bandelen Falun—Sågmyran af Falun—Rättvik—Mora 

jernväg, 
Mariestad—Kinnekulle jernväg (Mariestad—Gössäter) och 
Malmö—Limhamns jernväg, 

samt för endast godstrafik: 
Ammeberg—Vetterns jernväg. 

Under år 1889 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 jern
väg under konkurs, för efterföljande jernvägar meddelat det i 
sagda nådiga förordnings 4 § mom. 2 stadgade intyg, nämligen : 

Malmö-^Trelleborgs jernväg, 
Göteborg—Hallands » 
Mellersta Hallands » 
Mellersta Blekinge » 
Striberg—Grängens » och 
Vadstena—ödeshögs » 

F. Medelsförvaltningen. 

Öfver följande under Styrelsens förvaltning stäldu anslags
medel får Stvrelsen lemna redogörelse: 
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MEDELSFÖRVALTNINGEN. 

I enlighet med föreskrifterna i den för Väg- och Vatten-
byggnadsstyrelsen utfärdade nådiga instruktionen, hafva under 
år 1889 dels fortgången af pågående, till Styrelsens verksamhet 
hörande arbeten, dels underhållet af äldre sådana blifvit af 
vederbörande tjenstemän besigtigade och kontrollerade, hvarvid 

2 

9 

c) Besparingar å anslag till expenser för allmänna arbeten: 
Aï det enligt nådiga brefvet den 11 November 1887 till 

anskaffande af ritningar for Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens 
arkiv anvisade belopp återstod vid 1889 års början kr. 588: 9 7 

Af ofvan nämnda besparingar å anslaget till 
expenser har Eders Kongl. Maj:t vidare behagat 
anvisa: 

Väg- ock VaUenbyygnadsstyreUerts berättelse. 1889. 

Enligt Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref den 
1 Mars och 5 Oktober 1889 disponerades årets 
anslag och nyssnämnda besparing till väguuder-
sökningar inom följande län, nämligen: 



10 BESIGTNINGAR Å VÄGARBETEN. 

resp. arbetsdirektioner och intresseuter meddelats de erinringar 
och upplysningar, som af behofVet påkallats, och som här nedan 
närmare omförmälas. 

Förutom de arbeten, som under året afsynats oeh godkänts 
och öfver hvilka särskild förteckning bifogas, utgöras dessa före
tag af: 

A. Vägarbeten. 

Södra distriktet. 

Kronobergs län. 

Omläggning inom Sandsjö socken af vägen mellan Ting-
seryd och Vissefjerda jernvägsstation. 

(4'2i km.) 
Arbetet bedrefs på flera ställen med all önskvärd kraft; 

dock fastades arbetsstyrelsens uppmärksamhet på nödvändigheten 
att bestämma de erforderliga trummornas djupläge i förhållande 
till vattentilloppens kraf. 

Omläggning och förbättring inom Linneryds socken af en 
del af vägarne mot Hofmanstorps och Skrufs jcrnvägssta-
tioner. 

(2 6 2 km.) 
Arbetena voro mer än till hälften utförda, men förekommo 

mindre felaktigheter, som anmärktes till förbättring. 

Kristianstads län. 

Omläggning förbi Esperödsliden inom Mälby socken af 
vägen mellan Brösarp och JRörum. 

(4 84 km.) 
Vissa sträckor af vägen voro under arbete och var en 

kulvert med tre meters spann i Åtongadalen fullbordad. En 
mindre förändring af profilen ifrågasattes. 

Hallands län. 

Vågomläggning från Stämme by i Renneslöfs socken till 
gränsen mot Markaryds socken; delen Stämme—Hishult. 

(8-8 2 km.) 
Hela sträckan var terrasserad, men då vid besigtningen 

anmärkning gjordes mot ett par allt för branta lutningar, kunde 
arbetet icke godkännas. 

Enahanda var förhållandet med den del af samma vägföve-
tag, som befinnes mellan Hishult och Fagerhultsvägen. 

(3-97 km.) . 
Delen mellan Fagerhultsvägen och Bjömhult af samma väg. 
(6-0 7 km.) 
Vid besigtningstillfället voro omki'ing r/s af terrasseringen 

verkstälda, hvarjemte brohvalfven vid Kornhult voro slagna. 
Vågomläggning från Abilds kyrkoby till Torups jern

vägsstation; delen Borgar ed—Tummemosse. 
(8-71 km.) 
Terrasseringsarbetena voro i full gång och broarne under 

byggnad, hvaremot å 
delen Tummemosse—Torup af samma väg 
(9-46 km.) 

något egentligt arbete icke var påbörjadt. 

Omläggning och förbättring inom Halmstads, Holms och 
Qvibille socknar af vägen mellan Halmstad och Falkenberg. 

(3-96 km.) 
Omläggniugarna af den s. k. Högalid och backarne vid 

Holm och Fastorp voro verkstälda, men körbanan ännu ej full. 
ständigt beredd. Enahanda var förhållandet med Myrekullu 
backe, vid hvars omläggning en bättre plan för vägen vunnits. 

Anläggning inom Himble och Faurås härad af väg 
från Vik i Nösslinge socken till Källsjö kyrka. 

(2-96 km.) 
Den färdigterrasserade vägen var, ehuru körbauan ännu 

icke var tillräckligt beredd, redan delvis upplåten för trafik. 
En brobyggnad vid Vik var icke påbörjad. Bron vid Borkhult 
var i det närmaste färdig. Mot de vårdslöst uppsatta hand
räckena gjordes anmärkning. 

Omläggning af den till Svartrå socken hörande delen af 
ny väg inom Faurås härad från Himble häradsgräns vid 
Borsthult till häradsvägen vid Fridhem, Ullareds socken. 

(2-0 4 km.) 
Terrasseringen var till omkring V3 verkstäld. Nödiga före

skrifter lemnades, der sådana voro för arbetets ändamålsenliga 
ordnande af nöden. 

Vestra distriktet. 

Göteborgs och Bohus län. 

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

(4-12 km.) 
Terrasseringsarbetena voro fullbordade och alla trummor 

lagda samt en brobyggnad fullbordad. Grusningen var delvis 
verkstäld. Några bristfälligheter anmärktes till afhjelpande. 

Anläggning af den del af ny väg från Henån till härads
vägen vid torpet Lerklef å Oroust, som sträcker sig från 
Brattåsbäcken till Lerklef. 

(5-6 9 km.) 
Den föreslagna och faststälda rägbredden af 3-56 meter 

har vid anläggningen ökats till 4-16 meter. Omkring halfva ter
rasseringen var verkstäld och voro 17 st. afloppstrummor och 
den hvälfda stenbron öfver TÖreboån fullbordade. 

Omläggning af vägen mellan Uddevalla och Dalslands 
gräns vid Betvattnet. 

(10-43 km.) 
Terrasseringen var i det närmaste verkstäld och de flesta 

trummorna lagda; äfveu en del af grusningen var gjord. Bron 
öfver Hagelfven var under arbete. Samtliga arbeten utfördes 
med omsorg. 

Anläggning af väg inom Tegneby socken från Tegneby 
kyrka till häradsvägen vid Bua i Morlanda socken. 

(5-7 9 km.) 
Den föreslagna vägbredden af 3-5 6 meter hade ökats till 

4-i6 meter. Omkring l/s ai" terrasseringen var verkstäld. 
Omläggning af häradsvägen från Bergeröd i Sanne socken 

till Hedekas i Krokstads socken, Sörbygdens härad. 
(3-9 9 km.) 
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Terrasseringsarbetena voro flerstädes påbörjade. Den s. k. 
öråröds bro hade man till en början ansett sig icke behöfva 
ombygga, hvilket dock vid vägarbetets utförande befunnits 

af nöden; den skall byggas i sten med två hvalf om 4 meters 
vidd hvardera. 

Elfsborgs län. 

Omläggning af vägarna från Norra ]{ådane bro samt från 
Bodane bro öfver liådanefors bruk till Rökällan vid Bohus 
läns gräns; delen häradsvägen inom Ödeborgs socken. 

(7-4 2 km.) 
Ku del af arbetet, nämligen mellan Nättjebacka bro och 

hemmanet Råluudeu, var fullbordad, men hade arbetet a en an
nan del, mellan Rålunden och liådanefors bruk blifvit uppe
hållet genom tvist om afståendet af jord till en ifrågasatt än
dring i planen, hvilken tvist dock sedermera blifvit afgjord. 

Den del af samma vägarbete, som är belägen inom Ode
borgs socken samt inom Torps socken (Rökällan—Nättjebacka 
bro och l iådane bro—Bodane bro). 

(6-20 km.) 
Mellan Rökällan och Nättjebacka bro pågick vägarbetet, 

hvaremot detsamma mellan liådane bro och Bodane bro uppehölls 
till följd af en ifrågasatt ändring i den faststälda planen. 

Anläggning mellan Bohusläns gräns vid Betvattnet och 
Toresbyn i Torps socken af Utlämnade nya vägen från Udde
valla förbi Betvattnet och Toresbyn till Hillingsäter i Färge-
landa socken. 

(8-7 0 km.) 
Äfven i afseende på detta vägarbete äro ändringar i den 

faststälda planen ifrågasatta. 
Omläggning af allmänna vägen mellan Olleruds bro och 

Stackenäs inom Carl Gustafs socken. 
(8-04 km.) 
Vägarbetet var till stor del fullbordadt; dock förekom an

märkning mot en del af vägen, der den utefter en sjö blifvit 
för lågt anlagd och borde förhöjas samt ytterdoseringen förstär
kas mot åverkan af vågslaget. 

Vägomläggning vid Billingsfors och Grimmerud i Steneby 
socken. 

(3-8 1 km.) 
Arbetet beians färdigt, så a t t afsyningsbevis kunde utfärdas, 

men blef detsamma icke under årets lopp af intressenterne till 
godkännande anmäldt. 

Omläggning mellan Kammarholmen och Hyltenäs bro af 
vägen från Torestorps kyrka till Sundholmens jernvägs-
station. 

(1-9 9 km.) 
Äfven detta arbete blef såsom färdigt afsynadt, men har 

likasom föregående icke under året anmälts till godkännande. 
Omläggning inom Sexdrega socken å vägen mellan Sex-

drega och Boasjö. 
(7-23 km.) 
Vägarbetet var i det närmaste färdigt och vägen redan till 

trafik upplåten. 
Anläggning af ny väg från Elfsereds kyrka till gränsen 

mot Ellekulla vid Mokåsen i Kinds härad. 
(7-99 km.) 
Arbetet var flerstädes påbörjadt, men såsom varande bort-

auktioneradt i 41 olika lotter syntes det påkalla en duglig led
ning af det hela, h varom påminnelse gjordes. 

Vermlands län. 

Omläggning vid Svenskbackar ne samt södra och norra Ulf-
hedsbackarne af vägen mellan Fastnäs och Ambjörby gäst-
gifvaregårdar i Ny socken. 

(5-03 km.) 
Utom vid Ulf hedsbacken, der ändring i den faststälda pla

nen önskades, voro arbetena till största delen verkstälda. 
Omläggning af vägen från Håns tull vid norska gränsen 

genom Nordmarks härad till gränsen mot Gillbergs härad; 
delen mellan Kesta skolhus och Gillbergs häradsgräns. 

(8-9 9 km.) 
Terrasseringsarbetena voro i det närmaste fullbordade och 

alla trummor, utom en, lagda. Några anmärkta brister skulle 
genom arbetsstyrelsens försorg afhjelpas. 

Omläggning af vägen från Långbanshyttan till Kosundet; 
delen från sockengränsen mellan Fernebo och Gåsborn till 
qvarnen vid Bjur sjöns utlopp i Gåsborns socken. 

(5-io km.) 
Ändring i den faststälda planen å sträckan mellan Fernebo 

sockengräns och Gåsbornsbäcken ifrågasattes, och skulle derför 
upprättad plan till godkännande underställas. 

Terrasseringsarbetena voro i öfrigt i det närmaste verk
stälda och alla trummor samt bron öfver Gåsbornsbäcken full
bordade. Äfven grusningen var till en del gjord. 

Omläggning af föresagda väg å delen från qvarnen vid. 
Bjursjöns utlopp till Kosundet i Gåsborns socken. 

(3-6 6 km.) 
Terrasseringsarbetet pågick vid besigtningstillfället, och voro 

en del trummor lagda. 
Omläggning af den del af vägen från B järns stenbro 

inom Karlanda socken till Jernskogs sockengräns, som sträc
ker sig från Vennacka till sockengränsen. 

(6-4 5 km.) 
I stället för en mindre bro med träöfverbyggnad vid Bränn-

bäcken hade hvälfd stenbro byggts, och var i öfrigt hela före
taget, med undantag af några mindre kompletteringsarbeten, 
fullbordadt. 

Omläggning och förbättring af vägen mellan Kärrmos
sens soldattorp och Jösseforsbron inom Arvika socken. 

(3-83 km.) 
Terrasseringsarbetet å hela sträckan äfvensom alla trummor 

voro utförda, men anmärktes, at t afvikelse från den faststälda 
planen hade skett på en längre sträcka, utan at t vederbörligt 
tillstånd dertill utverkats, samt utan at t erforderlig plan och 
profil öfver den vidtagna ändringen kunde företes, om hvilket 
förhållande Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen tillskrifvit veder
börande för åstadkommande af rättelse. 

Omläggning och förbättring af den del af vägen mellan 
Charlottenberg och riksgränsen vid Ängen, som är belägen 
mellan Charlottenbergs station och Långtjärn, söder om Stoar-
åsen i Jösse härad. 

(7-7 2 km.) 
Arbetet var så nära fullbordadt, at t afsyningsbevis skulle 

utfärdas, så snart några erforderliga kompletteringsarbeten verk
stälts. 



Omläggning och förbättring af vägen inom Jösse härad 
från Åmot till Jernskogs sockengräns vid Skökebäcken af den 
del, som ligger mellan Amot och Noreelfven. 

(3-9i km.) 
Terrasseringsarbetet för omläggningarna med undantag af 

en kortare sträcka närmast bron öfver Noreelfven äfvensom alla 
trummor voro utförda, men, der de gamla sträckorna af vägen 
skulle med någon förändring af lutningen bibehållas, var intet 
arbete gjordt. En mindre ändring i planen var vidtagen utan 
föregången anmälan derom, men var densamma enligt inspek-
tionsförrättarens åsigt af beskaffenhet att kunna förordas till 
godkännande. 

Omläggning och förbättring af vägen från Karlanda till 
Jösse häradsgräns vid Skökebäcken å delen mellan Moss-
takan och Nygård i Jernskogs socken. 

(2'33 km.) 
Terrasseringsarbetet och alla trummor voro fullbordade. 

Östra distriktet. 

Östergötlands län. 

Väganläggning och förbättring mellan Ulrika kyrka och 
Björkhult i Gammalkils socken. 

(8-i2 km.) 
Arbetet uppgafs vara fullbordadt, men, då vid inspektionen 

förekommo flera anmärkningar, kunde detsamma icke godkännas. 
Anläggning mellan Bösebo och Somvik af ny väg i rigt-

ning mot Örsébo i Kisa socken. 
(5-20 km.) 
Arbetet befans vid inspektionstillfället synnerligen väl ut-

fördt, och lemnades afsyningsbevis. Eu mindre till förbättring 
ledande afvikelse från planen var gjord. 

Anläggning mellan Somvik och Norsholm af ny väg i rigt-
ning mot Örsébo i Kisa socken. 

(10-5 5 km.) 
Arbetet var vid inspektionstillfället nyss påbörjadt. 
Ytterligare förbättringar och omläggningar å vägen mellan 

Beijmyre glasbruk i Skedevi socken och Simonstorps jernvägs-
station. 

(11-70 km.) 
Omkring två kilometer voro på nöjaktigt sätt terrasserade. 
Omläggning af tre backar å vägen mellan Godegårds och 

Brestköps jernvägsstationer. 
(1-87 km.) 
Den nya väglinien var utstakad och afvägd, men intet 

egentligt arbete ännu påbörjadt. 

Jönköpings län. 

Anläggning af den inom Beftéleds socken fallande delen 
af ny väg från Ölmestads jemvägsstation förbi Anderstorp 
till Käxbo inom Beftéleds och Anderstorps socknar. 

(9'32 km.) 
Terrasseringsarbetet var i det närmaste färdigt och grus-

ningen verkstäld till ungefår hälften. Vid arbetet förekom 
ingen anmärkning. 

Anläggning af de inom Anderstorps socken fallande de

larne af ny väg från Ölmestads jemvägsstation förbi Anders
torp till Käxbo. 

(12-71 km.) 

Terrassering och erforderliga stenarbeten voro på antagligt 
satt utförda till omkring tre fjerdedelar af hela arbetet. 

Omläggning af häradsvägen mellan Onneqvarn och Höljc-
ryd; delen Onneqvarn—Unnaryds kyrka. 

(9-39 km.) 
Vid de utförda planeringsarbetena gjordes anmärkningar i 

afseende på så väl lutningar som trummor m. ni. 
Omläggning af häradsvägen mellan Onneqvarn och Höl-

jeryd; delen Unnaryds kyrka—Höljer y d. 
(9-30 km.) 
Något egentligt arbete var icke börjadt, men företeddes en 

ordentligt uppgjord arbetsprofil. 
Omläggning och förbättring af Bökclid och Långebrolid 

å vägen mellan Femsjö och Jälluntofta. 
(1-58 km.) 
Planeringsarbetet var till stor del utfördt på ett anmärk-

ningsfritt sätt. 
Omläggning af tre backar å häradsvägen mellan Femsjö 

och Unnaryd. 
(2-6i km.) 
Arbetet härmed hade vid besöket på stället ännu icke på

börjats. 
Anläggning af ny väg från allmänna vägen vid Gladbo 

skolhus öfver Backebo till Malmbäcks jemvägsstation. 
(4-2i km.) 
Mot de lagda trummorna och de verkstälda afdikniugarna 

gjordes anmärkningar, hvarjemte ock arbetsdirektionen förstän-
digades att förbättra doseringarna i skärningar och å bankar. 

Anläggning af ny och förbättring af gammal väg å den 
del af allmänna vägen från Vilstads kyrka öfver ArnäsJwlm 
till Bolbynäs i Bosebo socken, som sträcker sig mellan Vil-
stad och Leabo. 

(15-15 km.) 
Terrassering och trummor voro utförda på en sträcka af 

2 km. 

Skaraborgs län. 

Omläggning och förbättring af sträckan mellan Härlunda 
kyrka och Gudhem å allmänna landsvägen från Falköping 
till Skara. 

(4-32 km.) 
Nästan hela terrasseringen var utförd, men trummorna 

voro icke på nöjaktigt sätt lagda. 

Mellersta distriktet. 

Upsäla län. 

Omläggning och förbättring af landsvägen mellan Aloppe 
och Grelsbo samt derifrån dels till Akerlänna och dels till 
Dalkarlsbo inom Bälinge och Jumkils socknar; 

a) delen från Aloppe till Grelsbo. 
(8-32 km.) 

Terrassering och planering voro å vissa delar af vägen 
verkstälda och grusningen till en del gjord. 
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b) delarne Grelsbo—Akerlänna och Grelsbo—Dalkarlsbo. 
(7-7 8 km.) 
Arbetet var hufvudsakligen i samma skick som å föregå

ende vägdel. 

Södermanlands län. 

Omläggning och förbättring af den del utaf vägen mellan 
Jjjörnlunda jemvägsstation och Mariefred (Gripsholmsvägen), 
som sträcker sig mellan Bjömlunda och Svinsjön. 

(7-6i km.) 
Efter föregången ny, omsorgsfull utstakniDg af vägen be-

drefs det på hösten började arbetet med all kraft. 
Omläggning och förbättring mellan Hvittorps gästgifvare-

gårå i Vestra Vingåkers socken och Stubbetorp i Julita soc
ken af vägen mellan Katrineholm och Eskilstuna samt å dennas 
grenväg till Vestra Vingåker mellan vägkorset och Skogsbo 
qvam i Österåkers socken. 

(4-44 km.) 
Om detta arbete har inspektionsförrättaren afgifvit samma 

utlåtande som om nästföregående. 
Omläggning och förbättring af vägen mellan Stora Sundby 

och Eskilstuna samt af dennas biväg mellan Hyndevad och 
Skogstorps jemvägsstation. 

(Il-si km.) 
Vägsträckan mellan Hyndevad och Skogstorp var så nära 

färdig, att man emotsåg dess öppnande för allmän trafik redan 
under 1889 års lopp. Äfven på vissa delar af hufvudvägen var 
arbetet päbörjadt. 

Vestmanlands län. 

Omläggning mellan Berga by och Möklinta kyrka af den 
till Bosshyttans jemvägsstation ledande så kallade vestra 
grändvägen. 

(8-64 km.) 
Terrasseringen och de erforderliga stenarbetena voro i det 

närmaste fullbordade och grusningen derjemte verkstäld å något 
mer än halfva våglängden. 

Nedre norra distriktet. 

Kopparbergs län. 

Vägomläggning å sträckan mellan Marnas och Lembo 
gästgifvaregårdar inom Ludvika och Norrbärkes socknar. 

(6-60 km.) 
Arbetet var fullbordadt och afsyningsbevis utfärdades, men 

blef företaget icke under året 1889 hos Styrelsen anmäldt till 
godkännande. 

Anläggning af den del af ny väg från Sollerön till hä
radsvägen mellan Leksand och Mora vid Gesunda, som om
fattar banken öfver sjöv ken till Hemra Lerön. 

(0-6 2 km.) 
Arbetet var påbörjadt med utfyllning af sten i den blif-

vande banken. 
Väganläggning inom Särna socken från Idre kapell till 

norska gränsen: 
a) delen Idre—Mellantjämbäcken, vester om Grötholens by. 
(12 km.) 

Terrasseriugsarbetet, som till större delen var verkstäldt, 
föranledde till anmärkning mot lutningarne å en del af linien, 
enär de gjorts skarpare än som kan tillåtas. 

I stället för färjställe vid Storån (Dalelfven) är man be
tänkt på byggande af bro. 

b) delen Mellantjämbäcken—Brunnaån, omkring fem 
km. öster om Storbo. 

(14-2 km.) 
Hela sträckan var färdigterrasserad, men anmärktes till 

rättelse flera mindre felaktigheter. 
c) delen Brunnaån—riksgränsen. 
(12-7 4 km.) 
Två tredjedelar af denna vägdel voro färdigterrasserade, 

men erforderliga broar återstodo ännu att fullborda. 

Gefleborgs län. 
Väganläggning från Ljusdals jemvägsstation till Vestan

sjö by: 
a) delen inom Delsbo socken. 
(2-2 3 km.) 
Vägen var i det närmaste bruten, dikad och planerad, men 

måste en af olämpliga ämnen utfyld bank bortskaffas för att 
ersättas med fastare jordarter. Grundläggningen till bron öfver 
Elvesån hade befunnits allt för svag. 

b) delen inom Bjuråkers socken. 
(U-13 km.) 
Arbetet anmäldes såsom fullbordadt, men förekommo flera 

brister, hvilka anmärktes till afhjelpande innan väganlägguin-
gen kan förordas till godkännande. 

Väganläggning mellan Los kyrkoby och häradsvägen vid 
Korskrogen i Färila socken: 

a) delen Los—HåcMaån. 
(3-03 km.) 
Hela vägdelen var bruten, dikad och planerad samt grusad, 

dock ej fullständigt. Broar och trummor voro omsorgsfullt ut
förda; och der broar med .mindre spann än 3 m. föreslagits 
voro de utbytta mot trummor af sten med 4 qvm. sektionsarea. 

b) delen mellan HåcMaån och Färila sockengräns. 
(8.63 km.) 
Äfven denna del var färdigterrasserad, men ej grusad. 
c) delen mellan Färila sockengräns och Skålsjön. 
(15-7 8 km.) 
Med denna del förhöll sig på enahanda sätt som med näst

föregående, och gäller om alla de trenne anförda vägdelarne, 
hvilka stå under en gemensam arbetsledning, att de byggas 
med omsorg och i hufvudsaklig öfverensstämmelse. med fast-
stäld plan. 

V estemor rlands län. 

Anläggning af den del af ny väg från Gagnet i Helgums 
socken förbi Helgums jemvägsstation till Förse i Långsele 
socken, som ligger mellan Helgums kyrka och Förse. 

(14-7 3 km.) 

Vägen var fullbordad på en sträcka af 5 km. från Hel
gums kyrka, och den återstående delen till jernvägsstationeu 
under arbete. Bron öfver Ledingeån skulle förses med öfver-
byggnad af jern, och voro vid besigtningstillfället landfästena 
nästan till fullo uppförda på ett omsorgsfullt sätt; men der-
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emot utdömdes de mindre väl lagda landfästena till en mindre 
bro öfver Qvarnbäcken. 

Anläggning af tillfartsvägar till bron öfver Indalselfven 
vid KäfstanacTce. 

(3 km.) 
Dessa vägar voro, med undantag af delarne närmast bron 

och några återstående putsningsarbeten, anmärkningsfritt brutna 
och planerade. 

Anläggning af tillfartsvägar till bron öfver Indalselfven 
vid Bergeforsen, delen från allmänna landsvägen vid Sörberga 
till torpet nordost om Bergeforsen. 

(1-50 km.) 
Denna vägdel var under arbete, men ännu ej fullständigt 

bruten. 
Anläggning af den del af väg från Bosundet i Tåsjö 

socken till Dorotea kyrka i Vesterbottens län med biväg mel
lan Valå och Hotings byar i förstnämnda socken, som sträcker 
sig från Börströmmen till länsgränsen jemte bivägen. 

(12-18 km.) 
Arbetet var fullbordadt och kunde till godkännande för

ordas, så snart fullständig redogörelse för kostnaden förebragts. 
Anläggning af den del af tillämnad väg från Junsele 

sockens nya kyrkoplats förbi Långvattnets by till landsvägen 
vid Backe i Fjellsjö socken med nedfartsväg till Krångeds 
färjställe : 

a) delen häradsgränsen—Långvattnet. 
(4-13 km.) 
Vägen befans i alla afseenden väl utförd och skulle kunnat 

till godkännande förordas, om ej en del af 480 meter närmast 
Långvattnets by måst tills vidare lemnas oarbetad, såsom va
rande beroende på den ifrågasatta ändringen af planen för vä
gens fortsättning till Junsele. 

b) delen Långvattnet—Junsele jemte biväg till Krångeds 
färjställe. 

(15-31 km.) 
Arbetet hvilade äfven här af näst förut anförda skäl, va

rande ändring i den faststälda planen understäld nådig pröfning. 
Omläggning af vägen mellan Sollefteå och Junsele kyrka : 
a) delen Näsåker i Adalslidens socken—Höfven i Besele 

socken. 
(12-49 km.) 
Vägarbetet var till alla delar fullbordadt och skulle afsy-

ningsbevis utfärdas, så snart den verkliga kostnaden blifvit be-
hörigen styrkt. 

b) delen inom Adalslidens socken å sträckan mellan Näs
åker och Junsele sockengräns. 

(13-58 km.) 
Vägarbetet var till större delen utfördt, dock icke anmärk

ningsfritt. 
c) delen inom Eds och Sollefteå socknar. 
(9-6 9 km.) 
Vid arbetet anmärktes, att det icke var tillbörligen sörjdt 

för trafikens fortkomst å provisionela vägar under det om
läggningsarbetena bedrefvos. Vid så väl vägbyggnaden som 
broarne anmärktes några brister, hvilka dock kunna utan svårig
het afhjelpas. 

Inom Sollefteå socken var arbetet öfver Remsle mon icke 
påbörjadt, och ämnade arbetsdirektionen ingå till Eders Kongl. 

Maj:t med begäran om befrielse från denna del af vägplanens 
utförande. 

d) delen inom Multrå socken. 
(2-7 7 km.) 
Detta vägarbete närmade sig sin fullbordan. 
e) delen inom Junsele socken. 
(11-42 km.) 
Sträckan närmast Junsele var färdigterrasserad och för trafik 

öppnad å en längd af 2,138 m., men vägdelen mellan Moby 
och Qvarnån var icke bearbetad. Bron öfver Qvarnån visade 
så betänkliga rubbningar af landfästena, att ombyggnad måste 
föreskrifvas och lemnades erforderliga anvisningar för arbetets 
nöjaktiga utförande. Ändring i den faststiilda planen befans 
nödig, der vägen framgår invid Skallerbäcken, i anseende till 
uppkomna förskjutningar af strand banken. 

Anläggning af väg mellan Anundsjö kyrka och Âscle 
kyrka i Vesterbottens län. 

a) delen Anundsjö—Seltjärn. 
(19-60 km.) 
Vägen var med få undantag bruten och grusad, dock före-

komnio mindre brister, som anmärktes till afhjelpande. Mur-
ningsarbetet till bron öfver Näsfors-ån utfördes anmärknings-
fritt. 

En förbättring i planen var vidtagen vid Kubbe by, hvar-
igenom vunnits rätning och förkortning af vägen. Arbetet 
utfördes i allmänhet förtjenstfullt. 

b) delen Seltjärn—Selsjöarne. 
(11-12 km.) 
Arbetet var flerstädes påbörjadt, men ej i någon mera om

fattande grad. 

Jemtlands län. 

Väganläggning från häradsvägen vid Uianbergsvallarna 
i Klöfsjö socken till Bätans kyrkoby. 

(17-94 km.) 
Öfver det vederbörligen fullbordade arbetet lemnades afsy-

ningsbevis, som likväl icke under året företetts. 
Väganläggning mellan Bätans och Hafverö kyrkor: 
a) delen från Bätans kyrkoby till Ljunga elf med bro 

öfver elfven. 
(3-53 km.) 
Vägen var bruten, dikad och planerad och erforderliga 

trummor voro lagda. Grusningen var ej till fullo gjord. Bron 
öfver Ljunga elf var fullbordad, men var med hänsyn till grun
dens beskaffenhet förlagd till en fördelaktigare plats än den, 
på ett par hundra meters afstånd, i förslaget bestämda; mot 
utförandet förekom ingen afsevärd anmärkning. 

b) delen från Ljunga elf till Galvadsån 
(18-26 km.) 
var vid besigtningstillfället icke påbörjad. 
Väganläggning från Gäddede i Frostvikens socken till 

gränsen mot Norge. 
(3-98 km.) 
Vägarbetet uppgafs vara färdigt, men har ej, i anseende 

till dervid gjorda anmärkningar, kunnat af Styrelsen godkännas. 
Vägomläggniug mellan Ströms och Hammerdals kyrkor: 
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a) delen mellan Ströms kyrka och gränsen mot Hammer-
dals socken. 

(10-5 5 km.) 

Vägen var visserligen med hänsyn till terrassering och 
trummor fullbordad, men mot nmrverket i de två förekom
mande viigbroarne gjordes så allvarsamma anmärkningar, att 
ommurning deraf är nödvändig, hvilket påyrkades af inspek-
tionsförrättaren. Äfven vägens grusning ansågs vara otillfreds
ställande. 

b) delen inom Hammerdals socken från sockengränsen 
till Hallens by. 

(5'82 km.) 
Terrasseringsarbetet var på några ställen påbörjadt. 

Öfre norra distriktet. 

Vesterbottens län. 
Väganläggning från By ske kyrhoby i Vesterbottens län 

Ull llisnabben i Piteå socken af Norrbottens län: 
a) delen från Jörns sockengräns till Bibbfors. 
(15.90 km.) 
Vägen var fullbordad och kunde till godkännande förordas. 
b) delen från Bibbfors till Katrineberg. 
(16 km.) 
Vägarbetet var så långt framskridet, att dess fullbordande 

före vintern kunde motses och var detsamma med omsorg ut
förd! 

c) delen från Katrineberg till länsgränsen. 
(11-2 7 km.) 
Arbetet var börjadt å vägdelens södra del och pågick ny 

omstakning af vägen i öfrigt. 
Väganläggning från Vännäs kyrka genom Degerfors till 

ffvilan i Lycksele socken. 
a) delen inom Vännäs socken. 
(19-68 km.) 
Genom af Eders Kongl. Maj:t den 1 Februari 1889 bifallen 

ändring i planen för detta vägarbete har kostnaden 43,430 kr. 
blifvit nedsatt med 4,300 kr. och det beviljade statsanslaget 
i förhållande härtill minskadt. 

Arbetet pågick vid besigtningstillfället med all kraft, och 
var vägen med tillhörande broar och trummor till stor del fär
digbyggd. Vägbredden har vid utföraudet ökats från föreslagna 
4-2 meter till 4'7 5 à 5 3 meter. 

b) delen från Vännäs sockengräns till Näsland i Deger
fors socken. 

(15-32 km.) 
Arbetet var vid besigtningsförrättarens besök väl icke bör

jadt, men skulle snart företagas. 
Anläggning af den del utaf ny väg från Sörböle vid Skel

lefteå stad till Burträsk vid Ljusroten, som sträcker sig mel
lan Sörböle och Långvikens by. 

(12.50 km.) 
Vid besigtningen var väglinien renstakad och arbets-

profil upprättad, men intet nämnvärdt arbete ännu företaget. 

Norrbottens län. 

Omläggning och förbättring af den del af allmänna lands

vägen inom Neder Luleå socken, som sträcker sig förbi De-
gerberget vid Butvikstorpet samt af sex backar mellan Luleå 
stad och Börjelslandet. 

(6-3 7 km.) 
Vägen var enligt gillad plan utförd, men anmärktes vissa 

brister, som måste afhjelpas, innan den kunde förordas till god
kännande. 

Väganläggning från Korpilombolo kyrkoby till Hedens by 
i Öfver Kalix socken: 

a) delen Ansvar—Bödupp. 
(12-7 5 km.) 
Vägen var färdigbyggd, men icke fullständigt grusad. 
b) delen Bödupp—Heden. 
(19-90 km.) 
Renstakning af väglinien var verkstäld och skulle arbetet 

med det snaraste påbörjas. 
Väganläggning mellan Storbacken i Jokkmokles socken och 

Edefors i Öfver Luleå socken; delen inom Öfver Luleå socken. 
(14-22 km.) 
Vägens rödjning var verkstäld och arbetet med brobygg

naden öfver Gorjeån påbörjadt. 
Anläggning af den del af vägen från Storsands by öfver 

Görjeån till Edefors, som sträcker sig från den å planrit
ningen utmärkta punkt N till bron öfver Lule elf samt vidare 
från brons landfäste å elfvens östra strand till den å plan
ritningen med B betecknade punkt. 

(5-2 6 km.) 
Skogsrödjning och rothuggning var verkstäld, men i öfrigt 

intet egentligt arbete utfördfc. 
Väganläggning mellan Arjepluogs kyrkoplats och Uddjaur: 
a) delen kyrkoplatsen—Vaukaselct jemte tre broar öfver 

nämnda sel. 
(0-3 6 km.) 
b) återstående delar. 
(3-9 2 km.) 
Vägen var å hela sin längd färdigbruten, men endast å ett 

par mindre sträckor grusad. Arbetet var beträffande broarne 
så illa utfördt, att ommurning af landfästena måste föreskri fvas; 
i öfrigt förekom ingen väsentlig anmärkning. 

Väganläggning mellan Tärendö och Anttis by i Pajala 
socken : 

a) delen från Tärendö till och öfver Tuivaaravuoma. 
(4-7 3 km.) 
Vägbanan var till större delen röjd och rothugggen och 

bron öfver Kojijki på nöjaktigt sätt utförd. 
b) delen Tuivaaravuoma—Anttis by 
(8-7 4 km.) 
var ännu icke bearbetad. 
Anläggning af den del af ny väg i rigtning från Byske 

kyrkoby till Bisnabben i Piteå socken, som faller inom Piteå 
socken. 

(4-5 9 km.) 
I anseende till ifrågasatt väsentlig ändring i planen var 

något egentligt arbete å detta vägföretag icke verkstäldt. 
Anläggning af utfartsväg från Klöfvarträsks by till Selets 

bruk i Neder Luleå socken. 
(14-76 km.) 
Ej obetydlig till förbättring ledande afvikelse i planen var 
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Tidtagen, dock utan att densamma blifvit på förhand vederbör
ligen anmäld och tillstånd dertill ufcverkadt. Förutom anmärkta 
brister å vägtrummorna var vägarbetet i det hela anmärknings-
fritt utfördt. 

Våganläggning från JElfsby kyrkoby till Finnäset med 
Uväg från Muskus till Vissträsk; delen som omfattar sträckan 
från Manjärv till Finnäset jemte bivägen till Vissträsk. 

(5-74 km.) 
Arbetet hade icke bedrifvits med något större allvar i an

seende till ifrågasatt och sedermera gjord framställning om 
ändring i planen för vägens fortsättning, af hvilken fråga den 
nu itrågavarande vägdelens utförande är beroende. 

Väganläggning från Aträsk till Tällträsk och Pelloträsk 
i Piteå socken. 

(17-51 km.) 
Vägarbetet var fullbordadt och skulle afsyningsbevis utfär

das, när den verkliga kostnaden blifvit vederbörligen styrkt. 

Anläggning af utfartsväg från Hundsjö till Bodens hy i 
Öfver Luleå socken med biväg från Skogså till Broby. 

(26-33 km.) 
Med undantag af några mindre sträckor var vägen Hund

sjö—Boden fullständigt planerad och de flesta broar och trummor 
anmärkningsfritt byggda. Bivägen Skogså—Broby var icke 
vid besigtningstillfället påbörjad, men har enligt ingången un
derrättelse sedermera under året blifvit fullständigt planerad. 

Omläggning af allmänna landsvägen mellan Bånbyn och 
Strömsund. 

(2-3 8 km.) 
Uppstakning af vägen har skett och äro arbetena under 

hösten påbörjade. 

Anläggning af den del af ny väg mellan Elfsby kyrkoby 
inom Elfsby socken och Boden inom Öfver Luleå socken, som 
sträcker sig från Elfsbyn till Öfver Luleå sockengräns. 

(13-90 km.) 
Arbetena voro påbörjade å sträckan mellan Elfsbyn och 

Krokfors. 

Anläggning af delen mellan Björkfors i Neder Kalix soc
ken och gränsen mot Carl Gustafs socken af ny väg i rigt-
ning öfver Keresjoki mot Karungi by i sistnämnda socken. 

(5-08 km.) 
Vägen var planerad och grusad, men befunnos de flesta 

trummorna vara illa lagda utan tillräcklig grund. Äfvenledes 
blefvo landfästena till bron öfver Bödmossebäcken kasserade 
såsom allt för illa uppförda. En äldre, redan före planens fast
ställande utförd, men i den nu beräknade vägkostnaden till om
byggnad icke upptagen bro öfver Sangisån, befans vara i så
dant skick, att den måste ombyggas, i anseende till att de trä
kistor, h varpå den hvilar, börjat öfvergå till förruttnelse. 

Följande med statsbidrag understödda vägarbeten hafva 
under år 1889 blifvit kontraktsenligt fullbordade och af Sty
relsen godkända, nämligen: 

') Beviljade bidraget var 2,120 kronor, men då verkliga kostnaden 
understeg den beräknade, så nedsattes på grund af kontraktets föreskrift an
slaget till 2,113-35 kronor. 

') Beviljade bidraget var 17,210 kronor, men har, enar verkliga kost
naden understigit den beräknade, nedsatts till 15,443'SS kronor. 

3) Beviljade bidraget var 7,200 kronor, men då verkliga kostnaden un
dersteg den beräknade, så nedsattes på grund af kontraktets föreskrift an
slaget till 6,978'OG kronor. 
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B. Hamn- och brobyggnader samt vatten-
kommunikationer. 

I. Hamnarbeten. 

Södra distriktet. 

Kongshacka hamn. 
1"8 à 21 m. under hafvets m. v. y. ' ) . 

Den uuder vinterns lopp utanför hamnrännan bildade 
banken, liksom ock de innanför krökningarna af hamnarmarne 

uppkomna slamafsättniugarna, hade uppmuddrats till behörigt 
djup; hvarjemte äfven pålning verkstälts till förstärkning af den 
södra hamnarmen. 

Varbergs hamn. 

I inloppsrännan och bamnbassängen 5'0 m. under hafvets m. v. y. 

Djupet i hamnen hade särdeles väl bibehållit sig utan att 
muddring behöft under de två senaste åren ske. Djupet be-
fans vara i hamnen ö-o till 5-34 m., men vid de nya sten-
kajerna och tullkammaren 4-5 till 4-8 ni. 

Bålverket var ånyo tjäradt och vågbrytarne voro nödtorf
tigt underhållna. 

Galtabäcks hamn. 

Djup i inseglingsrânnan 2'1 m. under hafveta m. v. y. 
» i hamnen 0'9 à 2'7 » » B » 

Den ränna, som uppmuddras för att förbinda viken norr 
om hamnen med den inre bassängen, hade under vintern ytter
ligare förlängts, så att endast 36 m. återstodo att fullborda; 
djupet i denna ränna är 0'7 à 0'8 m. 

Vågbrytare, pirer och lastbrygga befunnos oskadade. Djupet 
var väl bibehållet; i gattet 2-6 7 in. och deremellan och bryggan 
ej under 2-4 m. Utauför gattet är deremot djupet på sina 
ställen ej mer än 2-4 m., och borde der stenrensning ske, men 
de små tillgångarna lemna ej dertill medel. 

Glommens hamn. 

Djup i inre hamnen 1'ä à 1"5 m. under hafvets ni. v. y. 
» i yttre » 2'4 à 3'3 » » » » 

De redan 1888 anmärkta skadorna å den södra piren voro 
icke afhjelpta, men skulle reparation deraf ofördröjligeu före
tagas. Muddring hade pågått under månaderna Mars—Maj, 
så att djupet var på redden 3'3 till 4-5 m. och i rännan mellan 
bamnarmarne i allmänhet 3-3 m., hvarjemte mellan ångbåts-
och ballastbryggorna en omkring 60 m. bred och 3'3 m. djup 
ränna var upptagen. Vid Öfra stenkajen var djupet 2-7 m. 

Falkenbergs hamn. 

3-o m. under hafvets m. v. y. 

De skador, som vid 1888 års besigtning anmärktes å den 
södra piren, voro väl icke vid inspektionsförrättningen afhjelpta, 
men skulle reparationsarbetet dera med det snaraste företagas. 
Muddring hade under gynnsamma förhållanden under året verk
stälts, så att djupet i hamnen nu var 3-3 till 4's m. och i 
rännan mellan hamnarmarne i allmänhet 3-3 m. Från ångbåts
bryggan till ballastbryggan var upptagen en omkring 60 m. 
bred ränna med 3-3 m. djup; från sistnämnda brygga till sten-
kajen var djupet 3 3 till 3 o ra. och uppe vid öfra stenkajen 
2-7 m. i en omkring 30 m. bred ränna. 

Halmstads hamn. 

Djup i yttre hamnen 4"6 à 53 m. nder hafvets m. v. y. 

Den första afdelningen af den nya vågbrytaren var vid 
besigtningen i början af Juli månad fullbordad, och befans dess 

3 

') De under rubrikerna upptagna, till ett visst vattenstånd hänförda 
siffror utmärka de djup, som enligt faststalda arbetsplaner skola forefinnas. 

Väg- och Vattenbyggnadsstyrehens berättelse. 1889. 
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vestra ändpunkt flyttad längre utåt sjön på ett djup af 5-7 m. i 
stället för såsom man först afsett 5-4 m. ; vågbrytaren har eu längd 
af 634 m., mot i planen faststalda 504 m., hvarförutom i fort
sättningen mot land 6 st. kistor, till en sammanlagd längd af 
71 m. blifvit sänkta och fyllda med sten. Öfverbyggnaden å 
vågbrytaren är utförd med endast ett i cemeutbruk lagdt granit
skift närmast vattenytan, i stället för i planen upptagna två skift, 
men har deremot hela kärnan blifvit lagd med betonfyllning i 
stället för att, enligt förslaget, byggas af kallmur och beklädas 
med beton. Likaledes är pirhufvudet, som tillämnats att utföras 
på samma sätt som vågbrytaren i öfrigt, helt och hållet beklädt 
med granit, anbragd å en full kärna af beton, och är utan
för detsamma anordnad en strömledare af pålar med en öfver 
vattenytan betonerad stenfyllning. 

Oaktadt förelagda betydliga förbättringar i planen har den 
af Halmstads samhälle bestridda anläggningskostnaden under
stigit den beräknade. 

Det af goda materialier under distrikts-chefens ledning sär
deles väl utförda arbetet har blifvit af Styrelseu, efter före
gående af undertecknad Richert verkstäld afsyning, godkäudt. 

Engelholms hamn. 

24 m. under hafvets m. v. y. 

Djupet såväl i som utanför hamnen syntes ej hafva under
gått någon anmärkningsvärd förändring och är det å banken 
utanför hamnen 1"5 à 2-o m. samt mellan hamnarmarne 36 m. 

Till iståndsättande och förstärkande af den redan vid näst
föregående års besigtning skadade södra piren hade omkring 
densamma anbragts en mantel af beton, som dock af en kort 
derefter uppkommen storm blifvit upprifven på en längd af 
4 in., livilken skada sedermera icke hunnit före besigtningen 
afhjelpas. 

Höganäs hamn. 

4"8 m. under hafvets m. v. y. 

Mot underhållet af denna hamn var intet att erinra. 
En ny bassäng för fiskebåtar var anlagd 48 ni. söder om 

stenkolsverkets gamla brygga med en bredd af 4(5 m., en längd 
af 60 m. och ett från 1"03 till 2-2 m. varierande djup. 

Mötte hamn. 

2"! m. under hafvets m. v. y. 

Såväl djupet i hamnen som vågbrytaren hafva väl bibe
hållit sig, men var sådant icke förhållandet med pirhufvudet, 
som, bygdt af tuktad granit med cementstrukna fogar, fått 
stora sprickor, tydligen uppkomna genom de skador, som sjö
masken tillfogat den kista, hvarå det är bygdt och som till 
beqvämlighet för inseglingen i hamnen ej skyddats med sten-

, fyllning. 
Föreskrifter om förstärkning af pirhufvudet blefvo af in-

spektionsförrättaren lemnade, hvarvid dock hamndirektionen 
framhöll svårigheten att på grund af bristande tillgångar hos 
fiskeläget och obetydliga hamniukomster anskaffa nödiga medel 
till iståudsättningen. 

Helsingborgs hamn. 

Djup i gamla bassängen 4'S m. under hafvets m. v. y. 
» i nya T> 3'G » » » » 
» i nyaste D 5'3 it S'i i > » J> 

Såväl gamla hamnens bålverk och kajer som torrdockan 
voro väl underhållna. 

Piren midtför tullkammaren hade blifvit borttagen för be
redande af tilläggsplats för Öresundsångbåtarne, sedan norra 
kajen i yttre hamnen till följe af den nya, norra hamnbas
sängens anläggning icke längre vore dertill användbar, k. 
denna senare har under hela året arbetats med uppmurniug i 
granit med cemeutbruk af öfverbyggnaden å den yttre våg
brytaren, som uppföres till en höjd af 3'4 m. å hela längden 
med undantag af endast en 100 m. lång sträcka längst norrut. 
Parapet med stensatt gångbana var utförd å insidan på 200 m. 
längd. 

För möjliggörande af den nya bassängens uppgräfning voro 
nödiga fångdammar uppförda och en 63 hästars ångmaskin an
skaffad för länspumpningen med två centrifugalpumpar, hvilket 
arbete lyckats så, att hela bassängen vid besigtningstillfållet 
var torrlagd och schaktningsarbetet börjadt. 

Eåå hamn. 

2'4 m. under hafvets m. v. y. 

Hamnarmarne voro oskadade och väl underhållna. En 
under nästförlidna vintern mellan södra piren och fyren, till 
olägenhet för trafiken bildad sandbank var bortmuddrad till 
behörigt djup. Likaså hade en i inre hamnen af Rausån bildad 
bank blifvit bortskaffad. 

Kyrkbackens hamn. 

V8 Si 2-4 m. under hafvets m. v. y. 

Hamnen var nödtorftigt underhållen och återstod af kon-
traherade arbeten endast en mindre del. 

Djupet i inseglingsräunan var 3-o m. 

Landskrona hamn. 

I inre hamnen 3'6 m. under hafvets ni. v. y. 
B yttre ) 5'3 i ) B » 

Trettio meter af den yttre hamnkajen voro omlagda och 
nödiga reparationer verkstälda å såväl öfriga delar af samma 
kaj som å Nyhamnskajerna. Afsevärda muddringsarbeten voro 
utförda, och jernvägsspåren vid hamnen förlängda samt flere 
nya vexelspår inlagda. Mot de utförda arbetena förekom ingen 
anmärkning. 

Barsebäcks hamn. 

Djup i inseglingen 2.1 m. under hafvets m. v. y. 
» inuti hamnen 09 à 2'1 B B » B 

Hamnarmarne befunnos oskadade och i försvarligt skick 
underhållna. Ny ledfyr var uppsatt. Djupet i gattet oeh den 
yttre hamnen var oförändradt. 
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Vikhögs hamn. 

0'<J à 2'i m. under hafvcts m. v. y. 

De under förlidet år anmärkta brister, bestående i felande 
fylluing å yttersidan af vågbrytaren och en erforderlig beton-
fyllning i vattengången omkring pirhufvudet, voro visserligen 
afhjelpta, men var den anbragta betonfylfningen icke uti till
fredsställande skick. 

Limhamns hamn. 

3'i> m. under hafvcts m. v. y. 

Mot underhållet af den gamla hamnen var intet att an
märka. 

I samband med anläggningen af den nya cementfabriken 
nägär alltjemt komplettering af den nya haninbassängen, som 
utan understöd af statsmedel utföres på norra sidan af den 
äldre. 

Skanörs hamn. 

Djup i inseglingsrännan 3'0 m. under hafvcts tu. v. y. 
» i hamnen 2'4 à 2'7 » » » » 

Det reparations- och förstärkningsarbete, som med under
stöd af statsmedel senast blifvit å denna hamn verkstäldt, har 
under året blifvit afsynadt och af Styrelsen godkändt. 

Trelleborgs hamn. 

Djup i inseglingsrännan 4'8 ra. under hafvcts m. v. y. 
» inuti hamnen 3'6 à i'» » » » » 

Nödiga reparations- och muddriugsarbeten voro verkställda. 

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

» inuti hamnen 1'8 à 2'i » » B » 

De färdigbyggda vågbrytarne hade erhållit någon helt obe
tydlig skada. Såväl inseglingsrännan som haninbassängen voro 
ännu icke uppnmddrade enligt den faststälda planen, och hade 
arbetet genom entreprenörens iråkade ekonomiska obestånd 
blifvit för tillfället afbrutet. 

Ystads hamn. 

Djup i inloppet 5'1 à 58 m. under hafvets ni. v. y. 
» i hamnbassängen 2'5 à 6'0 » » v » 
» i fiskarehamnen 1'2 a 1'5 B » » » 

Mot underhållet af vågbrytare och kajer förekom ingen 
anmärkning. En ny tilläggsbrygga för mudderpråmar på östra 
sidan af hamnen, äfvensom i fiskarehamnen ett nytt släpplan 
med botten af plank mellan infattningsmurar af granit, voro 
anlagda. 

Djupet i hamnen var i allmänhet 5-3 ni. 

Kåseberga hamn. 

Djup i inseglingsgattet 2'4 m. under hafvets m. v. y. 
» i hamnen O'0 à 2-l » » » » 

Denna hamn befans i ett bedröfligt skick, enär den vestra 
hamnarmen på flere ställen var upprifven på yttersidan, och 

den östra hamnarmen delvis så underskuren, att den syntes 
fallfärdig. Några hamiiinkomster erhållas ej i brist på fast-
stäld taxa, och tiskarebefolkniugen är allt för fattig till be
stridande af ytterligare omkostnader på hamnen, å hvars första 
anläggningskostnad 21,000 kr. ännu omkring 4,000 kr. återstå att 
amortera. Då hamnen har ett passande läge för tyska upp
köpare af ål, och befolkningen härigenom tillskyndas en ej 
obetydlig inkomst, är dess återställande af vigt. 

Styrelsen har fästat Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes 
uppmärksamhet på förhållandet för vidtagande af de åtgärder, 
som kunna af omständigheterna påkallas. 

Simrishamns hamn. 

l'S à 5'S m. under hafvets m. v. y. 

Vid i hamnen gjorda pejlingar befans djupet ett stycke 
ifrån och utmed den norra hamnarmen 3 à 4 m. samt i midteii 
af hamnen och på södra sidan mellan 4 och 5 m. Det södra 
pirhufvudet var under året repareradt medelst anbringande af 
cementsäekar. Icke obetydliga qvantiteter hade uppmuddrats 
och stenar uppliskats från den i allmänhet steniga bottnen. 
Äfven sprängning under vatten hade försiggått. 

Kivilcs hamn. 

2'1 à 3'0 m. under hafvets m. v. y. 

Vid pejling befans att hamnen till betänklig grad igen
grundats; vid pirhufvudet var visserligen ett djup af 2'» ni., 
men detta minskades hastigt i rigtniug mot bryggan, invid 
hvilken djupet var endast 1 2 m. En stor del af hamnens syd
liga område var så igensandad, att bottnen vid lågt vatten 
var torr; och kan hamnen i sitt nuvarande skick antagas vara 
till % af bassängens areal oanvändbar för båtar, hvilket för
hållande synes åtminstone till stor del bero dei-på, att en för 

. några år sedan i hamnens södra del, vinkelrätt mot stranden, 
anbragt fördämning blifvit bortrifven, hvarigenom vid sydlig 
storm sanddriften in i hamnen ökats. Denna fördämning bör 
återställas och derjemte en vågbrytare norr om hamnen an
läggas. 

Den utförda vågbrytaren var i godt skick, men är den 
alltför låg för att hindra sauddrift, för hvilket ändamål den 
tarfvar ytterligare förstärkning medelst stenfyllning. 

Muddring i hamnen hade under året företagits. Framställ
ning från intressenterne om hamnens återförsättande i dugligt 
skick lärer vara att motse. 

Hvitemölla hamn. 

0'9 à 3'0 m. under hafvets m. v. y. 

De skador, som denna hamn förut lidit, äro fortfarande 
Iemnade utan bot och hafva ytterligare ökats under det uäst-
förlidna årets höststormar, så att den södra hamnarmen på en 
större sträcka närmare land nu är förstörd; härigenom har 
sanduppgrundningen i hamnen ökats derhän, att vattendjupet 
i större delen af bassängen ej är mer än omkring 0'5 m. med en 
i midten deraf befintlig något djupare ränna, i hvilken båtarne 
dragas ut och in. 

Icke allenast den södra hamnarmen bor delvis ombyggas 
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och stenfyllningen der utanför förstärkas, utan äfven den norra 
hamnarmen förhöjas, för att hamnbassängen skall blifva nöd
torftigt skyddad mot igenslamning. 

Sedan af Styrelsen genom Eders Kougl. Maj:ts Befallnings-
hafvande i Blekinge läu gjorda påminnelser till intressenterne 
om vidtagande af kraftiga åtgärder till de uppkomna skadornas 
afhjelpande visat fig vara fruktlösa, har Styrelsen hos Stats
rådet och Chefen för Eders Kongl. Maj:ts Civildepartement 
gjort anmälan om förhållandet. 

Åhus hamn. 

2'4 m. under hafvets m. v. y. 

Hamnen hade, oaktadt ingen niuddring företagits, ett från 
föregående år oförändradt djup af 4-o till 4-2 m. i dess nedre 
del och 3-5 m. i dess öfre del vester om tullkammaren. 

Vid å redden verkstälda pejlingar befans djupet variera 
från 7 till 10 m. Närmast hamninloppet är djupet 4-9 tu. 

Nogersunäs hamn. 

Djup i inseglingcn 2'4 m. under hafvets n>. v. y. 
» utefter bryggan vid vestra vågbrytaren 1'2 à 2'4 m. under hafvets m. v. y. 
J> innanför östra vågbrytaren O'O à 2'4 » » » » 

Vid verkstäld pejling befans djupet närmare södra hamn
armen omkring 2'5 m. samt derifrån öfvergående till l e m. i 
midten af hamnen och till l o m. i norra delen deraf. Ingen 
olägenhet af sanduppgrundning har här förmärkts. Som denna 
hamn vanligen icke tillfryser under vintern ocb derföre flitigt 
besökes af fiskare från andra fiskelägen, är en fördjupning af 
de grundare delarne af hamnbassängen önskvärd, och äro äfven 
intressenterne betänkta på att vidtaga åtgärd härför. 

Hamnarmarne voro i godt stånd. 

Karlshamns hamn. 

3'6 m. under hafvets in. v. y. 

Förutom vanliga underhållsarbeten har till. beqvämlighet 
för vinterliggare niuddring till djup af i 7 m. verkstälts i den 
s. k. Espinghamnen. 

Ronneby hamn jetnte rensning af Rottne å. 

Den del af kajen vid strandgatan, som enligt 1888 års be
rättelse hade rasat, var nu ombyggd på ett tillfredsställande 
sätt; men hade å motsatta sidan af ån midt för strandgatan ett 
jordskred inträffat, hvarigeuom der befintliga strandlinien fått 
en bugt af inemot Os m., och var kajen här upprifven ned 
till vattenytan. Stenkajeii vid hamnen hade ännu icke blifvit 
reparerad. 

Vestra distriktet. 

Göteborgs hamn. 
5'0 m. under hafvets m. v. y. 

För kajbyggnaden vid Masthugget voro nästan alla de för 
grundläggningen erforderliga timmerkistorna sänkta, och hade 

pålningeti i dem jemte stenfyllningen pågått i mån af sänk
ningen, så att med säkerhet kunde antagas, att denna del af 
grundläggningen skulle under året hinna fullbordas. Faskiner 
voro inköpta till omkring en tredjedel af behofvet och skulle 
de under sommaren nedläggas. 

I de inre hamnarne pågick fyllning dels med sand och 
dels med jord från gruudgräfningar i staden, till betydliga 
qvantiteter, hvilket arbetes fortsättande dock, i anseende till 
befarade sättningar och dermed förenade upptryckningar af den 
lösa bottnen, afstyrktes intill dess åtminstone 2:ne lag faskin
bäddar hunnit nedläggas och påfyllas å de för dem uppmudd
rade försänkningarna. 

Muddriugsarbetena i hamnen pågingo med båda mudder-
verken ocli var kanalen kring Tingstadsvassen till hela kin 
längd fullbordad. All muddriug för kajbyggnadeii var verk
stäld och arbetade man vid inspektionstillfället dels på för
djupning af det s. k. Flacket utanför Masthugget och dels vid 
Tingstadsvassen. 

Ett nytt mudderuppfordringsverk hade blifvit anskaffad t 
och uppsatt, bestående af 2:ne ånglyftkranar med stora skopor 
för massans uppfordring från pråmarne samt jernvägsspär med 
stjelpvaguar enligt Décauville's system. Dessa inrättningar, 
som kostat 28,000 kronor, voro afprofvade, men ännu icke i 
bruk. 

Mudderupplagen å Tingstadsvassen hade planerats i den 
mån det utfyllda muddret sjunkit och uttorkat, och voro nu 
stora områden disponibla för upplag och fabriksanläggningar. 

Släpställeii för reparation af pråmar voro under anläggning 
vid Tingstadsvassen, dit dessa inrättniugar nu skulle flyttas 
från Gullbergsvassen. 

Synnerligen ändamålsenliga byggnader för förråd och ad
ministration af de allmänna arbetena jenite verkstäder voro 
uppförda å Gullbergsvassen. 

Hamnen i sin helhet äfvensom den dyrbara materielen af 
redskap och maskiner voro väl underhållna. 

Strömstads hamn. 

Utefter kajerna och i elfmynningen 3'0 à 3'6 m. under hafvets in. v. y. 

Hamnen var nödtorftigt underhållen och hade derförutom 
sten blifvit uttagen för en väl behöflig ombyggnad af den s. k. 
ångbåtskajen. Mot vattendjupets tillräcklighet förekom ingen 
anmärkning. 

Åmåls hamn. 

2-97 m. under Venerns I. v. y. 

H värk en något underhållsarbete af betydenhet eller någon 
muddring hade sedan föregående besigtning verkstälts. Vatten
djupet har i allmänhet uppgrundats och utgjorde i hamnbas
sängen i medeltal 2"6 0 m., å vändplatsen 2-2 2 m. samt i inlopps-
rännan och yttersta delen af hamnbassängen endast 2'5 7 in., 
hvilka djup dock kunna anses bafva under nere år bibehållit 
sig oförändrade. Bryggor (till antalet fem) äfvensom duc d'alben 
voro illa underhållna och delvis förfallna. 



Östra distriktet. 

Lidköpings hamn. 

3'o m. under Venems 1. v. y. 

Någon anmärkning förekom ej vid årets besigtning å 
hamnen. 

Hjo hamn. 

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

Hamnen var någorlunda väl underhällen. 

Jönköpings hamn. 
3'0 ni. under Vetterns 1. v. y. 

Vid austälda pejlingar befunuos djupen i hamnen variera 
mellau 3-3 och 5.3 m. Någon anmärkning mot underhållet 
gjordes ej. Af stadsfullmäktige har distriktschefen emot tagit 
uppdrag att upprätta förslag till en ifrågasatt utvidgning af 
hamnbassäugen. 

Orenna hamn. 

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

Någon brist i det faststälda djupet förekom på ett och 
aiinat ställe. Förslag till hamnens fördjupning samt till an
läggning af en lastbrygga har, enligt erhållet uppdrag, af 
distriktschefen aflemnats. 

Hästholmens hamn. 

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

En förlängning af kajen inåt stranden har under året ut
förts på ett tillfredsställande sätt, och var hamnens underhåll 
i öfrigt godt. 

Vadstena hamn. 

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

Någon anmärkning mot underhållet förekom ej. 

Vestervihs hamn. 

Vid södra kajen 3'5 m. under hafvets ru. v. y. 
s> Ölandskajen 2-l » » » » 

Jernvägskajen var väl underhållen och befans djupet om
kring densamma vid från vester till öster anstäld pejling vex-
lande från 4 24 till 4-60—4-45— 3'i2—2'67 och å-o m. Likaså 
var skeppsbrokajen väl underhållen, å hvjlken dessutom om
fattande gatu- och spårutläggningsarbeten verkstälts; djupen 
här utanför, på 6 meters afstånd från kajen, voro vexlande från 
2'8 2 till 5-o och 7-o m. Utanför de pejlade linierna voro 
djupen i hamnen jemnt tilltagande. 

Genom det utanför hamnen varand e Blockhussundet kunna 
icke mera än 4'6 m. djupgående fartyg passera, men förslag är 
uppgjordt till "fördjupning och rätning af denna farled. 

Gamleby hamn. 

Härvarande lastbrygga var på tillfredsställande sätt under-
hålleu. Djupet var på omkring 6 m. afstånd derutanför 2'9 7 till 

5-9 4 m. och jemnt tilltagande ut i hamnen. Norr om bryggan 
hade omfattande pålnings-, muddrings- och fyllningsarbeten 
verkstälts, hvarjemto ett nytt hamnspår med vändskifva var 
under arbete. Afven i ån skulle nästföljande år muddrings-
arbeten företagas upp till jernvägsbron. Den härvarande kajen 
behöfde repareras. Någon vattenskala var ej befintlig i hamnen. 

Oskarshamns hamn. 

2'4 à 5'5 m. under hafvets m. v. y. 
Utefter kajen 2'18 à 4'88 » » » » 

En ny omkring 360 m. lång kaj å vikens norra sida var 
delvis färdig; kajens öfre kant ligger 2'0 2 m. öfver kistorna och 
1'34 m. öfver vattenytan. Djupet var vid kajens yttre ända 
eudast 1'8 ni., men ökades inåt stranden till 2'i à 4'4 5 m. 
Muddring skall ske till ett djup af 3o à 3'3 m. 

Verkstälda pejlingar utanför skeppsbron visade djup, som 
vexlade från 3-3 till 4 à 5 in. ; å det i hamnen befintliga, tre
kantigt formade grundet, var djupet 2'2 3 till 3-->7 ni. 

Kalmar hamn. 

3'6 a 4'3 m. under hafvets ra. v. y. 

Djupet i den s. k. Finnhamnen befans delvis vara endast 
2'4 à 2'7 m., hvilket anmärktes till afhjelpande. Mellan kajerna 
var djupet 3"3 till 4'5 m. Pejlingar, som gjordes i rigtning 
fråu hornet af ballastkajen till Vedholmskajen, utvisade djup 
af 3'o till 4-o m. En uppmuddring till 4-4 5 m. djup på en 
bredd af 90 m. utanför skeppsbrokajen var vid inspektions
tillfället under utförande. 

I Tullhushamnen voro djupen 4-o till 4-y m. och vid Ele-
vatorskajen 4 " till 5-3 m. 

Sandvikens hamn. 

2'1 m. under hafvets m. v. y. 

Hafvet kastar årligen sten och slam öfver vågbrytarne in 
i hamnen, hvarigeuom hamnbassängen uppgrundas och olägen
heter tillskyndas trafiken. En förhöjning af vågbrytarens krön 
har alltså befunnits nödvändig och äro förslag härtill å hane-
Någon anmärkning mot underhållet förekom i öfrigt icke. 

Borgholms hamn. 

4'2 m, under hafvets m. v. y. 

Vid anstälda pejlingar visade sig djupet i bassängen vexla 
från 3'6 till 3'9, 4-o och 5-3 m. Från pirhufvudet rätt in i 
hamnen äro djupen aftagande från 5 3 till 2-7 m. Steufyll-
n in gen utmed hamnarmen tarfvade påfyllning, hvilket an
märktes. 

Stora Börs hamn. 

3'48 m. under hafvets m. v. y. 

I den vestra rännan var djupet 3'3 m., i gattet 3-6 à 3-4 m. 
och invid bryggan 3-i till 3-9 m. 

Någon annan felaktighet, än att några stenar utfallit ur 
pirhufvudet, anmärktes ej. 
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Färjestadens hamn. 

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

Mot underhållet förekom ingen anmärkning. 

Visby hamn. 

Djup i inre hamnen 3-o à 3'fi ro. under hafvets m. v. y. 
» i yttre » 3-o à 5'9 » » » » 

Mot underhållet gjordes ingen anmärkning. Under det 
löpande aret hade parapeten blifvit cementerad på en yta af 
68b' qv.-meter. Muddriug hade skett i såväl den yttre som 
inre hamnen samt en förtöjuingskista blifvit ombyggd. 

De på försök nästlidna år i yttre hamnens södra del sänkta 
betoublocken voro efter tillsägelse åter upptagna, såsom med
förande fara för inseglingen i hamnen. 

Djupdya hamn. 

0'9 m. under hafvets m. v. y. 

Inspekterad utan anmärkning. 

Näbbens hamn. 

Ta m. under hafvets m. v. y. 

Vid inspektionen förekom ingen anmärkning. 

Ljugams hamn. 

30 & it DI. under hafvets ffl. v. y. 

Denna hamn består egentligen af en laudningsbrygga byggd 
af stenfyllda träkistor, hvilka, aubragta i slutet af 1850-talet, 
till sina öfver vattnet befintliga delar nu äro mycket skadade 
af röta, hvarföre större reparation eller snarare ombyggnad iir 
af nöden att inom kort verkställas. Hamnen i öfrigt har dock 
nödtorftigt underhållits. 4'5 meter djupgående fartyg kunna 
vid lågvatten lägga till vid brons yttre ända. På platsen finnes 
tullstation, hamnmästare och lots. 

Mellersta distriktet. 

Vesterås hamn. 
3"l> va. under Mälarens 1. v. v. 

Den hamnen skyddande vågbrytaren har under tidernas 
lopp sjunkit så mycket, att den vid höga vattenstånd stått un
der vattenytan, hvilken olägenhet afhjelpts genom densammas 
päbyggande med ett skift kilade granitblock, hvarefter ingen 
ytterligare sättning förmärkts. Flere nya kajer hafva under 
de senare åren blifvit anlagda och försedda med jernvägsspår 
till underlättande af den icke obetydliga malmtransport, som 
vid hamnen eger rum. Mot underhållet förekom ingen an
märkning. 

Trosa hamn. 
1 8 m. under hafvets va. v. y. 

i inloppet 2 1 » » » » 

Vattendjupet i hamnen var 3-14 m. och i ån vexlande från 
2-84 till 3-04 m. 

II. lirobygguadev. 

Södra distriktet. 

Långebro öfver Helge å vid Kristianstad. De under Here 
år anmärkta svårigheterna vid svängbrons manövrering luido 
icke föranledt till någon förbättring af sväuginrättningen, til 
följe hvaraf Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen har aflåtit 
skrifvelse till Eders Kougl. Maj:ts Befallningshafvande i länet, 
angående vidtagande af åtgärder för brons underhåll. 

Bron öfver Tornesundet i sjön Asnen i Kronobergs län. 
Vid föregående års besigtning anmärkta brister voro nu af-
hjelpta. Enär den rörliga delen af bron, i brist af skyddande 
duc d'alber, ofta är utsatt för törnar af passerande fartyg, har 
Styrelsen aumanat vederbörande att foga anstalt om anbrin
gande af dylikt skydd. 

Vestra distriktet. 

Brobyggnaden öfver Göta elf vid Trollhättan med tillfarts
vägar. Dessa arbeten afsynades af undertecknad Kichert och 
hafva af Styrelsen godkänts. 

Mellersta distriktet. 

Bron öfver SJcurusund. Bron var väl underhållen och 
förekom vid besigtningen ingen anmärkning. 

Broarne vid Traneberg, Nockeby och Drottningholm « 
vägen från Stockholm till Drottningholm. Dessa broar, som 
stå under en särskild af Styrelsen förordnad tillsyningsman, 
och b vilkas underhåll årligen af allmänna medel bekostas, hafva 
vid dera anstäld besigtning befunnits vara uti tillfredsställande 
skick. 

Nedre norra distriktet. 

Brobyggnaden öfver Dalelfven vid Avesta i Kopparbergs 
län. Arbetet var vid besigtningstillfället icke i nämnvärd mån 
påbörjad t. 

Bron öfver Ljusne elf vid Jerfsö i Gefleborgs län. Brons 
jernöfverbyggnad hade blifvit fullständigt ommålad och befans 
vara i fullgodt skick. Genom verkstälda pejlingar utröntes, 
att inga förändringar i elfvens bädd uppkommit. Någon obe
tydlig sammansjunkning af bankfyllningen mot det vestra land
fästet kunde iakttagas. 

Brobyggnaden öfver Indalselfven vid Bergeforsen i Vester-
norrlands län. Båda landfästena voro i det närmaste färdiga 

BESIGTNINGAR Å HAMNAR OCH BROAR. 

Öregrunds hamn. 

Den för omkring 37 år sedan byggda vågbrytaren, eller 
rättare landniugskajen, var nyligen förbättrad och befans i «roJt 
skick. Vid nordlig storm kan denna kaj icke angöras af större 
fartyg, hvarföre förslag till dess förlängning är ä banc, men 
har något beslut de rom ännu icke fattats. 
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och på nöjaktigt sätt utförda; sten till bropelarne var anskaffad, 
men måste med grundläggningen anstå, till dess att lägre 
vattenstånd inträffade. 

Brobyggnaden öfver Indalsclfven vid Kufsfanacke i In
dals socken af Vestemorrlands län. Landfästen och pelare 
voro fullbordade, äfvensom öfverbygguaden med undantag af 
körbanan och handräckena. Arbetet var nöjaktigt utfördt. 

Bron öfver Angermanelfven vid Sollefteå i Vestemorrlands 
Ifin. Anledningarna till de vid förra årets besigtning gjorda 
aumärkniugarna mot underhållet voro, så godt ske kunnat, af-
bjelpta. Öfre delen af södra landfästet var ombyggd och bro-
reglarne lågo fritt på de underlagda friktionsrullar ne med till
räckligt utrymme för verkningarna af temperaturens inflytande 
å réglâmes längd. Föreskrifna utfyllniugar omkring pelarne 
voro verkstälda med dera anbringad betäckning af stora med 
iernkrampor sammanbundna stenblock, dock utan betongjutning 
i mellanrummen. Vid andra pelaren från södra landfästet hade 
å södra sidan genom vattnets åverkan rubbning af utfyllniugeu 
skett, så att de yttersta täckstenarne voro hängande i jern-
kramporna, men hade den orubbade delen af utfyllningen icke 
desto mindre en bredd från pelaren räknad af en meter; denna 
skada skulle under vintern afhjelpas. 

Det norra landfästets ena vingmur, som af jordtrycket 
rubbats ur sitt rätta läge, skulle delvis ombyggas. 

Öfre norra distriktet. 

Bron öfver Unie elf vid Umeå i Vesterhottens län. Bron, 
å hvilken sedan föregående års besigtning intet underhålls
arbete utförts, syntes vara i godt skick med undantag af kör
banan, som under kommande vinter måste ombytas, dervid 
underslagen äfven skulle efterses. Bropelarne hade väl mot
stått det våren 1889 i förening med isgång inträffade, ovan
ligt häftiga vårflödet. Hvarje vinter undersökes medelst pej
lingar, huruvida bottenutskärningar omkring pelare och land
fästen egt rum. 

Bron öfver Ume elf vid Sörfors. Denna bros underhåll 
hade mycket försummats under det förgångna året. Såväl den 
timrade stenkista, hvaraf det norra landfästet består, som kör
banan voro af röta angripna, hvarjemte ock spännstolarne satt 
sig och behöfde uppriktas genom åtdragning af hängbultarnes 
muttrar, och voro jemväl andra reparationsåtgärder af nöden, 
b varom allt arbetsdirektionen blifvit af distriktschefen förstän-
digad. 

Bron öfver Ume elf vid Korpberget i Lycksele kyrkoby i 
Vesterhottens län. Vid nästlidne års inspektion föreskrifna 
underhållsåtgärder voro nöjaktigt utförda, och var bron i ett 
tillfredsställande skick. 

Bron öfver Vindelelfven vid Ekorrsele i Degerfors socken 
af Vesterhottens län. Vid nästlidne vårs häftiga flöde hade 
vattnet stigit upp öfver pirernas mot strömmen vända förpelare 
eller spetsar och äfven något berört träöfverbyggnadens lägsta 
delar. Af det flödet medföljande timret hade pelarspetsarnes 
betäckningar rubbats, hvilket äfven var förhållandet med sten-
beklädnaderna å de omkring landfästena utfyllda jordbaukarne. 
Åtgärder till skyddande af bron mot dylika påkänningar hafva 
af distriktschefen föreslagits och delgifvits arbetsdirektionen. 

Bron öfver Skellefte elf vid Krångfors i Vesterhottens 
län. De vid föregående årets besigtning anmärkta felaktigheter 
voro afhjelpta. 

Bron öfver Öre elf vid Agnas i Bjurholms socken af 
Vesterhottens län. Såväl underbyggnaden af sten som öfver-
byggnaden och körbanan med dess slitdäck voro väl under
hållna. 

Brobyggnaden öfver Lule elf vid Edefors i Norrbottens 
län. Till denna brobyggnad gillades planen redan den 2 De
cember 1887, och hafva statsbidrag beviljats såväl af 1888 års 
hamn- och brobyggnadsmedel, 33,000 kr., som af samma fond 
för 1889, 11,000 kronor. Arbetet har väl blifvit, med iakt
tagande af stadgadt vilkor för anslagsbeloppens åtnjutande, på-
börjadt, men hafva de infordrade kontraktshandlingarna icke 
blifvit Styrelsen tillstälda; ett förhållande som lärer bero på 
svårigheten för intressenterne att i dessa aflägsna trakter få 
lämplig och pålitlig entreprenör för arbetenas verkställighet. 
Påminnelser hafva från Styrelsens sida blifvit gjorda. 

III. Kanaler och farleder. 

Södra distriktet. 

Bäppe—Helga sjö—Tofta kanal. Vid underhållet af denna 
kanal förekom icke någon anmärkning. Djupet i bassäugeii 
var, vid ett annoteradt vattenstånd för dagen i Uelgasjön af 
0-82 m. öfver lägsta vattenytan, l-85 à l-90 m., och i kanalen 
mellan Räppe och Helgasjön 1'9 à 2-o m. 

Kanalanläggningen genom Helgasjön samt Skafvenäs och 
Tolgsjöarne in i Asasjön. Djupet i Kalfsundet var 1-9 à 2-o 
m. samt å nedre tröskeln i Aby sluss 1 9 7 m.; å den öfre trö
skeln var vattendjupet 1"6 0 m. och vid svängbron 1 6 4 ni. samt 
i Tolgkanalen 1-9 à 2'0 ni. Någon annan anmärkning mot 
arbetet förekom ej, än att en såsom behöflig förut påvisad pål-
ning till stöd för kanalsidorna ej ännu utförts. 

Vestra distriktet. 

Aspholmens farled i Venern. Vattendjupet var tillfreds
ställande och syntes sedan 1876 icke hafva undergått någon 
förändring. 

Seffle kanal och Byelfvens segelled. Utom de vanliga år
liga underhållsarbetena vid Seffle kanalstation hade omkring 80 
kubikmeter berg blifvit bortsprängda i den s. k. »Viudlösan», 
timmerlänsan vid Carlsborg ombyggts samt stenrensning före
tagits i Kattungs-, Rolfseruds och Seffle bergskanaler; vid Ny-
säter voro kompletteringsarbeten utförda å dervarande nya bro-
vaktarestuga, samt å sträckan mellan Fröbol och Sulvik mudd-
ring i segelleden verkstäld. Lägsta vattenståndet å skalan 
vid Seffle, som antagits till 2-08 m., har under seglationstiden 
varit 1.93 m., hvilket inträffade i September, men har genom 
en norr om stora landsvägen vid bron anbragt fördämning 
djupet sedermera kunnat hållas vid 2'6 7 à 2-82 m. å sagda 
skala. 



Östra distriktet. 

Gränsa kanal vid Vést&rvih. Vattenståndet var för dagen 
ovanligt lågt och aflästes å Vesterviks vattenskala till 4'6 m., 
och voro djupen derunder i kanalen vexlande från l-46 till 1 6 
ra. Några afsevärda anmärkningar beträffande underhållet före-
koromo ej. 

Inloppet till Gamlebyviken. Under en för tillfället rådande 
svag uppström observerades ett vattenstånd af 4-6 ra. å Vester
viks vattenskala, och iakttogs beträffande 

a) Strömsholms kanal och svängbro: att såväl bron, som 
öster derom varande kaj- och dragvägar voro väl underhållna; 
gydvest om bron var en, med cementstrukna fogar försedd, kaj 
uppförd till stöd för en der gjord utfyllning. De vester om 
bron befintliga i mindre godt skick varande kajerna och drag-
vägarne af trä skola snart ombyggas. Djupen midt i kanalen 
voro 2-7 5 till 3-4i m. ; och beträffande 

b) Stegeholms kanal och rullbro, att bro och kajer under
hållas i behörigt skick. Djupen i kanalen voro 4'6o till fr 34 m. 

Göta kanal. Kanalen med tillbehör och förråd har be
funnits fortfarande väl vårdad, och utom sådana flerfaldiga om
fattande underhållsarbeten, som årligen bruka utföras, förtjena 
att för detta år särskildt omnämnas ombyggnaden af Tåtorps 
sluss och Snöfveltorps bro, hvarjemte sammanhängande telefon
ledningar blifvit anbragta utefter såväl den östra som den vestra 
kanallinien, så att nu mera dylik förbindelse endast saknas 
mellan de båda linierna å ömse sidor af sjön Vettern. 

Kinda kanal och båtleden Rengen—Jemlunden— Åsunden. 
Dessa anläggningar med tillhörande slussar, broar och bygg
nader underhållas fortfarande på ett fullt tillfredsställande sätt. 

Mellersta distriktet. 

Väddö kanal. Till följd af det låga vattenstånd (0-21 ni. 
under nollpunkten å vattenskalan) vid Väddö bro, som under 
våren egt rum, hade ingen af de ångbåtar, som vanligen tra
fikera kanalen, kunnat der framgå. Flere jakter lågo vid in
spektionstillfället i Maj förtöjda vid inloppen till kanalen under 
förbidan på högre vattenstånd. Plan till kanalens fördjupning 
och rätning har emellertid blifvit af Eders Kongl. Maj:t fast-
stäld. 

Brovaktarestugan hade undergått en ändamålsenlig repa
ration. 

Den kanalen tillhörande fårjan var reparerad, men tarfvade 
jemväl färjkarlens stuga dylik åtgärd. 

Strömsholms kanal. Någon särskild besigtning å kanalen 
har icke under året verkstälts, men har vid en af underteck
nad Richert dera företagen resa den i allmänhet befunnits vara 
väl underhållen. Såväl murar som slussportar och trösklar 
voro vattentäta och de lätt .manövrerade rullbroarne öfver 
kanalen i godt stånd, och förekom ingen annan anledning till 
anmärkning mot någon af kanalanläggningens vigtigare delar, 
än att bergskaualen vid Skansen hade så knapt djup, att ång
båten skrapade mot bottnen; deremot syntes mindre detaljer 
försummade såsom att frihulten å viugmurarne voro murkna 
och delvis lösa, hvilka brister väl komme att snarligen af-
hjelpas. 

Upprensning af segelleden på Örsbaken samt genom 
Skanssundet och vidare till Köping. Detta arbete har under 
året nöjaktigt fullbordats och var djupet i Skanssundet o-se tn. 
och der utanför 4-15 ni. under Mälarens lägsta vattenyta. 

Farleden å Köpingsån. Mot underhållet var intet att 
anmärka, men börjar djupet att för den nuvarande trafiken 
blifva alltmer otillfredsställande. 

Ombyggnaden af en del af Eskilstuna öfre kanalaktie
bolags å Karl Gustafs stads gevärsfaktoris område belägna 
sluss. Vid besigtningen i Maj voro bottnen och en del af 
sidomurarne uppförda på ett tillfredsställande sätt; och var 
sten framskaffad till nästan hela den återstående byggnaden. 

Eskilstuna kanal förbi fallen vid Thorshälla har befunnits 
vara utmärkt väl underhållen. 

SÖdertelje kanal. Kanalen underhålles med omsorg. Vissa 
vid anläggningen bibehållna krökar i inloppet till kanalen ge
nom Linasundet, som visat sig för ångbåtstrafiken mycket obe-
qväma, torde i den närmaste framtiden komina att förbättras, 
enär plan dertill är under arbete. 

Den gamla öfver slussen ledande svängbron af trä är nu 
utbytt mot en äudamålsenligt koustruerad d}rlik bro af jern. 

Hjelmare kanal har befunnits i ett mycket godt skick. 
Farleden å Arboga å. Till betryggande af genomfarterna 

vid de närbelägna landsvägs- och jernvägsbroarne vid Kungsör 
voro nya ledbommar utförda och med statsmedel bekostade, 
hvilket arbete under året fullbordades och godkändes. 

Vattendjupet i ån var ingenstädes mindre än 2'9 7 m. 
3 duc d'alber voro ombyggda nämligen en ofvanför Kungsörs-

broarne och två vid åns mynning i Galten. 
Farleden å Fyrisån. Vattendjupet i ån underhålles nu

mera till 2"97 m. och var i allmänhet tillfredsställande utom 
vid nedra ändan af Sunnersta-föret och vid åns utlopp i Ultuna-
föret, der nödiga muddringar vid inspektionstillfället ännu icke 
hunnit att verkställas. 

Nedra hamnbryggan i Upsala var reparerad och farledens 
härvarande magasin flyttadt för att lemna plats för en gata. 
Strandskoning och pilplantering hade med framgång bedrifvits 
å en längd af omkring 150 m. Nedre delen af hamnen midt 
för ångsågen utvidgades medelst muddring. 

Farleden å Enköpings å. . Vattendjupet i ån var ingen
städes mindre än 2-9 m. eller 0-44 m. större än det minsta 
tillåtna. 

Kajen i Enköping var i fullgodt skick. 
Farleden å Orsunds å. Anmärkningar förekommo mot 

underhållet af landuingsbryggan vid Högby samt mot djupet i 
segelleden, som flerstädes var otillfredsställande, och har arbets-
direktionen blifvit genom Eders Kongl. Maj:ts Befallnings-
hafvande förständigad att afhjelpa de anmärkta bristerna. 

Slussen vid Knapforsen. Den gamla öfver kanalen ledande, 
af röta starkt angripna rullbron har utbytts mot en fast bro 
med balkar af jern, förlagd nedanför det nedre portparet och 
så anordnad, att den lemnar godt utrymme för å farleden 
trafikerande ångbåtar. Mot underhåll af såväl sluss som farled 
förekom ingen anmärkning. 

Kanalen mellan Norra och Södra Hörken. Denna kanal 
underhålles särdeles väl, och har rörelsen å densamma på sista 
tiden något ökats mot hvad förr varit förhållandet. 

Upprensningen af Kolsundet i Mälaren. Detta under 
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arbete varande företag hade så fortskridit, att den blifvande 
rännan längs norra sidan var till halfva bredden upprensad 
till nära fullt djup, som skall vara 0'5 m. under tröskeln i 
Stockholms sluss, och har härigenom en väsentlig lättnad redan 
bpredts ungbåts- och sjöfarten. Vid arbetets utförande gjordes 
den erinran, att de upptagna ämnena böra sä uppläggas, att 
Jc ej i framtiden kunna komma att bidraga till sundets upp-
sjrundning. 

Nedre norra distriktet. 

Farleden å Tndalselfvcn från Klinger fjärden till Vtancdc. 
De härvid utförda arbetena bestå dels af upprensning af Siller-
jbrsen och dels af anläggning af ett slags sluss vid liergeforscn, 
livilken sluss är till sin konstruktion förfelad; de här sänkta 
timrade stenkistorna iiro alldeles förfallna och nu till mera 
hinder äu gagn, hvarföre den ängbät, som uppehåller trafiken 
å elfven, måste i regel hålla sig å sträckan mellan Berge- och 
Sillerforsarne, hvilka endast undantagsvis kunna passeras. 

Kanalen och bron vid Tlemösand. A Vattenmärket vid 
svängbron afiästes ett vattenstånd af ii'"s m., hvilket djup vid 
pejling i kanalen öfverallt anträffades, utom vid dess södra 
iinda, der å östra sidan ett grund bildats, som sträckte sig 
Öfver en tredjedel af bottenbredden, hvaremot utskärning skett 
g, den vestra sidan, hvarför fartygen måste vid passerandet 
hålla sig åt denna sida, som dock utan svårighet för navige-
ringen kunde ske; bankbildningen vid östra sidan af kanalen 
beror på en å detta ställe deri utmynnande afloppstrumma och 
bar i flere år befunnits vara i samma skick. 

Svängbron är nu 35 år gammal och tarfvar att inom kort 
ombyggas, h varpå äfven vederbörande lära vara betänkta; 
emellertid behöfde körbanan med det snaraste repareras. 

Farleden genom Stråkvattnet i Ströms vattudal. Afläs-
ningen å den förefintliga skalan visade 2-82 m. vattenstånd, 
hvilket djup vid pejling allestädes uppnåddes, och hade således 
ingen uppgrmidning skett, hvilket icke heller lärer vara att 
befara, enär strömmen i den utsprängda farleden understundom 
är så stark, att de ångbåtar, som trafikera densamma, icke för
må att taga sig upp. 

Den å strömmens venstra sida utlagda ledlänsan hade under 
vårfloden blifvit rubbad ur sitt läge till följd af stödens otill
räckliga styrka. Nödiga föreskrifter för afhjelpande af denna 
brist lemnades arbetsdirektionen af besigtningsförrättaren. 

Öfre norra distriktet. 

Farleden genom Tjufholmssundet. Arbetet med fördjup
ning och rätniug af denna farled, som ensamt bekostas af Umeå 
stad, har under året påbörjats med användande af kraftiga ång-
mudderverk af lika konstruktion med dem, som vid regleringen 
af sjöu Hjelmaren blifvit använda. 

IV. Dockbyggnader och upphalningsbäddar. 

Bockorna å Beckholmen i Stockholm. En större och två 
mindre dockor äro helt och hållet utsprängda i berget. Den 

Väg- och Vattenbyc/gnadsslyretsens berättelse. 188®. 

större bar en längd af 100-9 m. och en bredd i portöppningen 
af 16-66 m. med ett djup öfver tröskeln af 5-os m. under Salt
sjöns antagna lägsta vattenyta lika med 3-56 m. i Stockholms 
sluss. De mindre dockorna-ligga innanför hvarandra och hafva 
en sammanlagd längd af 104-0 ni., fördelad på midten genom 
portar med en bredd i öppningen af 9-5 m. och ett djup under 
Saltsjöns ofvansagda lägsta vattenyta af 3-2 6 m. Ett nytt 
pumpverk har blifvit uppsatt, och är det hela väl underhållet. 

Oskarshamns docka. Ingen anmärkning mot underhållet 
förekom. 

Norrköpings docka. Vid nästföregående års inspektion 
hade bristande underhåll af dockportarne anmärkts, hvilken an
ledning till anmärkning icke heller nu blifvit undanröjd, men 
har styrelsen för Motala verkstad, derom erinrad, lofvat snar åt
gärd till bristernas afhjelpande. 

Slipen i Kalmar har befunnits i användbart skick, men 
behöfver dock snart att grundligt repareras, hvartill förslag 
innefattande anskaffande af ångvinch för slipen samt byggande 
af mekanisk verkstad ni. m. är uppgjordt. 

Skibordsdammen öfver Motala ström ofvan Bergsbron i 
Norrköping har vid verkstäld besigtning befunnits i fullgodt 
skick. 

Följande med statsbidrag understödda hamn- och brobygg
nadsarbeten samt förbättring af farled iiafva under är 1889 
blifvit godkända, nämligen: 

C. Vattenaftappningsarbeten. 

Södra distriktet. 

Kronobergs län. 

Reglering af Kåt-ån och torrläggning af kringliggande 
mader inom Hvittaryds, Berga och Ljungby socknar. Arbetet, 
som anmälts färdigt till afsyning, hade dock ej kunnat under 
år 1889 godkännas, emedan af verkstäld afvägning och sektio-
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nering framgått, att visserligen bottnen af kanalerna var uttagen 
till fullt djup öfverallt utom å en kortare sträcka i Applanäs-
kanalen, men att deremot kanalens genomskärning ej befans 
öfverensstämma med den i arbetsplanen föreskrifna, hvarjemte 
andra anmärkningar emot regleringsarbetets utförande förekom
mit, såsom bristande genomstick af vallarne, felande räcken å 
broarne, otillräcklig grundläggning för en bro m. m. 

Afdikning af Kåramåla Fly, tillhörande Kåramåla by, 
Kåramåla torp och Högahult inom Nöbbeleds socken. Kana
len var efter hela sin längd utgräfd, men hade hopträngts till 
följd deraf, att myren i närheten af densamma satt sig. Myren 
var dessutom, ehuru fast vid ytan, på omkring en meters djup 
sä våt, att kanalgräfningen genom densamma endast kunde ega 
rum under särdeles torr årstid och väderlek, h vadan 1888 och 
1889 års i detta hänseende ytterst ofördelaktiga eftersomrar och 
hektar hindrat arbetets fullbordande till bestämd tid eller hösten 
1889. 

Dikning och odling af Borrsjö mader, tillhörande Söraby, 
Norraby och Borrlanda byar i Söraby socken. Arbetet med 
hufvudkanalens griifning och murläggning hade fortskridit till 
en längd af l,0f>0 meter från utgångspunkten mot Borrsjön, 
hvarjemte i kanalens fortsättning mellan denna sjö och Norraby-
sjön förscliaktet var utgräfdt på en sträcka af omkring 400 
meters längd. Äfven voro sidokanalerna och afloppsdikena till 
stor del utgräfda. Emot arbetet, som mött svårigheter af olika 
slag, fans intet att anmärka. 

Torrläggning och odling af Pinna myr i Linneryds, Tingsås 
och Väckclsångs socknar. Alla diken, såväl större som mindre, 
voro gräfda, ehuru de behöfde en genomgående rensning, hvar
jemte några af de större anoppsdikena torde böra stensättas. 

Sänkning af sjön Spånen i och för utdikning och odling 
af sänka marker å egorna till Gemla Svensgård, Getaskärf, 
Harakulla, alla i Oja socken och Kinncvalds härad, Gemma-
torps säteri, Ilumlaryd, Lekaryd—Tivittcgård under Enga-
holms fideikommiss, alla i Lekaryds socken, samt Aringsås 
och Spänningslanda säteri under Engaholms fideikommiss i 
Aringsås socken af Allbo härad. Företaget, som anmälts till 
afsyniug, befans emellertid vid afvägning och sektionering af 
hufvudkanalen och sidodikena icke vara i sådant skick, att det 
kunde såsom fullbordadt godkännas. 

Blekinge län. 

Sänkning af Björkerydssjön jemte upprensning af Nctt-
raby å samt utdikning för odling af madängar, tillhörande 
byarnc Fridlefstad, Mummelycke och Björkeryd i Fridlefstads 
socken. (Det återstående odlingsarbetet.; 12—15 hektar torr
lagd mark voro äunu ouppodlade men skulle till hösten plöjas. 
Emedan afloppskanalens otillräckliga storlek icke förmådde hin
dra Öfversvämniug vårtiden, till följd hvaraf endast vårsäd och 
rotfrukter kunde skördas å det genom sjösäukningen vunna om
rådet, ansågs gagnet af densamma icke vara så stort, som man 
beräknat. 

Sänkning af sjön Älljungen för torrläggning och odling 
af sänka marker, tillhörande byarne Stensjö och Sällemåla uti 
Fridlefstads socken, Stickeboda, Pukaberg och Bakareboda i 
Sillhöfda socken samt Bredasjö och Kroppasjö uti Tvings 
socken, Medelstads härad. Vid besigtningen anmärktes, att 

en mindre upprensning vid Ottastek var af nöden, äfvensom att 
afloppsgrafven mellan Stora Älljungen och Ignagölen samt, mel
lan Ignagölen och Husgölen icke egde tillräckligt djup. Upp
rensningen skulle enligt tillsägelse genast verkställas, och ar
betet med grafvens fördjupning var redan påbörjadt. [)<>n 

pågående gräfningen af afloppskanalen v ester om Husgölen an
sågs blifva färdig under året. Omkring Ignagölen och Hus
gölen var ännu intet väsentligt odlingsarbete utförd t. 

Kristianstads län. 

Utdikning och odling af mark till N:o 1 Hunshvlt i Or-
keneds socken, Östra Göingr härad. Något utdikningsarbete 
hade sedan föregående .årefs besigtning icke blifvit utfördt, 
emedan hemmanet till följd af dåvarande egarens konkurs öfver-
gått i annan mans hand. Af det för arbetet erhållna odlings-
lån 4,800 kronor hade lyfts 3,000 kronor, och ansågs det åter
stående arbetet, odlingen deri inberäknad, kunna utföras för 
innestående 1,800 kronor af lånesumman och vara fullbordadt 
inom föroskrifven tid eller den 1 November 1S90. Då den nye 
egaren icke tycktes vara sinnad att fortsätta arbetet, uppgåfvo 
låutagarens borgesmän såsom sin afsigt att bringa detsamma 
till slut. — Afloppskanalen, hvilken var utgräfd i enlighet med 
föreskrifven plan, var delvis igenrasad och doseringarna under-
skurna, hvadan deras stensättning till högsta vattenstånd torde 
vara nödvändig a långa sträckor. Odlingsdikena voro, med 
undantag af ett laggdike, likaledes behörigen fullbordade och 
temligen väl bibehållna, ehuru å nere ställen stenrensning fat
tades, och voro laggdikena till följd af bristande underhåll mycket 
igenslammade. 

Afdikning af frostförande Hemmeströ och Varpamossamc, 
tillhörande Hemmeströ, Kulleröds och Varpatorpets byar uti 
Akarps socken, Vestra Göingc härad. Hufvudgrafven var på 
åtskilliga ställeu igenslammad, hvarjemte upplagen voro lagda 
för nära dikeskanten, hvilka olägenheter närvarande intressenter 
tillsades att afhjelpa. Hemmeströmossens och Varpamossens rå
gångsdiken voro till största delen fullbordade. Återstående 
dikningsarbete på Heinmeströmosseu pågick, och kunde alla rå
gångsdikena å denna mosse sannolikt — derest ej ogynsam 
väderlek derför lade hinder i vägen — under året blifva fär
diga. 

Malmöhus län. 

Afdikning och odling af sidlända marker, tillhörande 
liönneholms gods i Stehags socken, Onsjö härad. På flere 
ställen af hufvudkanalen, - som likväl under hösten år 1888 
blifvit grundligt rensad, hade doseringarna, som der utgöras af 
sand, till följd af den starka lutningen igeurasat. Rothugg
nings-, flåhacknings- samt bränningsarbeten pågingo, och åter-
stodo af hela odlings irbetet omkring 30 hektar. Odlingsdikena 
voro öfver allt upptagna, hvaremot ännu de flesta laggdiken 
saknades. 

Afdikning och odling af mark till Ageröds säteri i Munk-
arps socken, Onsjö härad. Hufvudanoppsgrafven var mycket 
igenslammad, och på afdelningarna II och V af den höga mos
sen var endast dikning till en längd af omkring (iOO meter 
verkstäld. Rundt om högmossen på afdelningarna I, III, IV 
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och VII var odlingsarbetet färdigt ocli på afdelningen VI på-
o-ick ftäliackning och rotliugguing pä den del deraf, som icke 
liör till högmossen, hvars odling omöjliggörcs af det mägtiga 
hvitmosselagret å densamma. Omkring 5 hektar af afdelningen 
[ hade under aret täckdikats; hvarförutom på ett afstånd at 
300 in. från hufvudkanalens utlopp i Rönne å en omkring 400 
in. lång och lT) m. djup graf i sydostlig rigtning upptagits, 
ehuru en sådan icke var i förslaget beräknad. 

Afdikning och odling af Stora Ilerrestads mossar, hörande 
till Stora Ilerrestads säteri samt gårdarne Fredriksberg och 
Car Isfält i Ilerrestads härad och socken. A afdelningarna 1, 
2 och B, hvilka äro fullständigt dikade och odlade, hade sär
deles goda skördar af raps och hafre erhållits, och voro 25 hektar 
deraf besådda med råg. Af arbetet på afdelningen 4, der od
lingen var färdig, åtcrstodo ännu några s. k. afskäruiugsdiken. 
Kliuru afskäruingsdikena, efter livad vid mätningar utröntes, 
voro utgräfda med något skarpare doseringar än hvad förslaget 
angifver — doseringslutning af 2 : 1 i stället för sådan af en
dast 1 4 -î : 1 — hade dikena likväl stått sig mycket bra. Det 
pä Fredriksberg och Carlsfält återstående dikningsarbetet skulle 
under våren 1890 fullbordas, hvarjenvte de från grafvarne upp
kastade torfsträngur, som ännu icke bortskaffats, skulle under 
följande år derifrän aflag.snas. 

Af dikning och odling af sidländ mark, tillhörande Långa-
röds, Ouueköps, Skepperöds, Farhults och Hemmeneköps byar 
i Långaröds socken, Färs härad. Nästan allt odlingsarbete 
var verkstäldt och alla afloppsdiken voro utgräfda till den redan 
fullbordade bufvudkanalen, hvilken var temligen väl bibehållen, 
ehuru den behöfde upprensas i synnerhet der gräfningen träffat 
sandbotten. Vid Henuneneköp var kanalen mycket igenrasad 
och den uppgräfda jorden låg för nära doseringen, hvilka ölägen
heter vederbörande anmodades afhjelpa före afsyningen, som 
ansågs kunna ega rum under uästföljande år. — Den medelst 
djupplöjning odlade jorden hade under året gifvit åtskilliga 
foderskördar med i allmänhet godt resultat. 

Hallands län. 

Torrläggning af Undars mosse i Steninge och Eftra 
socknar. Bottensprängningen vid utloppet och upprensningen 
af hufvudkanalerna voro under arbete, men ännu ej fullbor
dade. Äfvensä pågick arbetet med rensningen af de öfriga 
sidokanalerna. Företaget syntes dock ej-hinna blifva färdigt 
till afsymng under året. 

Vestra distriktet. 

Elfsborgs län. 

Utdikning och odling af de s. k. Bjelkareds mader, till
hörande hemmanen Bjelkared, Sötestorp, Torkilstorp, Vimle, 
Holmen, Horsholmen, Sträte och Plate inom Skolfvene och 
Eriksbergs socknar. Föga arbete hade under året utförts och 
företagets fullbordande var uppskjutet, i afbidan på Eders Kongl. 
Maj:ts beslut i anledning af sökt ändring i den faststälda arbets
planen. ' 

Afdikning af frost för ande myrar, tillhörande hemmanen 
Vättungen, Kårud, Odebyn och Björtveten i Backe socken. 
Arbetet befans vara fullbordadt och kunna till godkännande 
förordas. 

Afdikning och odling af sänka marker, tillhörande Hon, 
Iledemarken och liinnane i Töftedah och Eds socknar i 
Vedbo härad. Omkring 15 hektar uppgåfvos hafva under året 
odlats. Dessutom hade diken rensats och täckdikning delvis 
verkstälts å en yta af omkring 12 hektar, som förut legat i 
trade och vid besigtningen var besådd med råg. 

Afdikning och odling af Hellestads och Floby mader, till
hörande Brandstorp, Hettestad Bredgården, Helle st ad Back-
gården och Skattegården, Finnestorp med Tomten, Långås 
med Strömsholm och Tveten i Hellestads socken och Gäsenc 
härad af Elfsborgs län samt Vistaholms säteri, Vist Mellom-
gården, Mellomgården, Floby Bosgården, Floby Trädgården 
och Istorp i Floby socken och Vilske härad af Skaraborgs 
län. Hufvudkanalen och de större bigrenarue voro upptagna 
till nästan hela deras längd, men bottenrensningen återstod. 
Gräfningen af de mindre dikena pågick. Förlängning i tiden 
för arbetets fullbordande hade begärts, hvilket äfveu var nöd
vändigt, enär terminen utgått redan före besigtningen. 

Afdikning och odling af Semslwlms mader, tillhörande 
säteriet Semsholm jemte hemmanen Tångarp, Skogsbo och 
Sverkilstorp inom Sems socken af Gäsene härad. Vatten-
afiednings- och afdikniugsarbetet var verkstäldt, hvarom sär-
skildt bevis på begäran lemnats. 

Afdikning och odling af vattenskadade marker, tillhörande 
egendomen Mllenö inom Torps socken i Valbo härad. Aflopps-
kanalen i Flagarån var på en sträcka af tiOO meter nedifrån till 
fullt djup och bredd utgräfd. Den uppkastade jorden låg för 
nära kanalens kanter, hvadan tillsägelse om dess bortförande 
gjordes. Arbetet pågick med en arbetsstyrka af G man. 

Afdikning och odling af sank mark, tillhörande hemmanet 
Tydjesäter, ett mantal i Lerdals socken och Valbo härad. 
Afloppskanalen var behörigen fullbordad med undantag af 100 
meter, der arbetet pågick och snart var färdigt. Alla afled-
niugsdikena voro äfven fullbordade utom tre, tillsammans utgö
rande en längd af 115 meter. Backdiken till 500 meters längd 
voro fullbordade. Dikningen ansågs derför vara till fyra femte
delar utförd. En fjerdedel af odlingsområdet var färdig och 
hade redau burit skörd. Den uppgräfda jorden, som lagts för 
nära dikeskanterna, skulle under hösten bortföras och utspridas 
öfver odliugsområdet. 

Torrläggning af sänka marker omkring ån Nossan, till
hörande dels llibbingsbergs säteri, beläget inom Härene 
socken af Kullings härad och Elfsborgs län samt Lekåsa 
socken inom Barm härad af Skaraborgs län, dels byarne och 
hemmanen Espekroken, Kifvernäbb, Härened och Brogård i 
Häreneds socken, Fötened, Saxtorp, Tostarp och Tumberg i 
Tumbergs socken, Eggvena i Eggvena socken af Kullings hä--
rad och Elfsborgs län, Bragnum i Lekåsa socken, Asaka 
Godegården och Asaka stom i Asaka socken, Tegalunds bo
ställe och Baltorp i Foglums socken inom Barne härad och 
Skaraborgs län. Arbetet, hvars utförande lemnats ä entrepre
nad, hade med omsorg bedrifvits, hufvudsakligen i närheten af 
Baltorps qvarn, hvilken måst utrifvas. Af berg hade utsprängts 
omkring 6,150 kbm., hvarjemte uttagits 12,600 kbm. jord i 
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sjeifva Nossan samt 2,800 kbm. ur dess tillflöde Lillan. Kost
naden tor det verkstäida arbetet hade ej obetydligt öfverskridit 
den beräknade kostnaden för motsvarande avbete, emedan vida 
mera berg måst bortföras än livad i det faststälda kostnadsfor-
slaget uppgifvits. 

Ver inlands län. 

Uttappning af sjön Faen och sänkning af Byt järnen i 
Brunskogs socken. Alla kanalerna voro till behöriga dimen
sioner utgräfda utom den mellan Bytjärnen och närmaste berg
skärning varande del, der fullt djup ännu ej eruåtts. Under 
aret hade intet arbete verkstälts. Åtskilliga brister i afseende 
på kanalernas rensning, omläggning af stenmurarne till före
byggande af ras och förskjutning af botten m. m. anmärktes 
till förbättrings vinnande, hvarjemte arbetsdirektionen, som fatt 
betydlig förlängning i tiden för företagets fullbordande, auma-
nades att icke såsom skett försumma att begagua arets gyn-
samrna väderleksförhållanden till arbetets bedrifvande. 

Sänkning af Lilla Emsen samt uttappning af Markvat-
tensjön och Lillsjön inom Grums, Frykcruds och Nors sock
nar, Grums och Kils härad. Arbetet var i sin helhet full-
bordadt med undantag af kanalen genom den torrlagda Mark-
vattensjön, i hvilken omkriug 0-6 meter af djupet fattades. 
Arbetsdirektionen anmodades att lata aflijelpa påpekade brister, 
såsom rensning af kaualen genom Lillsjöns torrlagda botten 
och Lilla Emsens mynning, undauskaffande af i kanalen ned
fallna stenar, upptagande af Markvattenskaualen till fullt djup, 
doseringarnas läggande, så att bottnens sättning förebyggdes, 
samt stenmurens förläuguing så långt för undvikande af ras 
var af nöden. Begärd förlängning af arbetstiden med tre år 
tillstyrktes. 

Sänkning af Bjur sjön samt utdikning af myrmark vid 
Sörmarkssättcr å hemmanet Sörmark i Östmarks socken. Gräf-
ningsarbetet för sjöns sänkniug pågick och hade utom materia-
lier kostat omkring 350 kronor. A myrmarken voro upptagna 
diken till en sammanlagd längd af omkriug 1,300 meter. 

Östra distriktet. 

Jönköpings län. 

Afdikning och odling af vattenskadad mark, tillhörande 
OdensjÖ Toragård i Barnarps socken. Arbetet var fullstän
digt utfördt, hvarför afsyningsbevis meddelades. 

Reglering af Brusaån jemte torrläggning och odling af 
sänka mader, tillhörande hemmanen Sjögle, Gäddehemmet 
m. fl. inom Hessleby, Bellö och Ingatorps socknar i Södra 
Vedbo härad. Arbetet var såväl till vattenafleduingen som od
lingen fullbordadt, hvadan afsyningsbevis skulle utfärdas. 

Afdikning af frostländiga mossar inom Brusaåns afdik-
ningsområde, tillhörande hemmanen Sjögle, Skum och Ödhult 
i Hessleby, Bellö och Ingatorps socknar inom Södra Vedbo 
härad. Detta företag kommer ej att utföras, emedan intres-
seuterne deri ej vilja underkasta sig de vilkor, som följa med 
erhållande af statsbidrag. 

Torrläggning och odling af Rye mossar, tillhörande Hjel-

taryd i Myresjö socken samt hemmanet Flishult i Näsbn 
socken, båda i Östra härad. Arbetet var fullbordadt mej 
undantag af några återstående mindre odlingar inom Hjellaryds 
område. 

Torrläggning af icke odlingsbara delar af sistnämnda 
mossar. Afsyningsbevis kommer att utfärdas, då uppgift, om 
verkliga kostnaden erhållits, bvilken ej kan bestämmas förrän 
näst föregående arbete blifvit fullbordadt. 

Reglering af Bjelkarumsån mellan Bjelkarum och llyds 
qvarn för torrläggning och odling af vattenskadade marker 
tillhörande hemmanen Ilyd, Karlstorps herregård, Vimmarp 
Nyboda, Husnäs och Gripsland i Karlstorps socken samt 
Näs och Bjelkarum i Kråkhults socken, Östra härad. Vat-
teuafleduingen och ungefår två tredjedelar af odlingen voro vid 
besigtningen fullbordade. 

Afdikning af mossar invid Bjelkarums å, hörande till 
hemmanen liyd, Vimmarp, Nyboda, Gripslund, Husnäs skatte
gård och Husnäs säteri inom Karlstorps socken samt Näs 
och Bjelkarum i Kråkhults socken, Östra härad. Afdikningen 
var i det närmaste fullbordad. 

Utdikning af frostförande mark, tillhörande Hjelmsås och 
Göljamålen i Säby socken samt Kornas, Vivastås och Gurebo 
i Frinnaryds socken. Arbetet var utan anmärkning fullbor
dadt, hvadan afsyningsbevis skulle lemnas efter erhållen upp
gift om verkliga kostnaden. 

Afdikning och odling af sänka marker, tillhörande sist
nämnda hemman. Eu dast en tredjedel af odlingen återstod. 

Utdikning och odling af mark, tillhörande Klefshult och 
Nässja i Åkers socken, Östbo härad. Kanalgräfningar blefvo 
för flere år tillbaka delvis verkstälda, men under året var intet 
arbete utfördt. — Vissa intressenter, som icke vilja deltaga i 
företaget, hade trätfat anstalt för att få sina egor skilda der-
ifrån. 

Torrläggning af frostförande nordöstra delen af Store
mosse, tillhörande sistnämnda byar. Något arbete var ej un
der året utfördt, och kommer företaget, hvilket har samma del
tagare som det näst föregående, antagligen ej till utförande. 

Utdikning och odling af mark, tillhörande Stråkeved i Käfsjö 
socken samt Häradsö, Södra Nässja, Nässja Vestergård och 
Ledas i Åkers socken, Östbo härad. Vattenafledningen var 
till ungefår tre fjerdedelar utförd, och odlingsarbetet hade på
börjats. 

Utdikning och odling af mark, tillhörande fideikommisset 
Bratteborg med Norra Brattcbo, Stora Myckeläng, Lilla 
Myckeläng och Köpet uti Byarums socken, Östbo härad. En
dast en mindre del af odlingsarbetet återstod ofullbordad. 

Torrläggning af nordöstra delen af Storemossc, belägen 
inom Stråkeveds och Svanö hemman af Käfsjö socken samt 
Häradsö, Nässja, Ledas och Galtås hemman i Åkers socken 
af Östbo härad. Utdikningen för frostländiglietens minskande 
var till hälften utförd utan anmärkning. 

Torrläggning af frostförande marker vid Bratteborg i 
Byarums socken af Östbo härad. Arbetet var fullständigt ut
fördt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, sedan uppgift å den 
verkliga kostnaden lemnats. 

Utdikning af frostförande mossmark, tillhörande egendomen 
Stora Hultrum inom Vireda socken, Norra Vedbo härad. 
Endast obetydligt gräfningsarbete hade under året företa-
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gits i de sedan näst föregående besigtning återstående sido-
dikena. 

Afdikning och odling af sänka marker, tillhörande hem
manet Häradsköp i Alccrs socken och Östbo härad. Större 
delen af hufvudkanalerna hade utgräfts, hvarjemte arbetet med 
bigrafvarne och odlingurna hade påbörjats. 

Afdilming och odling af sänka marker, tillhörande hem
manet Bössjarp i Byarums socken mom Östbo härad. Ilufvud-
afloppets nedre del var utgräfd på en sträcka af 500 meter, en 
del af sidodikeua hade upptagits och odlingarna påbörjats. 

Kalmar län. 

Invallning af mark, tillhörande hemmanen och byarne 
Staflö säteri, Södra Stäflö, Visslö, Asko, Stäflö, Herräng, 
Vesterslätt och Görbäck i Kläckeberga, Aby och Förlösa 
socknar. Af arbetet, som hindrats af häftig nederbörd, återstod 
en tredjedel. Invallningsdiket var färdigt utom i närheten af 
Surrebäcken, der hinder mött från jordegarues sida. 

Afdilming och odling af vattenskadad mark, tillhörande 
byarne Tigerstad, Åkerö, Torp, Ruda, Tveta, Lundtorp, Lilla 
Sinnerstad, Byrum, Kulla, Marhult, Gässlingsäng och Vester-
näs i Mörlunda och Tveta socknar. En del af odlingsarbetet 
återstod ännu ofullbordad. 

Afdikning och odling af vattenskadad mark, tillhörande 
byarne Fagerhult, Gunnarsbo, Äbro, Lundholm, Sandslätt, 
Linnersmåla och llaraldsmåla inom Ryssby och Alems sock
nar. Afsyning kunde vid besigtningen ej ske, emedan odlings
arbetet ej till fullo var uttordt. Arbetsdirektionen är skriftli
gen uppmanad att begära förlängning i arbetstiden. 

Afdikning och odling af mark, tillhörande byarne och 
hemmanen Södra Bäckebo, Hullingsmåla, Hvitemåla, Njute-
måla, Haraldsmåla, Kannemåla och Norra Näfra i Alems 
och Ryssby socknar af Stranda och Norra Möre härad. Ehuru 
kanalerna för vattenafledniugen utförts i öfverensstämmelse med 
den faststälda planen, visade det sig vid besigtningen, att den 
vestra delen af den s. k. Torpaäng, tillhörande Haraldsmåla, ej 
blifvit tillräckligt torrlagd för odling, utan fortfarande delvis 
öfversvämmades. Som detta missförhållande enligt inspektions-
förrättareus mening berodde derpå, att afloppsgrafvarne sluta 
inom odlingsområdet i stället för att, såsom de bort, hafva ut-
dragits förbi den mark, hvars torrlägguing afses, uppmanades 
iutresseuterne att antingen låta på behörigt sätt fullständiga 
odlingsplanen eller ock hos vederbörande anhålla om ifrågava
rande områdes åtskiljande från planen. 

Invallning, dikning och odling af mark, tillhörande hem
manen Stäflö, Kuleholm och Visslö i Aby och Kläckeberga 
socknar inom Norra Möre härad. (Det återstående odlings
arbetet.) Endast en anmärkning om felaktigheter på pum-
parue gjordes. 

Invallning, torrläggning och odling af sänka marker, be
lägna å egorha till hemmanet Skällenäs N:o 1 eller den s. k. 
Bergqvara gård i Söderåkra socken inom Södra Möre härad. 
Omkring hälften af hufvudgrafvens nedre del var fullbordad. 
Arbetet med kanal- och dikesgräfningarna hade under året föga 
fortskridit. 

Sänkning af sjöarne Sjöglegol samt Norra och Södra 
Gransjöamc jcmtc afdikning och odling af mark till hemma
nen Gränslada, Stora Sjögle, Skinberga, Vällsnäs och Skäls
bäck i Fagerhult s socken och Bockasjögle i Virserums socken, 
alla i Kalmar län, samt Rosendal i Âseda socken af Krono
bergs län. Vattenafleduingeu var fullständigt utförd och od
lingen verkstäld med undantag af figurerna IG och 17 om till
sammans 1-84 hektar. Då dessa likväl ej voro af beskaffenhet 
att lämpligen böra odlas, utan tig. 16 borde användas till bete 
och tig. 17 till skogsplantering, utfärdades afsyningsbevis. 

Sänkning af sjön Ry ningen jemte torrläggning och odling 
af mark till egendomen Ryningsnäs samt byarne och hemma
nen Näshult, Åkerö, Drageryd, Forsaryd, Trånshult, Gäss-
Ungsäng, Lumsebo och Mörlunda utjord i Mörlunda och Högsby 
socknar, Aspelands och Handbörds härad. Arbetet var full
ständigt utfördt, både afdikningen och odlingen, med undantag 
af Akerängen om 2-<H hektar; och ämnade arbetsdirektionen 
söka befrielse från arbetena inom detta område, hvars uteslut
ning torde utan skada kunna ske. Öfver det utförda arbetet 
lemnades afsyningsbevis. 

Torrläggning och odling af mark, tillhörande Vassmolösa 
N:is 1, 3 och 4 inom Ljungby socken, Södra Möre härad. 
Vid besigtningen var vattenafiedningen fullständigt utförd. Af 
odlingsarbetet återstod ungefär en tredjedel. 

Sänkning af Hultsnässjön för torrläggning och odling af 
vattenskadade egor till byarne Elmhult, Hultsnäs, Långemåla, 
Bota och Bötterum i Långemåla socken af Handbörds härad. 
Arbetet för sjelfva sjösänkningen var verkstäldt och en del af 
odlingen hade börjats. 

Afdikning och odling af mark, tillhörande Skurubäcks och 
Farshults byar i Fagerhults socken, Handbörds härad. Vid 
besigtningen befaus hela hufvudkanalen vara på ett omsorgs
fullt sätt uppgräfd. 

Sänkning af Lillesjön, Våmbsjön och Borgegöl för torr
läggning af vattenskadade marker å egorna till Haddetorp, 
Hellinge, Grönviken, Stora Bölö, Borg, Rosenvik, Stora Aby, 
Stora Sinnerstad och Mörlunda byar och hemman i Mörlunda 
socken, Aspelands härad. Odlingarne voro fortfarande under 
utförande. 

Afdikning och odling af vattenskadade marker å egorna 
till byarne Slagerstad, Stenåsa, Stora och Lilla Brunneby och 
Norra Qvinneby i Stenåsa socken inom Ölands södra mot. 
Arbetet med kanalens upptagande och rensning, som till följd 
af stark nederbörd hade afbrutits, fortgick vid besigtningen, 
men ansågs kunna först senare på hösten afslutas. 

Afdikning och odling af Flymossen, tillhörande indragna 
och för statsverkets räkning utarrenderade militiebostället Slät-
tingebygd N:o 2, 3/4 mantal i Kristvalla socken. Ungefär en 
tredjedel af afloppskanalens nedre del var utförd. 

Torrläggning och odling af Kohagsflyet å egorna till 
Fagerhults pastorsboställe i Fagerhults socken. Hufvudafloppet 
var under arbete och odlingen påbörjad. 

Afdikning och odling af mark, hörande till kyrkoherde-
bostället lu/20 mantal Helleberg N:o 1 i Vestra Eds socken. 
Vattenafledniugen var vid besigtningen i det närmaste fullbor
dad och af odlingen återstod omkring en tredjedel. 
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Gotlands län. 

Afdikning af Kuts myr, tillhörande Sigdes, Lilla och Stora 
Gläfves, Ahlands, Sigsarfve, Enges, Gejbjenne, Lindvede, Am
mande och Kärna byar i Burs socken. Arbetet var fullstän
digt utför dt och afsyningsbevis utfärdades. 

Torrläggning och odling af mark, till Lilla och Stora 
Norrgårda, Mårtens, Lindarfve m. fl. hemman i Sproge socken. 
Vattenafled ningen var fullständigt utförd, på grund h varat' 
arbetsdirektionen ansåg sig hafva fullgjort det i och för arbetet 
upprättade kontraktet, ehuru den i förslaget beräknade odlingen 
af 70 94 hektar ängsmark ej eus var påbörjad. Soin arbets
direktionen tycktes sakna kännedom om kontraktets bestäm
melser i detta afseende samt för öfrigt intn-ssenteme funno det 
vara för dem fördelaktigare att bibehålla den torrlagda jorden 
såsom ängsmark, skulle i vederbörlig ordning ansökning göras 
om befrielse från dess uppodlande. 

Skaraborgs län. 

Ileglering af Bergmossebäcken jemte afdikning och odling 
af vattenskadade egor, tillhörande hemmanen Kroken, Lund 
m. fl. inom Svenstorps, Versås och Kyrkefalla socknar. Som 
de för tre eller fyra år sedan upptagna afloppskanalerna voro 
betydligt uppslammade samt syntes börja växa igen, uppmana
des arbetsdirektionen att under nästföljande år verkställa en 
grundlig upprensning af hela hufvudafloppet äfvensom, der sido
dikena utmynnade deri, fördjupa dessa å kortare sträckor till 
hufvudgrafvens djup för att derigenom hindra utskärningar. — 
Arbetsdirektionen ämnade söka få den i förslaget bland odlings
bar mark inberäknade s. k. Hvitmosseu, som var beväxt med 
skog, skild från företaget, emedan det ansågs vara tor egavne 
mer ekonomiskt att i dessa skogsfattiga trakter bibehålla ifråga
varande område i sitt nuvarande tillstånd. 

Afdikning och odling af mossar, tillhörande Långholmen 
och Bogestorp i Luttra socken, Vartofta härad. Af odlings
arbetet, som under året högst obetydligt fortskridit, återstod vid 
besigtniugeu ännu omkring hälften, hvarför arbetsdirektionen 
uppmanades att begära förlängning i tideu för arbetets full
bordande. 

Afdikning och odling af egor till hemmanen Lilla och 
Stora Gamlurp i Jäla socken samt hemmanet Frbje i Kinne-
veds socken. Företaget kommer ej till utförande. 

Sänkning af Slafsan jemte torrläggning och odling af 
derinvid belägna marker, tillhörande Åstorp, Backerud m. fl. 
hemman inom Valtorps, Högstena, Tiarps och Karleby socknar. 
Omkring, hälften af hufvudafioppets nedre del var på ett om
sorgsfullt sätt utförd. Arbetet i sidografvarne pågick och od
lingen var delvis påbörjad. 

Afdikning och odling af egor, hörande till Sörby Store
gården, Svenstorp, Halsarp, Kinneveds kyrkoherdeboställe, 
Klockaregården, Kyrkogården, Hassla-Östergård och Lagers
torp i Kinneveds socken. I hufvudafloppet var till en mindre 
del arbetet påbörjadt. Som en del af de gårdar, företaget be
rör, såsom Kyrkogården och Hassla Östergård, blifvit exekutivt 
försålda, hade kontrakt med Eders Kongl. Maj:t och Kronan ännu 
icke kunnat afslutas. 

Afdikning och odling af mark, tillhörande Falköpings 
stads kyrkoherde- och komministersbostullen. Företaget var 
ännu ej påbörjadt. 

Mellersta distriktet. 

Stockholms län. 

Afdikning och odling af vattenskadade marker, tillhörande 
hemmanen Bcrmö och Österby i S:t Ber s och Haga socknar. 
Afdikuiugen betans vid inspektionen vara fullständigt verkstäld 
i enlighet med den fuststälda arbetsplanen, men som af odlin
garna återstod en del mark omkring sjön Duniban, utfärdades 
särskildt bevis om afdikningens fullbordande. 

Afdikning af vattenskadade marker, tillhörande Viksjö 
Jakobsberg, Kalfshälla, Väddesta m. fl. hemman i Jerfälla 
och Spånga socknar. Odlingen var icke heller vid denna be-
sigtning fullständigt afslutad. 

Rensning af Tarfån för sänkning af Tarfsjon samt torr
läggning och odling af mark, tillhörande Aby ni. fl. hemman 
i Husby Långhundra socken. En mindre del af marken befaus 
ännu icke vara odlad. 

Sänkning af sjöarne Lommaren, Ludden, Malsiusjön, 
Frötuna kyrksjö samt Oppsjön jemte odling och dikning af 
mark, tillhörande Norrtelje stad och åtskilliga hemman inom 
Frötuna, Malsta, Estuna, Husby och Skederids socknar. Ar
betet var i det närmaste fullbordadt. 

Afdikning och odling af mark, tillhörande Kåtorp, Sö-
derby, Linderis, Göringe, Häfverö prestgård, Hofgården m. fl. 
hemman i Häfverö socken och skeppslag. Dikningsarbetet var 
i det närmaste fullbordadt. Hvad som deraf återstod, utgjordes 
af, utom kanalens reusning, omkring 150 meter af Vestra Kå-
torps-diket, hvars fullbordande fördröjts af ett i arbetsplanen 
ej beräknadt, 9 meter långt och 0 8 3 meter högt berg, som 
under gräfningen kommit i dagen, samt ett mindre afloppsdike 
på Buske egor nedanför kyrkan. Odlingarna, hade i allmänhet 
verkstälts allt efter som marken blifvit derför tillgänglig, med 
undantag af det å hemmanet Buske egor belägna området. 

Afdikning och odling af Stangan, tillhörande Neder 
Söderby, Norr Bangsta och Trollsta utjorä i Sorunda socken. 
Af arbetet med afdikningen fattades gräfningen af omkring 
200 meter afskämingsdiken och af odlingen återstod omkring 
3 72 hektar mark. 

Afdikning och odling af sänka marker, tillhörande Tibble 
boställe m. fl. hemman i Husby Långhundra, Skeptuna och 
Vidbo socknar. Arbetet befaus vara å ungefär samma stånd
punkt som vid besigtningen under sistförfiutna år. Vederbö
rande hade funnit^ att, såsom då antyddes, förevaraude afdik-
ningsföretag icke efter den gillade planen kunde medföra med 
detsamma afsedt gagn, hvarför äfven ändring i berörda plan 
blifvit sökt. 

Sänkning af Löfsjön samt torrläggning och odling af 
mark, tillhörande Ofver Söderby, Vesterby och Vinaren m. fl. 
hemman i Sorunda socken, Sotholms härad. Vattenaflednin-
gen var till fullo utförd, hvarom bevis skulle utlärdas så snart 
behörigen afslutade räkenskaper företeddes. För odlingsarbetet 
återstod några marker omkring Löfsjön samt ett område när
mare dikuingens utmynuing i sjön Muskan. 
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Upprensning af Eckarån samt afdihiing och odling af 
iriark, tillhörande Anno m. fl. hemman i Valö socken. Ar-
botet var i det närmaste fullbordadt. 

Sänkning af Långsjön, Kundbysjön och Björken med af
dikning och odling af mark, tillhörande Tornta, Brosätra, 
föfvalitc, Salmunge ni. fl. hemman inom Ilimbo och Skederids 
socknar. Vattendraget befans vara upprensadt genom Björken 
till Kundbysjön. Mellan denna sjö och Långsjön var iifven 
ffriifningsarbete utförd t, ehuru ej till sådan omfattning, att sist
nämnda sjö blifvit sänkt. Detta vattendrag skares af Stock
holm—Rimbo jcrnväg, men till följd af den mängd sten, som 
li(T</er i broöppningen, hade icke kunnat utrönas, huruvida rust-
biiddarne under brons landfästen genom sjösänkningen komrae 
att torrläggas. I arbetsplanen finnes icke bron upptagen till 
ombyggnad. — Ras hade å flere ställen inträffat till följd af 
felaktigt arbetssätt. 

Afdikning och odling af mark, tillhörande Källherga, 
fréta, Sitter sta och Valla i Osmo socken. Vattenaöednings-
arbetet var fullbordadt. 

Afdikning och odling af vattenskadade marker, tillhörande 
Ytterby, Mälby och Boda i Börstils socken och Frösåkers 
härad. Hufvudgrafven var fullständigt upptagen, men icke till 
fullo rensad. Af de s. k. a-dikena återstodo endast tvenne 
ofullbordade. Odling har verkstälts på största delen af den 
mark, som ännu varit tjenlig dertill. 

Sänkning af Brändslättsjön samt afdikning och odling af 
of ver svämmade marker, tillhörande hemmanen Iiisberga och 
Täby i Östuna socken, samt Lundby och Stenby i Husby soc
ken af Långhundra härad. Uen från sjön ledande grafven 
var nu fullbordad, likasom halfva grafven å andra sidan om 
sjön emot Lillsjön. Ras hade till följd af olämplig gräfning 
inträffat å några ställen. 

Sänkning af sjön Elfviken samt afdikning och odling af 
sänka marker, tillhörande Nynäs, Björsia, Vidby fideikommiss, 
kyrkoherdebostället Muskösund m. fl. hemman i Osmo socken. 
Hela arbetet var i det närmaste fullbordadt, ehuru af inträffade 
ras föranledda rensningar återstodo. 

Sänkning af Ekasjön samt afdikning och odling af vatten
skadade marker, tillhörande Vestra och Östra Eka m. fl. i 
Estuna socken. Den omkring 2,300 meter långa afloppsgrafven 
från sjön var till en fjerdedel af sin längd upptagen till fullt 
djup. A dess öfriga del fattades 0-4 5 meter i djupet. Diket å 
andra sidan om sjön var påbörjadt och fullbordadt på en sträcka 
af en tredjedel utaf dess längd. Svåra ras hade flerstädes in
träffat, med anledning hvaraf vederbörande tillsades att inställa 
vidare gräfniug, till dess jorden fått tid att sätta sig. Land
fästena på broarne vid Haggård och Eka tarfvade förbättring. 

Afdikning och odling af vattenskadade marker, tillhörande 
ett mantal Jumsta i Tveta socken. Öfver hälften af de stora 
gtafvarne var fullständigt färdig. Genom ändamålsenligt till— 
vägagående vid arbetet hade ras undvikits. 

Afdikning och odling af vattenskadade odlingslägenheten 
Svedjan, tillhörig hemmanet 2 V2 mantal Ahla i Vassunda 
socken och Erlinghimdra härad. Af hufvudafloppet återstodo 
endast omkring 300 meter att fullborda. Odlingsarbetet bedrefs 
med ifver. 

Sänkning af Frösjön och Flagsjön samt dikning och od
ling af sänka marker, tillhörande Norr Henninge, Söder Uen-

ninge och Ahlby byar i Ununge socken äfvensom Skenningc 
by i Edsbro socken inom Närdinghundra härad. Arbetet be
fans vara ordentligt ocli väl utfördt i enlighet med den nådigst 
gillade planen. Hufvudafloppet var till omkring % fullbordadt. 

Vpsala län. 

Afdikning och odling af mark, tillhörande Skämsta, Vallby 
och Bultebo byar samt Skogsbo boställe i Tirrps sorken. 
Vattenafledningsarbetet befans vara fullbordadt. 

Sänkning af Gårsjöarne samt afdikning och odling af 
mark, tillhörande Tobo m. fl. hemman i Tegelsmora och Tierps 
socknar samt Smedby m. fl. i Vendels socken. Ifrågavarande 
sänkningsarbete hade bedrifvits med kraft, och de stora aflopps-
grafvarne voro redan till större delen upptagna till fullt djup 
utan att ras inträffat, hvilket möjliggjorts deraf att nästan all 
mark består af mossjord. Denna leunde dock icke torrläggas 
till det djup, som i arbetsplanen beräknats, men det oaktadt 
voro stora delar deraf redan beredda för att under nästkom
mande vår besås. Det af Upsala— Gefle jernvägsbohig åtagna 
arbetet med Tobobrons ombyggnad, som nödvändiggjorts af sjö
sänkningen, var verkstäldt på ett särdeles förtjenstfullt sätt. 

Afdikning och odling af vattenskadade marker inom Wittja, 
Saringe, Norr och Öster Edinge byar af Tuna socken och 
Olands härad. Afdikningen var fullständigt och anmärknings-
fritt af slutad, h varom särskildt bevis skulle utfärdas så snart 
behöriga räkenskaper företeddes, 

Södermanlands län. 

Uttappning af Iiudsjön samt torrläggning och odling af 
mark till Sörby i Torsåkers socken, Liönö härad. Hufvud
grafven, som var i det närmaste fullbordad, hade till förekom
mande af ras måst förses med s. k. spåntväggar på betydligt 
längre sträcka än hvad i arbetsplanen beräknats. Den högre 
belägna marken var redan delvis odlad. Till följd af markens 
sjunkning efter sjöns aftappning, kunde den närmast intill den 
samma belägna marken ej torrläggas till det i planen angifna 
djup. 

Afdikning och odling af vattendränkta marker vid Angå 
egendom i Svärta socken. Vattenafledningsarbetet var full
bordadt. 

JJtdikning af Stora och Lilla Häfverödsmossarne m. fl. 
belägna på Svärta egendoms mark i Svärta socken. Vatten
afledningsarbetet var fullständigt utfördt. 

Utdikning och odling af vattensjuka marker, tillhörande 
egendomen Nygård, genom torrläggning af sjön Molken och 
reglering af sjöarne Hissingen och Kråksjön i Flöda och Ju-
lita socknar. Molken var fullständigt torrlagd, men i grafven 
mellan denna sjö och den högre upp belägna Hissingen fatta
des ännu omkring 0'6 meter i djupet. Engstorpsgrafven var 
till hälften fullbordad. Äfven en del af den torrlagda marken 
kring Molken var odlad. Ehuru den stora grafven från Molken 
var upptagen med de i arbetsplanen föreskrifna mått, kunde 
den likväl ej med erforderlig hastighet afföra vattnet, utan 
detta stiger högre än hvad förslaget förutsätter. Tvist pågick 
rörande delaktighet i afdikningskostnaden och var ännu bero
ende på Eders Kongl. Maj:ts Hofrätts pröfning. 
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Afdikning och odling af mark, tillhörande Värhulta säteri 
i Vestermo socken. Arbetet befans vara ganska långt fram
skridet. 

Invallning och odling af vattendränkta ängs- och moss
marker vid egendomen llåckelsta inom Ihlgesta socken. 
Vid besigtningstillfället var ett jemförelsevis ringa arbete ut-
fördt, och arbetsstyrkan uppgick till blott tio man. Ingen af 
de helt korta vallarne mot sjön Båfven var fullbordad. Ej 
heller funnos några pumpverk. 

Hjelmarens regleringsdam vid Hyndevad, hvilken under 
året ej kraft särskilda underhållsåtgärder, är fortfarande i full-
godt skick, — Sjöns lägsta vattenstånd har varit 12 cm. öfver 
faststälda lågvattengränsen och högsta vattenståndet 7 cm. un
der faststälda högvattengränsen. Under största delen af året 
har aftappningen motsvarat vattenverkens fulla behof af drift-
vatten. — Medelaftappningen under året uppgår till 20-5 kbm.; 
största aftappningen under arbetsdygn till 48-9 kbm, samt 
lägsta aftappning till 10'3 kbm. allt i sekunden. 

Örebro län. 

Afdikning och odling af vattendränkt mark, tillhörande 
gårdarne Nynäs, Kilsgården, Fallet och Vrana, alla lydande 
under egendomen Nynäs i Ekehy och Skäller sta socknar. Af-
diknings- och odlingsarbetet hade närmat sig sin fullbordan. 

Afdikning af vattenskadad mark, tillhörande Mörby i 
Askers socken. Arbetet befans vara fullbordadt. 

Sickelsjö odlingsförctag N:o 1, omfattande utdikning af 
sänka marker, tillhörande Sickelsjö och Järnäs i Götlunda 
socken. Utdikningen, hvarvid åtskilliga ändringar i arbets
planen varit af behofvet påkallade, var vid besigtningen i det 
närmaste fullbordad. 

Afdikning och odling af mark till Bärsta och Ytterby i 
Stora Mellösa socken samt Norrbyås, Htisön och Sörön i 
Norrbyås socken. Hela dikningen var au fullbordad och af 
odlingen återstod blott en ringa del. 

Afdikning och odling af sänka marker, tillhörande l3/16 

mantal Kahlsta by i Sköllersta socken. Dikningen var vid 
besigtningen i det närmaste färdig och större delen af marken 
odlad. 

Afdikning och odling af vattenskadad mark, tillhörande 
VÎ mantal Slyte N:o 2 i Lillkyrka socken. Arbetet var på-
börjadt, i det att några diken voro upptagna, ehuru icke till 
någon större omfattning. 

Afdikning och odling af vattenskadad mark, tillhörande 
frälsta by i Askers socken. Marken, som gränsar intill den 

under afdikning varande marken vid Nynäs, med hvilken den 
har ett gemensamt gränsdike, var vid besigtningen till största 
delen afdikad och till stor del äfven odlad. 

Sänkning af FinnåkerssjÖn jemte afdikning och odling af 
mark, tillhörande Östcrhammar m. fl. i Fellingsbro socken. 
Större delen af grafven från Österhammar upp till sjön var 
upptagen, hvarigenom sjön redan kunnat delvis sänkas. Dam
men vid Osterhammar var i det närmaste fullbordad och af 
utmärkt beskaffenhet. Den mark, som kommer att torrläggas, 
utgöres icke af mossjord utan af fast lera med matjord, hvarå 
kan förväntas säkrare skördar än ä mossmarker. 

Vestmanlands län. 

Sänkning af Sjöbosjön samt afdikning och odling af mark 
till Gölja, Sjöbo, Öster Vad och Vester Vad samt Svinn j 
Simluna socken. (Det återstående odlingsarbetet.) Odlings
arbetet syntes fortskrida ganska jemiit. Sedan förlidet års in
spektion hade odlats å Gölja egor B hektar samt å Sjöbo och 
Vads egor 3 l / 2 hektar. Af den till odling afsedda marken voro 
omkring 10 hektar omöjliga att med dragare beträda och denna 
mark hade så betydligt sjunkit, att den knappast med den af
dikning som åstadkommits kunde med utsigt till ; framgång 
komma att odlas. Således återstodo till odling omkring 28 
hektar, hvilka intressenterne i anseende till de sista årens ogyn-
samraa skördar, såsom då under året frosten förstört den för
hoppningsfulla grödan, icke skulle förmå uppbryta under loppet 
af nästkommande år, inom hvilket företaget skulle vara full
bordadt. Förlängning i arbetstiden vore till följd deraf önsklig. 

Nedannämnda redan fullbordade och afsynade arbete har 
med hänsyn till underhållet jemväl blifvit besigtigadt, näm
ligen : 

Utdikning af Altnna sjö och Altuna å i Altuna socken. 
De vid föregående besigtning anmärkta brister i afseende å 
underhållet hade blifvit på ett fullt tillfredsställande sätt af-
hjelpta, sä att anledning till någon erinran nu icke förekom. 

Nedre norra distriktet. 

Kopparbergs län. 

Sänkning af sjön Hönsan samt afdikning och odling af 
Stor- och Hönsmyrame, tillhörande byarne An.stahyttan, Anstå 
och Fäggcby inom Stora Skedevi socken, byarne JBengtsbo och 
Djusa inom Husby socken samt Norshyttan i Hedemora soc
ken. Torrläggningsarbetet var till största delen fullbordadt. 
Fördjupning af Stormyråns nedre del återstod, äfvensom pål-
ning, der jäslera förekommer, för att undvika doseringarnas 
utskjutning. Äfven erfordrades efterrensningar å några ställen. 
Återstoden af odlingsarbetet, dera dock större delen var färdig, 
skulle under hösten verkställas. 

Utdikning af Klintflyet och Klintmossen i Nås, Buckbo, 
Hörnbo, Stubbersbo och Sjulsbo byar i Hedemora socken. 
Underhållet af företaget föranledde icke någon anmärkning. 
En del af Klintmyren var odlad; och äfven omkring Klintflyet 
hade visserligen försök till odlingar blifvit gjorda, men dessa 
hade hittills misslyckats, antagligen emedan marken uteslutande 
består af hvitmossa. 

Torrläggning af frostförande marker inom Böle, Täll-
byns samt Storbyns och Grimsmyrhedens byar i Öfver Ma
lungs socken. Södra hufvudgrafven var i det närmaste utförd 
å en sträcka af 130 meter. A vestra hufvudgrafven voro 350 
meter under arbete samt der ofvanför bitar till en sammanlagd 
längd af 380 meter under dikning med tillhjelp af provisionella 
sidoaflopp. 140 meter af norra hnfvudgrafvens nedersta del 
voro färdiga samt der ofvanför 230 meter under arbete. Emot 
utförandet af arbetet fans iugen anledning till anmärkning. 
Ackordspriset för dikningen varierade mellan 23 och 57 öre per 
kbm. med en medelförtjenst af l-6 3 kr. om dagen. 
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Följande redan afsynade arbeten inom länet hafva under 
?Ax 1889 med hänsyn till underhållet inspekterats: 

Utdikning af Östra Storflot, tillhörande kyrkobyn i Wen-
jans socken. Dikena voro väl underhållna, och flere nya hade 
upptagits. Odlingen af myrarne var nära förestående. 

Utdikning af Tibergs, Bås, Kalfvernyrarne och Storflot, 
tillhörande kyrkobyn i Wenjans socken. Dikena voro öfver 
hufvud taget i tillfredsställande skick turvis underhållna, upp
rensade och delvis fördjupade med tillhjelp af den inom kom
munen genom skogsmedel tillkomna odlingsfonden. Åtskilliga 
nya diken hade i sammanhang med börjande odling äfven till
kommit. 

Geflcborgs län. 

Sänkning af sjön Skredvik samt afdikning och odling af 
vattenskadade marker, tillhörande Sved, Aspe, Brytte, Häsåker 
och Byns byar i Högsta socken. Grafven B—E var upptagen, 
likaså tilloppsdiket I—VII. Afloppet från Skredvik hade full
bordats och grafven genom Skredviksmyreu var upptagen, men 
fordrade rensning. De flesta afskärningsdikena voro uppgräfda. 
Återstående till afdikningen hörande arbeten borde kunna med
hinnas under hösten 1889. Odlingen var ännu icke verk-
stäld. 

Sänkning af Skålsjön jemte afdikning och odling af mark, 
tillhörande Östra och Vestra Skästra i Jerfsö socken. Alla 
diken voro upptagna och öfriga hithörande arbeten fullbordade. 
Vid besigtningen anmärktes, att doseringarna nästan öfverallt 
erhållit en lutning af 1 : 1 i stället för 1 : l -5, i hvilket afse-
ende åtgärder till förekommande af ras torde erfordras. 

Ytterligare sänkning af Östanbräck och Wijsjöarne samt 
fortsatt reglering af Hallsta ån för torrläggande och odling 
af vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Wij, Tholsta, 
Fiskeby, Östanbräck, Sanna, Hållsta, Fläsbro, Slasta, Skogsta, 
Hällby, Mo och prestbolet i Helsingtuna socken samt 

Afdikning af frostförande marker inom samma byar. 
Dessa båda företag stå i nära samband med hvarandra och 

utföras under gemensam styrelses öfverinseende. — Kanalen 
från Wijsjön fullbordades under föregående året och under år 
1889 hade ungefär hälften af kanalen mellan Wij- och Östan-
bräckssjöarne upptagits. 

Följande redan afsynade arbeten inom länet hafva under 
år 1889 med hänsyn till underhållet inspekterats: 

Utdikning inom Sörsta by i Arsunda socken. Dikena 
voro i allmänhet väl underhållna och delvis betydligt fördjupade. 
k ett af de utdikade myrkomplexen var öfversta delen af 
hufvudkanalen icke upprensad på tillfredsställande sätt, hvilket 
äfven var förhållandet å en sträcka genom skogsmark, hrars 
olämplighet till odling minskat intresset för grafvens underhåll. 
Vederbörande förständigades att snarast möjligt afhjelpa de an
märkta bristerna. En väsentlig del af den torrlagda marken — 
enligt uppgift minst 75 hektar — var uppodlad. 

Torrläggning af Guddängarne samt sänkning af Gåssjön, 
Skogssjön, Strand och. Såttjära sjöarne, Eckelsbo och Talbotjär-
narne, Lumpån, Venåstjärn, Elfve- och Isbosjöarne samt Gräb-
ban inom Delsbo socken. Afloppskanalerna från Eckelsbo och 
Venåstjärnarne befunno sig nästan oförändrade. Aflopp och kanaler 
till Isbosjön, Gräbban, Lumpån och Guddängarne voro i till— 

Väa- och Vattenbyggnadsstyrehens berättelse. 1889. 

fredsställande skick ; hvaremot i öfriga sjöarne, Gåssjön, Skogs
sjön, Strand och Såttjära, intet underhållsarbete blifvit sedan 
företagets afsyning år 1868 verkstäldt, till följd hvaraf upp-
gruudningar dels genom ras från doseringarna dels genom,af-
sättning ur vattnet förekommo på många ställen i afloppsgraf-
varne. 

Utdikning inom Kallmyrs och Ygs byar i Färila socken. 
Underhållet var helt och hållet försummadt och dikena hade 
igenrasat och vuxit igen. Under de sedan utdikningens fullbor
dande förflutna 12—15 åren hade ingen odling egt rum med 
undantag af en mindre sådan invid Ygsjön. Med anledning 
häraf erinrades arbetsdirektionen om dess enligt gällande kon
trakt åliggande skyldighet att i vederbörligt skick underhålla 
aftoppsdikena. 

Utdikning vid Svartån och af Köl-, Bäck-, Creutz-, Prcutn-, 
Torrand-, Hå-, Storäng-, Lapp- och Skrytesmyrarne, tillhö
rande Storbyn, Stocksbo, Svedja, Ilyttebo m. fl. i Färila socken. 

Äfven här befans underhållet vara i allmänhet försummadt. 
Stenar hade nedfallit i myrarne, af hvilka flere voro orensade 
och några igenvuxna; buskar och tufvor hade bildat sig å do
seringarna m. m. Broarne voro på många ställen dåligt under
hållna eller fallfärdiga, men då i den för företaget faststälda 
planen ej upptagits om- eller nybyggnad af broar, synes det 
tvifvelaktigt, om underhållet af dem ålåge arbetsdirektionen. 
Denna förständigades emellertid att ofördröjligen gå i författ
ning om afdikningens behöriga underhåll. 

Utdikning inom Boda och Sjövesta byar i Jerfsö och 
Ljusdals socknar. Samtliga diken syntes visserligen vara ren
sade, men fullständigare underhåll torde dock vara af nöden. 
Marken omkring dikena var till största delen uppodlad eller 
under odliug. Den företagna gräfningen hade lemnat ett för 
intressenterne glädjande resultat. 

Vesternorrlands län. 

Afdikning inom Karbäckens by i Tåsjö socken. Arbetet 
var i sin helhet utfördt i enlighet med faststäld plan, hvadan 
afsyningsbevis skulle lemnas, så snart räkenskaperna blefvo in-
gifna. 

Vattenafledning genom frostförande marker inom Ödens 
by i Grundsunda socken. Äfven detta arbete var fullkomligt 
färdigt och skulle afsyningsbevis lemnas under samma vilkor 
som föregående. 

Utdikning af sjön Npren, Bölesjön m. fl. i Attmars soc
ken. Till följd af pågående tvist med Sörfors bruks égare hade 
arbetet icke kunnat bedrifvas. 

Underhållet af följande, förut af Styrelsen godkända ar
beten, har under år 1889 inspekterats: 

Utdikning af Hallsjö, Fläka och Anundsjömyrarne, till
hörande Sannansjö by i Holms socken. Hallsjömyren var od
lad och afloppsgrafven derför i försvarligt skick utom i dess 
nedre del, som var igengrundad. Fläka och Anundsjömyrarne 
voro icke uppodlade och dertill hörande diken icke underhållna. 
Den invid kanterna upplagda dikesjorden bildade en samman
hängande vall, som hindrade vattnet att nedrinna i diket. 
Kontrollen öfver underhållet försvårades deraf, att blott plan
kartor men hvarken profil- eller sektionsritningar funnos att tillgå. 
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Utdikning af GissjÖn vid Gissjö by. Rensning Tar enligt 
uppgift af arbetedirektionen verkstäld, men en mängd sten, 
som nedfallit, återstod ännu att upptaga. Den ymniga neder
börden hade emellertid fyllt sjön till nästan samma höjd som 
före sänkningen, till följd hvaraf kanalen var nära full af vat
ten. Arbetsdirektionen förklarade sig villig att, så snart vatten
ståndet medgåfve, fullständigt återställa kanalen till dess kon-
traktsenliga djup och bredd. 

Sänkning af Djupsjön samt utdikning af Röjnings- och 
Sjöbottensmyrame vid Djupsjö by i Skorpeds socken. Angå
ende de i föregående inspektionsberättelse omnämnda dammar 
både, efter anmodan af Styrelsen genom Eders Kongl. Maj:ts 
vederbörande Befallningsbafvande, Djupsjö byamän hörts och vid 
för sådant ändamål under sommaren hållet sammanträde upp-
gifvit, att den vid Djupsjöåns utflöde befintliga dambyggnaden 
vore uppförd i enlighet med det faststälda förslaget samt att 
den nedanför afloppsgrafven liggande såg- och qvarndammen 
sedan urminnes tid funnits på sin nuvarande plats och oförän
drad bibehållits äfven efter sjöns sänkning, hvarå densamma 
icke utöfvade något menligt inflytande, hvarför byamännen, 
som vore villige att afhjelpa anmärkta brister i dikena, icke 
ville taga någon befattning med bortskaffandet af någon utaf 
berörda dammar, hvilka för öfrigt vore för dem behöfliga. 
Huruvida den förstnämnda dammen uppförts enligt planen, är 
likväl tvifvelaktigt, men genom af Eders Kongl. Maj:t fast-
stäldt utslag har Eders Kongl. Majrts Befallningsbafvande i lä
net medgifvit uppförande af en dam å berörda plats för flott-
ningens skull, hvarigenom bestämmelserna angående flottningen 
i vattendraget ej torde tillräckligt tillgodose skydd för den 
torrlagda marken omkring sjön. Den andra dammens uppgifna 
ålder är ej af handlingarne styrkt, men dess höjd verkar upp
dämning i lika hög grad som den nyssnämnda; hvadan tillämp
ning af gällande föreskrifter om damluckas öppnande vore af 
nöden. 

Afloppsgrafven och dikena i de båda myrarne, hvarå under 
20 år underhållet försummats, undergingo en välbehöflig rens
ning. Arbetsdirektionen anmodades att härvid uttaga de före-
skrifna dimensionerna, äfvensom att upptaga en hittills förbisedd 
sträcka af 215 meters längd. 

Utdikning inom Ufbergs by i Skorpeds socken. Myrarne 
och dikena voro orensade och igenfallna. A några ställen var 
rensning påbörjad men på ett otillfredsställande sätt. Arbets
direktionen erhöll lämplig erinran om underhållsskyldigheten 
och ansvaret för underlåtenhet deraf. 

Utdikning inom Skorpeds by i .Skorpeds socken. Under
hållet var här fullkomhgt försummadt, och den obetydliga rens
ning som pågick kunde ingalunda motsvara behofvet. Alla 
ritningar och handlingar hade förkommit. Några odlingar hade 
icke uppstått efter torrläggningen. 

Jemtlands län. 

Afdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanen 
Östra Halåsen och Hölje samt indragna militiebostället As-
mundgården i Lits socken. Samtliga grendiken voro sedan 
föregående inspektion bearbetade och till största delen fullbor
dade, hvarvid dock anmärktes, att rensning och stensprängning 
tarfvade noggrannare utförande och att jorden skulle bortföras 
från kanterna. 

Afdikning af vattensjuka frostförande marker, tillhörande 
byarne Ösa, Täng, Gärde och Rösta m. fl. i Ås socken. £e_ 
dan förlidet år äro arbetena koncentrerade i Tysjön, som äfven 
blifvit sänkt till vederbörligt djup. De sedan år 1887 färdi«a 

dikena behöfde undergå fullständig rensning. 
Afdikning af frostförande för odling otjcnliga myrar, till

hörande Bjeme, Tåker, Klåxåsen samt Kläppgurde byar i 
Näs socken. Arbetet var färdigt, och afsyningsbevis skulle af-
lemnas, då kostnadsredogörelsen inlämnats. 

Afdikning af frostförande mossar, tillhörande Görviks bi/ 
i Hammerdals socken. De sedan förlidet år uppgräfda dikena 
gåfvo ej anledning till annan anmärkning än att de likasom 
de förut upptagna voro i behof af efterrensning. 

Afdikning vid hemmanet Granbo, tillhörande Österåsens 
by i Iläggenås socken. Med undantag af 235 meter af en 
linie var hela företaget utfördt, men då grafvarua befunnos 
vara för små, kunde begärdt förord till godkännande ej med
delas. 

Afdikning vid Vallans by i Åre socken. Grafvarne å samt
liga afdeluiugarne voro påbörjade, men befunnos med några 
undantag vara för smala och grunda, hvaruti vederbörande 
anmanades iakttaga rättelse till kommande besigtning. 

Torrläggning af Svensjön, tillhörande Rise och Brattåsens 
byar samt Iffelnäs och Svensjö utjordar i Sunne socken. Den 
stora afloppsgrafven var upptagen utom en mindre sträcka af 
60 meters längd närmast sjön, bvilken icke var sänkt. Huru
vida arbetet utförts i enlighet med planen, kunde ej bedömas 
då arbetsdirektionen, som bodde aflägse, icke ihstält sig vid be-
sigtningen och inga handlingar der företeddes. 

Afdikning af frostförande myrar, tillhörande Nordanäl-
dens by i Näskotts socken. Detta omfattande företag med en 
sammanlagd dikeslängd af 21,845 meter var på de flesta ställen 
påbörjadt. Dikena voro utan skäl till anmärkning upptagna 
efter kontraktsenliga mått. 

Afdikning af frostförande myrar, tillhörande Ytterå af-
radsland under Kingsta by i Näskotts socken samt Backe 
afradsland och Hufvulvikens by i Rödöns socken. De flesta 
linierna voro å långa sträckor bearbetade och väl utförda. 
Några stenar, som qvarsuto i bottnen, skulle efter tillsägelse 
bortsprängas. 

Afdikning af frostförande myrar vid Ytteroldens by i Offer
dals socken. Arbetet hade påbörjats å alla linier, men de få 
delar, som kunde anses färdiga, egde för små dimensioner, 
hvarom anmärkning gjordes. 

Afdikning af frostförande myrar, tillhörande Edsåsens 
by i Undersåkers socken. Arbetet var nyligen börjadt i linien 
J. L., och anmärktes dervid, att utsättningen för dikena var 
för- knapp. Uti en annan linie torde en af arbetsdirektionen 
önskad mindre afvikelse vara lämplig, för att gifva diket ett 
med terrängen mera öfverensstämmande läge. 

Afdikning af frostförande myrar, tillhörande Bergs by i 
Bergs socken. Halfva arbetet var verkstäldt, men alla linier 
voro påbörjade. Uti en af dessa var en mindre förflyttning och 
krökning vidtagen, hvaremot inspektionsförrättaren likväl icke 
ansåg sig böra göra någon erinran ; uti några andra qvarsuto 
stenar i doseringarna, hvilka dessutom voro kullriga och tarf
vade bättre planering, och återstod stensprängning och dylika 
mindre betydande arbeten. Vederbörande påmindes äfven om 
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att ej uraktlåta jordens bortförande från kanterna ocli dess ge-
jjgjiistickanile för vattnets framsläppande. 

Afdikning af frostförande myrar inom Wij, Månsla, Old-
lerg och Alsta byar samt Näs kyrkoherdeboställe i Näs soc-
faft. Arbetet kräfde ganska betydliga rensningar och spräng
ningar, hvarför detsamma ej hunnit blifva färdigt till i kontraktet 
bestämd tid eller den 1 September 1889, utan har förlängning af 
terminen begärts. De båda vestra systemen voro fullständigt 
0ch väl uttagna, hvarvid anmärkning dock gjordes emot tvenne 
landsvägsbroar, hvilka, ehuru i förslaget upptagna att byggas 
af sten med träbeläggning, uppförts med träkistor. I de norra 
systemen befans rensning och sprängning å flere ställen vara 
af nöden. 

Afdikning af frostförande myrar inom byarne Bräcken 
Nygård, Norrhara, Söderhara, lläclcsjon, Stackris, Öfre och 
Nedre Måläng i Sunne socken samt Gruboen i Hackas socken. 
Dikena, hvilkas sammanlagda längd utgör 60,548 meter, voro 
under arbete och i vissa delar färdiga. Inom de närmast by
arne belägna afdelningarne, var gräfningen fullständigt och 
noggrant utförd. Å de mera aflägse liggande afdelningarne 
hade endast obetydligt arbete påbörjats. 

Underhållet af nedan stående redan afsynade arbeten inom 
länet besigtigades under år 1889, dervid följande erinringar 
gjordes : 

Utdikning af Börösjön i Ovikens socken. Det stora i 
berg sprängda utloppet var i oförändradt skick. Största delen 
af den gamla sjöbottnen har blifvit odlad och torde derföre 
underhållet af arbetet ej komma att försummas. 

Utdikning vid Bölåsens by i Ovikens socken. Några af 
dikena voro synbarligen ej rensade, men torrläggningen hade 
likväl ej lidit deraf, utan en ganska vidsträckt odling hade 
derinvid kommit till stånd. 

Utdikningar vid Onsta och Borgens byar i Ovikens soc
ken. Båda företagen hade försummats, hvarföre arbetsdirektio-
nerna erinrades om underhållet. 

Utdikningar vid Hällne och Kinderåsens byar i Ovikens 
socken. Någon anmärkning emot underhållet förekom icke vid 
dessa företag, och omgåfvo vidsträckta odlingar de upptagna 
afloppsdikena. 

Öfre norra distriktet. 

Vesterbottens län. 

Utdikning af Vebomarkstrasket och Kelutjärn samt torr
läggning af mark till Vebomark, Bäckboda, Mårtensboda och 
Storsandsjö i Löfångers socken. Arbetet, hvars utförande hin
drats af regn och vattuflöde, var långt ifrån färdigt. Under 
året hade ny graf upptagits i Storträsket och äldre grafrar för
djupats, hvarjemte åtskilliga landdiken upptagits. Ännu åter
stod mycket af .hufvudafloppets fördjupning och utvidgning. 
Grässkörden å den torrlagda marken hade år 1889 lemnat en 
inkomst af 6.400 kronor. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Kräkångers 
och Brännkolens byar i Löfångers socken. Arbetet var väl 
utfördt enligt planen och afsyningsbevis skulle utfärdas, så snart 
räkenskaperna aflemnats. 

Utdikning af frostförande myrar, tillhörande Bygdsiljums 
by i Burträsks socken. Med undantag af några afvikelser, 
hvilka icke inverkade på företaget, hade arbetet utförts på ett 
nöjaktigt sätt, hvarför afsyningsbevis skulle utfärdas efter räken
skapernas tillhandahållande. 

Utdikning af frostförande myrar, tillhörande Örafcans 
by i Lycksele socken. Företaget var anmäldt färdigt till af-
syning, men befans vid besigtningen gifva anledning till åt
skilliga anmärkningar. Hufvudgrafven genom Stortjärn hade 
erhållit ett djup, som med 0'4 meter understeg det i planen 
upptagna, hvarjemte en mängd större stenar qvarlemnats i den
samma. Härigenom hade äfven sidodikena blifvit for'grunda. 
I Flarkmyren, hvars öfre del är särdeles lös, hade grafven ej 
kunnat upptagas till fullt djup, hvilket dock skulle kunna 
ernås i den mån torrläggningen fortskrede. 

Utdikning af Degermyren, tillhörande Sörmjöle by i Umeå 
landsförsamling. Hela dikeslängden utgör 3,417 meter, deraf 
ytterligare 1,000 meter upptagits sedan sista besigtningen. Arbe
tets utförande föranledde ej anmärkning. 

Utdikning af frostförande mossar vid Yttcrklinten och 
Nya Storbäcken i Bygdeå socken. Det stora afloppsdiket ge
nom sjön Klinten ocli den närliggande mindre sjön var upp
taget till hela sin längd, men fulla djupet hade ej ännu nåtts. 
Sjöarne voro delvis sänkta. Diket vid Nya Storbäcken var icke 
heller färdigt. Den enda anmärkning, som gjordes, var beträf
fande sidoupplagens bortförande. 

Utdikning af myrar, tillhörande Mullsjö by i Nordma-
lings socken. Dikena voro till största delen uppgräfda, endast 
mindre sträckor återstodo å några ställen såsom å Kallfällmyren. 
Arbetet bedrefs med kraft och föranledde ingen anmärkning. 

Utdikning af myrar, tillhörande kronohemmanet Granfors 
i Bygdeå socken. Dikena voro till nästan hela längden upp
tagna, ehuru flerstädes icke färdiga. Ingen anmärkning gjordes 
emot utförandet. 

Utdikning af frostförande myrar, tillhörande byarne och 
hemmanen Fjäderbäck, Storliden, Bodbyn, Wextholm, Nybyn 
och Degerby i Säfvars socken. Dikena å dessa myrar voro i 
allmänhet påbörjade och å ett par af dem nästan färdiga. 

Afdikning af frostförande myrar, tillhörande Långvikens, 
Vesterbacka, Vesternäs och Sunnansjö byar i Umeå socken. 
Uti fem af myrarne voro grafvarne fullständigt upptagna, men 
behöfde rensas. Arbetet med dessas upptagande genom de öf-
riga myrarne pågick. Några af terrängens beskaffenhet betin
gade mindre afvikelser hade egt rum och lemnats utan anmärk
ning. 

Utdikning af Ingeborgs-, Knös- och Kläppstormyrarne, 
tillhörande Norsjö by i NorsjÖ socken. Samtliga myrarne 
voro fullständigt afdikade, men arbetet kunde ej, såsom menin
gen varit, afsynas, emedan uti Kläppstormyren påträffats jäs
lera, som orsakat igenskjutningar, hvarför rensning samt lämp
liga åtgärder måste vidtagas. Äfven i Ingeborgsmyren hade 
samma olägenhet funnits, men genom stensättning af doserin
gar och pålning afhjelpts. 

Utdikning af Orr-, Gårds-, Kall- och Vajmyrarne, till
hörande Norsjö by i Norsjö socken. Af grafven genom Gårds
myren återstodo 650 meter; i Vaj- cch Källmyrarne endast 
några tvärdiken och i Orrmyren omkring 500 meter af dikena. 



Betydliga rensningar erfordrades öfver allt i de uppgräfda af-
loppsgrafvarne och tvärdikena. 

Utdikning af frostförande möss- och myrtrakter vid Kling-
näs by i Norsjö socken. Under det förflutna året hade dikeu 
till en sammanlagd längd af omkring 420 meter upptagits. 
Den vid förra besigtningen anmärkta samruanflytningen i botten 
torde delvis bero deraf, att bottenbredden tagits för stor. Sam-
manskjutningen skulle antagligen undvikits, om denna bredd 
minskats och djupet i stället ökats. 

Utdikning af myrar vid byarne Lossmen och Brännan i 
Burträsks socken. Af en i hufvudgrafven, som var uppgräfd, 
utmynnande afloppsgraf hade 1000 meter upptagits och af dess 
tvärdiken tillsammans 400 meter. Den i nordvestra delen af 
Lossmen inflytande afioppsgrafven med sidodiken var fullbordad 
utom sträckan mellan en mindre tjärn och sjön. De flesta 
dikena erfordrade betydlig rensning. 

Utdikning af Nackbäckmyren vid hemmanet Forsholm i 
Lycksele socken. Hufvudkanalen var fullbordad, men utloppet 
behöfde upprensas, likasom det första tvärdiket. Ett efter my
rens vestra kant gående dike, hvars längd med en fördelaktig 
ändring skulle utgöra 530 meter, samt tre tvärdiken om till
hopa 940 meter återstodo att upptaga. Det redan utförda ar
betet gaf ej anledning till anmärkning. 

Utdikning af frostförande mossar vid Björkås uti Norsjö 
socken. Nedre delen af Storvikstjärnens afloppsgraf var upp- ' 
tagen, hvaremot 300 meter af dess Öfre del ännu återstodo. 
Dikningsarbetet genom Spångmyren syntes hafva bedrifvits utan 
önsklig kraft; och voro af här föreskrifven dikeslängd på 2,000 
meter endast 250 meter under arbete. Myren är mycket lös, 
till följd hvaraf de breda dikena lätt fyllas — en olägenhet, 
som lämpligast kunde undvikas genom att i början gifva dikena 
en mindre sektion samt först sedermera, då myren vunnit fast
het, upptaga dem till fullt djup och bredd. Dikningen å hem
manet N:o 2, som var beläget norrut, har bedrifvits med större 
kraft, hvarigenom af 970 meter 430 meter blifvit upptagna. 

Underhållet af utdikningen vid Höglands by i Beger fors 
socken. Denna dikning hade under hösten år 1888 till största 
delen upprensats. En del af myrarne, som odlats, hade i syn
nerhet under året lemnat goda skördar. 

Norrbottens län. 

Sänkning af sjön Norsjärv vid Bödupps by i Öfver Ka
lix socken. Arbetet befans vara nöjaktigt fullbordadt, hvar-
jemte utom planen ett afloppsdike upptagits genom träsket. 

Oaktadt föregående dagars nederbörd var träsket nästan 
torrt. Afsyuingsbevis skulle utfärdas, då uppgift å kostnaderna 
aflemnats. 

Afdikning och odling af myren Akajänkä, tillhörande 
hemmanet %2 mantal n:o 5 Lanttö inom Junosuando by i 
Pajala socken. Myrens afdikning hade för två år sedan på
börjats efter en mindre plan. Enligt den nu faststälda planen 
hade intet af dikena fullständigt uttagits. 

Afdikning af Degermyren vid Johannisro i Neder Kalix 
socken. Emedan något arbete här ej återupptagits, inspekte
rades icke detta företag. 

Afdikning af Långsjön vid kronohemmanet Långås i Piteå 
socken. Sedan afioppsgrafven erhållit erforderligt djup och 

doseringarna försetts med stödjemurar, utfärdades afsyuings
bevis. 

Utdikning af sjön Lambur i Arvidsjaurs socken. Sjön 
syntes till betydlig del torrlagd, och utloppsgrafven, som å hela 
sin längd var upptagen till sjöbottnen, hade under det förlidna 
året visat sig kunna motstå hvarje utskärning. 

Sänkning och reglering af Keräsjokki vattendrag inom 
Carl Gustafs och Ncder Torneå socknar. Vid afvägning af 
kanalbottnens djup befans vattenytan inidt för forshufvudet e«-a 
ett läge af l-34 meter öfver den bestämda bottnen, och det 
största vattendjupet uppgick till 0'9 meter. Bredden i vatten
ytan var 12 meter. Förhållandet var detsamma m i dt för fix-
punkteu samt till 150 meter längre ned. Sedermera tilltager 
bottendjupet, så att det vid 525 meter från fixpunkten blir fullt, 

Utdikning af Grundträsket inom Grundträsks hemman % 
Neder Kalix socken. I afioppsgrafven hade rensning vidtagits, 
hvarjemte sidomurar af småsten upplagts för att hindra de branta 
doseringarna att nedrasa. Någon fördjupning af grafveu hade 
ej heller under besigtningsåret verkstälts. 

Utdikning af Vuonopåtan, tillhörande Vuono och Hapa
randa byar i Neder Torneå socken. Vederbörande syntes hafva 
tröttnat vid företagets utförande, ty intet arbete för grafvens 
upptagande hade verkstälts. Emellertid uppgaf arbetsdirektio-
nens ordförande, att meningen vore att med kraft upptaga ar
betet. 

Torrläggning af frostförande mark jemte sänkning af 
Snipträsket i Snipträsks by af Håneå socken. Af den 800 
meter långa utloppsgrafven från Snipträsket återstodo vid besigt-
niugen endast 250 meter oupptagua. Dikeslängden i myren 
ofvan träsket utgör 500 meter, af hvilka ungefär hälften var 
till erforderligt djup utgräfd; återstoden var under arbete och 
verkstäldes med raskhet och omsorg. 

Utdikning af Träskmyren, tillhörande Bälinge i Ncder 
Luleå socken. Endast obetydligt arbete hade utförts sedan före
gående besigtning. Den der vid omnämnda delen af hufvud
grafven hade rensats och ett tvärdike af 150 meters längd upp
tagits. Ett års förlängning af den under året utlöpaude ter
minen torde vara af nöden. 

Utdikning af Väläjäjärvi, Vixijärvi, Kautojärvi m. fl. 
träsk, alla i närheten af Vittangi by i Jukkasjärvi socken: 

Kautojärvi var na torrlagdt och gräsväxten utefter stran
den hade redan blifvit ganska yppig. Bergsprängning, som ej 
i det faststälda förslaget upptagits, hade till stor omfattning 
måst utföras i afloppskanalen. Denna befans likväl i sin öfre 
del vara omkring 0'3 meter för grund. Ytterligare fördjupning 
torde dock ej behöfvas för träskets torrläggning, hvadan befri
else derifrån borde i vederbörlig ordning sökas. 

Pusijärvi. Arbetet, som försvårats af berg till vida större 
mängd än hvad kostnadsförslaget innehåller, hade dock under 
det förflutna året återtagits med synbar kraft, så att afiopps
grafven blef fullbordad under hösten. Intressenterne tillråddes 
att söka ett års förlängning i tiden för företagets fullbordande. 

Utdikning af Isuvuoma myr vid Junosuando by i Pajala 
socken. Den vid senaste inspektionen anmärkta igenslam-
ningen var afhulpen, hvarför afsyuingsbevis lemnats. 

Nedan stående, förut af Styrelsen godkända, arbeten hafva 
under år 1889 i afseende på underhållet blifvit besigtigade: 

Utdikning i Pello by i Öfver Torneå socken. Dikena voro 

3 6 BESIGTNINGAR Å VATTENAFTAPPNINGSARBETEN. 



BESIGTNINGAR Å VATTENAFTAPPNINGSARBETEN. 37 

,'genfallna och behöfde grundligt upprensas, hvarom vederbö
rande skriftligen förständigades. 

Utdikning vid Elfsbyn i Piteå socken. Stora myrfält 
hade genom företaget förvandlats till bördiga ängar. Rensnin
gar hade för några år sedan verkstälts, men dikena voro dock 
j synnerhet å södra sidan igenväxta af myrgräs. Intressenterne 
förklarade sig villiga att redan under hösten förnya behöflig 
rensning. 

Utdikning af Hem- och Sänksmijramc i Niemisel i liåneå 
socken. Samtliga diken voro fullständigt igenfallna och afiopps-
grafven genom Hemmyren hade man ej ens skyddat från små
skog, som nu frodades der. Hämma oförlåtliga försumlighet 
iakttogs i grafven genom den andra myren. Åtgärder vidtogos 
för att genom kronobetjeningeus försorg tillhålla intressenterne 
deras skyldighet. 

Utdikning af Degermyren i liåneå hy och socken. Någon 
besigtning å detta företag medhans ej under sommarens lopp, 
men dä enligt vederbörande kronolänsmans uppgift underhållet 
var betydligt försummadt, blefvo intressenterne skriftligen för-
ständigade att verkställa rensning, der sådan erfordrades. 

Utdikning af Hem- och Bromyrarne vid Hvitå by i liåneå 
socken. Uti Bromyren hade rensning delvis egt rum; hvad 
som ytterligare erfordrades deraf utfäste sig vederbörande att 
under året ombestyra. En större afloppskaual behöfde rätas och 
dess fall jemuas för att vid starkt vattentillopp undvika dose
ringarnas underskärning och nedrasniug. Dikena och grafvarne 
j Hemmyren, hvars afdikuing medfört godt resultat i betydliga 
odlingar, erfordrade alla en genomgående upprensning, hvarom 
intressenterne skriftligen förständigades. 

Utdikning vid Neder Flåsjö by i liåneå socken. Någon 
rensning hade ej ännu verkstälts, enligt intressenternes uppgift 
derför att den först vid besigtningen afslutade skörden hindrat 
dem. Under året skulle denna brist afhjelpas. 

Utdikning vid Prestholms by i liåneå socken. Hufvud-
grafven hade till följd af vatteuloppets hastighet bibehållit 
sin ursprungliga sektion. A några ställen, der från doserin
garna nedrasade stenar och torfstycken uppdämt vattnet, måste 
upprensning företagas, likasom i tvärdikena, hvilkas djup min
skats af gräsväxt å bottnen. Intressenterne delgåfvos dessa an
märkningar. 

Utdikning vid hemmanet Orrtjärn i Håneå socken. Under 
hösten hade nöjaktig rensning vidtagits. 

Utdikning vid Rolfs by i Neder Kalix socken. Grafvarne 
och dikena hade på ett omsorgsfullt sätt underhållits och för
bättrats. Under de senaste tre åren hade kostnaden för rens
ningar uppgått till 2,922 kronor. 

Utdikning af liismyren, Gräsmyren och Bömossamyren 
i Sangis by af Neder Kalix socken. Af grafven genom de båda 
förstnämnda myrarne hade den nedre delen mellan landsvägen 
och Sangisån bibehållit vederbörlig sektion, ehuru en del in
skärningar orsakade af vårflödet behöfde jemnas. Den öfre 
delen hade igenslammats till följd af dess ringa fall och be
höfde derför rensas. Öfriga diken behöfde förbättras i samma 
hänseende. 

Utdikning af Stora och Lilla Landtjärv m. fl. i Neder 
Kalix socken. Träsken lemnade goda gräs- och höskördar. 
Rensning af grafven mellan Grundträsk och Lilla Landtjärv 
var behöflig, och vid afloppsgrafvens utlopp hade de sidomurar 

som stödja doseringarna förskjutit sig, hvarigenom uppstått hin
der i vattenloppet. Intressenterne förklarade sig villiga att utan 
dröjsmål vidtaga anvisad åtgärd för afhjelpaude af denna olä
genhet. 

Utdikning vid Granå och Espinära byar i Neder Kalix 
socken. Alla grafvar och hufvudaflopp samt tvärdiken voro be
tydligt igenvuxna, h varför intressenterne ålades att upprensa 
alla diken. 

Utdikning af III- och Mossmyrarne i Holmträsks by och 
Neder Kalix socken. Dikena i båda myrarne voro mycket 
hopgrodda och måste underkastas grundlig rensning. 

Utdikning af Idträsket, tillhörande Öfccrmorjärvs by i 
Neder Kalix socken. Afloppsgrafven hade årligen måst rensas 
för att hindra dess igenfallande. Under året hade dock ännu 
ej rensningen egt rum, men skulle snarast möjligt verkställas. 
Gräsväxten hade icke skjutit fart, ty behöflig dam var ej ännu 
anlagd. Det med betydliga kostnader och stora mödor torr
lagda träsket ligger till största delen på kronomark, hvilket 
gifver anledning att förmoda det intressenterne icke allt fram
gent få behålla detsamma. 

Utdikning vid Mattila och Vojakala i Neder Torneå soc
ken. Häftigt regn hindrade besigtningen. Dikena uppgåfvos 
emellertid vara nyligen rensade. 

Utdikning af Ylinen, Alancn och Närtijärvi sjöar vid 
Närtijärvi by i Neder Torneå socken. En del rensningar upp
gåfvos vara behöfliga, hvilka intressenterne vore beredda att 
verkställa. 

Utdikning af Ranta, Viska m. fl. sjöar och myrar i Kc-
räsjokki by i Carl Gustafs socken. Afloppsgrafven till Lia-
mojäukä var väl bibehållen i sitt öfre lopp, men nedre delen 
och tvärdikena voro dels bevuxna med vide, dels uppgrundade 
genom torfbildning i bottnen. Detsamma var äfven förhållandet 
i Sevihafvajänkä, der en obetydlig rensning företagits. Intres
senterne förständigades att vidtaga kraftiga åtgärder för att 
återställa grafvar och diken i det skick den faststäkla planen 
bestämmer. 

Utdikning vid Karungi by i Carl Gustafs socken. Af
loppsgrafven och tvärdikena hade fått genom torfbildning och 
försummad rensning hopväxa, hvilket af intressenterne uppgafs 
hafva sin orsak deri att myrarnes lösa jordmån omöjliggjorde 
dikenas bestånd. Detta var dock ej rigtigt, hvadnu de gjordes 
uppmärksamma på nödvändigheten af en fullständig rensning. 

Utdikning af Ravuvaara och Takavainiojänkä m. m. i 
Kojvokylä by af Hietaniemi socken. Ingen rensning syntes 
vara utförd efter arbetets fullbordande. De flesta grafvarne 
voro igenvuxna af vide och flerstädes hoptrampade af boskap. 
Egarne förständigades skriftligen att verkställa erforderliga 
rensningar. 

Utdikning af Wälajärvi träsk vid Matojärvi by i Hieta
niemi socken. Någon anmärkning var icke, enligt kronoläns
mannens uppgift, att emot underhållet framställa, hvarlore nå
gon besigtning å företaget icke skedde. 

Utdikning af Vuomajärvi träsk vid Vuomajärvi by i Hie
taniemi socken. Träskbottnen var ännu särdeles lös och den 
derigenom dragna grafven tarfvade årlig rensning för att ej 
igenslammas. Sådan var vid besigtningen ännu ej utförd, men 
intressenterne, som till följd af den årligen tilltagande gräs-
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växten voro angelägna att hålla grafven öppen, ämnade efter 
skördens slut rensa den å ställen, der den uppgrundats. 

Nedan stående vattenaftappningsarbeten blefvo under år 
1889 godkända, nämligen: 
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') Beviljade bidraget var 1,600 kr., men då verkliga kostnaden under
steg den beräknade, så nedsattes på grund af kontraktets föreskrift anslaget 
till 1,596'U kr. 

' ) Beviljade bidraget var 1,700 kr., men har af enahanda skäl nedsatts 
till 1,688-17 kr. 

A de under utförande varande vattenaftappningsföretag, 
som här ej särskildt omförmälts, har ej arbete utförts till sådan 
omfattning, att besigtning deraf ansetts nödig. 

D. EnskiLda jernvägar. 

a) För trafik öppnade. 

Södra distriktet. 

Malmö—Trelleborgs jernväg. 

Vid besigtningstillfållet anmärktes endast behofvet af sta
tionshusens iuvändiga målning. 

Erforderliga, mindre underhålls- och reparationsarbeten 
hade under året vidtagits, hvarjemte kolbodar blifvit uppförda 
i Trelleborg. 

Malmö—Limhamns jernväg. 

Arbetet å banan hade under årets lopp så bedrifvits, att 
jernvägen kunde efter skedd besigtning öppnas för allmän trafik 
den 20 December 1889. 

Malmö—Ystads jernväg. 
8,679 syllar och 1,252 m. jernskenor hade under året blif

vit utbytta och en vexel af jern ersatt med en sådan af stål, 
hvarjemte 3,300 kbm. ballastgrus utförts å linien och rullande 
materielen ökats med 10 nya, öppna godsvagnar. 

Det anmärktes att landfästenas flygelmurar vid bron öfver 
kanalen närmast Malmö voro för korta, äfvensom att ett stort 
utbyte af syllar bör under nästa år ega rum. 

Börringe—Anderslöfs jernväg. 

Jernvägsspåret befans vid besigtningen icke vara i godt 
stånd, men skulle uppbjelpas medelst påförande af godt grus 
från Östra Torp. 

2,589 syllar hafva under året blifvit utbytta. 

Anderslöf—Östra Torps jernväg 
tillhör jemte Börringe—Anderslöfs jernväg numera ett bolag. 

Jernvägsspåret befans vara i godt stånd. 

Lund—Trelleborgs jernväg. 
6,596 syllar hade blifvit utbytta och 597 nya stålskenor 

inlagda, hvarjemte 507 odugliga jernskenor blifvit ersatta med 
förut begagnade, men fullgoda skenor af samma material. 

Flera reparations- och kompletteringsarbeten hafva utförts, 
nämligen : 

vid Trelleborgs station har stationsplanet blifvit stensatt 
och ny lastkaj af cementfogad granit uppförd; 

vid Klågerups station har stationshuset undergått en grund
lig reparation och expeditiousrummet utvidgats; 

vid Fjerdingslöfs station har lastningsspåret förlängts med 
omkring 80 m.; samt 

vid öfriga stationer hafva nödiga mindre reparationer vid
tagits. 

Banan var ganska väl underhållen, dock anmärktes vid be
sigtningen, att om ej större skenutbyte göres under nästa år, 
kommer vederbörande styrelse att åläggas minska tåghastig
heten. 

Lund—Kjeflinge jernväg. 
Banan befans vara i ett godt och väl underhållet skick. 
48 syllar hade under året blifvit utbytta. 

Malmö—Billesholms jernväg. 

Banan var fortfarande synnerligen väl underhållen. 
Bron öfver Välabäcken var ombygd, hvarvid spännet ökats 

till 5-5 m. och bron vid Önnerup, som befunnits vara för låg, 
har höjts O-6 ni. 

Vid Malmö station har en kolbod blifvit uppförd och vid 
Arlöfs, Furulunds, Svalöfs och Kjelltorps stationer hafva nya 
stickspår till en sammanlagd längd af 491 m. blifvit inlagda, 
hvarförutom vid Kjelltorps station en ny hållplats med ett 60 
m. långt rundspår och ett 224 m. långt sidospår för enskild 
persons räkning anlagts. 
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Ystad—Eslöfs jernväg. 

9,034 syllar och 1,990 m. jernskenor hafva blifvit utbytta 
och 2 gamla vexlar ersatta med sådana af stål. Vollsjö sta
tionshus har hlifvit tillbygdt och nytt förrådsskjul uppfördt i 
Ystad. 

Rullande materielen har under året ökats med 5 nya gods
ragnar. 

Cimbrishamn—Tomelilla jernväg. 
De hufvudsakligaste underhållsarbeten, som under året 

blif?it utförda å jernvägen, äro inläggande af 8,500 nya. 2-3 8 
m. långa syllar af furu och utförande pä banan af 30 vagns
laster grus. 

Landskrona och Helsingborgs jcrnvägar. 

a) bandeleu Landskrona—E slö f. 
4,832 syllar af furu och 410 stålskenor af 7-3 5 meters längd 

hafva utbytts. 
Mellan Billeberga och Trollenäs äro alla de gamla jeru-

skenorna utbytta mot stålskenor med dubbla vinkelskarfjeru. 
Mellan Asmmidtorp och Landskrona äro likaledes nya stålskenor 
inlagda, men äro dessa tills vidare försedda med ett vanligt 
rakt och ett vinkelskarfjeru. 

b) bandelen Helsingborg—Billeberga. 
A denna handel hade 4,702 syllar blifvit utbytta och 1,981 

st. 7'35 m. långa skenor inlagda. 
Spåret befans i allmänhet vara väl lyftadt och riktadt. 

Landskrona—Engelholms jernväg. 

Förutom vanliga underhållsarbeten har mellan Billesholms 
grufvas och Norra Vrams stationer ett stickspår, rymmande 3 
vagnar, blifvit utlagdt för Södra Vrams tegelbruks räkning. 
Dessutom hafva de gamla ekreglaraa å vägportarna vid Björne
kulla och Grytevad blifvit utbytta mot valsade jern balkar, och 
en täckt afloppstrumma uti Bälteberga skärning ommurad öppen 
och försedd med reglar af jern. 

8,165 syllar äro utbytta och å 4 kilometers längd hafva 
stålskenor blifvit inlagda. Vid Billesholms grufvas station äro 2 
nya vexlar inlagda. 

Den rullande materielen har blifvit tillökad med 5 nya 
godsvagnar, hvaraf en är försedd med broms. 

Säbyholms jernväg. 

852 syllar af furu hafva blifvit inlagda och ett 90 m. långt 
stickspår utlagdt vid Säbyholms station. 

Rullande materielen har ökats med 12 godsvagnar, hvaraf 
4 äro försedda med broms. 

Hör—Hörby jernväg. 

Â banan hafva under året 20 vagnslaster grus hlifvit ut
körda och 5,000 nya syllar af ek inlagda. 

Bristande ballastmängd försvårar banans hållande i godt 
stånd. 

Hörby—Tollarps jernväg. 
Vid besigtuingen var banan i godt skick. 
70 nya syllar voro inlagda och ett 5(3 m. långt stickspår 

utlagdt 1 km. öster om Sallerup. 

Hästveda—Karpalunds jernväg. 

Banan befans vid besigtningen vara väl underhållen och j 
godt skick. 

2,092 syllar hade utbytts och 1,400 kbm. ballastgrus ut
körts. Stationsplauet vid Glinuninge var utvidgadt med 2,578 
qvm. och träplatformen vid Broby förlängd 11 m. 

Med anledning af Almaåns påbörjade sänkning var betone-
ringen vid brons östra landfäste fullbordad. 

Gärds härads jernvägar. 

18,000 nya syllar och 40 skenor hafva blifvit inlagda och 
6,260 kbm. ballastgrus utkörda. 

Stickspåret vid Östra V ram hade förändrats till rundspår, 
från hvilket ett 50 m. långt bispar anlagts till ett dorvarande 
bränneri. En 45 m. lång, ny väg hade anlagts till Efvoröds 
godsmagasin och en 24 ni. lång lastkaj af sten uppförts vid 
Degeberga station. 

Förutom nödiga reparations- och underhållsarbeten hade 
nya syllar af ek inlagts på broarna vid Östra Vram och Ef-
veröd. 

Helsingborg—Ilessleholms jernväg med bibana. 

Utbyte af 4,800 syllar har egt rum. En brunn med riklig 
vattentillgång har anlagts vid Klippan och en vatteubassin vid 
Perstorps station. 

Ny vägbro af skenor har uppförts vid Qvidiuge, der äfven 
en ny lastkaj för en vagn blifvit anlagd.- Mindre lastkajer 
hafva äfven anlagts vid Finja, Perstorps och Påarps stationer. 

Kristianstad—Ilessleholms jernväg. 

80 brosyllar och 4,929 vanliga syllar hafva utbytts och 
1,478 förslitna jernskenor ersatts med brukbara af samma ma
terial, dessutom äro 4 vexlar af jern ersatta med sådana af stål. 

Karpalunds stationshus har under året utvidgats och rul
lande materielen ökats med 5 täckta godsvagnar och 10 plank
vagnar. 

Kristianstad—Ahus jernväg. 

Under året hafva väntsalar och biljettkontor blifvit in
redda i godsmagasinet å stationen i Ahus, der äfven person-
platformen blifvit förlängd 70 m. Godsmagasinets spår var 
förlängdt 100 m. och med en stålvexel förenadt med det till 
hamnen ledande spåret. Banans byggnader vid hållplatsen 
Hammar hafva utvidgats genom tillbyggnad af väntsal, kontor 
och ett boningsrum, och söder om svängbron i Kristianstad äro 
tvenne sidospår af jernskenor utlagda till en sammanlagd längd 
af 230 m. inom hinderpålarna samt förenade med 5 stålvexlar. 

Det anmärktes liksom vid föregående besigtniug, att ske
norna vid svängbrons ända förbundos med de fasta skenorna 
medelst skarfjern. 

Kristianstad—Immelns {Kristianstad—Sibbhult—Glimåkra) 
jernväg. 

Arkelstorps stationshus har under året undergått en grund
lig reparation, och vid Österlöfs station har, i öfverensstämmelse 
med faststäld plan, ett 215 m. långt bispar inlagts. 



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

Följande nya arbeten hafva under året utförts, nämligen: 
Vid Kattarps station: ny vägöfvergång vid Möllarp eamt 

utvidgning af lastningsplanet vid godskajen; 
vid Eugelholms station: rundspår med 83 m. fri längd in-

lagdt, personplatformen förlängd, godskajens lastuingsplan ut-
vidgadt och åtskilliga planteringsarbeten utförda; 

vid FörslÖfs station: rundspår med 190 m. fri längd inlagdt 
samt godsmagasin och källare dränerade; 

vid Grefvie station: utläggning af ett 282 m. långt rund
spår, träplatform uppförd mellan spåren, källare nybyggd och 2 
skifsignaler uppsatta ; 

vid Skottorps station: stationshuset tillbygdt med 2 vänt-
sàlar och personplatformen utvidgad; samt å banan: 12,092 
syllar utbytta. 

Mellersta Hallands (Halmstad—Varberg) jernväg. 

Halmstads norra station har öppnats för trafik, sedan sta
tionshus, ekonomihus och en 75 m. lång platform med granit
kant blifvit under året derstädes uppförda. 

Vid Brännarps station var ett stickspår med 22 m. fri spår
längd utlagdt och vid Hebergs station har en korsning af min
dre god beskaffenhet och konstruktion ersatts med en ny af 
stål. På Falkenbergs station har en vaguvåg af Cassés patent 
inlagts och en vågbod af trä uppförts. 

Göteborg—Hallands ( Varberg—Göteborg) jernväg. 

Årets underhållsarbeten inskränka sig hufvudsakligen till 
spårets lyftning och rigtning. 

Rullande materielen har ökats med ett fyrkoppladt loko
motiv, 6 personvagnar och 10 täckta godsvagnar utan broms. 

Sölvesborg—Kristianstads jernväg. 

Alla jernvägens husbyggnader hafva undergått erforderliga 
reparationer. 

6,800 nya furusyllar och 1,000 nya stålskenor af 9 2 meters 
längd hafva under året blifvit inlagda samt en körbro byggd 
öfver kanalen i Kristianstad och en stor mängd grusfyllning 
dittransporterad för bangårdens utvidgning. 

Rullande materielen har blifvit ökad med ett lokomotiv. 

Vestra Blekinges (Karlshamn—Sölvesborg med grenbana) 
jernvägar. 

451 syllar af furu, 57 af ek och 7 spårvexlar hafva blifvit 
inlagda, hvarjemte 422 kbm. ballastgrus utkörts på stationerna 
och 640 kbm. på banan. 

Mellersta Blekinge jernväg 
blef efter skedd besigtning öppnad för allmän trafik den 7 Juni 
mellan Karlshamn och Pantarholmen samt den 21 November 
mellan Pantarholmen och Karlskrona. 

Karlshamn—Vislanda jernväg. 

Med anledning af Mellersta Blekinge jernvägs anslutning 
i Karlshamn har denna bangård betydligt utvidgats och 
alla husbyggnader med undantag af reparationsverkstäderna 
flyttats. 

Väg- och Vattenbyggnadsstyrehens berättelse. 1889. 

Vid besigtningen voro lastkaj och godsmagasin flyttade 
och förlängda och ny reparationsverkstad uppförd, hvarjemte ar
betet pågick med uppförandet af nytt stationshus med nödiga 
sidobyggnader. 

Banan var i temligen godt skick. 
Under året hafva 10,208 nya syllar inlagts, 620 ni. skenor 

utbytts och 4,743 kbm. ballastgrus utkörts, hvarjemte träöfver-
byggnaden å bron vid Bjellersnäs ersatts med reglar af stål. 

Vislanda—Bolmens jernväg. 

7,338 syllar af furu och 670 af ek äfveusom 251 m. begag
nade men fullt användbara jernskeuor hade blifvit nedlagda 
ch nödiga underhållsarbeten utförda. 

Halmstad—Bolmens jernväg. 

Arbetena hade så bedrifvits, att jernvägen efter verkstäld 
besigtning erhöll tillstånd att öppnas för allmän trafik den 30 
Oktober 1889. 

Halmstad—Nässjö jernväg. 

Under år 1889 utfördes å denna jernväg följande nya ar
beten, nämligen: 

vid Halmstads station : nytt lokomotivstall af tegel med plats 
för 8 maskiner och nödiga förrådslokaler; 

vid Åleds station: ekonomibyggnad af trä; 
vid Oskarströms station: ett ruudspår med 208 m. fri spår

längd och af Skandinaviska Juteväfnadsfabriken ett omkring 
1,200 m. långt bispar; 

vid Tröslida station: stationsbyggnad af trä och ett rund
spår med 159 m. hinderfri längd; 

vid lastplatsen Brännö: ett 90 m. hinderfritt rundspår; 
vid Torups station: ett 125 m. hiuderfritt rundspår; 
vid Kinuareds station : stationshuset tillbygdt med eu flygel 

innehållande 2 rum; 
vid Smålands stenar : rundspåret förlängdt 106 m. ; 
vid nyinrättade lastplatsen Gullarp: ett 75 ra. hinderfritt 

rundspår och ett 30 m. långt stickspår; 
vid Karda station: rundspåret förlängdt 155 m. och af 

Animme ångsåg ett 1"3 km. långt bispar anlagdt; 
vid Klefhults station: rundspåret förlängdt 149 m.; samt 
vid vattenstationerna Hörle och Malmbäck: elevatorer in

satta i vattentornen för vattnets uppdrifvande i reservoirerna 
medelst ånga från lokomotiven. 

Förutom vanliga underhållsarbeten hafva 27,948 syllar 
blifvit utbytta och 2,120 skenor ersatta med 970 af stål och 
1,150 af jern. 

Rullande materielen har under året ökats med 5 täckta 
godsvagnar och 20 plankvagnar. 

Vid besigtningen anmärktes dels otillräcklig afdikning v 
skärningarna vid Gullarp och mellan Refteled och Smålands 
stenar, dels ock bristande ballastning mellan Halmstad och 
Sperlingsholm och mellan Aled och Sennan. 

Kinnared—Fegens jernväg. 

Mot underhållet af denna jernväg förekom vid besigtnin
gen inga väsentliga anmärkningar. 

c 
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Fegen—Ätrans jernväg. 
Vid besigtningen förekom ingen annan anmärkning än att 

stationshuset i Ätran tarfvade reparation. 

Vexiö—Alfvesta jernväg. 
Förutom mindre underhållsarbeten hafva 6,695 syllar blifvit 

utbytta samt 8,447 m. stålskenor och 1,727 m. brukbara skenor 
af jern nedlagda. 

Karlskrona—Vexiö jernväg. 

Vid Karlskrona .station har en vagnvåg af Cassés system 
blifvit uppsatt och å Karlskrona skeppsbro ett 117 m. långt 
sidospår anlagdt, från hvilket ett sidospår af 147 meters längd 
utgår till det så kallade Köpmausvarfvet. 

1,725 nya stålskenor och 11,487 m. förut begagnade men 
brukbara jernskenor hafva utlagts i stället för förslitua jern
skenor. Syllutbyte har egt rum med 14,505 nya och 2,430 
förut använda men friska syllar. 

Vestra distriktet. 

Bergslagernas jernvägar. 

Af under året utförda arbeten märkas hufvudsakligen : 
vid Borlänge station: flyttning af godsmagasin och lastkaj 

för beredande af utrymme för ytterligare 2 parallelspår, spår
längden å stationen ökad med 765 m.; 

vid Deje lastplats: utläggning af nytt 230 m. långt sidospår; 
vid Melleruds station: förlängning af godsmagasinet med 

18 ni.; 
vid Upphärads station: inläggning af 2 vexlar; samt 
vid Göteborgs station: utvidgning af godsmagasinet och 

uppförande af expeditionslokal i 2 våningar, lastkajens ombygg
nad och förbindande med godsmagasinet genom en täckt, 30 
va. lång platform samt utläggning af ett 200 m. långt spår. 

Ofverbyggnadens vidmakthållande har kraft ett utbyte af 
82,495 syllar och 37.842 m. skenor. De utbytta skenorna hafva 
ersatts med stålskenor, och voro vid 1889 års slut 90 km. af 
banan försedda med stålskenor. 

Rullande materielen har under året ökats med 2 fyrkopp-
lade lokomotiv, 85 plankvagnar och 5 bagagevagnar. 

Östra Vermlands jernväg. 

Utom de vanliga underhållsarbetena hafva 12,808 syllar 
ocli 3,295 m. skenor utbytts samt 602 kbm. ballastgrus utförts. 

1 km. söder om Persbergs station har en föreningsstation 
med Mora—Venerns jernväg anlagts, bekostad af denna jern
väg, och strax söder om denna nyanlagda station har, på en 
sträcka af en km., den gamla S-formiga banan blifvit omlagd 
och rätad med bibehållande af den gamla banans dervarande 
lutning. 

Filipstads norra bergslags jernväg. 

Några mindre underhållsarbeten hafva blifvit utförda, en 
del skärningar dränerade och 3,480 syllar utbytta. 

Rullande materielen är uthyrd till Nordmark—Klarelfvens 
jernväg, som ombesörjer trafiken. 

Nordmark—Klarelfvens jernväg med bibanor. 
I närheten af Stjernfors station har, för den derstädes un

der anläggning varande nya pappersmassefabrikens räkning, ett 
nytt stationsplan med rundspår blifvit utlagdt, och mellan Sjö
gränds och Myra stationer har ett nytt 176 m. långt sidospår 
tillkommit. 16,144 syllar, 3 nya vexelkorsningar af stål, 1 af 
tackjern och 1 par nya vexeltungor af stål hafva under året 
inlagt.". 

Dalslands jernväg med bibana. 

Af underhållsarbeten må nämnas, att lastbryggan vid 
Sunnanå blifvit helt och hållet ombyggd. 

Syllutbyte har egt rum till ett antal af omkring 21,760 
st. och 2,065 stålskenor hafva utlagts. 

Uddevalla—Venersborg—Herrljunga jernväg. 

Förutom omfattande reparations- och måluingsarbeten å 
jernvägens husbyggnader omnämnas följande å banan utförda 
arbeten : 

18,481 syllar, 4,924 skenor, 16 korsningar och 25 vexel
tungor utbytta, en vexel vid Mossebo sidospår ersatt med ny 
af stål, 2 vägbroar och en afloppstrumma fullständigt ombyggda 
samt en skifsigual af jern uppsatt vid vestra vexeln å Veners-
borgs rangeringsstation. 

Rullande materielen är ökad med en kombinerad post- och 
tredjeklassvagn. 

Borås—Herrljunga jernväg. 

Förutom utbyte af 7,517 syllar utlades -2,627 m. nya stål
skenor. I öfrigt hafva endast nödiga underhållsarbeten verk
stälts. 

Varberg—Borås jernväg. 

Utbyte af 18,200 syllar och grusning å större delen af 
banan har under året försiggått. Dessutom har, förutom för
längning af stickspåren vid Varbergs och Kiuna stationer, ett 
nytt 376 ui. långt spår utlagts vid Varbergs hamn och ett från 
Kinna station till en 2 km. derifrån belägen såg. 

Rullande materielen har ökats med 1 nytt tanklokomotiv. 

Kinds härads (Borås—Svenljunga) jernväg. 
Vid Borås nedre station utlades ett stickspår med 55 me

ters hinderfri längd. 3,344 syllar blefvo under året utbytta. 

Ulricehamn—Vartofta jernväg. 

Utöfver det vanliga underhållet hafva under året utbytts 
12,000 syllar och å en sammanlagd sträcka af 4,229 m. hafva 
gamla jernskenor vägande 11 4 5 kg. för m. ersatts med stål
skenor vägande 14-3 kg. för m. 

Vid Ulricehamns bangård bar ett 72 m. långt stickspår 
blifvit inlagdt. 

Rullande materielen har ökats med en ny tredje klassens 
personvagn. 

Östra distriktet. 

Mariestad—Moholms jernväg. 
Vid Mariestads och Jnla stationer hafva nya platformer 

uppförts. 
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Uuder året utbyttes 3,500 syllar och inlades 1,794 m. 
stålskenor, hvarjeiute 412 m. förslitna jernskenor uttogos och 
ersattes med fullgoda af samma material. 

Rullande materielen har under året ökats med 1 täckt och 
1 öppen godsvagn. 

Mariestad —Kinnekulle (Mariestad—Gössäter) jernväg 
blef efter skedd besigtning öppnad för allmän trafik den 14 l)e-

. cember 1889. 

Skara—Kinnehulle— Venens jernväg. 
Endast mindre underhållsarbeten hafva utförts. 
Vid Kärrgården har ett nytt sidospår blifvit utlagdt. 

Lidköping—Håkantorps jernväg. 

6,550 syllar, 466 m. skenor, 2 vexelkorsniugar och 26 grin
dar blefvo under året utbytta och stängseltråd uppsatt på en 
längd af 11,020 ni. i stället för den gamla hägnaden, som ut
gjordes af slanor. 

Två nya lokomotiv hafva inköpts. 

Lidköping—Skara—Stenstorps jernväg. 
Arbetena å jernvägen hafva under året endast bestått uti 

nödigt underhåll och hafva härför utbytts 12,893 syllar, 2,151 
skenor, 2 vexellcorsningar och 7 vexeltungor. 

Rullande materielen har ökats med 5 godsvagnar, hvaraf 
1 är försedd med broms. 

Hjo—Stenstorps jernväg med bibana. 
Förutom utbyte af 11,735 syllar utlades stålskenor å en 

sträcka af 2 km. och kompletterades ballasten å en sträcka af 
13 km. 

Uddagården—Falköpings jernväg. 

Vid besigtningen var jeruvägen till spår och materiel an-
märkningsfritt underhållen. 

Nya sidospår hafva å en sammanlagd längd af 232 m. till
kommit. 

Kalmar—Emmaboda jernväg. 
Öfre hamnspåret i Kalmar, hvilket förlängts 273 m., har 

medelst ett 167 m. långt stickspår förenats med nedre hamn
spåret. 

Nybro—Säfsjöströms jernväg. 
Det hufvudsakligaste underhållsarbetet har bestått i utbyte 

af 12,244 syllar och 505 m. skenor. 

Hvetlanda—Säfsjö jernväg. 
Vid Säfsjö station har lastbryggan ombyggts och förlängts 

25 ni., vid Hultagårdens station nytt godsmagasin uppförts och 
vid Helliuge station ett rundspår inlagts, hvarjemte 5,230 syllar 
å banan utbytts. Rullande materielen har ökats med 2 täckta 
godsvagnar. 

Nässjö—Oskarshamns jernväg. 
Förutom utbyte af 26,586 syllar utlades 23,778 m. nya 

stålskenor af 27 8 9 kg. vigt för m. 

Vid Eksjö station har en 21 in. lång lastkaj af sten och 
vid Forshults station ett mindre godsmagasin uppförts. 

Vimmerby—Hultsfreds jernväg. 
A denna jernväg, som hvad spåret beträffar uuderhålles 

väl, hafva under året 2,859 syllar blifvit utbytta. Vid besigt
ningen anmärktes, att vägkorsningen mellan banan och stora 
laudsvägeu till Vimmerby ej var försedd med motskenor till 
stöd för plankbeläggningen i spåret. Erforderliga åtgärder för 
rättande häraf vidtogos ofördröjligen. 

Hultsfred—Vesterviks jernväg med bibanor 

befans vid besigtningen vara till alla delar i godt skick. 
9,010 syllar hafva utbytts och 338 m. nya skenor inlagts, 

hvarjemte 845 skenor öfverflyttats från sidospår till hufvud-
spåret. 

Rullande materielen har ökats med 2 nya snälltågslokomotiv. 

Vestervik—Åtvidaberg—Bersbo jernväg. 

A Vesterviks station har lokomotivstallet blifvit tillbygdt, 
så att utrymme för 4 maskiner erhållits, hvarjemte ett staden 
tillhörigt spår blifvit förläugdt 555 m. och utlagdt öfver varfs-
tomten till tullhuset vid skeppsbron. Detta spår har försetts 
med ett 132 m. långt rundspår och ett stickspår af 74 meters 
längd. 21,019 syllar hafva utbytts, 663 m. nya stålskenor med 
vinkelskarfjern och 1,312 m. förut begagnade men användbara 
skenor inlagts i stället för motsvarande förslitna. 

Rullande materielen har ökats med 2 nya snälltågslokomotiv. 

Norsholm—Bersbo jernväg. 
Förutom nödiga underhållsarbeten och utbyte af 5,169 syllar 

hafva 291 m. nya stålskenor utlagts och 2,006 m. begagnade 
skenor öfverflyttats från bispåren till hufvudspåret. 

Finspong— Norsholms jernväg. 
För beredande af större utrymme vid Kimstads station 

hafva genom Jernvägsstyrelsens försorg spåranordningarna för
ändrats och godsmagasinet flyttats till stationens norra del, der 
ett 91 m. långt stickspår anlagts och inledts i magasinet. Dess
utom hafva vexlarne i bangårdens södra ända utflyttats, hvari-
genom ett spår förlängts 70 m. och ett annat 15 m. Utbyte 
af 1,199 syllar har egt rum. 

Pälsboda—Finspongs jernväg. 

8,914 syllar hafva utbytts och 2,600 m. stålskenor vägande 
17 kg. för m. samt 4 vexlar med korsningar af martinstål in
lagts. 

Träbalkarne å bron öfver Borggårdsån hafva blifvit ersatta 
med plåtbalkar och 52 km. från Pålsboda har ett 99 m. långt 
stickspår för lastning af timmer och torf anlagts. 

Vadstena—Odeshögs jernväg. 
För denna under år 1888 för trafik öppnade jernväg ut

färdades afsyningsbetyg den 23 November 1889. 

Gotlands (Visby—Hemse) jernväg. 

Utom vanliga underhållsarbeten hafva under året 13,875 



syllar och 63 skenor utbytts samt stängsel och telegrafledningar 
behörigen underhållits. 

Platformen vid Etelhems station har omlagts med sten och 
vid Buttle och Stånga stationer voro nya lastkajer uppförda af 
sten i stället för de gamla af trä. 

Vid besigtningen anmärktes, att, enär de gamla jernske-
norna efter omkring 10-årig trafik äro mycket slitna och för
rådet af reservskenor nu är utrymdt, ett betydligt antal skenor 
med vinkelskarfjern måste under nästa och följande år anskaffas 
till utbyte af de skadade, så vida den nu tillåtna tåghastig
heten af 30 km. i timmen skall få bibehållas. 

Mellersta distriktet. 

Ammeberg— Vetterns jernväg. 

Denna jernväg har efter vederbörlig besigtniug erhållit 
tillstånd att upplåtas för allmän godstrafik den 23 April 1889, 
under vilkor att tåghastigheten ej får öfverstiga 20 km. i 
timmen. 

Askersund—Skyllberg—Lerbäcks jernväg. 

A bangården vid Askersund har ett nytt 134 m. långt 
genomgående spår utlagts och såväl vid denna som Skyllbergs 
station hafva godsmagasinen tillbyggts. 2,100 nya syllar hafva 
utlagts och ny hållplats anlagts vid Sjötorp, ungefär midt emel
lan Askersund och lngeisby. 

Iiöfors—Laxå jernväg. 
Jernvägen befans vid besigtningen vara väl underhållen; 

endast ett mindre antal syllar hade under året utbytts. 

Kumla—Yxhults jernväg. 
Sedan utbyte af 1,180 syllar och 30 skenor försiggått och 

hela spåret blifvit lyftadt och grusadt, befans jernvägen vara i 
ett fullt tillfredsställande skick. 

Svartélfs jernväg 
har efter vederbörlig besigtning erhållit tillstånd att öppnas för 
allmän trafik den 7 Januari 1889. 

Vikern—Möckelns jernväg. 

6 nya vexlar med korsningar af stål och 2 gamla bruk-
bara vexlar hafva jemte 9,510 nya syllar inlagts. 207 förslitna 
jernskenor äro ersatta med gamla, bättre jernskenor och 630 
kbm. grus hafva utkörts å banan, hvarjemte 7,885 m. nytt trä
stängsel blifvit uppsatt och 8,000 m. telegrafledning omsatt 
mellan Snöbergshyttan och Vikersvik. 

Den rullande materielen, som undergått en genomgripaude 
förändring och reparation för att kunna begagnas på Striberg— 
Grängens jernväg, är i godt skick. 

Striberg—Grängens jernväg med bibanor. 
Denna jernväg, som under år 1887 erhållit tillstånd att 

öppnas för allmän trafik, har efter undergången slutlig afsy-
ning erhållit afsyningsbetyg den 21 Augusti 1889. 

Jyora—Karlskoga jemvag med bibanor. 
Förutom utbyte af 19,636 syllar och 947 förslitna jern

skenor, hvilka senare ersatts med gamla men användbara skenor 
af jern, hafva stålskenor med dubbla vinkelskarfjern inlagts på 
en spårlängd af 6,197 m., så att en längd af 42,584 m. spår 
nu är belagd med stålskenor. 7 nya, fullständiga vexlar med 
korsningar och tungor af stål äro inlagda i stället för äldre af 
jern, och mellan Karlskoga och Bofors hafva iräbalkarne å 
tvenne broar utbytts mot balkar af jern. En stor del af hus
byggnaderna och rullande materielen hafva uudergått omfat
tande reparation, och hamnen i Otterbäcken har utvidgats ge
nom muddring och försetts med upphalningsslip. 

Nora—Ervalla jernväg. 
Landfästena till bron öfver Hagbyån hafva ersatts med ki

lade stenlandfästen och den gamla träöfverbyggnaden utbytts 
mot jern, hvilken vid underkastad profbelastning visat sig ega 
föreskrifven bärighet. Förutom nödigt underhåll hafva 2,124 
syllar, 70 skenor och 50 telegrafstolpar blifvit utbytta. 

Köping—Hult jernväg med bibana. 

A jernvägens husbyggnader verkstäldes nödiga underhålls
arbeten och å Örebro bangård uppfördes af tegel två större 
byggnader för reparation af vagnar. 

9,932 syllar utbyttes och 9,365 m. stålskenor af samma 
sektion som statens skensektion af år 1873 iulades, hvarjemte 
4,159 m. förslitna jernskenor ersattes med fullgoda sådana. 

A 6 mindre broar inlades jernbalkar i stället för förut be
fintliga träbalkar och å banans hägnad blefvo omfattande re
parationer verkstälda. 

Bullande materielen har under året ökats med 3 täckta 
och 15 öppna godsvagnar. 

Frövi—Ludvika jernväg. 

Under året hafva 19,910 m. stålskenor med vinkelskarfjern 
inlagts och 14,366 syllar af vanlig längd (2-6 7 m.) och 224 af 
större längd utbytts samt 875 kbm. grus och slagg utkörts å 
banan. Följande nybyggnader bafva verkstälts, nämligen: 

vid Vedevågs station: ny träplatform och stationshuset på-
bygdt en våning; 

vid Lindes station : ny vedbod till pumphuset samt ny trä
platform ; 

vid Gusselby station: stationshuset påbygdt en våning; 
vid Stora station: ny träplatform; 
vid Kopparbergs station: uthuset till konduktörsbostaden 

påbygdt och verkmästarebostaden tillbyggd med veranda; 
vid Hörks station: boställshus, uthus och källare för stations-

betjeningen och ny träplatform; samt 
vid Grängesbergs station: ny träplatform, ett 239 m. långt 

spår utlagdt och ett stickspår för malmlastning förlängdt 29 m. 
Dessutom har, förutom reparations- och niålningsarbeten å 

jernvägens husbyggnader, ny bro med balkar af jern på land
fästen af sten uppförts i sjöspåret vid Hörks station, för att er
sätta den förutvarande träbron derstädes. 

Stora—Guldsmedshyttans jernväg. 
A denna jernväg hafva endast mindre underhållsarbeten 

| förekommit. 
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Bånghammar—Klotens jernväg. 
A denna jernväg, som i likhet med föregående trafikeras 

af Frövi—Ludvika jeruväg, hafva under året 3,300 syllar ut
bytts och 221 m. stålskenor med vinkelskarfjern inlagts samt 
nytt stängsel uppsatts å en längre sträcka. 

Köping— Uttersbergs jernväg med bibana. 

Vid Köpings gamla station hafva tillfälliga verkstads- och 
förrådshus blifvit uppförda af trä i stället för de byggnader, 
som under sommaren förstördes af vådeld. A jernvägslinien 
hafva två nya vaktstugor af sten jemte nödiga uthus af trä 
blifvit uppförda, 4,869 m. stålskenor och 4 vexlar af stål in
lagda och 3,767 syllar utbytta. 

Rullande materieleu bar undergått nödiga reparationer. 

Uttersberg—Riddarhyitans jernväg. 

Jernvägen, som underhålles och trafikeras af Köping— 
Uttersbergs jernvägsbolag, befans vid besigtningen vara väl 
underhållen. 

Förutom utbyte af 1,862 syllar hafva under året 770 m. 
stålskenor inlagts. 

Spånga—Löfsta jernväg 
har efter skedd afsyning öppnats för allmän trafik den 28 Ok
tober 1889 och samma dag erhållit afsyningsbetyg. 

Stockholm—Vesterås—Bergslagens jernväg med bibana. 

Banan befans vara i mycket godt skick. 
Af under året utförda nya byggnader och anläggningar 

må omnämnas: 
vid Grillby station: ett 241 m. långt sidospår med 2 vexlar; 
vid Orresta station: påbyggnad af stationshuset för erhål

lande af ett boställsrum; 
vid Tillberga station: påbyggnad af stationshuset en vå

ning, uppsättning af skärmtak af plåt öfver platformen samt 
uppförande af ett mindre maskinhus af tegel jemte insättning 
af ångpump för uppfordring af vatten i vattentornets cistern; 

vid Vesterås station: ny kontors- och förrådsbyggnad af 
tegel under plåttak, tillbyggnad af verkstaden, inledning af 
elektrisk belysning i expeditionslokalerna och i alla byggnader 
å verkstadsområdet, utläggning längs kolboxen fram till förrå
det af ett 148 m. långt spår med en vexel, tillökning af kol-
boxspåret 35 m. och af lastkajspåret 67 m. samt förlängning 
af mellanplatformen med 33 m.; 

vid Kolbäcks station: insättning af ångmaskin i vatten
tornet; 

vid Köpings station: utläggning af ett 152 m. långt sido
spår med en vexel och tillökning af lastkajens spår; samt 

vid Ramnäs station: boställsbyggnad af tegel under plåt
tak med nödiga uthus och brunn. 

Af underhållsarbeten må nämnas: 
öfverbyggnadens utbyte mot jernbalkar och borttagande af 

midtelpelaren i en öppen trumma vid Seglingsberg för erhål
lande af större sektionsarea för vattenafloppet; sprängning och 
täckdikning i bergen på flera ställen mellan Grillby och En
köping; utbyte af 28,233 syllar, 15,500 va. jernskenor, 47 stöd
skenor af jern och 4 korsningar af gjutjern; utläggning af 
61,457 m. stålskenor, försedda med dubbla vinkelskarfjern, 2 

stödskenor af stål och 4 korsningar af martiustål; samt ballastens 
komplettering med 2,528 kbm. grus. 

Vid jernvägens verkstad i Vesterås hafva under året 25 
godsvagnar blifvit nybyggda och från främmande verkstäder 50 
godsvagnar inköpta. 

Sala—Tillberga jernväg. 
Jemte utförda mindre underhållsarbeten blefvo 2,959 syllar 

och 3,203 m. jernskenor utbytta samt 210 kbm. grus utförda å 
banan. 

Norbergs jernväg. 

Vid Högfors station har, ,utom sprängnings- och plane
ringsarbeten för stationens utvidgning, ett 84 m. långt spår 
med en vexel blifvit utlagdt. 

À banan äro under året 2,282 syllar utbytta och 5,987 m. 
stålskenor med dubbla vinkelskarfjern, 2 vexelkorsningar af 
martinstål och 2 fullständiga vexlar af stål inlagda. 

Norberg—Klackbergs jernväg. 

168 syllar och 768 jernskenor blefvo under året utbytta. 

Krylbo —Norbergs jernväg. 
Jemte nödigt underhåll af banans byggnader blefvo 2,358 

syllar utbytta och 922 m. skadade jernskenor ersatta med bruk
bara skenor af samma material. 

Upsala—Gefle jernväg med bibanor. 

A denna bana, som underhålles väl, har den förut varande 
träviadukten vid Jerfsta blifvit under året utbytt mot jern, och 
den till följd af Gårsjöarnes sänkning behöfliga ombyggnaden 
af bron vid Tobo blifvit verkstäld, hvarjemte ny telefonlinie 
blifvit uppsatt mellan Gefle och nyanlagda stationen vid Skutskär. 

Förutom spårets rigtning å hela linien hafva 24,023 syllar, 
169 skenor af jern och 5 af stål blifvit inlagda. 

A nedan uppräknade stationer hafva nybyggnader utförts, 
nämligen : 

vid Skutskärs station: nytt stationsplan terrasseradt, nya 
spår utlagda, stationshus, godsmagasin och nödiga uthus upp
förda ; 

vid Tierps station: stationshuset försedt med nytt tak af 
jernplåt och inredningen förändrad; 

vid Tobo station: stationsplanet utvidgadt och försedt med 
nya spår och ny godskaj; samt 

vid Örbyhus station : stationshuset försedt med nytt plåttak, 
terrassering verkstäld för spårsystemets utvidgning och inlägg
ning af vändskifva af stål jemte nytt spår. 

Bannemora—Hargs jernväg med bibana. 

En ny vändskifva af jern har blifvit inlagd och ett virkes
skjul uppfördt i Dannemora. 

I öfrigt hafva utom vanliga underhållsarbeten 4,697 syllar 
och 30 skenor blifvit utbytta. 

Upsala hamn- och förbindelsespår 
befans vid besigtningen vara i godt skick, och hade å detsamma, 
utom öfriga nödiga underhållsarbeten, 375 syllar blifvit under 
året utbytta. 



Upsala—Lenna jernväg. 

Jemte lyftning och rigtniug af spåret hafva 3,555 syllar 
blifvit utbytta, 172 nya stålskenor inlagda och nytt stängsel 
uppsatt å en längd af 3,160 m. 

Rörliga inaterielen bar under året ökats med 2 bagage
vagnar med konduktörskupé och broms. 

Lenna—Norrtelje jernväg. 
16,567 syllar hafva utbytts, 1,672 kbm. grus utkörts å 

banan och reparationer utförts å en del stationer och vaktstu-
gor. Derjemte har vattenledning blifvit anlagd till vattentornet 
i Rimbo och dräneringsarbeten utförda å Norrtelje station. 

Stockholm—Bimbo jernväg. 
Utom vanliga underhållsarbeten å jernvägens husbyggnader 

och å banan hafva 13,700 syllar utbytts och ballasten kom
pletterats med 16,000 kbm. grus. 

Oxelösund—Flcn — Vestmanlands jernväg. 

Följande nybyggnader hafva uuder året företagits, nämligen : 
vid Oxelösunds station och hamn : en större lastkaj af sten 

uppförd, utgörande förlängning af den förut befintliga, 570 m. 
nya spår och 2 vändskifvor utlagda och å gamla hamnplanet 
180 m. nya spfir. 

vid Vrena station: 370 m. nya spår utlagda och ett bo
ningshus för stationsinspektoren uppfördt; 

vid Vadsbro station: godsmagasin och lastkaj flyttade samt 
ett 77 m. långt stickspår utlagdt; 

vid Mellösa station: godsmagasin uppfördt och ett 150 in. 
långt sidospår utlagdt; 

vid Skogstorps station: ett 30 m. långt rundspår och en 
vexel utlagda; 

vid Eskilstuna station: ett 172 m. långt sidospår utlagdt; 
vid Torshälla station: ett 208 m. långt sidospår utlagdt; 
vid Qvicksunds station: ett 182 m. långt sidospår utlagdt; 

samt dessutom å banan : 13,070 syllar och 4,276 skenor utbytta. 
Rullande materielen har under året ökats med 5 nya per-

sonlokomotiv, hvarjemte 8 af de gamla personvagnarne samman
byggts och ändrats till 4 bogievagnar. 

Skogstorp—Hjelmarens jernväg. 
Jernvägeu, som trafikeras med den materiel, som tillhör 

Oxelösund—Flen—Vestmanlands jernväg, befans vid besigtnin-
gen vara väl underhållen. 

Nedre norra distriktet. 

Mora—Venerns jernväg. 
Efter verkstäld besigtning erhöll bandelen Persberg—Oforsen 

den 31 Oktober 1889 tillstånd att öppnas för allmän trafik. 

Säfsnäs jernväg med bibana. 
Utom vanliga underhållsarbeten har utbyte af 5,068 syllar 

och 2,310 m. stålskenor försiggått, hvarjemte telefonledning 
blifvit uppsatt mellan Strömdalen och Annefors och nya uthus 
uppförda till banvaktarebostaden vid Pingstaberg. 

Smedjebackens (Vessman —Barkens) jernväg. 
Denna jernväg är illa byggd och illa underhållen, men då 

under året sista inbetalningen af ett större lån blifvit gjord 
torde underhållet på ett tidsenligare sätt komma att tillgodoses. 
Vid besigtningen pågick arbete med justering af spåret och ut
byte af skadade syllar och skenor. Ett nytt 133 ni. långt lastspår 
var utlagdt vid Källänget. 

Södra Dalarnes (Krylbo—Borlänge) jernväg med bibana. 

Utbyte af 13,151 syllar har egt rum, hvarjemte hägnaden 
utefter hela linien grundligt lagats. Vid besigtningen anmärk
tes, att jernbroarne voro i stort behof af målning. 

Rörliga materielen, som var behörigen underhållen, har 
under året ökats med 10 plankvagnar. 

Siljans (Borlänge—Insjön) jernväg. 

Denna jernväg, som är jemförelsevis ny och obetydligt tra
fikerats, har utan egentliga reparationsarbeten hållit sig i godt 
skick, hvartill en god ballast synnerligen bidragit. 

Årets syllutbyte var 766 st. 

Falun—Rättvik—Mora jernväg. 
Af denna jernväg har bandelen Falun—Sågmyrau efter 

verkstäld besigtning erhållit tillstånd att öppnas för allmän 
trafik den 6 November 1889. 

Näs—Morshyttans jernväg. 

Vid stationerna Näs och Morshyttan hafva nya vändskifvor 
för lokomotiv jemte till dem ledande två spår af resp. 18 och 
14 meters längd jemte 2 vexlar blifvit anlagda. Till en ny
anlagd brädgård har ett 128 m. långt stickspår med tvenne 
vexlar och vändskifvor blifvit utlagdt. 

A banan hafva jemte spårets lyftning och rigtning 2,521 
syllar och 160 m. skenor blifvit utbytta och 2,418 m. nytt 
stängsel uppfördt. 

Rullande materielen har ökats med 3 plankvagnar. 

Gefle—Bala jernväg. 

Utom omfattande reparationer å jernvägens husbyggnader 
hafva 22,992 syllar och 8,961 m. stålskenor under året utbytts 
och 1,636 m. nya spår med 16 vexlar utlagts. 

Ett nytt godsmagasin af resvirke har jemte en 65 m. lång 
lastkaj uppförts vid Gefle norra station och i B âlun och Gefle 
hafva lokomotivens askgropar, som förut varit af trä, murats i 
sten och golfven omlagts i cement. 

Rullande materielen har under året ökats med 1 ångfinka 
och 100 plankvagnar, tillverkade vid jernvägens verkstad. 

Banan med byggnader och tillbehör underhålles väl. 

Gefle—Ockelbo jernväg med bibana. 
Hufvudbanan befans vid besigtningen vara i godt och väl 

underhållet skick. 
Till förekommande af fara och olägenhet å bibanan till 

Avaström lemnades föreskrifter om anbringande af behöriga 
stoppare å lastspåret vid Avaström eller anläggande af särskildt 
lastspår vid ångsågen. 

Utom vanligt underhållsarbete hafva 1,854 syllar blifvit 
utbytta. 
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Vintjern—Jädrads jernväg. 

Denna jernväg, som under 1888 utsträcktes till Linglied, 
]1 km. vester om Vintjern, har under 188Ö förlängts 17 km. 
åt öster till Wij bruk i närheten af Oekelbo station å norra 
stambanan, och utgjorde jernvägens hela längd vid årets slut 
58 km. utom sidospår och bispar. De under de tvä sista åren 
tillbyggda delarne till Linghed och Wij hafva dock ej erhållit 
koncession. 

A deu gamla bandelen, Vintjern—Jädraås, hafva under 
året 3,926 kbm. grus utförts och 7,558 syllar och 2,338 m. ske
nor utbytts samt 6,661 m. nytt stängsel uppsatts. 

Vid Jädraås station har lokomotivstallet utvidgats, så att 
5 maskiner deruti inrymmas, och ytterligare 4 parallelspår ut
lagts, hvarigenom antalet sådana vid stationen nu uppgår till 8. 

Jernvägen kallas numera »Dala—Oekelbo jernväg». 

Vatjom—Matfors jernväg. 

A banan, som med tillbehör kan i allmänhet sägas vara 
illa underhållen, har, utom mindre reparationer å husbyggnader, 
spåret blifvit lyftadt och rigtadt samt 500 odugliga syllar och 
1,400 förslitna skenor utbytta. Till komplettering af ballasten 
hafva 100 kbm. grus utförts. 

Rörliga materielen har under året minskats med en passa
gerarevagn. Jernvägens trafik och underhåll har de senaste 
åren ombesörjts af Jernvägsstyrelsen, som dock uppsagt kon
traktet härom, hvarför banan återgår till egarne, Sundsvall— 
Torpshammars jernvägsaktiebolag. 

b) Under byggnad varande. 

Södra distriktet. 

Vittsjö—Hessleholms jernväg. 
Arbetet hade under året så bedrifvits, att terrasseringen 

var fullständigt färdig på en sammanlagd sträcka af 15-2 3 km. 
Dessutom voro landfästena till broarne öfver Almaån och Vand-
kifvabäcken äfvensom 27 större och mindre trummor färdiga 
och väl utförda. 

. Mot det pågående arbetet fans ingen anledning till an
märkning. 

Vestra distriktet. 

Limmared—Asundens jernväg. 
Förutom eii del mindre reparationer voro nya syllar ned

lagda på en sträcka af omkring 1,800 m. samt skadade skarfjern 
utbytta. 

Björndalsbron—Munkfors jernväg. 
A denna jernväg har en stor del af terrasseriugsarbetet 

fullbordats. 

Nedre norra distriktet. 

Mora—Venerns (Mora—Persberg med bibana) jernväg. 
Å denna jernväg har •arbetet fortskridit sa, att banan vid 

årets slut var terrasserad på en sträcka af omkring 65 km. och 

skenlagd på en längd af 40-8 km. hufvudspår och 4-6 km. 
sidospår. 

Jemte det nödiga husbyggnader, telegraf och signaler full
ständigt uppsatts samt linien fnllgrusats, spåret rigtats och vexlar 
inlagts mellan Persberg och Oforsen, voro i öfrigt å banan 13 
broar fullt färdiga och il under arbete, 163 afloppstrnmmor och 
175 stenkummel fullbordade, 1 vägport och 2 vägbroar upp
förda samt stängsel uppsatt å en längd af 40 km. 

Af rullande materielen har under året levererats 5 st. 29 
tons, sexkopplade lokomotiv med tender, 4 personvagnar, 10 
täckta godsvagnar och 180 plankvagnar. 

Falun—liättvik—Mora jernväg. 

Arbetet hade vid Oktober månads början fortskridit så, att 
en längd af 48-6 km. var i det närmaste färdigterrasserad, 
28'7 km. skenlagd, 18-5 km. grusad till full höjd, 9'6 km. till 
half höjd, 51 vägöfvergångar utförda och vägomläggningar 
verkstälda å en sammanlagd sträcka af 3,385 m. 

Broar och trummor voro å linien Falun—Rättvik fullbor
dade och å delen mellan Falun och Sågmyran voro stationshus, 
vaktstugor och hägnad i det närmaste färdiga. Arbetet å ban
delen Falun—Sågmyran har sedermera under året bedrifvits så, 
att tillstånd till öppnande för allmän trafik å denna del er
hållits. 

Öfre norra distriktet. 

Norska gränsen—Luleå jernväg. 

I. Sektionen Luleå—Gellivara. 

Under tiden till den 1 Juli 1889 hade något terrasseringsar-
bete å banan icke bedrifvits, men 17 afloppstrummor hade anlagts 
och bioarne blifvit i det närmaste färdiga, men öfverbyggnaden 
hade försummats, hvadan banans tillstånd var mycket otillfreds
ställande. Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande hade emel
lertid förbjudit all trafik, med undantag af nödiga arbetståg 
för transport af arbetare och deras proviant, till dess bolaget 
stält sig till efterrättelse Eders Kongl. Maj:ts föreskrifter om 
undanrödjaDde af skog vid sidorna af banan och lokomotivens 
förseende med gnistersläckare. 

A stationer och hållplatser hade inredningsarbete pågått. 

II. Sektionen Gellivara—Luossavara. 

Bro öfver Kaitum elf var under byggnad och skenläggning 
verkstäld å en längd af 3-7 km. eller till sektionen 225 7 km. 

Efter den 1 Juli 1889 hade arbetet å I sektionen bedrif
vits så, att på grund af anmälan från Svensk-Norska jernvägs-
aktiebolaget vederbörlig besigtning för öppnande af allmän trafik 
å bandelen Luleå—Boden egt rum den 10 September och påföl
jande dagar. Protokoll öfver denna besigtning äfvensom besikt
ningsmännens utlåtande med anledning deraf insändes af bolagets 
ombud jemte anhållan om tillstånd till öppnande af allmän 
trafik ; men då betydliga arbeten ännu återstodo att utföra innan 
bandelen blefve i fullgodt skick och bolaget ej uppfylt vilkoren 
i Eders Kongl. Maj:ts nådiga resolution den 2 December 1887 
angående tiden för banans öppnande, har Styrelsen ej kunuat 
lenina det begärda tillståndet. 
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48 EJ PÅBÖRJADE JERNVÄGAR. 

c) Koncessiotierade jernvägar, hvarå arbete ej påbörjats. 
Trelleborg—Klagstorps jernväg, 
Hernösand—Sollefteå » 
Elrahult—Ålshult—Tingsryds » 
Tingsryd—Emmaboda » 
Klippan—Röstånga » 
Vittsjö—Markaryds » 
Kärrarp—Markaryds » och 
Lidköping—Malma » 

Följande bilagor rörande enskilda jemvägar äro denna be
rättelse vidfogade, nämligen: 

Tab. 7. Enskilda jernvägar, som intill 1889 års utgång 
erhållit tillstånd att öppnas för allmän trafik. 

Tab. 8. Koncessionerade enskilda lokomotivbanor, dels un
der byggnad ocb dels ännu icke påbörjade vid 1889 års slut. 

Tab. 9. Förteckning å enskilda jernvägar, som numera 
upphört. 

Tab. 10. Ofversigt af koncessionerade jerubanor vid 1889 
års slut med hänsyn till spårvidd, antal, längd i kilometer, rul
lande materiel samt tilldelade statsunderstöd. 

Tab. 11. Fördelning på särskilda län af för trafik öpp
nade konceasionerade enskilda jernvägar vid 1889 års slut. 

Tab. 12. Fördelning på särskilda län af under byggnad 
varande enskilda jernvägar samt koncessionerade, ännu icke 
påbörjade banor vid 1889 års slut. 

Tab. 13. Grafisk framställning af längden jernvägar, som 
under åren 1856—1889 erhållit tillstånd att öppnas för allmän 
trafik. 

Tab. 14. Grafisk framställning af längden enskilda jern
vägar, som under åren 1856—1889 erhållit tillstånd att öppnas 
för allmän trafik, jernvägarnes längd fördelad med afseende på 
spårvidd och statsbidrag. 

Stockholm den 1 Oktober 1890. 

J. G. RICHERT. 

A. M. LINDGREN. P. H. HEDENBLAD. J. MARCKS VON WURTEMBERG. 



49 

Tab. 1. 

Omlagda, förbättrade eller nyanlagda vägar, som från och med år 1841 till och med år 1889 
åtnjutit understöd af allmänna medel. 



50 

T a b . 2. 

Beräknad kostnad och beviljadt statsbidrag i medeltal för en meter omlagd eller nyanlagd väg 
under de senast förflutna 5 åren. 



51 

T a b . 3. 

Vattenaftappningar och utdikningsföretag, som från och med år 1841 till och med år 1889 
åtnjutit understöd af allmänna medel. 



52 

T a b . 4. 

Beräknad kostnad och beviljadt statsbidrag i medeltal för en hektar förbättrad eller nyvunnen jord 
under de senast förflutna 5 åren. 





54 Tab. 

Förteckning på de statsunderstöd, som från och med år 1841 till och med år 1889 blifvit 



till allmänna väg- och vattenbyggnader anvisade, dels såsom anslag, dels såsom lån. 
5. 

55 
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T a b . 6. 

Odling och jordförbättring vunnen genom de arbetsföretag, som från och med 1884 erhållit understöd 
från odlingslånefonden. 



58 Tab. 7. 
Enskilda jernvägar, som intill 1889 års utgång 



erhållit tillstånd att öppnas för allmän trafik. 
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60 Tab. 7. 
Enskilda jernvägar, som intill 1889 års utgång 



(Forts.) 

erhållit tillstånd att öppnas för allmän trafik. 
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62 Tab. 7. 
Enskilda jernvägar, som intill 1889 års utgång 



(Forts.) 

erhållit tillstånd att öppnas för allmän trafik. 
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T a b . 8. 

Koncessionerade enskilda lokomotivbanor, dels under byggnad, dels ännu icke påbörjade, vid 1889 års slut. 



T a b . 9. 

Förteckning å enskilda jernvägar, som numera upphört att trafikeras. 

65 
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T a b . 10. 

Öfversigt af koncessionerade jernbanor vid 1889 års slut med hänsyn till spårvidd, antal, längd i kilometer, 
rullande materiel samt tilldelade statsunderstöd. 





68 

Tab. 

Fördelning på särskilda län af för trafik öppnade 



11. 

koncessionerade enskilda jernvägar vid 1889 års slut. 
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Tab. 

Fördelning på särskilda län af för trafik öppnade 



11. (Forts.) 
koncessionerade enskilda jernvägar vid 1889 års slut. 

71 
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T a b . 

Fördelning på särskilda län af för trafik öppnade 



11. (Forts.) 

koncessionerade enskilda jernvägar vid 1889 års slut. 
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74 
T a b . 12. 

Fördelning på särskilda län af under byggnad varande enskilda jernvägar samt koncessionerade, 
ännu icke påbörjade banor vid 1889 års slut. 
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