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TILL KONUNGEN! 

t) emlikt föreskrift i nådiga instruktionen den 28 September 1888 far Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen härmed afgifva under
dånig berättelse om allt, som i afseende å sådana allmänna arbeten, hvarom uti § 1 af samma instruktion säges, blifvit under år 
1890 i riket utfördt eller vid förrättade inspektioner förekommit; och får Styrelsen dervid under särskilda afdelningar lemna 
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 Vattenbyggnadtstyrelsens berättelse 1890 r l 



2 STYRELSEN. FÖRDELNING AF VÄGBYGGNADSFONDEN. 

Styrelsen. 

Under år 1890 hafva Styrelsens arbeten icke undergått nå
gon räsentlig förändring. 

Enligt Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref den 10 Maj 1889, 
hade den samma år församlade Riksdagen stält följande belopp 
till Eders Kongl. Maj:ts förfogande för år 1890, nämligen för: 

A. Väganläggningar och vägförbättringar. 

l:o) För anläggning af nya samt förbättring eller om
läggning af backiga eller eljest mindre goda vägar ett au-
slagsbelopp af 600,000 kronor, hvilken summa Eders Kongl. 
Maj:t, enligt nådigt bref af den 21 Februari 1890, täckts — 
med förklarande, att de af Riksdagen bestämda vilkor och före
skrifter skola iakttagas — fördela till utförande af nedan an
tecknade väganläggningar och vägförbättringar, nämligen: 



FÖRDELNING AF VÄGBYGGNADSFONDEN. FÖRDELNING AF HAMN- OCH BROBYGGNADSFONDEN. 

Summan af dessa anslag utgör G6 procent af hela det be
räknade kostnadsbeloppet. 

B. Hamn- och brobyggnader samt vatten-

kommunikationer. 

2:o) För understödjande af brobyggnader och mindre hamn
byggnader samt upprensning af åar och farleder ett anslag af 
100,000 kronor, som genom nådiga brefven den 31 December 
1889, 7 Augusti, 19 och 31 December 1890 tilldelats nedan 
stående arbetsföretag, nämligen: 

' ) Till detta arbete äro dessutom 8,400 kronor beviljade från 1891 års 
fond. 
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4 FÖRDELNING AF FROSTFONDEN. 

C. Sjösänkningar och andra vattenaftappnings-
företag. 

3:o) För understödjande medelst anslag utan återbetalnings-
shyldighet af torrläggning utaf sådana vattensjuka marker, som 
utan att kunna med fördel odlas sprida frostskador öfver om-
gifvande nejd, ett belopp af 50,000 kronor; och har Eders Kongl. 
Maj:t till nedan stående företag enligt nådiga bref af den 16 
och 23 Maj, den 11 Juli, den 14 November och den 31 De
cember 1890 anvisat följande anslagsbelopp, nämligen: 

Den beräknade kostnaden för torrlagd mark uppgår till 
85-9 7 kronor för hektar, och som statsbidrag har häraf erhållits 
32-2 5 procent eller 27 7 3 kronor för hektar. 

4:o) För understödjande medelst lån af sänka trakters od
ling ett belopp af 1,000,000 kronor. Från denna fond har Eders 
Kongl. Maj:t enligt särskilda nådiga bref af den 14 Februari, 
16, 23 och 30 Maj, 3 och 18 Juli, 14 November och 31 December 
1890 funnit godt anvisa följande försträckningsbelopp, nämligen : 

1) samt dessutom 1,190 kr. från 1891 års fond. 



FÖRDELNING AF ODLINGSFONDEN. 5 



6 FÖRDELNING AF ODLINGSFONDEN. ENSKILDA JERNVÄGAR. 

Den beräknade afdikningskostnaden för hvarje hektar torr
lagd mark uppgår till 81 -o 2 kronor, hvaraf såsom statsbidrag 
erhållits 73-64 kronor för hektar eller 90'88 procent af den be
räknade kostnadssumman. 

D. Jernvägsbyggnader. 

Enskilda jernvägar. 

Af det belopp, 5,000,000 kronor, som 1886 årB Riksdag 
anvisat till understödjande af enskilda jernvägsanläggningar med 
l,000j000 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, 20 Mars, 6 Maj och 16 September 
1887, 11 Maj, 10 och 26 Oktober 1888 samt 7 Juli och ^ O k 
tober 1889 tilldelat nedan stående jemvägar lån till följande 
belopp. (Se vidstående tabell). 

De statsbidrag, som under år 1890 såsom lån utgått till 
enskilda jernvägars byggande, uppgå sålunda till 1,000,000 
kronor. 

Uti nådigt bref den 7 Juni 1889 har Eders Kongl. Maj:t 
för jernvägsauläggning mellan Klippan och Röstånga, förutom 
ofvan nämnda lånebidrag, beviljat ett anslag af 50,000 kronor 
att af Arméföryaltningen utbetala?, sedan jernvägen med dertill 
hörande, såsom vilkor för anslagets erhållande föreskrifna, sär
skilda arbeten och anordningar blifvit afsynad och godkänd. 

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

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

utbetalas: till verkställande af år 1890 erforderliga underhålls

arbeten å Tranebergs, Nockeby och Brottningholms broar, be
lägna å allmänna landsvägen mellan Stockholm och Drott
ningholm, den 31 December 1889 ett belopp af 7,080 kronor, 
hvaraf 6,904 kronor 16 öre auvändts. 

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

1) Förutom de förenamnda var derjemte ett lånebidrag af 1,100 kronor 
anvisadt för afdikning och odling af mark, tillhörande hemmanet Lofternd i 
Edsleskogs socken af Elfsborgs län, men ftr detta bidrag indraget enligt Eders 
Kongl. Maj:ts nådiga bref af den 10 Oktober 1890. 



DIVERSE ARBETEN. KONCESSIONER. 7 

2:o) Att utgå af Riksstatens Sjette Hufvudtitel : 
dels till iståndsättande af chausséen vid Snickarekrogen i 

Jjuddinge socken å allmänna landsvägen mellan Stockholm och 
fittja gästgifvaregård ett belopp af 3,960 kronor och 

dels till fullbordande af kcinalisering af Kaskerströmmen 
wiellan sjöarne Storafvan och Uddjaur i Norrbottens län, hvil-
Jcet arbete påbörjats å enskild persons bekostnad, ett belopp af 
6,500 kronor, hvaraf 2,500 kronor till utgående under 1890. 

3:o) Att utgå af Riksstatens Sjunde Hufvudtitel: 
till anläggning af en hamn och landningsbrygga å Iläf-

sJcär med körväg från bryggan till allmänna vägen mellan 
Jjeckö slott och kungsgården i Otterstaàs socken af Skaraborgs 
län ett belopp af 2,600 kronor. 

Det sammanlagda beloppet af de utaf Riksdagen anslagna 
statsbidragen, anförda under rubrikerna A, B, C och D, utgör 
2,750,000 kronor, livaraf 750,000 kr. såsom anslag och 2,000,000 
kr. såsom lån. 

Af dessa lånemedel har Eders Kongl. Maj."t anvisat till
sammans 1,362,760 kronor1) och af anslagsmedlen hela beloppet, 
750,000 kronor; om härtill läggas de under litt. E omförmälda 
statsbidragen, hvilka alla äro anslag, uppgå således de under 
1890 till allmänna arbeten beviljade medlen tillsamman till 
2,128,900 kronor. 

Beträffande vilkoren för tillgodonjutande af statsbidrag från 
de medel, som af 1889 års Riksdag anslagits att af Eders Kongl. 
Maj:t disponeras för allmänna arbeten, har i de af Eders Kongl-
Maj:t faststälda bestämmelser, som finnas intagna i Riksdagens 
underdåniga skrifvelser af den 27 April 1881 (n:o 69) och den 
11 Juni 1883 (n:o 67), endast den föräudring för 1890 varit 
vidtagen, att tiden, inom hvilken ett företag borde vara på-
hörjadt, finge bestämmas antingen i det om företaget afslutade 
kontraktet eller särskildt af Eders Kongl. Maj:t (Riksdagens 
und. skrifvelse n:o 43 år 1889). — Angående vilkoren för lån 
ur odlingsfondeu hafva galt de i Eders Kongl. Maj:ts nådiga 
kungörelse af den 27 April 1888 gifna föreskrifter och för lån 
till jernvägsanläggningar de af Eders Kongl. Maj:t fastsiälda 
bestämmelser, som finnas intagna i Riksdagens underdåniga 
skrifvelse af den 5 Maj 1886. 

Under året hafva afslutats kontrakt om 43 vägarbeten, 1 
brobyggnad, 1 hamnarbete, 1 farledsrensning, 35 afdiknitigs- och 
odlingsföretag samt 1 jernvägsarbete. 

Beträffande påbörjandet och fortgången af så väl före stående 
nya som förut pågående arbeten vågar Styrelsen hänvisa till de 
i denna berättelse förekommande särskilda redogörelserna och i 
bilagorna lernnas en öfversigt öfver de anslags- och lånebelopp, 
som från och med 1841 tilldelats allmänna arbeten. 

Under år 1890 har Eders Kongl. Maj:t i nåder täckts till
dela nedan stående jernvägar koncession, nämligen: 

Jönköping—Vaggeryds jernväg, 
Roslagstull—Djursholms •» och 
Fogelsta—-Linköpings » 
Angående de för dessa jernvägar faststälda tekniska bestäm

melser samt tiden för arbetenas påbörjande och afslutande får 
Styrelsen i underdånighet hänvisa till bilagan tabell n:o 8. 

Dessutom har Eders Kongl. Maj:t den 9 Maj 1890 beviljat 
Kosta aktiebolag rättighet att för allmänt begagnande mot af-
gift upplåta en färdigbyggd jernväg af 0-eo m. spårvidd från 
Kosta glasbruk till Lessebo station å Karlskrona—Vexiö jernväg 
mot vilkor, bland annat, att jernvägen i allo skulle vara färdig 
att för trafik upplåtas senast den 1 Juni 1891; samt den 14 
November 1890 lemnat Djursholms aktiebolag tillstånd att till 
utgången af April 1892 för trafik upplåta en färdigbyggd spår
väg för ångkraft från Kohagsviken genom Djursholms villastad 
till Ösby å Stockholm—Rimbo jernväg. 

Nedan stående jernvägar hafva under år 1890, efter verk-
stälda vederbörliga besigtningar, erhållit tillstånd att öppnas för 
allmän trafik, nämligen: 

bandelen Sågmyran—Rättvik af Falun—Rättvik—Mora jern
väg, 

Vittsjö—Hessleholms jernväg, 
Björndalsbron—Munkfors » 
Trelleborg—Klagstorps » 
bandelen Oforsen—Vansbro af Mora—Venerns jernväg, och 
Djursholm—Ösby jernväg. 

Under år 1890 har Styrelsen, enligt föreskriften i Eders 
Kongl. Maj:ts nådiga förordning den 15 Oktober 1880, inne
fattande särskilda föreskrifter angående lagfart, inteckning och 
utmätning af jernväg, så ock i fråga om förvaltning af jernväg 
under konkurs, för efterföljande jernvägar meddelat det i sagda 
nådiga förordnings 4 § mom. 2 stadgade intyg, nämligen: 

Halmstad—Bottnens jernväg, 
Hästveda—Karpalunds » 
Svartelfs (Karlsdal—Grythyttehed) » 
Malmö—Billesholms » 
Börringe—Anderslöfs » 
Anderslöf—Östra Torps » 
Malmö—Limhamns » och 
Mariestad—Kinnekulle » 

F. Medelsförvaltningen. 

Öfver följande under Styrelsens förvaltning för 1890 stälda 
anslagsmedel får Styrelsen lemna redogörelse. 

a) anslaget till aflöning åt Styrelsens em-
bets- och tjenstemän kr. 68,200: — 

Häraf har utbetalts till aflö-
ningar och tjenstgöringspenningar kr. 59,200: — 

samt till vikariatsersättningar, 
arvoden och ersättningar åt extra 
biträden » 9,000: » 68.200: 

' ) Häri äro ej inräknade de 1,100 kronor, som omförmälas i noten 
å sid. 6. 



8 MEDELSFÖRVALTNINGEN. 

b) reservationsanslaget till ex-
penser för allmänna arbeten kr. 30,000: — 

jemte influten afgäld för Grada 
kanal » 50:— kr. 30,050: — 

Enligt Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref den 
15 Mars 1890 anvisades förslagsvis af detta an
slag till rese- och inspektionskost-
nader kr. 19,400: — 

till expenser i Styrelsen och 
distrikten samt ved för Styrelsens 
embetslokaler » 9,000: — 

och till inköp af inventarier 
samt böcker och tidskrifter för Sty
relsen » 1,600: — 

kr. .30,000: — 
Utgifterna för berörda ändamål hafva utgjort: 
rese- och inspektionskostnader kr. 22,060: 38 
expenser i Styrelsen m. m. ... » 0,814: 07 
inventarier, böcker och tid

skrifter » 816:20 » 29,690:65 
b vadan uppstått en besparing af > 359:3 5 

kr. 30,050: — 

c) besparingar å anslag till expenser för allmänna arbeten: 
Af det enligt nådiga bref vet den 11 November 1887 till 

anskaffande af ritningar för Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens 
arkiv anvisade belopp återstod vid 1890 års början kr. 200: 57 
hvilka blifvit under året utbetalde. 

Besparingen 801 kronor 38 öre å 1889 års anslag till ex
penser för allmänna arbeten har, jemlikt Eders Kongl. Maj:ts 
nådiga bref den 26 September 1890, blifvit använd till val
undersökningar. 

d) reservationsanslaget till vägundersök-
ningar kr. 30,000: — 

Från föregående år å detta konto qvarstående 
för de särskilda länen anvisade medel » 33,492:46 

Besparing från 1889 å anslaget till expenser 
för allmänna arbeten » 801: 38 

kr. 64,293: 84 

Enligt Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref den 28 Februari 
och 26 September 1890 disponerades årets anslag och sistnämnda 
besparing till vägundersökningar inom nedan nämnda län, näm
ligen : 

inom Kronobergs län kr. 2,000: — 
» Hallands » » 1,000: — 
» Göteborgs och Bohus » » 2,000: — 
» Elfsborgs » » 2,000: — 
» Vermlands » » 3,500: — 
» Östergötlands » » 1,000: — 
» Jönköpings » » 2,000: — 
» Kalmar » » 1,000: — 
» Skaraborgs » » 1.000: — 
» Stockholms » » 1,500: — 
» Södermanlands > » 1,500: — 
» Örebro > » 1,000: — 
» Kopparbergs » » 1,000: — 

inom Gefleborgs län kr. 1,000: — 
» Jemtlands » » 1,000: — 
» Vesterbottens » » 2,500: — • 
» Norrbottens » » 5,801:3 8 

kr. 30,801: 3 8 
För fullbordade vägundersökningar hafva under året blifvit 

utgifna kr. 30,460:74 
hvadan för pågående undersökningar dispo

nerade ännu ej utbetalda summan utgör » 33,833:10 

kr. 64,293:^4 

e) till ålderstillägg åt dertill berättigade embets- och 
tjenstemän har af derför afsedt anslag utbetalts kr. 2,200: — 

f) Väddö hanal: 
Behållningen från föregående år utgjorde ... kr. 9,501: 88 
influtna kanalafgifter m. fl. ersättningar » 2,794:84 

kr. 1 2 , 2 9 6 : T 1 

Kostnaderna för kanalens underhåll samt aflöningar vid 
densamma hafva uppgått till kr. 1,706: 16 

hvadan behållningen till 1891 utgör » 10,590: 56 
kr. 12,296:72 

g) för underhåll af Tranebergs, Nockeby och Drottning
holms broar anvisades enligt nådigt bref den 31 December 
1889 kr. 7 , 080 : -

För ändamålet hafva utgifvits kr. 6,904: 16 
och till Statskontoret levererats 

ett belopp af » 175:84 » 7;080: — 

h) till upprensning af Hjertö- och Toftösund i Bohus
läns skärgård anvisades enligt nådigt bref den 31 December 
1888 kr. 52,550: — 

Kostnader för förberedande åtgärder för arbetets utförande 
hafva blifvit bestridda för kr. 346: 56 

hvadan behållningen till 1891 utgjorde » 52,203:44 
kr. 52,550: — 

I enlighet med föreskrifterna i den för Väg- och Vatten
byggnadsstyrelsen utfärdade nådiga instruktionen, hafva under 
år 1890 dels fortgången af pågående, till Styrelsens verksamhet 
hörande arbeten, dels underhållet af äldre sådana blifvit af 
vederbörande tjenstemän besigtigade och kontrollerade, hvarvid 
resp. arbetsdirektioner och intressenter meddelats de erinringar 
och upplysningar, som af behofvet påkallats, och som här nedan 
närmare omförmälas. 

Förutom de arbeten, som under året afsynats och 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.) 
Terrasseringsarbetet pågick å flere sträckor och var å andra 

delar redan färdigt, så att grusningen kunnat påbörjas. 
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Arbetena borde påskyndas för att kunna inom bestämd tid 
fullbordas, och tillsades ordföranden i arbetsdirektionen att, 
derest det ej medbunnes, i vederbörlig ordning göra ausökning 
0m tidens förlängning. 

Omläggning och förbättring inom Linneryds socken af en 
del af vägarne mot Hofmantorps och Skrufs jemvägsstationer. 

(2'62 km.) 
Jordarbetena voro i det närmaste färdiga ocb grusningen 

pågick. Åtskilliga felaktigheter förekommo till anmärkning. 
Angående arbetets fullbordande gjordes samma åläggande 

som vid föregående arbete. 
Omläggning af häradsvägen vid hemmanet Sandskog i 

Sjösås socken. 
(082 km.) 
Af terrasseriugsarbetet befans ungefär en tredjedel vara 

färdig. Kulverten var ännu ej påbörjad. Anmärkning gjordes 
emot dikenas doseringar, hvilka å några ställen voro för branta, 
bvarom arbetsdirektionens ordförande erhöll underrättelse. 

Vägomläggning mellan Viås och Aqvarn i Sjösås socken. 
(5-o3 km.) 
Af arbetet, som endast pågått ett par månader, hade 300 

meter hunnit terrasseras. För att bespara stenspräugningsarbete 
medgafs förhöjning af bankarne å de stenigaste ställena, dock 
med vilkor att lutningsförhållandena ej derigenom försämrades. 

Kristianstads län. 

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

(4 84 km.) 
Arbetet var i det närmaste fullbordadt. 
Omläggning och förbättring å vägen mellan Brösarp och 

Börum af sex backar, belägna å Brösarps, Bosarps, Baflunda, 
Hvitäby och Mellby egor. 

(2-9 6 kin.) 
Vid alla backarne pågick arbetet, hvaraf ungefär en tredje

del undangjorts och vid Mellby endast putsning och grusning 
återstodo. Endast en mindre anmärkuing förekom. 

Omläggning af vägen från Härja kyrkoby Ull Tyringe 
jernvägsstation. 

(6-64 km.) 
Renstakningen var verkstäld, och jordarbetet hade i när

heten af bron öfver Hörja-ån påbörjats. 

Hallands län. 

Väganläggning från Abilds kyrkoby till Torups jernvägs
station: 

a) delen Borgared—Tummemosse. 
(8-7i km.) 
Hela terrasseringsarbetet var färdigt. Broarne voro väl ut

förda och den gamla vägen både rätats och förbättrats å långa 
sträckor, der sådant ej i förslaget upptagits. Emot trummor 
och bankar gjordes i vissa' hänseenden anmärkningar. 

b) delen Tummemosse—Torup. 
(9-46 km.) 
Blott på ett ställe hade början af terrasseringsarbetet vid

tagits. ..Arbetsdirektiou var ännu ej utsedd. 
Väg- och VattenbyggnadastyreUens berättelse 18SO. 

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

(2-96 km.) 

Förböjningen i vägens midt befans vara för stor, hvarjemte 
bredden pa åtskilliga ställen ej var tillräcklig. Räckenas upp
sättning hade ej skett med erforderlig omsorg, enär stenarne, 
som voro för korta, ej hade ordentligt fäste i marken. Vid 
Källsjö kyrka fattades ett mindre dike. 

Väganläggning inom Faurås härad från Himble härads
gräns vid Borsthult till häradsvägen vid Fridhem i Ullareds 
socken: 

a) delen inom Svartrå socken. 
(2-04 km.) 
Vägdelen var till största delen terrasserad. 
b) delen inom Ullareds socken. 
(6-93 km.) 
Renstakningen och profileringen pågick utefter hela väg

sträckan. 
Omläggning af allmänna vägen genom Knäreds kyrkoby. 
(1-21 km.) 
Terrasseringsarbetena pågingo. Landfästena till bron öfver 

Krokan voro uppmurade till sin fulla höjd och på ett mönster-
gilt sätt uppförda. 

Vestra distriktet. 

Göteborgs och Bohus län. 

Vägomläggning från Uddevalla till Dalslands gräns vid 
Betvaitnet i Herrestads socken. 

(10-4 3 km.) 
Hela terrasseringsarbetet var fullbordadt och alla trummorna 

lagda. Grusningen var delvis gjord å mossarue, och å öfriga 
delar af vägen återstod endast en mindre del deraf. Bron öf
ver Hagelfven var färdig, äfvensom sidomurarne vid Annegrete-
berg. — Någon anmärkning emot arbetenas utförande kunde 
icke göras. 

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

(3-2 5 km.) 
Vägen, som utlägges till större bredd än förslaget angifver, 

var utstakad, och terrasseringsarbetet med jordschaktning och 
bergsprängning hade påbörjats. Nödiga underrättelser lemnades 
rörande arbetets utförande. 

Omläggning af häradsvägen från Bcrgaröd i Sanne soc
ken till Hedekas i Krokstads socken, Sörbygdens härad. 

(3'9 9 km.) 
Vägen var i det närmaste färdigterrasserad och trummor 

lagda à flere ställen. Anmärkuing gjordes i afseende på dike
nas djup, doseringarnes lutning och trummornas längd. 

Väganläggning från Myckleby bro förbi Häröd och All-
mag till laslplatsen Allmags brygga i Orousts östra härad. 

(3-84 km.) 
Vägen, hva.rs bredd göres större än förslaget upptager, var 

utstakad, och hade terrasseringsarbetet påbörjats med jordschakt
ning och bankfyllning. Anmärkning gjordes, att stubbar, rötter 
och baskar ej finge läggas i banken. 

2 
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Elfsborgs län. 

Omläggning af vägarne från Norra Bådane bro samt 
från Bodane bro öfver Bådanefors bruk till Bökällan vid 
Bohus läns gräns: 

a) delen häradsvägen inom Ödeborgs socken (Nättjebacka 
bro—Bådanefors bruk.) 

(7 - 42 km.) 

TerrasseHngsarbetena voro nästan fullbordade utom å delen 
mellan landsvägen och bruket, hvarå intet arbete hade vid
tagits. De flesta trummorna voro lagda. Anmärkning förekom 
angående vägens påfyllning och planering, utdikning af vatten
samlingar och rensning af dikena. 

b) återstående delen inom Ödeborgs socken samt inom Torps 
socken (Bökällan—Nättjebacka bro samt Bådane bro—Bo
dane bro.) 

(6-2o km.) 
De vigtigaste terrasseringsarbetena voro fullbordade och en 

del trummor lagda samt första grusningen delvis gjord. Det 
anmärktes, att stenmurarne och ballastmurarne i bergskärnin-
garne behöfde förbättras genom inläggning af mera passande 
stenar, äfvensom att dikena borde fördjupas och göras bredare 
samt vägen å anvisadt ställe rätas; om hvilka anmärkningar 
arbetsdirektionen erhöll skriftligt besked. 

Anläggning af väg från Uddevalla förbi Betvattnet och 
Toresbyn till Hillingsäter i Färgelanda socken: 

a) delen mellan Bohus läns gräns vid Betvattnet och Tores
byn i Torps socken. 

(8-70 km.) 
Terrasseringsarbetet hade fortgått å hela vägsträckan och 

några trummor voro lagda. Stenbron vid Betvattnet var full
bordad. På bron öfver Valboån, som till konstruktionen blifvit 
ändrad, hade arbetet begynt med pålning för dess ena landfäste. 
Flere anmärkningar emot det redan utförda arbetet äfvensom 
anvisningar för fortsättningen deraf blefvo arbetsdirektionen 
skriftligen delgifna. 

b) delen mellan Toresbyn och Hillingsäter. 
• (5-41 k m . ) 

För den sträcka, som går från Toresbyn till gränsen mellan 
socknarne, hade utarbetats en ändrad plan genom hela liniens 
förläggande vesterut för att derigenom bättre tillgodose den 
bebygda trakten, undvika mossar och sank mark samt förbättra 
lutningsförhållandena. À den öfriga delen var väglinien ut
stakad och terrasseringsarbetet påbörjadt, dock ej till någon 
större sträcka. 

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

(8-04 km.) 
Arbetet var fullbordadt och kunde till godkännande förordas. 
Omläggning inom Boasjö och Skephults socknar af vägen 

mellan Sexdrega och Boasjö. 
(9-36 km.) 
Allt arbete med terrassering, läggning af trummor och 

brobyggnader var färdigt. Den ena bron, som enligt förslaget 
skulle byggts af trä, var i stället hvälfd af sten. Emot doserin
garnes lutning och dikenas dimensioner förekommo några an
märkningar, hvilkas undanrödjande i anseende till markens be
skaffenhet lämpligast borde anstå till våren. 

Anläggning af ny väg från Elfsereds kyrka till gränsen 
mot Eliekulla vid Mokåsen i Kinds härad. 

(7-99 km.) 
Med undantag af kortare sträckor var terrasseringsarbetet 

utfördt äfvensom en stor del af trummorna nedlagda. Bron var 
under arbete. Ledningen af arbetet hade förbättrats, till följd 
hvaraf felaktigheter undanröjts. Ännu återstodo dock anled
ningar till flere anmärkningar, såsom att å mossarne för litet 
rustbädd nedlagts, att en del af dikena borde förstoras och stilla
stående vattensamlingar från dem afledas m. m. 

Vermlands län. 

Omläggning vid Svenskbackarne samt södra och norra 
Ulfhedsbackarne af vägen mellan Fastnäs och Ambjörby gäst-
gifvaregårdar i Ny socken. 

(5"0 3 km.) 

Vid norra Ulfhedsbacken var fortfarande i anledning af 
planens ändring intet arbete påbörjadt. Bron öfver Råbäcken 
var fullbordad. Jordras hade å den färdiga delen af arbetet 
inträffat och igenslammat dikena, hvadan ytterligare arbete kräf-
des för dessa bristers afhjelpande. 

Omläggning af vägen från Långbanshyttan till Kosundet: 
delen från qvarnen vid Bjursjöns utlopp till Kosundet i 

Gåsborns socken. 
(3-6 6 km.) 
Endast en fjerdedel af terrasseringsarbetet återstod och de 

flesta trummorna voro nedlagda. Till bron pågick uttagning af 
sten. Några smärre anmärkningar mot dikenas storlek och 
doseringarnes lutning förekommo. 

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

(3-83 km.) 
Arbetet var fullbordadt och kunde till godkännande för

ordas. 
Omläggning och förbättring af vägen mellan Charlotten-

berg och riksgränsen vid Ängen: 
a) delen mellan Charlotienbergs jernvägsstation och Lång

tjärn, söder om Stoaråsen i Jösse härad. 
(7-7 2 km.) 
Arbetet befans vara i sin helhet färdigt. 
b) delen mellan Långtjärn, söder om Stoaråsen, och Helge-

bodafors. 
(6-83 km.) 
Terrasseringsarbetet var fullbordadt med undantag af en 

mindre sträcka närmast Helgebodafors. Alla trummorna voro 
lagda, och murningen af hvalfbron vid sistnämnda ställe pågick. 
Grusningen var till större delen verkstäld. 

c) delen mellan Helgebodafors och riksgränsen. 
(4-4 7 km.) 
Terrasseringen och trumläggningen hade hunnit fram till 

hemmanet Hofvelsrud och för den der tillämnade bron hade 
materiel delvis framskaffats. 

Väganläggning från Treskog i Gunnarskogs socken till 
Stråket i Eda socken: 

a) delen mellan Stora Hög och Stråket. 
(3"83 km.) 
Vägsträckan hade redan nnder år 1889 färdigterrasserats, 
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men den till denna trakt långa transporten af grus hade genom 
derpå följande vinters brist på slädföre måst uppskjutas. 

b) delen mellan Stora Hög och Lyckan. 
(6'24 km.) 
Omkring 4,250 meter voro fårdigterrasserade och försedda 

nled erforderliga trummor. A en linie af omkring 830 meter 
hade ändring i planen vidtagits, hvarigenom vägen med bibe
hållande af föreskrifna lutningsförhållanden och beräknad kost
nad förkortats och blifvit för närliggande hemman beqvämare. 

Omläggning och förbättring å vägen inom Jösse härad 
från Amot till Jernskogs sockengräns vid Skökebäcken: 

a) delen mellan Âmot och Noreelfven. 
.(3-9 1 km.) 
Jordarbetet och trumläggningen voro fullbordade. Ytter

ligare påfyllning, äfvensom putsning af doseringar och rensning 
i dikena tarfvades dock. 

b) delen mellan Noreelfven och Östra Flogned. 
(2'85 km.) 
Med undantag af en mindre sträcka närmast Noreelfven 

var terrasseriugsarbetet färdigt, ehuru komplettering i vissa af-
seenden kräfdes. — Vid Flogned hade utau vederbörligt till
stånd en mindre ändring i planen vidtagits. 

Omläggning och förbättring af vägen från Karlanda till 
Jösse häradsgräns vid Skökebäcken: 

a) delen mellan Mosstakan och Nygård i Jernskogs socken. 
(2-33 km.) 
Arbetet var färdigt och kunde förordas till godkännande. 
b) delen mellan Nygård och Tomten i Jernskogs socken. 
(3-8o km.) 
Arbetet med terrasseringen och trummorna, äfvensom den 

af sten hvälfda bron voro utförda. 
Väganläggning mellan Ottebols jernvägsstation och Otte-

bols gård i Ny socken. 
(2'7o km.) 
Terrasseringsarbetet var nästan afslutadt och trummorna 

voro lagda. I planen hade vidtagits en ändring, som visserligen 
ökat våglängden med omkring 15 meter, men i flere afseenden 
innebar förbättring. 

Östra distriktet. 

Östergötlands län. 

Ytterligare förbättringar och omläggningar å vägen mellan 
Beijmyre glasbruk i Skedevi socken och Simonstorps jernvägs
station. 

(11-70 km.) 
Planerings- och trumarbetena voro på ett omsorgsfullt sätt 

utförda å en sträcka af något öfver fem kilometer. 
Omläggning af tre backar å vägen mellan Godegårds och 

Prestköps jernvägsstationer. 
(1-8 7 km.) 
Arbetet var fullkomligt färdigt, utan att någon anmärkning 

knnde mot dess utförande framställas. 
Anläggning mellan Somvik och Norsholm af ny väg i rigt-

ning mot Orsebo i Kisa socken. 
(10-5 5 km.) 
Trummor och planeringsarbetena voro utan anmärkning 

utförda på en sträcka af 4 km., räknad från Somvik. 

Anläggning af ny väg mellan Norsholm i Malexanders 
socken och Örsebo i Kisa socken. 

(10-n km.) 
Arbetet var vid inspektionstillfället ej påbörjadt. 

Jönköpings län. 
Omläggning af häradsvägen mellan Önneqvarn och Hölje-

ryd; delen Unnaryds kyrka—Höljeryd. 
(9-30 km.) 
Arbetet, som med mycken omsorg och sakkännedom utföres 

på entreprenad, hade fortskridit till omkring 3 km. från Hölje
ryd; och hade några smärre rätningar vidtagits i planen. 

Omläggning och förbättring af Bökelid och Langcbrolid å 
vägen mellan Femsjö och JäUuntofta. 

(1-58 km.) 
Betydliga förbättringar hade vidtagits i planen. Endast 

några små anmärkningar förekommo beträffande steuarbetet. 
Omläggning af tre backar å häradsvägen mellan Femsjö 

och Unnaryd. 
(2-6 1 km.) 
Af arbetet, hvilket utföres af samme entreprenör som det 

nästföregående, hade endast medhunnits planering af omkring 
100 meter vid Eljansbacken. 

Anläggning af ny väg från allmänna vägen vid Gladbo 
skolhus öfver Packebo till Malmbäcks jernvägsstation. 

(4-2i km.) 
Vägen var i det närmaste planerad, endast vid Malmbäck 

återstod omkring O-3 km. Till broarbetet nedanför Muresjön 
hade sten framforslats, men den regniga väderleken hade hin
drat grundläggning. 

Vederbörande tillsades att afhjelpa åtskilliga brister i väg-
profilen, dikenas utgräfning m. m. 

Anläggning af ny och förbättring af gammal väg å all
männa vägen från Vilstads kyrka öfver Arnäsholm till Bol-
bynäs i Bosébo socken: 

a) delen mellan Vilstad och Leabo. 
(15-15 km.) 
Vägbanan var planerad till något öfver 5 km. längd. 
b) delen mellan Leabo och Bolbynäs jemte utfartsväg från 

Arnäsholm. 
(4-6 5 km.) 
Endast utfartsvägen från Arnäsholm var planerad. Väg-

intressenterna hade begärt att på egen bekostnad få vägen om-
stakad norr i stället för söder om Boseby kyrka. 

Anläggning af ny väg från Bredaryds jernvägsstation till 
Byd i Änderstorps socken; delen mellan Bredaryd och Eskils
torp. 

(4-57 km.) 
Som vägen utstakats öfver stationsplanet tätt invid stations

huset, hvilket ej fans vid tiden för undersökningen, ansåg in-
spektionsförrättaren nödvändigt att närmast jernvägsstationen 
omlägga vägen, bvartill terrängen vester om stationen äfven 
erbjöd tillfälle, utan att vägens profil och plan derigenom för
sämrades eller våglängden och kostnaderna ökades. 

Anläggning af ny väg i Torskinge socken från Liljenäs 
till .Torskinge kyrka. 

(4-85 km.) 
Kontrakt med staten hade ännu ej blifvit uppgjordt. 
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Kalmar län. 

Väganläggning från Älby till Borghy i närheten af Mör-
bylånga hamn i Hulterstads och Mörbylånga socknar å Öland. 

(8-9i km.) 
Af -vägen, som var ordentligt byggd pä tillbörlig höjd öf-

ver marken, återstod 1'3'j km. att planera jemte anläggning af 
fyra trummor. 

Skaraborgs län. 

Anläggning af ny väg från Gökhem förbi Odensbergs 
hållplats vid vestra stambanan till Slutarp i Kinneveäs socken. 

(12-63 km.) 
Väglinien var uppstakad och afvägd samt arbetsprofil upp

rättad, men något arbete var ej påbörjadt. 

Mellersta distriktet. 

Stockholms län. 

Iståndsättande af chansséen vid Snickarekrogen i Hud
dinge socken å allmänna landsvägen mellan Stockholm och 
Fittja gästgifvaregård. 

Arbetet var nyligen påbörjadt med dammen nedanför vatten-
afloppet. 

Upsala län. 

Anläggning och förbättring af landsvägen mellan Äloppe 
och Grelsbo samt derifrån dels till Akerlänna och dels till 
Dalkarlsbo inom Bälinge och Jumkils socknar. 

(l6-io km.) 
Arbetet var fullbordadt. 

Södermanlands län. 

Omläggning och förbättring af vägen mellan Stora Sundby 
och Eskilstuna samt af dennas biväg mellan Hyndevad och 
Skogstorps jernvägsstation. 

(Il-si km.) 
3,000 meter voro grusade och 13,500 m. planerade. Arbetet 

var väl utfördt. 

Omläggning och förbättring af den del af vägen mellan 
Björnlunda jernvägsstation och Mariefred (Gripsholmsvägen), 
som sträcker sig mellan Björnlunda och Svinsjön. 

(7-61 km.) 
Vägen var till fyra femtedelar af hela sin längd planerad 

och å vissa delar närmast Björnlunda redan upplåten till all
mänt begagnande. 

Vestmanlands län. 

Väganläggning mellan Varmsätra i Norrby socken och 
Flosta i Altuna socken. 

(13-30 km.) 
Omkring 11,000 meter voro på ett särdeles omsorgsfullt 

sätt planerade. 

Nedre norra distriktet. 

Kopparbergs län. 

Väganläggning inom Särna socken från Idre kapell till 
gränsen mot Norge i närheten af riksröset N:o 138: 

a) delen Idre—Mellantjärnbäcken, vester om Grötholensby. 
(12 km.) 
Inom Idre by var arbetet ej fullbordadt. Ej heller Var den 

del af vägen, som i anseende till för skarp lutning ogillats, 
ännu omlagd. 

b) delen Mellantjärnbäcken—Brunnaån. 
(14-2 km.) 
Linien var dikad och planerad, men på en sträcka af några 

tusen meter ogrusad. Den i öfrigt påförda grusbädden behöfde 
förstärkas. 

c) delen Brunnaån—riksgränsen. 
(12-7 4 km.) 
Hela sträckan var färdigplanerad samt delvis grusad. 
Anläggning af den på norra sidan om den blifvande bron 

öfver Balelfven vid Avesta erforderliga tillfartsväg. 
(1-94 km.) 
Vägen var dikad och planerad utom en nära bron åter

stående betydlig genomskärning. Mot arbetets utförande gjordes 
ingen anmärkning. 

Anläggning af de delar af ny väg från Sollerön till härads
vägen mellan Leksand och Mora vid Gesunda, som ej afse 
banken öfver sjöviken till Hemra Lerön, samt af bron öfver 
sundet mellan Lerön och fastlandet. 

(5-3 7 km.) 
Arbetet med bankfyllning från Lerön var påbörjadt. 

Gefleborgs län. 

Väganläggning mellan Los kyrköby och häradsvägen vid 
Korskrogen i Färila socken. 

(27-44 km.) 
Vägen var på ett förtjenstfullt sätt fullbordad i öfvereus-

stämmelse med faststäld plan. 

Vesternorrlands län. 

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

(14-7 3 km.) 
Sedan nästföregående års besigtning hade något arbete ej 

blifvit verkstäldt i afvaktan på nådigt tillstånd till ändring i 
planen. 

Anläggning af tillfartsvägar till bron öfver Indalselfven 
vid Käfstanacke. 

(3 km.) 
Arbetet befans vara fullbordadt i enlighet med derför fast

stäld plan. 
Omläggning af vägen från Boda by i Indalslidens socken 

till Bispgårdcn i Fors socken af Jemtlands län; delen inom 
Indalslidens socken. 

(6'04 km.) 
Den entreprenör, åt hvilken arbetets utförande anförtrotts, 

hade icke fullgjort sitt åtagande, hvarför arbetsdirektionen måst 



BESIGTNINGAR Å VÄGARBETEN. 13 

ombesörja fullbordandet af företaget. — En del af vägen var 
emellertid färdigterrasserad och grusad i godt skick, men å andra 
delen var planeringen slarfvigt utförd och måste förbättras, 
innan grus finge påföras. Trummorna voro i allmänhet nöj
aktigt utlagda; tvenne måste likväl utbytas emot nya. 

Väganläggning från Junsele förbi Långvattnet till Backe 
i Fjällsjö soclcen med nedfartsväg till Krångeds färjställe; 
delen Långvattnet—Junsele jemte biväg till Krångeds färj
ställe. 

(15-31 km.) 
11,734 meter voro bearbetade och till största delen terras

serade, och de flesta trummorna dera voro fullbordade. Land
fästena till bron vid Långvattnet voro uppförda, hvarjemte sten 
till den stora bron öfver Röjån var framkörd. — Dikena å ömse 
sidor om vägen öfver Stormyren behöfde fördjupas och sjelfva 
myren genom fullständigare aflopp torrläggas. I öfrigt gaf ar
betets utförande ej anledning till anmärkning. 

Den före Ar 1888 verkstälda delen mellan Krångeds by 
och Junsele kyrka var till följd af bristande underhåll i dåligt 
skick; och der anlagda, enligt uppgift provisoriska, broar voro 
i behof af ombyggnad och borde utbytas emot stentrummor. 

Vägomläggning mellan Junsele och Sollefteå. 
a) delen inom Junsele socken. 
(11-42 km.) 
Vagförbättringen var till största delen utförd på ett för

tjänstfullt sätt. Bron öfver Qvarnån var oförändrad äfvensom 
den djupa skärningen i södra uppgången från ån. — Arbets-
direktionen hade för afsigt att hemställa om sådan ändring i 
planen, att efter förbättring af tvenne backar den gamla vägen 
vid Tarrsele by skulle få bibehållas, hvarigenom en ökning af 
420 meter i vägens längd men äfven en besparing på 6,000 
kronor uppstode. 

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

(13-5 8 km.) 
Arbetet var fullständigt utfördt. 
c) delen inom Eds och Sollefteå socknar. 
(9.6 9 km.) 
Jemväl denna afdelning var fullbordad. 
d) delen inom Multrå socken. 
(2-7 7 km.) 
Arbetet var färdigt. 
Anläggning af väg mellan Anundsjö kyrka och Asele 

kyrka i Vesterbottens län: 
a) delen Seltjäm—Selsjöame. 
(11-12 km.) 
Hela sträckan var fullständigt terrasserad och försedd med 

erforderliga trummor. Tvenne i berg nedsprängda diken be
höfde fördjupas. Myrarne skulle påfyllas med mull och grus. 

b) delen Selsjöarne—Solberg. 
(20-9 5 km.) 
Brytningsarbetena hade vid tiden för besigtningen nyligen 

påbörjats. 

Jemtlands län. 

Omläggning af vägen från Boda by i Indalslidens socken 
af Vestemorrlands län till Bispgården i Fors socken å delen 

från länsgränsen till gamla vägen i östra delen af Utanede 
by i Fors socken. • 

(1-26 km.) 
Vägen var dikad och planerad, ehuru ingalunda omsorgs

fullt. Vägplanet, der stenar qvarlågo, var ojemnt och gropigt 
samt på flere ställen bildadt af mossa och ris. Arbetsdirektio-
nen erhöll föreskrift om förbättringars vidtagande härutinnan. 

Vägomläggning mellan Hammerdals och Ströms kyrkor: 
a) delen mellan Ströms kyrka och gränsen mot Hammerdal. 
(10-5 5 km.) 
De vid nästföregående besigtning anmärkta brister voro 

afhjelpta, och ett i allmänhet förträffligt grus hade i tillräcklig 
mängd påkörts, hvadan arbetet ansågs kunna till godkännande 
förordas. 

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

(5-8 2 km.) 
Hela sträckan, som nu var under arbete, var till största 

delen färdigterrasserad. Trummor och broar saknades. Bron 
öfver Sågbäcken kasserades. 

c) delen inom Hammerdals socken från Hallens by till 
färjsundet. 

(16-38 km.) 
Arbetet var. påbörjadt på tre ställen, der långa sträckor 

voro planerade, utan att anmärkning emot utförandet kunde 
göras. — I stället för att förbättra den gamla krokiga vägen 
hade arbetsdirektionen låtit utstaka en ny rak linie med vacker 
plan och fördelaktig profil. 

Anläggning af tillfartsvägar till den tillämnade bron öf
ver Indalselfven vid Söre i Lits socken. 

(6-2i km.) 
På södra sidan om elfven voro omkring två tredjedelar re

dan bearbetade och ordentligt terrasserade. Af trummorna, som, 
med undantag af trenne, byggts af sten, kasserades en och före-
skrefs förstärkning af en annan. 

A norra sidan om elfven hade ej arbetet påbörjats, emedan 
en ansökning om afvikelse från den faststälda planen ännu var 
beroende på Eders Kongl. Maj:ts pröfning. 

Anläggning af ny väg från Krokoms jernvägsstation till 
Lillholmsjö by i Föllinge socken; delarne inom Bödöns och 
Aspås socknar. 

(8-30 km.) 
Arbetet var ej påbörjadt. 

Öfre norra distriktet. 

Vesterbottens län. 

Väganläggning från Byske kyrkoby till Bisnabben i Piteå 
socken af Norrbottens län: 

a) delen från Ribbfors till Katrineberg. 
(16 km.) 
Emot arbetet, som var färdigt, anmärktes, att å flere stäl

len i synnerhet närmast södra ändpunkten doseringarne voro 
brantare uttagna än 1:1 samt derför börjat nedrasa och fylla 
dikena, hvarför doseringarne borde bättre uttagas och dikena 
rensas. I vägbanan hade djupa kärrspår bildats, hvilka borde 
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utjemnas ; och grofva stenar, som medföljt vid grusningen, skulle 
undanskaffas. 

b) delen från Katrineberg till länsgränsen. 
(11-27 km.) 
Vägsträckan mellan Katrineberg och Uriksbäcken var fär-

digbruten och dikad samt myrarne underbäddade och myrjorden 
påförd. Mellan Uriksbäcken — 73-9o km. från Byske och 06 9 
mil från Katrineberg — och länsgränsen var ej något arbete 
Yerkstäldt, emedan väckt fråga om förändrad arbetsplan för 
denna sträcka ej var afgjord. 

Väganläggning från Vännäs kyrka genom Degerfors till 
Hvilan i Lycksele socken: 

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

(15-32 km.) 
Vägen var till största delen röjd. Dikningen och plane

ringen hade till följd af skördetiden för tillfället afstannat. 
Broarne och de flesta trummorna voro färdiga. Bredden togs 
4·7 5—5-3 meter i stället för enligt förslaget 4-2 meter. 

b) delen från Näsland till inemot gränsen af Granö by. 
(15 km.) 
Arbetet var ännu ej påbörjadt, men skulle renstakning af 

linien börjas och brytningen omedelbart derefter vidtaga. 

Väganläggning från Sörböle vid Skellefteå stad till Bur
träsk vid Ljusroten: 

a) delen mellan Sörböle och Långvikens by i Skellefteå 
socken. 

(12-50 km.) 
Hela våglängden var dikad och planerad samt trummor och 

broar byggda. Bergsprängning återstod på några ställen i sidor 
och diken. Anmärkning gjordes angående doseringarnes lut
ning, förlängning eller påmurning af trummor, förstärkning af 
en bro m. m., hvarom arbetsledaren erhöll skriftligt besked. 

b) delen från Långvikens by till Burträsks sockengräns. 
(10-40 km.) 
Arbetet var på åtskilliga ställen börjadt medelst röjning, 

rothuggning och dikning. 

Väganläggning från Asele i rigtning mot Anundsjö kyrka 
i Vesternorrlands län: 

a) delen mellan Asele och Osternorets by. 
(8-98 km.) 
Vägen var å betydliga sträckor planerad och dikad, men 

en del skärningar voro ännu ej uttagna. Myrarne voro på
började och bäddningsvirke framskaffadt. Trummorna voro un
der arbete. 

b) delen mellan Osternorets by och Stafseleån. 
(17-63 km.) 
Arbetet var ej ännu påbörjadt. 

Norrbottens län. 

Väganläggning från Korpilombolo kyrkoby till Hedens by 
i Öfver Kalix socken; delen Bödupp—Heden. 

(19-90 km.) 
Brytningen pågick utefter hela vägdelen, och myrarne voro 

underbäddade, ehuru ej ännu dikade. Vid Hedens färjställe 

hade sjelfva färjleden ändrats på ett i alla afseenden fördel
aktigt sätt. 

Väganläggning mellan Storbacken i Jokkmokks socken oçh 
Edefors i Öfver Luleå socken; delen inom Öfver Luleå socitn. 

(14-22 km.) 
Sedan föregående årets besigtning var ei något arbete ut» 

fördt. 

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 vi
dare från brons landfäste å elf vens östra strand till den d 
planritningen med B. betecknade punkt. 

(5-26 km.) 
Äfven här hade arbetet legat nere sedan sistföretagna in

spektion. 

Väganläggning mellan Arjepluogs kyrkoplats och Uddjaur: 

a) delen kyrkoplatsen—Vaukaselet jemte tre broar öfver 
nämnda sel. 

(0-36 km.) 

b) återstående delar. 
(3-92 km.) 
Vägarbetet var i sin helhet utfördt och kunde till god

kännande anmälas. 

Väganläggning mellan Tärendö ech Anttis by i Pajala 
socken : 

a) delen från Tärendö till och öfver Tuivaaravuoma. 
(4-73 km.) 
Vägens planering och dikning pågick; myrarne voro under

bäddade och deras afdikning under arbete. Banken å båda si
dor om bron öfver Kojijoki var utfyld och stensatt i vatten
gången. Anmärkning emot dikenas gräfning delgafs arbets
ledaren. 

b) delen Tuivaaravuoma—Anttis by. 
(8-7 4 km.) 
Planeringen af denna del var verkstäld till den punkt, der 

en äldre planerad väg vidtager. Arbetsdirektionen hade låtit 
utse annat broställe öfver bäcken Karijoki än det i planen an-
gifna samt omstaka linien å båda sidor derom; om bifall hvar-
till direktionen hänvisades att göra ansökning. Murning af 
landfästena till broarne öfver Karijoki och Myllijoki hade under 
vintern utförts på ett förtjenstfullt sätt. 

Omläggning af vägen mellan Siksjön och Boksele i Arvids
jaurs socken. 

(5-92 km.) 
Arbetet var ännu ej påbörjadt. 

Väganläggning från Elfsby kyrka till Storfors med biväg 
från Muskus till Vistträsk; delen som omfattar sträckan 
(o—x) från Manjärv till Storfors jemte bivägen till Vist
träsk. 

(3-84 km.) 
Arbetet var ännu ej i gång, men skulle snarast möjligt 

påbörjas. 
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Anläggning af den del af väg mellan Manjärv och Storfors 
i Elfsby socken, som sträcker sig från punkten x. å den till 
planen hörande planchen 3 till Storfors. 

(11-06 km.) 
Ej heller här hade något arbete ännu vidtagits. 

Väganläggning mellan Björkfors i Neder Kalix socken 
Öfver Keräsjokki till Karungi by i Karl Gustafs socken: 

a) delen mellan Björkfors och gränsen mot Karl Gustafs 
socken. 

(5 08 km.) 
Obetydligt arbete hade sedan föregående besigtning utförts. 

Endast rifning af den då omnämnda bron hade börjats. 

b) delen från sockengränsen till Keräsjokki. 
(13 54 km. ) 

Åtgärder för arbetets påbörjande hade vidtagits. — Inspek-
tionsförrättaren skulle, enligt intressenternas uppdrag, uppgöra 
ritning och kostnadsförslag till ny bro öfver Sangis elf. 

Omläggning af allmänna landsvägen mellan Bånbyn och 
Strömsund i Båneå socken. 

(2'38 km.) 
Den omlagda vägen var nu till hela sträckan planerad, 

bvarjemte alla trummor utom en voro anlagda. Någon an
märkning emot utförandet förekom icke. 

Anläggning af utfartsväg från lloflös m. fl. byar i Båneå 
socken till Strömsunds lastplats i samma socken; delen från 
Hvitå bys södra gräns till Strömsund. 

(6"4 2 km.) 
Viigen var renstakad och planeringsarbetena voro påbörjade. 

Väganläggning mellan Elfsby kyrkoby inom Elfsby socken 
och Boden inom Öfver Luleå socken: 

a) delen från Elfsbyn till Öfver Luleå sockengräns. 
(13-90 k m . ) 

Planeringen var utförd till Krokträsk samt äfven ett stycke 
å andra sidan derom eller tillsaramans en längd af 7 km. Ve
derbörande önskade en ändring af den genom Krokträsks by 
fallande delen, hvarigenom hvarken längden ökades eller pro
filen försämrades, men den fördel vunnes, att linien ej behöfde 
dragas genom flere åkrar och en backe med jäslera. 

b) delen från sockengränsen till Vändträsk. 
(14-6 5 k m . ) 

Planeringen och trumläggningen, som utförts med omsorg, 
hade bedrifvits med ovanlig kraft och verkstälts utefter hela 
linien från Luleå elf till Elfsby sockengräns. 

Omläggning af häradsvägen mellan Elfsbyn och Grubban 
i Elfsby socken; sträckan inom kyrkobyns område. 

(2-2 km.) 
Vid besigtningen var arbetet ännu icke påbörjadt. 

Följande med statsbidrag understödda vägarbeten hafva 
under år 1890 blifvit kontraktsenligt fullbordade och af Sty
relsen godkända, nämligen: 

' ) Beviljade bidraget var 18,460 kronor, men då verkliga kostnaden 
understeg den beräknade, så nedsattes på grund af kontraktets föreskrift an
slaget till 17,859-42 kronor. 

2) Beviljade bidraget var 20,300 kronor, men har, enär verkliga kost
naden understigit den beräknade, nedsatts till 19,78824 kronor. 

3) Beviljade bidraget var 11,400 kronor, men då verkliga kostnaden 
understeg den beräknade, så nedsattes på grund af kontraktets föreskrift an
slaget till 11,342-51 kronor. 
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' ) Beviljade bidraget var 14,000 kronor, men dä verkliga kostnaden 
understeg dep beräknade, så nedsattes på grund af kontraktets föreskrift an
slaget till 13,911 48 kronor. 

' ) Beviljade bidraget var (efter nådigst medgifven ändring i, plan) 
25,960 kronor, men då verkliga kostnaden understeg den. beräknade, så ned
sattes på grand af kontraktets föreskrift anslaget till 25,892"37 kronor. 
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B. Hamn- och brobyggnader samt vatten-
kommunikationer. 

I. Hamnarbeten. 

Södra distriktet. 

Falkenbergs hamn. 

3-o m. ') 

Djupet på redden befans sedan förra året vara ökadt från 
2-4 m. till 3 s m. och i rännan 3'3 m. I öfrigt företedde 
hamnen ingen förändring från föregående år. 

Engelholms hamn. 

2'4 ro. 

Djupet befans oförändradt, eller på den utanför hamnen 
varande banken 1/5 à 2-o m. och i hamnrännan 3-6 m. Den 
skadade södra hamnpiren reparerades vid besigtningstillfället. 

Molle hamn. 

2-7 m. 

Djupet i hamnen var oförändradt. Den förra året anmärkta 
skadan å pirhufvudet var ej afhjelpt, enligt uppgift till följd af 
bristande tillgångar. Distriktschefen liar på anmodan uppgjort 
förslag till pirhufvudets förstärkning och hamnens fördjupning. 

Helsingborgs hamn. 

I gamla bassinen i'B m. 
B nya södra d:o 3-6 b 
» nya norra d:o 6'8 ft 6"5 m. 

Den gamla hamnens träbålverk hade tjärstrukits och hamn
armarne fogstrukits. Muddring i den gamla eller mellersta 
banmbassinen hade skett till ett djup af 5 64 m. Denna hamn-
bassins södra pir befana i ett underskuret, mindre godt skick. 
Vindvisaren var flyttad till vester om det nya fyrtornet. I den 
nya hamnbassinen hade schaktningsarbetet pågått under hela 
det förflutna året, så att omkring 3/5 af de erforderliga massorna 
voro uttagna, hvarjemte 600 meter kaj af beton och granit full
bordats. Den yttre vågbrytaren var färdig på en längd af 900 
meter och arbetet synnerligen väl utfördt. 

Ett nytt ångmudderverk, muddrande till 7-7 2 m. djup, var 
anskaffadt. 

Kyrkbackens hamn på ön Hven. 

1/8 à 2'4 m. 

Såväl vågbrytarne som djupet i hamnen voro oförändrade. 
Hamnen uppgifves kunna med trygghet angöras af 2-4 ru. djup
gående fartyg. Båda hamnarmarne anses dock vara i behof af 
att förstärkas för att med säkerhet motstå sjöns angrepp. 

Bäckvikens hamn på ön Hven. 

1-8 à 3-o m. 

I gattet mellan pirerna var djupet från 3 till 4 m., utan
för den norra armen 3-3 m. och för öfrigt oförändradt. Betone-
ringen var på yttersidan starkt anfrätt, och hade grusfyllningen 
å den norra armen sjunkit tillsammans omkring 0-6 in., hvilken 
olägenhet skulle, på skedd anmaning, afhjelpas. 

Borstahusens hamn. 

I insegîingsrannan 2'4 m. 
» yttre hamnen 2"2 à 2'4 m. 
» inre » 1/78 m. 

På den yttersta delen af den södra hamnarmen, der någon 
skyddande glacis på utsidan ej finnes, bemärktes flera djupa 
hål i fyllningen på insidan om parapeten, till hvilkas lagning 
hamnstyrelsen fick anvisning. Betoneringen på den norra armen 
syntes vara starkt anfrätt. 

Rörelsen i hamnen är rätt liflig, enär kustbefolkningen 
sysselsätter sig, jemte fisket, med kustfart för transport före
trädesvrå af kalk till Säbyholms sockerbruk. 

Vikhögs hamn. 

0-9 à 2'1 m. 

På ytterglacisen finnas flere skador, dock ej af svårare be
skaffenhet. Deremot var på delen närmast piren största delen 
af stenfyllningen mellan pålraderna utdragen, till följd af på-
larnes väl stora afstånd från hvarandra. Betoneringen omkring 
piren var skadad. Vid sydlig storm lyfter sig den tång, som 
samlats i viken öster om hamnen, och dragés af strömmen ut 
i sjön. 

Malmö hamn. 

6-6 m. 

Inspekterades utan anmärkning. Uppmuddring pågick för 
inseglingsränuans fördjupning från 5-94 m. till 6-53 m. och för
modas detta arbete blifva färdigt under år 1891. 

Limhamns hamn. 

3'6 m. 

I den nya hamnen hade ett bålverk blifvit utfördt längs 
södra sidan, hvilket i soliditet och prydlighet lemnade mycket 
öfrigt att önska. Genom att begagna alldeles för korta ankaren 
hade så stora förskjutningar uppstått, att ombyggnad af hela 
bålverket syntes nödigt. Äfven å den norra udden hade bål
verk anbragts. 

Skanörs hamn. 

I inscglingsrännan 30 m. 
B hamnen 2 4 à 2'7 » 

Djupet i hamnen var oförändradt 2-7 m., och hade äfven 
insegîingsrannan bibehållit sitt djup af 3-o m. Endast tätt 
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' ) De under rubrikerna upptagna siffrorna utmärka, der ej annorlunda 
sarskildt uppgifves, de djup under hafvets medelvattenstånd, som enligt fast-
st&lda arbetsplaner skola finnas. 

Väg- och Vattenbyggnadsstyrehens berättelse 1890. 



invid det södra pirhufvudet märktes på en kortare sträcka en 
nppgrundning till 2-5 m., och syntes den utanför den södra 
hamnarmen anbragta strömledaren göra god verkan. Vid syd
liga och sydvestliga stormar löper numera utmed densamma en 
skarp ström utåt i vestlig rigtning, hvilken redan bildat en 
sandfällning utanför spetsen; hade strömledaren gjorts dubbelt 
längre, hade hamnen antagligen varit fullständigt fredad från 
tillsandning. 

På den norra piren var betoneringen skadad i vattengången, 
hvilken skada skulle ofördröjligen repareras. 

På tillfartsvägens (eller den s. k. chausséeus). norra sida 
var man sysselsatt med bildandet af en dosering till ersättande 
af de vägen stödjande träväggarne, som snart förmultna. 

Hamninkomsterna hade under året ej uppgått till mer än 
500 kronor. 

Trelleborgs hamn. 

I inseglingsrännan 4'8 m. 
inuti hamnen 3'6 a 4'8 m. 

Den betydliga längdsträckning, som denna hamn eger, 
bidrager i icke ringa mån till den trygghet, som den erbjuder 
åt fartygen. De af stenfyllning utan ordnade betäckningar 
byggda hamnarmarne sakna omsorgsfullt byggda pirhufvuden 
och hafva ett provisoriskt utseende, men de hafva hittills mot
svarat sitt ändamål, och deras bestånd bevisar, att de ej äro ut
satta för någon svår sjö. Inseglingen till hamnen är lätt och 
sällan besvärad af is. 

Djupet i rännan utanför hamngattet är fullt 4-8 m. och i 
hamnen långs bryggan 4-5 m. Muddring har under sommaren 
verkstälts. 

AbbeTtås hamn. 

I inseglingsrännan 2'4 m. 
inuti hamnen 1'8 ii 2'4 m. 

På två år har ingenting gjorts för att fullborda denna hamn, 
som i stället årligen drabbas af skador, hvilka ökas genom bri
stande underhåll. 

Styrelsen har aflåtit skrifvelse till Eders Kongl. Maj:ts 
Befallningshafvande med anhållan om vederbörandes förständi-
gande att fullgöra sina åtaganden. 

Ystads hamn. 

I inloppet 5'1 à 5'3 m. 
» hamnbassinen 2"5 à 6'0 » 
» fiskarehamnen l-a a 1'5 » 

Djupet i inseglingsrännan befans vara 6 3 m. och i den 
yttre delen af hamnen 5"7 m. samt vid skeppsbron 6-3 m.; vid 
det nordvestra bålverket 5-i m., vid den östra kajen 4-5 m. och 
i varfshamnen 4-2 m. Den östra kajen befans i mindre godt 
skick och skall ombyggas. Muddringar pågingo i hamnen, 
åsyftande att öka dess djup till fulla 6'0 m. Hamnen under-
hålles väl och hamnarmarne äro i utmärkt skick. 

Kåseberga hamn. 

I inloppet 2°4 m. 
» hamnen 0'9 a 2'l ni. 

De vid nästlidne års inspektion anmärkta bristerna voro af 
fiskarena hjelpligen botade och arbete nedlagdt på hamnarmens 

förstärkning, men äro mera omfattande arbeten för detta ända
mål synnerligen nödvändiga. 

Plan för hamnens försättande i fullgodt skick är på intres
senternas anmodan af distriktschefen utarbetad. 

SMllinge hamn. 

1-5 m. 

Vattendjupet i gattet var 2-i m., men inuti hamnen Lade 
sandaflagringar skett, hvarigenom hamnen delvis uppgrundats. 
Intressenterna hafva uppmanats att genom muddring vidmakt
hålla djupet. Hamnarmarne voro med omsorg underhållna. 

Nöbbelöf Branteviks hamn. 

I inseglingen 1 8 à 2-l ra. 
» hamnen 0'9 à r s » 

Denna hamn företer ett kraftigt byggnadssätt med använ
dande af ovanligt stora stenar. Fiskarena sträfva med allt nit 
att underhålla och förbättra sin hamn. 

Simris Urantevïks hamn. 

I inseglingen 1 8 a 2'1 ni. 
» hamnen 0-9 a 1'5 » 

Denna hamn är ej fällt så god som den näst föregående. 
Den norra armen är dock starkt byggd och förstärkes årligen 
medelst stenfyllning. Hamnen är utsatt för sanddrift söderifrån, 
till förekommande hvaraf ett kraftigare skydd, än som nu finnes, 
vore af nöden. 

Simrishamns hamn. 

1-8 a. 5'3 m. 

Denna hamn har, såsom bekant är, mycket skadats af stor
mar, men är dock fortfarande tjenstbar, ehuru i anseende till 
bassinens ringa utsträckning lemnande ett föga tryggadt läge 
för fartygen, då vinden blåser rätt in genom gattet. Den till 
sina dimensioner ansenliga norra hucken eller hamnpiren är 
delvis underskuren och dess mindre solida inre kärna erbjuder 
föga trygghet för ett långvarigt bestånd. Detta pirhufvud 
borde fullständigt upprifvas och ombyggas till förekommande 
af hamninloppets stängande vid ett, icke osannolikt, inträffande 
ras, men bristande tillgångar torde ännu en tid föranleda upp-
skof med denna behöttiga åtgärd, hvarpå hamndirektionens upp
märksamhet dock blifvit vid å hamnen gjorda inspektioner 
fästad. 

Kiviks hamn. 

2 l à 3'0 m. 

Deu vågbrytare, som mot söder skyddar hamnen, är bildad 
medelst stenfyllning och har, efter af stormar lidna skador, af 
fiskarena reparerats och förstärkts, så att den nu åtminstone af 
ställets invånare anses ega varaktigt bestånd. Mot den norr 
ifrån kommande sanddriften har hamnen intet skydd, hvarföre 
den delvis redan är så uppgrundad, att endast 1/2 à 1 5 m. 
djupgående farkoster kunna förtöjas i en mindre del af bassi-
nen. Förslag till hamnens fullständigande lärer finnas uppgjordt. 

BESIGTNINGAR Å HAMNAR. 18 
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Hvitemölla hamn. 

0-9 à 30 m. 

Denna hamn befinnes i samma bedröfliga skick, som i näst-
lidet års berättelse blifvit omnämndt. Förslag till hamnens 
försättande i fullgodt skick är uppgjordt och har detta år blifvit 
uiiderstäldt Eders Kongl. Maj:ts nådiga pröfning, men i anseende 
till intressenternas oförmåga att sjelfva bidraga till den beräk-. 
nade kostnaden, 75,000 kronor, torde med de ifrågasatta åtgär
derna komma att tills vidare anstå. 

Ahus hamn. 

24 m. 

Ett omfattande förslag till denna hamns utvidgning och 
förbättring, afseende uppmuddring af rak inseglingsränna med 
ett djup af 6-o m., en yttre hamn med djup af 5-o m. och en 
inre med djup af 2-4 m., allt för en beräknad kostnad af 584,118 
kronor, är uppgjordt och har blifvit Eders Kongl. Maj:ts nådiga 
pröfning understäldt. Den gamla hamnen underhålles anmärk-
ningsfritt. 

Nogersunds hamn. 

I inseglingsrännan 2'4 m. 
utefter bryggan vid vestra vågbrytaren Vi a 24 m. 

innanför östra » 0-9 a 2' 4 B 

Vid inspektionstillfället var djupet i gattet 2-7 m. och syntes 
inga uppslamningar hafva egt rum. Den bäst skyddade delen 
af hamnen är likväl så grund, att inga däckade båtar der kunna 
förtöjas. 

Karlshamns hamn. 

36 m. 

Djupet i inseglingsrännan var 5-4 in., hvilket djup uppgifves 
hålla sig oförändradt å en bredd fullt tillräcklig för två stora ån
gare att mötas. Djupet utanför tullkammarekajen var 4'5 m., 
midlför den bredvidliggande godspaviljongen 3-9 ra., och vid 
spritfabriken 2-7 m. 

Farleden i Bottneå och hamnen vid Monneby. 

Vattendjupet i ån befans vara nära Ronneby 2'8 m. och 
vid gamla badhuset 2'8 à 3 o m. 

Reparation af den på vestra sidan delvis mycket förfallna 
strandskoningen pågick med användande af. tätt till hvarandra 
nedslagna ekstolpar. Muddring i årännan hade under året för
siggått; likaså i hamnen, der djupet var omkring 4 8 m. 

Karlskrona handelshamn. 

4"0 va. 

Icke obetydliga arbeten till hamnens utvidgning hade blifvit 
företagua, bestående i utfyllning af en tryckbauk i förlängnin
gen af den faststälda kajlinien. på en längd af 135 m., hvilken 
fyllning nedträngt till djup af 10 till 12 m., der fast botten 
träffas. Äfven skulle en båthamn anordnas, för hvilken arbeten 
vidtagits. Virke till bålverken var uppköpt. 

Â den förut varande kajen hade erforderliga reparations
arbeten verkstälts. 

Vestra distriktet. 

Vågbrytaren å ön Vrångö i Styrsö socken af Göteborgs och 
Bohus län. 

Arbetet, som utföres på entreprenad, var nyligen påbör-
jadt med- utfyllning af sten. 

Strömstads hamn. 

Utefter kajerna och i elfmynningen 30 à 3'6 m. 

Djupet i hamnbasshien och inloppet var i allmänhet 3-2 7 
m., såväl vid ångbåtskajen soin vid den närmast derinvid österut 
varande kajen, men först på 6 till 9 m. afstånd från den ostligast 
belägna kajen, hvadan någon slamafsättning här antagligen skett. 

Till den bristfälliga åugbåtskajens ombyggnad hade plan 
blifvit uppgjord. 

Karlstads hamn. 

30 m. under Venerns 1. v. y. 

Anläggningen var i allmänhet väl underhålleu. Vattendjupet 
är temligen oförändradt och tillräckligt. Enär likväl farhågor 
forefinnas för uppgrundningen af elfven, har hamnstyrelsen i 
1891 års utgiftsstat upptagit kostnad för inköp af ett mudder-
verk. Förlängning af den i den s. k. Smedsta-ådran varande 
gamla pålarmen har verkstälts och skulle under vintern fort
sättas i förening med strandskoning utefter sandgrundet till 
skydd för stadens vattenledningsverks anläggning. 

Kristinehamns hamn. 

2'1 à 2'7 m. under Venerns 1. v. y. 

Vattendjupet har delvis befunnits vara 0'3 till 0-6 m. 
grundare och vid den yttersta duc d'alben till och med 0-7 5 m. ; 
ehuru dock å andra ställen anträffats djup, som varit 0-2 5 till 
O15 ni. större än det reglementerade. Styrelsen har på det an
märkta förhållandet fäst hamnstyrelsens uppmärksamhet med 
aumaning att snarligen företaga erforderliga muddringar. 

Venersborgs hamn. 

Den hamnen skyddande vågbrytaren har stått sig väl och 
synes nu icke vidare gifva anledning till farhågor, då den sätt
ning, som i den yttre ändan deraf mot landsidan under några 
föregående år egt rum, under de senare åren upphört. 

Göteborgs hamn 
och dermed förenade elfarbeten. 

60 m. 

Arbetena bedrifvas med all kraft, så att den omfattande 
grundläggningen för hela kajbygguaden var till största delen 
fullbordad och kajmurens bottenskift nedlagdt till kajens halfva 
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längd samt betonfyllningen der bakom under arbete. Muddring 
pågiek dels utanför Masthugget å det s. k. flacket och dels vid 
Tingstadsvassen. Mudderupplagen hade i stor utsträckning blifvit 
planerade och dikade. Alla arbeten voro väl utförda och före
kom ej anledning till anmärkning. 

Östra distriktet. 

Vadstena hamn. 

3-o m. nnder Vetterns 1. v. y. 

Stora sprickor hade uppkommit i den norra hamnarmen, 
hvilka ansågos vara beroende på utskärningar under grund
kistorna. Till förekommande af skadomas tillväxt förständicrades 
hamnstyrelsen af inspektionsförrättaren, att med all kraft be-
drifVa den stenfyllning på hamnarmens yttersida, som redan var 
påbörjad. Mot djupet förekom ingen anmärkning. 

Jönköpings hamn. 

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

A vestra sidan af den från hamnen till Munksjön ledande 
kanalen hade 35-5 meter af den dervarande stenkajen ombyggts, 
hvarjemte ett reservskjul af jern uppförts å kajen, midtför ång
båtarnes tilläggsplats. 

Djupet i och utanför hamnen var fullt tillräckligt. 

Grenna hamn. 

3-o m. under Vetterns I. v. y. 

Denna hamn befans uti ett mindre tillfredsställande skick. 
Djupet i hamnen uppgick vid lågvattenstånd till icke mer än 
2-i meter, så att ingen af Vetterns båtar kunde inlöpa i ham
nen ; och befans att omkring 10 meter utanför hamnen en sand-
refvel bildat sig. Hamnstyrelsen har genom Eders Kongl. 
Maj:ts Befallningshafvande i Jönköpings län blifvit förständigad 
att skyndsamt vidtaga erforderliga åtgärder till hamnens istånd-
sättande medelst muddring. 

Visingsborgs hamn. 

X"8 m. under Vetterns 1. v. y. 

Någon mindre sättning af ofarlig beskaffenhet förmärktes 
på de yttersta delarne af hamnarmarue. Djupet var tillfreds
ställande. 

Oskarshamns hamn. 

24 b 5'5 m. 

Utmed den norra stranden var en 350 meter lång stenkaj 
byggd på sänkta kistor, utanför hvilken kaj muddring pågick 
till 3-o meters djup. Djupet utmed skeppsbron vexlade mellan 
3's och 5"6 meter och är afsigten att utefter öfriga för mindre 
farkoster afsedda kajer vidmakthålla ett djup af 3-o meter, men 
var vid inspektionstillfället på sina ställen djupet endast 2 4 m. 
Arbetena bedrefvos dock synbarligen utan fart, oaktadt hamnen 
har goda inkomster. 

Stora Börs hamn. 

348 m. 

Djupen voro i allmänhet mer än tillräckliga, utom å land
ningsbryggans södra sida, der ett djup af endast 3o meter an
tecknades. Hamnen synes stå sig väl och ingen fara för upp-
grundning vara för handen. 

Röhälla hamn. 

vs m. 

Denna hamn är svårt utsatt för uppgrundniugar genom 
sanddrift, i anledning hvaraf ångbåtar upphört att angöra den
samma och fara var, att den framdeles skulle bli obrukbar äfven 
för mindre segelfartyg. För en uppgjord plan till hamnens 
förbättring är bidrag af statsmedel sökt. 

Visby hamn. 

I inre hamnen 30 à, 3'6 m. 
J> yttre » 3'0 à 59 m. 

Efter de förstärknings- och kompletteringsarbeten, som 
under de senaste 10 till 20 åren blifvit utförda vid denna för 
upprepade haverier förut utsatta hamn, har densamma visat 
ett godt bestånd. Underhållet af den stora hamnarmen bedrifves 
årligen med nödig kraft och omtanka, hvarjemte muddringar i 
hamnen verkställas. 

Ilerta hamn. 

0-9 a V5 m. 

Inloppet till den gamla hamnen mätte ett djup af 1 4 m. 
och till den nya 1-o m. Då virket i de kistor, som utgöra 
hamnpiren, börjat taga röta, lärer behofvet af deras ombyggnad 
snart vara att motse; för öfrigt underbålles hamnen hjelpligt. 

Tomteboda hamn. 

I inseglingsr&nnan 1"2 ro. 
inuti hamnen 0'6 i 0'9 m. 

Djupet i inloppet var l ' i meter. Hamubassinen, ehuru 
delvis grund, hade dock ej undergått någon anmärkningsvärd 
förändring. 

Mone hamn. 

I inseglingsrännan 4'2 m. 
vid nya lastbryggan 3'6 » 

Den under de senare åren utförda förlängningen af hamn
bryggan, utgörande betonmur å stenkistor, syntes ega godt be
stånd; ej heller förekom någon anmärkning mot bryggans inre 
del, som är utförd med användning af ända upp till brobanan 
timrade stenkistor. 

Hus hamn. 

0-9 m. 

I inloppet var vattendjupet 1'3 m. Mot underhållet af 
hamnen förekom ingen anmärkning. Denna mot de flesta vin
dar väl skyddade hamn anses vara den bästa af de på Gotlands 
ostkust belägna hamnarne. 
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Nystrands hamn. 

1'0 m. 

De kistor, som, upptimrade till ungefärlig jemnhöjd med 
hafvets h. v. y., bilda skydd lör hamnen, voro i godt stånd. 
Djupet i inloppet var 1 meter och har sedan hamnens tillkomst 
ej undergått någon förändring. 

Bursviks hamn. 

3'3 m. 

Underhållet var anmärkningsfritt och djupet utefter hamn-
bryggan 3-2 m. 

Gnisvärds hamn. 

I inseglingen r o m. 
» hamnen 0'9 » 

Denna hamn saknar konstgjordt skydd och har endast en 
uti en mindre hafsvik anordnad upphalningsplats för båtar. En 
vågbrytare till skydd mot vestliga vindar syntes böra anläggas 
å det vestra skäret som uppsticker till jemnhöjd med hafvets 
niedelvattenyta och skulle antagligen erfordra ringa kostnad. 
Djupet i inloppet var midt för fyren 1 2 m. och aftog inåt till 
0 7 m. 

Mariestads hamn. 

2'4 m. under Venerns 1. v. y. 

Vid ett vattenstånd i Venern af 4'35 m. öfver Sjötorps 
slusströskel var djupet från den yttre pricken i segelrännan 
inåt mellan 4-4 och 4'8 m. och utefter kajen, på ett afstånd af 
en half båtbredd, 4-5 till 4'4 m.; och förekom mot underhållet 
ingen anmärkning. 

Lidköpings hamn. 

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

Vid ett vattenstånd i sjön af 4-4 3 m. öfver Sjötorps sluss
tröskel var djupet i hamnen fullt tillräckligt, men utanför fyren 
på en längre sträcka otillfredsställande, hvarföre muddring borde 
snarligen företagas, h varom först ändigande blifvit hamnstyrelsen 
lenmadt. 

En 150 meter lång stenkaj var under byggnad. 

II. Brobyggnader. 

Vestra distriktet. 

Bron Öfver Norselfven mellan Lillnor och Malöga i Grums 
härad af Vermlands län. Den under vintern 1880—1881 skedda 
mindre förskjutningen af det östra landfästet syntes icke hafva 
undergått någon förändring. Mot fogstrykniug och skolning af 
murarne förekom anmärkning. Gångbanan var ej väl under
hållen;- äfvenså voro duc d'alben och gångbanor å ömse sidor 
om svängbron mer eller mindre bristfälliga. Tjärstrykning af 

virket och oljemålning af jernet var behöflig. Arbetsdirek-
tionen har om de anmärkta bristernas afhjelpande blifvit för-
ständigad. 

Mellersta distriktet. 

Bron öfver Arboga å vid Kungsör befans vara på ett 
anmärkningsfritt sätt underhållen. 

Bron öfver Fyrisån i TJpsala var nöjaktigt underhållen. 
Bron öfver Tappström i Stockholms län. Jernarbetet var 

vid besigtningen i behof af målning, hvilket dock sedermera 
under året verkstälts. 

Bron öfver Almarestäk företedde så stora skador å den 
vestra bropelaren, förorsakade af dels fortgående sättning, dels 
påstötningar af fartyg, att dess snara ombyggnad är af nöden. 
Förslag dertill har af distriktschefen blifvit upprättadt, och frågan 
derom understäld Eders Kongl. Maj:ts nådiga pröfning. 

Bron öfver Sagan vid Östanbro företedde inga anmärk
ningsvärda brister. 

Nedre norra distriktet. 

Brobyggnaden öfver Indalselfven vid Käfstanacke i Indals 
socken af Vesternorrlands län befans väl och omsorgsfullt ut
förd i öfverensstämmelse med faststäld plan. 

Brobyggnaden öfver Indalselfven vid Bergeforsen i före~ 
sagda län. Äfven denna brobyggnad har under året blifvit på 
ett förtjenstfullt sätt fullbordad och derefter godkänd. 

Brobyggnad öfver Dalelfven vid Avesta i Kopparbergs län. 
k det norra landfästet och de tre närmaste bropelarne pågick 
murningsarbetet, som dock å landfästet och den tredje pelaren 
vid besigtningstillfallet måst afbrytas till följd af inträffadt 
flöde. Arbetet utfördes med omsorg. 

Bron öfver Angermanélfven vid Sollefteå. De vid förlidet 
ars besigtning anmärkta brister voro afhjelpta, men det norra 
landfästets vingmur är likväl af sådan beskaffenhet, att den 
måste omläggas, hvarom arbetsstyrelsen af inspektionsförrättareu 
erhållit föreskrift. 

Brobyggnaden öfver Indalselfven vid Söre i Lits socken af 
Jemtlands län. Emedan en flyttning af bron några meter från 
det ställe, der den enligt den faststälda planen tillämnats, be
funnits ändamålsenlig och arbetsstyrelsen ifrågasatt brons upp
förande åtminstone delvis af varaktigare material än trä, hade 
broarbetet uppskjutits för utarbetande af nya ritningar samt 
pröfning och godkännande af ändringsplan. 

Öfre norra distriktet. 

Brobyggnaden öfver Lule elf vid Edefors i Norrbottens 
län hade under året icke bearbetats, enär ändriugsplaner upp
gjorts och understälts vederbörlig pröfning, så att utsigt finnes 
för att företaget skall komma att fortsättas. 

Bron öfver Ume elf vid Umeå i Vesterbottens län. Vid 
anstälda borrningar i virket till den af trä konstruerade bron, 
befunnos vigtiga delar betänkligt angripna af röta, och hade af 
samma skäl betydliga sättningar i två af spaDnen visat sig, 



kvarföre en snar förnyelse af denna nu snart trettio år gamla 
bros öfverbyggnad är af nöden, hvarpå Väg- och Vattenbygg-
nadastyrelsen äfven fäst Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes 
uppmärksamhet. Brons landfästen och pelare syntes vara i godt 
stånd-

Bron öfver Unie elf vid Sorfors i samma socken och län 
hade undergått en nöjaktig reparation af de brister, som vid 
föregående årets besigtning dera anmärktes. 

Bron öfver Vindelelfven vid Vännäs i föresayda län. 
Till förekommande af den hotande utskärningen vid vestra 
stranden, som elfven börjat åstadkomma, hade betydliga sten-
utfyllningar verkstälts, hvarigenom förnyade sättningar å en 
del af påloken icke torde vara att befara. Röta visade sig 
i vi?sa af brons bärande delar, dock ännu af ofarlig betydenhet. 
Ny körbana var inlagd, men brons handräcken bristfälliga. 

Bron öfver Skellefte elf vid Krångfors i Skellefteå socken 
af Vesterbottens län befans vara nöjaktigt reparerad och under-
hålleu. 

Bron öfver Unie elf vid Korpberget vid Lycksele kyrkoby 
i Vesterbottens län. Bron syntes vara i någorlunda godt skick. 

Bron öfver Vindelelfven vid Ekorrséle i Begerfors socken 
af föresagda län. De vid föregångna årets besigtning an
märkta brister voro icke afhjelpta, men sade sig ordföranden i 
brobyggnadsstyrelsen vilja under kommande vinter derom gä i 
författning, och har arbetsstyrelseu härom jeuiväl blifvit för-
ständigad. 

III. Kanaler och farleder. 

Södra distriktet. 

Kanal genom Helgasjön, Skafvenäs och Tolgasjöarne till 
Asa sjön. Genom anstälda pliktningar utröntes, att någon upp-
grundning icke skett vare sig i Kalfsundet eller Tolgkanalen, 
hvarföre åtminstone tills vidare den ifrågasatta pålningen till 
förstärkning af den sistnämnda kanalens sidor ansågs vara obe-
höflig. 

Räjppe—Helgasjö—Tofta kanal. Bron öfver kanalen vid 
Räppe har blifvit försedd med ny öfverbyggnad, som dock icke 
syntes ega erforderlig bärighet, hvarföre förständigande lemnades 
arbetsdirektionen om dess snara förstärkande. 

Vestra distriktet. 

Snäcke kanal. Någon anmärkning mot underhållet be-
höfde ej göras, då vid inspektionstillfället åtgärder redan på
börjats för reparation af det af röta angripna trävirket i nedre 
slussportarne och i svängbron. 

Slnssmurarne hade före seglationens början blifvit fogstrukna 
och slussportarne dels tjärstrukna dels målade. 

Balslands kanal. Det i afseende på framtida varaktighet 
i flere hänseenden från andra i landet utförda kanal- och sluss
byggnader afvikande sätt, hvarpå denna kanal till vinnande af 
minskad anläggningskostnad blifvit byggd, föranleder till jem-
förelsevis ökadt underhåll och iakttagande af större uppmärk

samhet. Något afbrott i rörelsen har emellertid, sedan kanalen 
öppnades tor trafik, icke skett till följd af det enklare bywg. 
nadssättet, utan har densamma hittills uppfyllt sitt ändamål. 

Hvad som för framtiden kan gifva anledning till farhågor 
är den omständighet, att såväl portmurarne, som äro uppförda 
af tuktad sten i bruk, som de kallmurade förslussarne förete en 
mindre god beskaffenhet, emedan dels de använda stenblocken 
varit alltför små, dels äfven murbruket synes hafva varit mindre 
godt, hvaraf följden blifvit alltjemt ökade läckor, hvilka verka 
skadligt på murarnes bestånd. Denna verkan uppenbarar sig 
deruti, att en del stenar brustit, hvarför murarne blifvit för-
stärkta med jernkramlor. Till förekommande af att större för 
trafiken menliga följder häraf skola framdeles uppstå, är det 
nödigt att efter hand rifva och ombygga en del skadade murar 
med användande af nya, goda materialier, sten och cementbruk, 
och blir det for verkställande af dessa reparationsarbeten nödigt 
att afstänga kanalen från trafik längre tid om året än hitintills 
varit brukligt. I första rummet äro bestämmande slussen vid 
Upperud, slussarne n:is 5 och (5 vid Hofverud och n:o 10 vid 
Långed i behof af dylik iståndsättning. 

Å slussen n:o 10 vid Billingsfors förekom en större läcka 
genom kallmureu och berget, hvarigenom, då slussen är fyld, 
vattuet utströmmar nedanför densamma, men denna läcka, som 
länge förefunnits, har, enligt uppgift, under årens lopp icke 
ökats och synes icke medföra någon skada. 

1 Öfrigt förekom mo inga väsentliga anmärkningar mot un
derhållet. 

Kaualdirektionen har af de gjorda anmärkningarna er
hållit del. 

Trollhätie kanal. Denna kanal underhålles i fullgodt skick 
och sker efter hand förbättringar genom hvarjehanda åtgärder, 
såsom nu senast genom utvidgning af den s. k. bergskanalen, 
på dess östra sida vid dockan, till dubbel bredd för beredande 
af mötesplats för fartyg. Hela längden af denna utsprängning 
utgör 142-5 meter. I sammanhang härmed är äfven beslutad 
en mindre spräugniug å en längd af 47-5 meter i den å kana
lens motsatta sida strax ofvanom inloppet till dockan varande 
udden. Kostnaderna för dessa arbeten äro beräknade till 
28,176 kr. 

Utvidgning af farleden genom Hjertö och Toftösunden i 
Bohuslänska skärgården. Förberedelser till detta arbete äro 
gjorda, och passande redskap af entreprenören för arbetet be-
stälda, men hade, i förbidan på deras levererande, detsamma 
under året icke blifvit stort mer än påbörjadt. 

Östra distriktet. 

Göta kanal. Kanalen befans vara med utmärkt omsorg 
underhållen och voro nödiga förbättringar och nybyggnader 
verkstälda. Sålunda hafva slussarne vid Hajstorp, hvilka från 
början utförts med jemförelsevis mindre omsorg än kanalens 
öfriga slussar af sprängd sten med skolning i fogarne, blifvit 
iståndsatta och portmurarne en efter annan ombyggda, delvis 
med ny sten i godt eementbruk; hvarjemte ock bestämmande 
slussen vid Tåtorp blifvit helt och hållet ombyggd på ett pryd
ligt sätt. 
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Vid Motala hafva utefter kanalens hela längd vackra och 
goda strandskouingar blifvit utförda, och på andra ställen de 
förut varande efter behof iståndsatta. 

Landfästena till landsvägsbron vid Snöfveltorp hafva blifvit 
ombyggda. 

Mot kanalens byggnadssätt må kunna anmärkas: dels att 
farlederna såväl i sjöarne som i sjelfva kanalen på många ställen 
hafva så skarpa krökar, att segelfarten deraf besväras, dels att 
biorafven på norra sidan af kanalen ofvanför Sjötorp är för 
liten, hvarigenom öfversvämning ofta förorsakas och älven vid 
besigtningen egde rum; och dels att inloppet till den bestäm
mande slussen vid Norsholm sannolikt genom sättning blifvit 
något för trångt, men äro åtgärder för dess utvidgning till be-
höflig bredd af 7-27 meter föreslagna och beslutade att under 
påföljande vinter verkställas. 

Kinda kanal. I afseende på denna kan bemärkas, att 
slussarne äro omsorgsfullt murade af god tuktad sten, men att 
i allmänhet mindre vigt fästats vid utförandet af öfriga arbeten, 
såsom kallmurarne utanför slussarne och landfästena till broarne, 
hvilka äro af mindre god beskaffenhet. Kanalen var i sin helhet 
ganska väl underhållen, ehuru slussportarne syntes vara något 
angripna af röta och stenbekläduaden å kanalbankarne vid Hofve-
torp tarfvade iståndsättning. 

Vid Nyqvarns sluss nedanför Linköping, hvilken har samma 
dimensioner som Göta kanals slussar, har den utanför varande 
kallmurade kajen utskjutit. Dambyggnaden vid qvarnen har 
dåliga stenpirer och primitivt inrättade luckor och stämbord. 
Luckor och gåtar a halfva dammen nybyggdes 1889, och skulle 
de Öfriga under 1890 hafva förnyats, om ej de höga träprisen 
omintetgjort denna afsigt. Öfrigt trävirke i dammen var äfven 
angripet af röta. 

Längre upp i den Linköpings stad tillhöriga hamnen var 
en omkring 300 meter lång kaj af tuktad sten på pålgrund 
dels redan färdig och dels under byggnad, hvaremot den gamla 
träkajen var af röta nästan obrukbar. I den öfre hamnen funnos 
i öfrigt vackra, ehuru något bugtiga kajer, murade i horisontala 
skift och cementbruk, och jemväl ofvanför svängbron var en 
steukaj af 60 meters längd under utförande. 

Farleden till Mönsterås. Vid anstälda pejlingar befans 
djupet vara 2-3 till 2-9 meter under lågvattenytan, och pågick 
muddring med ett mudderverk för segelrännans vidmakthållande. 

Mellersta distriktet. 

Väddö kanal. Sjöfarten i kanalen hade af lågt vatten
stånd i Saltsjön under förra delen af sommaren varit mycket 
hindrad, så att fartygen ej kunnat intaga fulla laster. För den 
fördjupning och rätning af kanalen, som Styrelsen anbefalts 
låta verkställa, hafva företagits förnyade undersökningar, afse
ende åtskilliga förbättringar i den uppgjorda planen. 

Farleden på Fyrisån. Sidorna i ån hade af högt vatten
stånd skadats, och syntes det nedsköljda slammet hafva blifvit 
aflagradt dels i de utvidgningar af ån, som benämnas stora och 
lilla Föret, hvilka årligen uppgrundas, dels ock i Mälaren. Mudd-
ringar pågingo till vinnande af 3-o meters djup vid lågvatten. 

Strömsholms kanal har befunnits vara väl underhållen. 
Farleden på Enköpings å. Vattendjupet, som skall vara 

2-9 7 m., var i allmänhet tillfredsställande, men var framför den 
öfre tredjedelen af träkajen vid staden omkring 0-3 m. mindre 
och vid den af sten byggda kajen 0'8 m. mindre än å vatten
märket i hamnen augifves såsom fullt djup. Den förenämnda 
träkajen har en längd af 183-3 m. och befans, liksom den 37o 
m. långa stenkajen i godt stånd, utom den förstnämndas nedersta 
del, som af jordtrycket böjts utåt 0"2 m. på en längd af 28 3 m. 

Åkers kanal. Kanalen nedanom slussen hade fullt ut det 
föreskrifna djupet af 1-78 m. under 1. v. y., utom vid kanal-
mynningen framför den der utlagda moringen, der en uppgrund-
ning af 0-3 m. skett. Kanalens bottenbredd var tillfredsstäl
lande utom framför Smedby lastbrygga, der tappade tegelstenar 
och slamafsältningar något inkräktat derpå. Ofvanom slussen 
voro kanalrännans djup och bredd tillräckliga, utom på ett par 
ställen der bredden befans vara 6 m. i stället för 8-9 m. och 
särskildt vid Lillsäby äng nedanför det gamla åutloppet var 
den endast 3'8 JU. 

Vederlagsmurarne till rullbron öfver kanalen voro dåliga 
och behöfde den östra med det första delvis ombyggas, hvarför-
utom båda böra skyddas för underskärning' genom stenfyllning. 

Kanaldirektionen har om de anmärkta bristerna blifvit 
underrättad. 

Hjelmare kanal. Kanaler och slussar voro anmärkningsfritt 
underhållna och förete slussmurarne inga läckor af någon farlig 
beskaffenhet. I den genom Hjelmarens och Qvismarens sjösänk
ningsbolags försorg rensade och fördjupade kanalsträckan, som 
vid detta tillfälle af förekommen anledning upptogs till 2-4 
meters djup, under det att kanalen i öfrigt har ett djup af 2-i 
meter, synes dock icke det större djupet vara underhållet, och 
var i närheten af den plats, der det s. k. Arninge märke är 
inhugget, segelrännan vid inspektionstillfället ej djupare, än att 
den ångbåt, på hvilken resan gjordes, här skrapade mot bottnen. 

Eskilstuna kanal. Denna kanal öppnar segelled förbi de 
i Eskilstuna-ån förekommande fallen vid Thorshälla stad, hvilkas 
sammanlagda höjd är 7-2 m. Kanalens längd är l-7 km. och 
är ån ofvanom kanalen segelbar 7 km. till Eskilstuna stads 
vestra gräns, hvarest vid Karl Gustafs stads gevärsfaktori sluss 
finnes anlagd. 

Slussarne befunnos vara i fullgodt stånd och förekom i 
öfrigt ingen anmärkning. 

Ombyggnaden af en del af Eskilstuna öfre kanalbolags å 
Karl Gustafs stads gevärsfaktoris område belägna sluss var 
vid besigtningstillfället nöjaktigt fullbordad. 

Upprensningen af det mellan Sela-ön och fasta landet 
belägna Kolsundet i Mälaren hade icke framskridit utöfver 
hvad som blifvit åtgjordt nästföregående året, men förväntades 
att entreprenören skulle snart fullborda arbetet. 

Örebro kanal. Denna kanal, som på senaste åren utförts, 
utgår från Ske bäcks lastplats, ofvanom hvilken anlagts dels en 
sluss och dels en dambyggnad i Svartån, hvarefter ån kanali
serats till Örebro. Denna kanal har samma dimension som 
Hjelmare kanal. Den väl utförda anläggningen befans vara i 
bästa skick. 

Farlederna å sjön Hjelmaren befunnos vara försedda med 
erforderliga och ändamålsenliga prickar och i öfrigt i anmärk
ningsfritt skick och likaså 

Farleden mellan sjön Hjelmaren och Hyndevad. 
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Nedre norra distriktet. 

Uppmuddringen af Tynderösundet mellan Aston och fast
landet i Tynderö socken af Vesternorrlands län var vid ti
den for besigtningen i September månad icke påbörjad. 

Öfre norra distriktet. 

Farleden genom Tjufholmssundet till Luleå stad i Norr
bottens län. Arbetet pågick under ledning af skicklig entre
prenör och voro betydliga arbeten redan utförda, så att arbetets 
nöjaktiga fullbordande inom föreskrifven tid kan, med visshet 
motses. 

Följande bro-, kanal- och farledsrensningsarbeten hafva 
under år 1890 blifvit godkända, nämligen: 

C. Vattenaftappningsarbeten. 

Södra distriktet. 

Kronobergs län. 

Afdikning af Kåramåla Fly, tillhörande Kåramåla by, 
Kåramåla torp och Högahult inom Nöbbeleds socken. Rens
ning af ett omkring 300 meter långt stycke af hufvudkanalen 
återstod, äfvensom undanskaffande af uti kanalsidorna qvar-
lemnade stenar. 

Dikning och odling af Borrsjö mader, tillhörande Söraby, 
Norraby och Borrlanda byar i Söraby socken. Hufvudkanalen 
var utgräfd till sin fulla längd, ehuru den genom Borrsjön flutit 
igen. Tvär- och långdikena öster om kanalen voro färdiga, 
Irvaremot kanalen och dikeua genom Norraby myr endast del
vis voro färdiggräfda. 

Torrläggning och odling af Pinna myr i Linneryds, 
Tingsås och Väckelsångs socknar. Kanalerna och dikena be-
höfde rensas. Odlingsarbetet hade framskridit betydligt, och 
präktiga skördar hade redan erhållits. 

Sänkning af sjön Spånen i och för utdikning och odling 
af sänka marker å egorna till Gemla Svensgård, Oetaskärf 
m. fl. byar i öja, Lekaryds och Aringsås socknar. Med undan

tag af en obetydlig dikesreusning vid bron å Gemla-vägen hade 
sedan föregående besigtning intet arbete utförts. 

Afdi kning och odling af vattenskadad mark, tillhörande 
Grimarps säteri i Ljunga socken. Hufvudgrafven var upp. 
tagen till större delen, ehuru djupet ej var fullt tillräckligt. 
Arbetet härmed försvårades af en myckenhet qvicksand, hvaraf 
nedre bottenlagret bestod och till följd hvaraf doseringarue 
måste stensättas. Flere dräneringsdiken och mindre aflopps. 
grafvar voro fullbordade. 

Invallning och odling af vattenskadade marker, tillhörande 
Hornsby i Hamneda socken. Vid Arvidsgårds skifte var dikes
arbetet i det närmaste färdigt. På de s. k. vestra ängarne var 
hufvudafloppsgrafven med alla tvärdiken å norra sidan derom 
fullbordad, ehuru ändring af planen vidtagits. De utförda graf-
varne voro alla i godt skick. 

Blekinge län. 

Sänkning af sjön Alljungen 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. De arbeten, som vid 1889 års be
sigtning voro ofullbordade, voro nu färdiga. Vallarne befunnos 
på flere ställen ligga för nära dikeskanten, hvilket emellertid 
oförtöfvadt skulle afhjelpas. 

Upprensning of öfre Gränumsån inom Gränums by samt 
af dikning och odling af kringliggande mark i Jemshögs socken 
Listers härad. Hufvudafloppsgrafven var delvis utgräfd, och 
pågick arbetet å deu återstående delen med en mindre arbets
styrka. Arbetet var ordentligt utfördt; å flere ställen erfordra
des stensättning i anledning af på doseringarue inträffade mindre 
ras. Sistnämnda bristfälligheter skulle emellertid med första 
afhjelpas. 

Kristianstads län. 

Utdikning och odling af mark till N:o 1 Hunshult i Örke-
neds socken, Östra Göinge härad. Sedau föregående besigt
ning hade intet arbete utförts. — Egendomen hade ytterligare 
genomgått ett par égares händer, och den nuvarande egaren 
uppgafs vara bosatt i närheten af Hudiksvall. Af låntagarens 
borgesmän hade den ene afrest till Amerika, och den andre 
saknade medel att fullborda hvad som återstode af arbetet. 

Afdihning af frostförande Hemmeströ- och Varpamossarne, 
tillhörande Hemmeströ, Kulleröds och Varpatorpets byar uti 
Åkarps socken, Vestra Göinge härad. De vid förra årets besigt
ning anmärkta bristerna hade ej blifvit på föreskrifvet sätt af-
hjelpta. Derjemte återstod ännu temligen mycket arbete å båda 
mossarne, och brist på arbetsfolk rådde till följd af i trakten 
pågående jernvägsbyggnad. Anledning förefans derför till för
modan, att afdikningen ej skulle medhinnas till den i kontraktet 
bestämda tid — den 1 September 1890 — hvadan arbetsdirek-
tionen anmodades att i vederbörlig ordning söka erhålla för
längning i arbetstiden. 

Beglering af Älmaån jemte af dikning af Källemossen för 
torrläggning och odling af inom Knislinge socken belägna 
vattenskadade egor, tillhörande Vanas gård i Gryts socken och 
Knislinge by i Knislinge socken, Qviinge by, Vesterlöfs gård, 
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fruedstorps gård, Slätteberga by och Hökareds by i Qviinge 
socken, Kålaberga, Öfvarps, Hörröds och Strö byar i Strö 
socken inom Östra Göinge härad. Arbetet med Almaåns vatten-
reglering hade framskridit så, att mellan åns utlopp i Helge å 
och sektionsnumret 57 gräfningen i det närmaste fullbordats, 
prån n:o 57 till Kälans utmynning i Almaån återstod en botten-
oräfning af omkring 0'5 meters mägtighet, hvilken till följd af 
höstfloden måste uppskjutas till nästföljande sommar. Af för
djupningen och kanaliseringen af Kälan var en sträcka på 1,088 
meters längd redan färdig, och utaf återstående 4,788 meter 
hade en del utgräfts till full dagsbredd och en meters djup. — 
Kumle bro var färdigbyggd, likasom grundförstärkningen af bé
ton, vid Hästveda—Karpalunds jernvägsbro var fullbordad. Vid 
Vesterlöf befunnos landfästena för egovägsbron vara uppförda 
till pallskiftet for träbrobjelkarne, och för häradsvägen var bro
byggnaden helt och hållet färdig. Vid samma ställe anmärktes 
eu längre utefter kanalen gående spricka i doseringen, hvarför 
behofvet af en grundlig stensättning påpekades. 

Afdihning och odling af sank mark inom Boalts by i 
Glimåkra socken, Östra Göinge härad. Emot utförandet af 
företaget förekom ingen anmärkning. Afloppsgrafvens läge i 
norra ändan öfverensstämde ej med planen, men förändringen 
innebar ej någon försämring. Från laggdiket till hufvudaflopps-
grafven hade flere andra diken upptagits utom förslaget. En 
obetydlig bottenrensning i hufvudgrafven återstod, innan arbetet 
kunde godkännas. 

Af dikning, invallning och odling af sank mark, tillhörande 
Råbelöfs och Odersberga fideikommiss i Fjelkestads socken. 
Arbetet, som pågick å samtliga kanaler och diken, var öfver-
allt ovanligt omsorgsfullt och prydligt utfördt. 

Malmöhus län. 

Afdikning och odling af sidlända marker) tillhörande 
Rönneholms gods i Stehags socken, Onsjö härad. Af hela af-
dikningsarbetet återstod endast 250 meter laggdiken. Hufvud
grafven hade ej till hela sin längd rensats. 

Afdikning och odling af mark till Ageröds säteri i Munk-
arps socken, Onsjö härad. Hufvuddiket var till hälften upp-
rensadt, och skulle den återstående delen rensas under hösten. 
Ett större dike hade upptagits genom högniossen från hufvud
diket till Hålsaxbäcken, hvarjemte jordegaren hade för afsigt 
att upptaga ytterligare ett dike mellan samma vattendrag pa-
rallelt med det redan upptagna för att derifrån lägga tvär-
grafvar till nämnda bäck. Uppmärksamheten fästes derpå, att 
bränntorfven ej finge skäras så djupt, att ej det återstående 
kunde utdikas för odling. Den del af Ageröds mosse, som ej 
utgör den s. k. högmossen, har till största delen blifvit dikad 
och odlad, hvarvid det emellertid visat sig nödvändigt att upp
taga odlingsdiken på hvar 15:e meter och ej såsom planen an-
gifver på hvar 150:e meter. 

Afdikning och odling af sidländ mark, tillhörande Långa-
röds, ÖnneMps, Skepperöds, Farhults och Hemmeneköps byar 
i Långaröds socken, Färs härad. Allt afdikningsarbete var 
färdigt och hufvudgrafvens första afdelning hade upprensats. A 
den andra afdelningen pågick rensningen. Anmärkning gjordes 
skriftligen om undanskaffande af på doseringarne lagd upprensad 

Väg- och Vattenbyggnadastyrelsens berättelse 1890. 

jord samt om afhjelpande af bristfålligheter uti doseringar, der 
den naturliga marken underskurits. 

Afdikning och odling af Stora Herrestads mossar, hörande 
till Stora Herrestads säteri samt gårdarne Fredriksberg och 
Carlsfält i Herrestads härad och socken. Allt dikningsarbete 
var i det närmaste fullbordadt, och skulle återstoden jemte rens
ning af äldre diken afslutas inom årets utgång. 

Vestra distriktet. 

Elfsborgs län. 

Utdikning och odling af de s. k. Bjelkareds mader, till
hörande hemmanen Bjelkarcd, Sötestorp, Torkilstorp, Vimlc, 
Holmen, Horsholmen, Stråte och Plate inom Skolfvene och 
Eriksbergs socknar. Sedan Eders Rongl. Maj:t faststält den 
sökta ändringen i planen, hade nu arbetet utförts i enlighet 
dermed, med undantag af diken till en längd af tillsammans 
600 meter, hvilka egarne emellertid ämnade låta utgå ur före
taget. — Den torrlagda jorden lemnar i allmänhet goda skördar. 

Afdikning och odling af sänka marker, tillhörande Älon, 
Hedemarken och Binnane i Töftedals och Eds socknar i Vedbo 
härad. Något arbete Lade ej under året verkstälts; den rikliga 
nederbörden hade hindrat plöjningen. — Den för arbetets full
bordande faststälda terminen hade redan tilländagått, hvarför 
vederbörande förständigades att i behörig ordning söka förläng
ning i densamma. 

Utdikning och odling af Hellestads och Floby mader, be
lägna dels i Hellestads socken och Gäsene härad af Elfsborgs 
län, dels i Floby socken och Vilske härad af Skaraborgs län. 
Af de upptagna dikena hade endast Vistabolmskanalen och 600 
meter af hufvudkanalen fullt djup. Hufvudkanalens bredd var 
deremot något större än förslaget uppgifvit, hvilket ansågs till 
en del ersätta hvad som felade i djupet. Af de mindre s. k. 
»öfriga diken» voro 81 procent af deras längd upptagna, ehuru 
dimensionerna på ställen, der marken var hård, befunnos vara 
mindre än enligt planen. 

Afdikning och odling af vattenskadade marker, tillhörande 
egendomen Ellenö inom Torps socken i Valbo härad. Sedan 
näst föregående besigtning hade arbetet fortskridit med berg
sprängning i afloppskanalen till fulla dimensioner å en sträcka 
af 240 meter samt gräfningar af afloppskanaler till en längd af 
690 meter och af sidokanaler till 420 meters längd. Den ym
niga nederbörden under sommaren hade hindrat arbetets full
bordande till föreskrifven tid, hvarför låntagaren anmodades 
begära förlängning af arbetets sluttermin. 

Afdikning och odling af sank mark, tillhörande hemmanet 
Tydjesäter, ett mantal, i Lerdals socken och Valbo härad. 
Hela dikningen var med undantag af 170 meter laggdike i 
norra ändan, utförd i enlighet med de i planen föreskrifna di
mensioner. Af odlingsarbetet återstod endast en åttondedel, 
och numera utgjorde den besådda delen en tredjedel af- hela 
odliugsområdet. Äfven nu gjordes anmärkning emot den ut-
gräfda jordens uppläggning för nära kanalbrädden. 

Torrläggning af sänka marker omkring ån Nossan, till
hörande Bibbingsbergs säteri samt flere byar och hemman inom 

4 
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dels Kuttings härad af Elfsborgs län, dels Barne härad af 
Skaraborgs län. Arets ogynsamma väderlek hade hindrat ar
betets bedrifvande till ämnad utsträckning. Emellertid hade 
berg- och jordschaktningar utförts till Lillans utlopp, så att 
större delen af berg och omkring två tredjedelar af jord från 
denna sträcka bortförts. 

Invallning jemte afdikning och odling af sank mark, till
hörande Knöttkärr, Mörtebol och Näs i Åmåls socken af 
Tössbo härad. Afloppskanalen och det vestra afloppsdiket voro 
till fulla dimensioner utgräfda, och å det östra afloppsdiket åter
stod endast 340 meters gräfning. Vallarne voro äfven i det 
närmaste färdiga, hvarjemte alla tvärdiken voro upptagna. Rens
ning och putsning tarfvades öfver större delen af arbetet. Af 
den till odling bearbetade arealen bar största delen rika skör
dar af hafre, råg, klöfver och timotej. 

Reglering af Trombäljeån samt afdikning och odling af 
vattenskadade marker, tillhörande Trombäljen, Skärbo, Södra 
och Norra Laxfisket, Lilla Kopperud, Rotenäs och Thorsbo 
jemte Trombäljens soldatstom i Frändefors socken, Sundals 
härad. Dammen och de båda for vattenafledningen hinderliga 
qvarnarna voro rifna och undanskaffade. Bergsprängningen för 
kanalen var i det närmaste fullbordad till behörigt djup och 
bredd. Bottnen behöfde rensas från sten. 

Under år 1890 inspekterades äfven underhållet af den re
dan år 1878 afsynade 

Sänkningen af Tydjesjö och Tydjeå inom Dalslands, Tydje 
och Tössbo socknar af Tössbo härad. Förutom rensning af 
kanalerna, hvarom sänkningsbolaget redan fattat beslut, ehuru 
den under sommaren regniga väderleken hindrat dess utförande, 
anmärktes särskildt å kanallinien mellan Tydjesjön och Forsnäs, 
hurusom den enligt faststäld plan anlagda kanalen blifvit vid 
Bergslagsbanans anläggning af jernvägsbolaget fyld och en an
nan kanal ett stycke på sidan om den förra i dess ställe upp
tagits, genom hvilken förändring kanalen emellertid måst dra
gas i skarpa krökningar, då den förut haft en nästan fullkom
ligt rät rigtning. Äfveuså hade de af fyllningarna för jernvägs-
banken och brofästena orsakade sjunkningar vållat uppskjutning 
af den lösa dyjorden åt sjön. Sedan dessutom vattenarean ge
nom anläggningen af den höga jernvägsbanken minskats, blef 
flodvattnet i betydlig mån hindradt i sitt framrinnande, hvari-
genom skada orsakades de ofvanför belägna genom sänkningen 
vunna odlingarna. För att afhjelpa dessa af jernvägsanlägg-
ningen orsakade olägenheter borde emellertid afloppskanalen 
utvidgas och fördjupas såväl ofvanför som nedom jernvägsbron, 
i öfverensstämmelse med den ritning, som inspektionsförrättaren 
på sänkningsbolagets begäran efter undersökning och uppmät
ning å stället upprättade. Bolaget hade äfven för afsigt att 
hos jernvägsbolaget framställa yrkande om detta arbetes ut
förande på sistnämnda bolags bekostnad. 

Vermlands län. 

Sänkning af sjön Faen och Bytjärnen i Brunskogs socken. 
På olika ställen hade upptagits tillsammans omkring 3,900 kbm. 
jord. De vid förra besigtningen anmärkta bristerna voro del
vis afhjelpta. 

Sänkning af Lilla Emsen samt uttäppning af Markvatten-
sjö» och Lillsjön inom Orums, Frykeruds och Nors socknar, 

Grums och Kils härad. Kanalen genom Markvattensjöns bot
ten hade vidgats på en längd af 620 meter, rensningar i ut
loppet voro verkstälda, hvarjemte doseringarne derstädes hade 
förstärkts genom nedsättning af trävirke. 

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

Utdikning af Helgeby mosse och rätning af Magebäcken 
i Silleruds socken af Nordmarks härad. Magebäcken kräfde 
endast rensning på åtskilliga anvisade ställen, hvaremot å mos
sen dikena i allmänhet gått igen till följd af mossens sättning, 
gräsväxt och igenslamning. En grundlig rensning af densamma 
föreskrefs derför, livars utförande vederbörande emellertid i an
ledning af socknen i öfrigt åliggande dryga utgifter för all
männa arbeten önskade få fördela på flere år. 

Utdikning af nitton myrar, tillhörande Hollandstorp, Häst
berget, Röjdåsen, Nolla, Holmängen, Hällsjön, Stenbråten, 
Käppastorp, Qvistberg och Kockatorp, Röna samt Sörmark i 
Östmarks socken och Fryksdals härad. A den del af de ut
dikade myrarne, der odling företagits, voro dikena i allmänhet 
nöjaktigt underhållna, hvaremot för öfrigt något underhålls
arbete ej syntes hafva förekommit. Föreskrift lemnades om 
hvad i sådant afseende erfordrades. 

Utdikning af Hvit-, Olera-, Kalfskinns- och Snarmyrarne, 
Örtjärnen och Bäckängen, belägna i Sörmarks och Milhnarks 
hemman i Östmarks socken. Utdikningen vid Bäckängen och 
utloppet ur Örtjärnen föranledde ej anmärkning. Rörande öf-
riga delar af företaget gåfvos särskilda föreskrifter om behöfligt 
underhållsarbete. 

Utdikning af Leruds- och Mölnerudstjärnqrne samt vatten
skadade egor vid Önneby och Ohleby i F&yksände socken, 
Fryksdals härad. Rensningar hade företagits, ehuru förnyade 
sådana behöfdes och anbefaldes. 

Sänkning af Hänsjön i Fryksänåe socken. Hufvudkanalen, 
som syntes hafva genom strömdraget både utvidgats och för
djupats, behöfde endast befrias fiån nedrasade stenar. Jernnäs-
vikskanalen och Butjärnskanalen tarfvade grundlig upprensning. 
De öfriga kanalerna befunnos vara i temligen godt skick, ehuru 
nedrasade stenar samt uppvuxna buskar o. d. skulle från dem 
bortföras. 

Samtliga vid besigtningen anmärkta brister förständigades 
vederbörande att afhjelpa. 

Utdikning af Kjeltkerudssjön, Bondtjärns-, Stengårds-, 
Annebohlsmossarne samt Långmyrarne, tillhörande hemmanen 
Kjellkerud, Stengård, Utterbyn, Röbjörkeby och Önneby i Fryks-
ände socken. Kanaler och diken voro i allmänhet temligen väl 
bibehållna. Rensning erfordrades på flere ställen, och meddela
des föreskrift om verkställande deraf. 

Östra distriktet. 

Jönköpings län. 

Reglering af Bjelkaruméån mellan Bjelkarum och Ryds 
qvam för torrläggning och odling af vattenskadade marker, 
tillhörande hemmanen Ryd, Karlstorps herregård, Vimmarp, 
Nyboda, Husnäs och Gripslund i Karlstorps socken samt Näs 
och Bjelkarum i Kråkhults socken, Östra härad. Såväl hufvud-
afloppet som dikena voro ordentligt och väl utförda. 
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Utdikning och odling af mark, tillhörande Stråkeved i 
Käfsjö socken samt Häradsö, Södra Nässja, Nässja Vester-
gård och Ledas i Åkers socken, Östbo härad. De flesta back-
dikena voro ordentligt upptagna, likasom alla afloppsdiken, hvilka 
dock behöfde rensas, så snart marken hunnit stadga sig. 

Torrläggning af nordöstra delen af Storemosse, belägen 
inom Stråkeveds och Svanö hemman af Käfsjö socken samt 
Häradsö, Nässja, Ledas och Galtås hemman i Åkers socken 
af Östbo härad. Af arbetet, som var väl utfördt, återstod nu 
endast en åttondedel af dikningen samt ombyggnad af några 
broar. Den rikliga nederbörden hade omöjliggjort rensning af 
kanalerna. 

Afdikning och odling af mark, tillhörande Glömminge 
säteri i Solberga socken, Södra Vedbo härad. Afloppsdiket 
var upptaget å en längd af omkring 500 meter, och öster om 
denna sträcka hade 2'5 hektar uppodlats samt besatts med hafre. 
Egendomen hade bytt om égare, och ämnade den nuvarande 
icke fortsätta med dikningen eller odlingen, emedan han ausåg, 
att odlingen af den mycket stenbundna marken blefve för dyrbar. 

Afdikning af frostförande mossmark, tillhörande egen
domen Stora Hultrum inom Vireda socken, Norra Vedbo hä
rad. Stora afloppsdiket var färdigt jemte två tredjedelar af det 
vester derom belägna. En tredjedel af tvär- och smådikena 
hade fullbordats. 

Afdikning af mossar, tillhörande hemmanen Mölnehult, 
Mossébo, Tranebo och Mångarébo i Våthnlts socken, Vestbo 
härad, öfver hälften af dikningen var fullbordad. Arbetet 
bedrefs med omsorg, och hade några smärre fördelaktiga för
ändringar i afseende på smådikena vidtagits. 

Afdikning och odling af sänka marker, tillhörande hem
manet Häradsköp i Åkers socken och östbo härad. Den öster 
om gården belägna marken var fullständigt afdikad och upp
odlad samt bar rik skörd. A den vester derom liggande delen 
af arbetet var hufvudgrafven upptagen till landsvägen och od
lingsarbetet påbörjadt. 

Afdikning och odling af sänka marker, tillhörande hem
manet Bössjarp i Byarums socken inom Östbo härad. Den 
vestra delen var fullbordad. Öster om gården var hufvudgraf
ven till halfva sin längd uppdikad. 

. Utdikning af Gullarps mosse under Källunda säteri i 
Karda socken af Östbo härad. Hufvudgrafvarne och omkring 
en åttondedel af bigrafvarne voro upptagna, hvadan ungefär en 
fjerdedel af hela arbetet knnde anses vara fullbordad. 

Kalmar län. 

Invallning af mark, tillhörande hemmanen och byarne 
Stäflö säteri, Södra Stäflö, Visslö, Asko, Stäflö, Herräng, 
Vesterslätt och Görbäck i Kläckeberga, Åby och Förlösa sock
nar. Arbetet var nästan färdigt, och endast ett par afiopps
diken, några smådiken samt rensning i hufvudgrafvens nedre 
del återstod. Vattenuppfordringen var ej tillfredsställande, eme
dan de för länshållniugen begagnade apparaterna voro temligen 
bristfälliga. Likväl bar en del af det invallade området vacker 
skörd, och trots den regniga väderleken hade ej kanalerna fylts 
af vattnet. 

Sänkning af Borge- och Vedbormträsken för torrläggning 
och odling af vattenskadad mark, tillhörande byarne Vedborm, 
Flackböle, Skogsby, Vedby och Binnerbäck samt Högby prest-

gård i Högby socken å Öland. Hufvuddiket var fåwiiggräfdt 
och broar deröfver å behöriga ställen uppförda, lleveterings-
murarne voro uppbyggda till föreskrifven längd med undantag 
af 100 meter i dikets öfre kant, hvartill den erforderliga ste
nen, som måste uppsökas långt derifrån, icke kunnat ännu fram
föras. En mindre del af den uppförda reveteringsmuren skulle 
omläggas och diket rensas från nedrunnen sand. 

Invallning, torrläggning och odling af sänka marker, be
lägna å egorna till hemmanet Skällenäs N:o 1 eller den s. k. 
Bergqvara gård i Söderåkra socken inom Södra Möre härad. 
Brist på arbetare samt den regniga väderleken hade hindrat 
allt arbete. Egaren har af Eders Kongl. Maj:t medgifvits två 
års förlängning af arbetstiden. 

Afdikning och odling af vattenskadade marker till Södra 
och Norra Gärdslösa, Sättra, Östra Sörby, Jordfläta, Jemsjö, 
Hagby, Störlinge, Galltorps säteri och Lindby i Gärdslösa 
socken på Öland. Dikningen var helt och hållet fullbordad. 
Välbehöflig rensning af dikena hade hindrats af vattenflöde. 

Sänkning af sjön Byningen jemte torrläggning och odling 
af mark till egendomen Byningsnäs samt byarne och hemma
nen Näshult, Åkerö, Drageryd, Forsaryd, Trånshult, Gäss-
lingsäng, Lumsebo och Mörlunda utjord i Mörlunda och 
Högsby socknar, Aspelands och Handbörds härad. Arbetet 
var med den af Eders Kongl. Maj:t nådigst medgifna ändring 
till alla delar färdigt. 

Afdikning och odling af mark, tillhörande 1/a mantal 
Hällerum litt. a inom Tuna socken och Handbörds härad. 
117 meter af hufvudgrafven C. D. samt tvenne mindre diken 
om tillsammans 200 meters längd återstodo att utföra. 

Sänkning af Hultnässjön för torrläggning och odling af 
vattenskadade egor till byarne Elmhult, Hultsnäs, Långemåla, 
Bota och Bötterum i Långemåla socken af Handbörds härad. 
Arbetet var i sin helhet fullbordadt. 

Afdikning och odling af mark, tillhörande Skurabäcks 
och Farshults byar i Fagerhults socken, Handbörds härad. 
Hufvudgrafven var färdig och af långdikena, som voro under 
arbete, återstod högst en fjerdedel. 

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 befans vara fullt färdigt. 

Torrläggning och odling af Kohagsflyet å egorna Ull 
Fagerhults pastorsboställe i Fagerhults socken, Handbörds 
härad. Hufvudgrafven var helt och hållet upptagen, ehuru den 
behöfde rensas, samt ungefär hälften af tvärdikena fullbordad. 

Sänkning af Öjesjön samt torrläggning och odling af 
mark, tillhörande hemmanen Bölemåla N:ris 1 och 2, Holme-
ryd, Ekeryd, Kåreryd och Nyemåla i Kråksmåla socken, 
Handbörds härad. Arbetet, som utföres på entreprenad, hade 
fortgått så, att en sträcka på 900 meter af hufvudkanalen var 
färdiggräfd och omkring 200 meter voro under arbete med 
12—15 man dagligen. Markens lösa beskaffenhet hade vållat 
uppskjutningar i bottnen på den under arbete varande delen, 
hvarför vederbörandes uppmärksamhet fästes på nödvändigheten 
att låta vattnet, genom dess framsläppande från de omgifvande 
sänka markerna, utsina ur jorden, innan dikningen fortsattes 
på djupet i den lösare marken. 
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Afdikning och odling af mark, hörande till kyrkoherde
bostället i13/20 mantal Hélleberg N:o 1 i Vestra Eds socken, 
Norra Tjusts härad. Arbetet var till alla delar fullbôrdadt 
enligt den faststälda planen. 

Afdikning och odling af vattenskadad mark, tillhörande 
Karås i Repplinge socken och Vestra Sörby, Vipetorp, Peters
holm samt Högsrums komministersboställe i Högsrums socken, 
Ölands Norra Mot. Omkring 770 meter af hufvudgrafven voro 
ordentligt uppdikade, hvarjemte bron för vägen till Vestra.Sörby 
hade ombyggts. 

Afdikning 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. De sedan flere år till
baka upptagna afloppsgrafvarna hade icke tillbörligen under
hållits, utan voro till stor del igenvuxna och uppslammade, hvar-
förutoni stödjemurarne delvis nedrasat. Arbetsdirektionen ålades 
att före nästa års höst företaga en grundlig upprensning af de
samma. 

Afdikning och odling af vattenskadad mark, tillhörande 
byarne Fagerhult, Gunnarsbo, Abro, Lundholm, Sandslätt, 
Linnersmåla och Haraldsmåla inom Ryssby och Alems sock
nar. Vattenaflednings- och afdikningsarbetet var fullständigt 
utfördt. 

Sänkning af Granhultsjön och afdikning samt odling af 
vattenskadad mark, tillhörande JBockara by samt indragna 
piparebostället Granhult i Mörlunda och Högsby socknar. Ar
betet med afdikningen var färdigt med undantag af ett mindre 
omkring 250 meter långt dike inom Bockara bys sjöängar, hvil-
ket emellertid ansågs kunna i enlighe tmed jordegarnes önskan 
uteslutas från arbetsplanen. 

Afdikning och odling af mark, tillhörande byarne och 
hemmanen Södra Räckebo, Hullingsmåla, Hvitemåla, Njute-
mäla, Haraldsmåla, Kannemåla och Norra Näfra i Alems 
och Ryssby socknar af Stranda och Norra Möre härad. Alla 
kanalerna voro fullbordade, men måste, innan de kunde för af-
syning godkännas, undergå en ytterligare rensning från upp-
slamning och igenväxt. 

Sänkning af Lillesjön, Våmbsjön och Rorgegöl för torr
läggning af vattenskadade marker å egorna till Haddetorp, 
Hellinge, Grönviken, Stora Bölö, Rorg, Rosenvik, Stora Aby, 
Stora Sinnerstad och Mörlunda byar och hemman i Mörlunda 
socken, Aspelands härad. Arbetet var fullständigt utfördt. 

Afdikning och odling af Flymossen, tillhörande indragna 
och för statsverkets räkning utarrenderade militiebostället Slät-
tingebygd N:o 2, 3/t mantal i Kristvalla socken, Norra Möre 
härad. Vattenafledningsarbetet var färdigt med undantag af 
200 meter utaf hufvudkanalens öfre del. 

Gotlands län. 

Afdikning af Hongänna myr med sänka marker, till
hörande hemmanen Orlejfs, Stockvik, Simunde m. fl. i Öja, 
Vamlingbo och Hamra socknar. Af vattenafledningen återstod 
endast en del gräfningar i den s. k. Hamrakanalen och afloppet 
från hemmanet Bergvide. 

Torrläggning och odling af vattensjuka marker, tillhörande 
hemmanen Skäggstäde, Suderbys, Ammunds m. fl. i Kallunge, 

Ekéby, Hejnums och Hejdeby socknar. Endast bottenrensnin
gen återstod. 

Torrläggning af Sipphage och Rondhage myrar, belägna 
inom Grante bys område i Hejnums socken och hemmanen 
Uppuse, Räls annex, Ösarfve, Gute och hospitalslägenheten 
Rälgåker i Räls socken. Hufvudkanalen var utförd och bi-
grafvarna voro under arbete. 

Afdikning af Hästnäs myr, tillhörande Stora och Lilla 
Hästnäs inom Visby norra landsförsamling samt hemmanen 
Rläsnungs, Vestkinde kyrkoherdeboställe, Kaungs m. fl. i Vest-
kinde socken. Med undantag af dels bottenrensning i hufvud-
afloppet från dess södra ändpunkt till hemmanet Bläsnungs, dels 
ock uppförande af en stödjemur i kanalen vid sektionen N:o 31, 
der sidodoseringen var större än den tillåtna, var arbetet i öf-
rigt färdigt. 

Afdikning och odling af Norrvange myr, tillhörande hem
manen Norrvange, Sudervange och Angelsbo i Lärbo socken. 
Större delen af vattenafledningen var fullbordad. 

Afdikning af vattenskadad mark, tillhörande 3/,6 mantal 
Stenstuge i Vesterhejde socken. Hufvudkanalen var under ut-
gräfning. 

Skaraborgs län. 

Reglering af Rergmossebäcken jemte afdikning och od
ling af vattenskadade egor, tillhörande Kroken, Lund, Kola
mossen m. fl. hemman, inom Svenstorp, Versås och Kyrke-
falla socknar. De rensningsarbeten, som vid nästföregående 
inspektion ålades arbetsdirektionen att verkställa, hade ej på 
behörigt sätt utförts, hvadan direktionen ytterligare förständi-
gades att låta företaga erforderliga bottenrensningar i samtliga 
kanaler. 

Afdikning och odling af mossar, tillhörande Långholmen 
och Rogestorp i Luttra socken, Vartofta härad. Arbetet för 
vattenafledningen och afdikningen var fullständigt utfördt. 

Sänkning af Slafsan jemte torrläggning och odling af der-
invid belägna marker, tillhörande Åstorp, Rackerud, Åkarp 
m. fl. hemman inom Valtorps, Högstena, Tiarps och Karleby 
socknar. Vattenafledningsarbetet var i det närmaste afslutadt. 

Afdikning och odling af egor, hörande till Sörby Store
gården, Svenstorp, Halsarp, Kinneveds kyrkoherdeboställe, 
Klockaregården, Kyrkogården, Hassla Östergård och Lagers
torp i Kinneveds socken, Frökinds härad. Det var ännu obe
stämd t, huruvida detta endast till en mindre del påbörjade ar
bete komnie att fullföljas. Flêre af gårdarne hade nämligen 
ombytt égare. 

Afdikning och odling af mark, tillhörande Falköpings stads 
kyrkoherde- och komministersboställen. Arbetet var. visserligen 
ej heller ännu påbörjadt, emedan den boställshafvare, som sökt 
lånet, för ett år sedan afflyttat, men antogs det oaktadt komma 
till utförande. 

Sänkning och reglering af Skeppsbro-, Götlunda- och Snar-
vadsbäckarne samt torrläggning och odling af marker, till~ 
hörande byarne och hemmanen Lunna skrifvaregården, Göt
lunda by m. fl. i Götlunda, Flistads och Vads socknar, Vadsbo 
härad. Arbetet för vattenafledningen och afdikningen var full
ständigt utfördt. Endast vissa åtgärder återstodo, som af Eders 
Kongl. Maj:ts Jernvägsstyrelse bestämts för skydd emot utskär
ning vid jeruvägsbron öfver Götlundabäcken. 
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Mellersta distriktet. 

Stockholms län. 

Sänkning af sjöarne Lommaren, Ludden, Malstasjön, 
Frötuna kyrksjö samt Oppsjön jemte odling och dikning af 
mark, tillhörande Norrtelje stad och åtskilliga hemman inom 
Frötuna, Malsta, Estuna, Husby och Skederids socknar. Af 
arbetet återstod endast rensningar i Skederids- och Rösaåarne, 
äfvensom uppförande af en bro öfver Husbyån vid Penningby. 
Jorden i Husbydalen befans vara af utmärkt god beskaffenhet, 
men kring Lommaren består den af mossjord. 

Afdikning och odling af sänka marker, tillhörande Tibble 
boställe, Fröby, UUentuna m. fl. inom Husby Långhundra, 
Skepptuna och Vidbo socknar. Fortfarande stod arbetet på 
samma ståndpunkt som förut. 

Sänkning af Långsjön, Kundbysjön och Björken med af
dikning och odling af mark, tillhörande lomta, Brosätra, 
Töfvalite, Salmunge m. fl. hemman inom Rimbo och Skederids 
socknar. Vid besigtningen befans arbetet vara fullbordadt. 

Sänkning af sjön Elfviken samt afdikning och odling 
af sänka marker, tillhörande Nynäs, Björsta, Vidby fidei
kommiss, kyrkoherdebostället Muskösund m. fl. hemman i 
Ösmo socken. Arbetet var fullbordadt. 

Sänkning af Ekasjön samt afdikning och odling af vatten
skadade marker, tillhörande Vestra och Östra Eka m. fl. i 
Estuna socken. Afloppsgrafven hade upptagits fram till sjön, 
men som eu del af marken derstädes bestod af gungfly, hade 
grafsidorna skjutit tillsammans. Längre ned hade grafven äfven 
vuxit igen. Till följd af dessa omständigheter föreskrefs rens
ning. 

Afdikning och odling af vattenskadade marker, tillhörande 
ett mantal Jumsta i Tveta socken. Nästan hela företaget be
fans vara fullbordadt och lofvade ett godt resultat i ekonomiskt 
hänseende. 

Sänkning af sjöarne Rutten, Utålsviken och Långtögen 
samt afdikning och odling af vattenskadade marker i Vätö 
socken. Arbetet var påbörjadt mellan Långtögen och Utåls
viken, men hade afbrutits till följd af tvist med egaren till en 
qvarn, som behöfde utrifvas. 

Sänkning af sjön Gullungen samt afdikning och odling 
af mark, tillhörande Mälby m. fl. i Rö och Skederids socknar. 
Arbetet hade fortskridit så, att sjelfva sjösänkningen ansågs 
kunna under året ega rum. 

Sänkning af Vallentunasjön samt afdikning af vatten
skadade marker i Fresta, Täby och Vallentuna socknar af 
Banderyds skeppslag och Vallentuna härad. Den befintliga, 
för vattenafledningen hinderliga qvarnen var utrifven och af-
loppet från sjön i det närmaste fullbordadt. 

Afdikning och odling af mark, tillhörande Kåtorp, Söderby, 
Linderis, Göringe, Häfverö prestgård, Hofgården m. fl. hem
man i Häfverö socken och skeppslag. Vattenaflednings- och af-
dikningsarbetet var färdigt, ehuru anmärkning gjordes angående 
några brister, som sedan afhjelpts. 

Afdikning och odling af Stangan, tillhörande Neder Söder-
by, Norr Rangsta och Trollsta utjord i Sorunda socken. Vatten
aflednings- och afdikningsarbetet var fullbordadt och afsynades. 

Afdikning och odling af vattenskadade marker, tillhörande 
Ytterby, Mälby och Boda i Börstils socken och Frösåkers 
härad. Vattenafledningen uppgafs vara fullbordad redan år 
1888, men kanalen behöfde rensas, hvarom arbetsdirektionen 
skriftligen förständigades. 

Afdikning och odling af vattenskadade odlingslägenheten 
Svedjan, tillhörig hemmanet âl/2 mantal Ahla i Vassunda 
socken och Erlinghundra härad. Vattenaflednings- och dik-
ningsarbetet var fullbordadt. 

Sänkning af Frösjön och Flagsjön samt dikning och od
ling af sänka marker, tillhörande Norr Henninge, Söder Hen-
ninge och Ahlby byar i Ununge socken äfvensom Skenninge 
by i Edsbro socken inom Närdinghundra härad. Vattenafled
ningen var till största delen utförd. 

Sänkning af Vikarsjöarne samt afdikning och odling af 
mark, tillhörande Långalma, Nolsterby, Mälby, Ytterby, Tuslcö 
och Svarta i Börstils socken, Frösåkers härad. Vattenafled
ningen var påbörjad och det i arbetsplanen för året beräknade 
arbetet antogs blifva inom derför angifven tid utfördt. 

Upprensning af Eckarån samt afdikning och odling af 
mark, tillhörande Anno m. fl. hemman i Valö socken. Hela 
vattenafledningen och större delen af dikningen voro fullbor
dade, hvarvid emellertid anmärktes, att den hvälfda Eckaråbron 
behöfde lagas genom ommurning af nordöstra vederlagshörnet 
och fyllning af hvalfvets fogar. Vid Rofsätra erfordrades en 
mindre rensning i ån på omkring 30 meters längd. 

Sänkning af sjöarne Trehörningen och Lingonsjön samt 
afdikning och odling af vattenskadade marker, tillhörande by-
arne och hemmanen Söderby m. fl. i Närtuna socken samt 
Adamsberg och Stafsätra i Rimbo socken. Fiskåsqvarnen var 
utrifven och kanalgräfningen hade påbörjats. 

Upsäla län. 

Sänkning af Gårsjöame samt afdikning och odling af 
mark, tillhörande Tobo m. fl. hemman i Tegelsmora och Tierps 
socknar samt Smedby m. fl. i Vendels socken. Förutom hufvud-
afloppet voro de flesta större grafvarne på området vester om 
Upsala— Gefle jernväg redan fullbordade, hvarjemte omkriug 
100 hektar voro odlade och besådda med hafre. 

Afdikning och odling af vattenskadade marker inom Vittja, 
Saringe, Norr och Öster Edinge byar af Tuna socken och 
Olands härad. Emot det utförda arbetet anmärktes, att mindre 
rensningsarbeten erfordrades på några ställen, att kanalen ge
nom berget framför Saringe behöfde fördjupas samt att om
byggnad kräfdes till större eller mindre del å flere af broavne; 
hvarom allt arbetsdirektionen erhöll skriftligt besked. 

Södermanlands län. 

Uttappning af Rudsjön samt torrläggning och odling af 
mark till Sörby i Torsåkers socken, Rönö härad. Arbetet 
var, i hvad det afsåge grafvar och diken, nästan färdigt. Mar
ken omkring sjön hade redan vunnit sådan stadga, att den 
kunnat odlas. Sjelfva sjöbottnen torde deremot aldrig kunna 
torrläggas till det djup planen förutsatt. 

Utdikning och odling af vattensjuka marker, tillhörande 
egendomen Nygård, genom torrläggning af sjön Molken och 
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reglering af sjöarne Hissingen och Kråksjön i Flöda och Ju-
lita socknar. Nästan alla hufvudgrafvarne voro upptagna. Sjön 
Molkens botten, af hvars 35 hektar 7 voro odlade, hade efter 
aftappningen betydligt satt sig. Sjön Hissingen var ännu ej 
aftappad. Emedan den mark, som ofvanför Hissingen ligger 
kring Kråksjön, består af hvitmossa och derför ej lönar att 
odla, var man betänkt på att söka befrielse från dess torrlägg
ning. 

Afdikning och odling af mark, tillhörande Värhulta sä
teri i Vestermo socken, Vester Rekarne härad. Större delen 
af grafvarne var upptagen, och en del af marken, som visat sig 
vara af ypperlig beskaffenhet, hade redan odlats. Stafviks-
mossen, som består af hvitmossa, kan dock ej med fördel odlas. 

Invallning och odling af vattendränkta ängs- och moss
marker vid egendomen Råclcelsta inom Helgesta socken, Vill-
åttinge härad. De mot sjön Båfven gående dammarne, som 
omsluta den östra delen, voro fullbordade, men af grafvarne 
hade endast en mindre del upptagits. En för ändamålet upp
satt centrifugalpump ansågs kunna hålla området vattenfritt. — 
Den vestra delen var invallad, och de flesta af de större graf
varne voro upptagna. Tvenne af en lokomobil dragna skruf-
pumpar, hvilka upptogo 0·4 kbm. vatten i sekunden, förmådde 
likväl ej uppfordra det fråu flere i en grusås befintliga källor 
kommande vattentillflödet. — Den tredje delen af området, Ut-
ängen, var till en del afdikad, ehuru botteiibredden i den graf 
uti den vestra invallningen, som skall mottaga vattnet, var för 
ringa för att öfversvämning af mellanliggande marker skulle 
kunna undvikas. 

Afdikning och odling af Vettkärret, tillhörande Venne-
vads gård i Vestra Vingåkers socken, Oppunda härad. Ar
betet var i det närmaste fullbordadt. 

Afdikning och odling af vattensjuk mark, tillhörande Ry-
ningsbergs säteri i Husby socken, Östra Rekarne härad. Ar
betet var i det närmaste färdigt. 

Afdikning medelst invallning samt odling af vattensjuka 
marker, tillhörande Edeby säteri i Helgarö socken. Den mindre 
vallen var till hälften utfyld och den större var påbörjad. En 
vindpump var under uppsättning, och en skrufpump var an
skaffad ehuru ännu ej uppsatt. Den i förslaget upptagna ält-
väggen för en del af vallarne befans i anseende till markens 
fasta beskaffenhet vara öfverflödig. Afståndet mellan vallen och 
den derinnanför beräknade afloppsgrafven — enligt förslaget 3 
meter — ansågs böra ökas på den sträcka, der markens bärig
het var mindre tillfredsställande. 

Afdikning och odling af ängs- och mossmarker, tillhörande 
Klefva säteri i Björnlunda socken, Daga härad. Aflopps
grafven var till nästan hela sin längd bearbetad, men ej ut-
gräfd till fullt djup. 

Hjelmarens regleringsdam vid Hyndevad var fortfarande i 
fullgodt skick. — Under året har sjöns lägsta vattenstånd varit 
26 cm. öfver faststälda högvattengränsen. Högvattnet har un
der loppet af 14 dagar (20 April—4 Maj) öfverskridit den för 
högvattenytan bestämda nivå med högst 4·5 cm. — Aftapp
ningen, som för arbetsdygn har varit lägst 13-7 kbm. i sekun
den och högst 125'0 kbm., har under största delen af året lem-
nat vattenverken full vattentillgång. 

Örebro län. 

Afdikning och odling af vattenskadad mark, tillhörande 
1/2 mantal Slyte N:o 2 i Lillkyrka socken. Den största delen 
af dikningsarbetet var utförd. 

Afdikning och odling af valtendränkt mark, tillhörande 
gårdarne Nynäs m. fl. i Ekeby och Sköllersta socknar. Ar
betet var färdigt. 

Afdikning och odling af mark till Bärsta och Ytterby i 
Stora Mellösa socken samt Norrbyås, Husön och Sörön i Norr-
byås socken. Arbetet befans vid besigtningen vara fullbordadt. 

Afdikning och odling af sänka marker, tillhörande u/u 

mantal Kahlsta by i Sköllersta socken. Afsyningsbevis lemna-
des vid besigtningen. 

Afdikning och odling af vattenskadad märk, tillhörande 
Valsta by i Askers socken. Vid inspektionen lemnades af
syningsbevis. 

Sänkning af Finnåkerssjön jemte afdikning och odling af 
mark, tillhörande Österhammar m. fl. i Fellingsbro socken. 
Hufvudgrafven förbi Österhammar hade nu blifvit färdig, och 
sjön var sänkt, så att endast 0·3 meter af sänkningsdjupet åter
stod. Sjöbottnen var ovanligt lös, till följd hvaraf vattnet med
fört en mängd slam, som sedermera lagt sig på den nedanför 
belägna marken. Arbetet hade derför måst inställas, tills bott
nen vunnit nödig stadga. 

Vestmanlands län. 

Reglering af Storsjön och dess utlopp Fager ån jemte af
dikning och odling af vattenskadade marker i Möklinta socken. 
Den vid Fageråns utlopp i Hallaren förut befintliga Hillersbo 
qvarn var helt och hållet utrifven; vattendraget hade fördjupats 
till ilen straxt derofvanför liggande sänka marken. Ett mindre 
mudderverk för åns upprensning genom denna mark hade an
skaffats. 

Nedre norra distriktet. 

Kopparbergs län. 

Sänkning af sjön Hönsan samt afdikning och odling af 
Stor- och Hönsmyrarne, tillhörande byarne Anstahyttan m. fl. 
inom Stora Skedevi, Husby och Hedemora socknar. Sedan 
sista besigtningen hade till följd af högt vattenstånd intet ar
bete verkstälts. 

Afdikning af frostförande kärr- och mossmarker, till
hörande hemmansdelar inom Öster Myckelängs by i Elfdalens 
socken. Arbetet hade under sommaren påbörjats, men föga 
fortskridit. 

Följande redan afsynade arbeten inom länet hafva under 
år 1890 med hänsyn till underhållet inspekterats: 

Afdikning af Murmästarbomyrarne, tillhörande Mur-
mästarbo, Kraftsbo m. fl. byar i Stora Skedevi socken. Dikena 
skulle rensas under hösten, hvilket äfven var af behofvet på-
kalladt. Några nämnvärda odlingsarbeten hade icke blifvit ut
förda; meu företaget hade hufvudsakligen afsett förminskande 
af frostländigheten å förut odlad mark. 

Afdikning af Tvärhandsmyren, tillhörande Skuggbo, Pi-
parbo, Skinnarbo m. fl. byar i Stora Skedevi socken. Hufvud-



BESIGTNINGAR Å VATTENAFTAPPNINGSARBETEN. 31 

afloppet behöfde rensas. Hela myren var odlad och lemnar 
årligen goda skördar. 

Afdikning af Fernmyren och Låset samt sänkning af 
Svarttjern inom Davidshytte m. fl. byar i Hedemora socken. 
Afloppskanaler och diken voro i försvarligt skick. Myrarne voro 
till största delen odlade. 

Afdikning af sank mark, Ullhörande Klämshyttans by i 
ffedemora socken. Grafven från Biskopsbo var i närheten af 
byn uppgrundad, hvadau rensning deraf föreskrefs. Den af-
dikade marken var till största delen odlad. 

Rätning af Rudbäckcn och Dalbäcken samt utdikning af 
Körsängssvalet m. fl. i Stora Tuna socken. Afloppsgrafvar 
och diken voro utan anmärkning underhållna. Den tillstötande 
marken är odlad. 

Gefleborgs län. 

Sänkning af sjön Skredvik samt afdikning och odling af 
vattenskadade marker i Rogsta socken. Afdikningen och odlin
gen voro i öfverensstämmelse med planen fullbordade. 

Ytterligare sänkning af Ostanbräck- och Wijsjöarne samt 
fortsatt reglering af Hallsta ån för torrläggande och odling 
af vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Wij, Tholsta 
tn. fl. i Helsingtuna socken samt 

Afdikning af frostförande mossar inom byarne Ilållsta, 
Fläsbro m. fl. inom samma socken. Wijsjön var säukt. Större 
delen af Östanbräcksjöns aflopp var upptagen. Emot den öfver 
kanalen af sten uppförda landsvägsbron gjordes anmärkning 
angående betäckningsskiftet, som utgjordes af för små stenar. 

Sänkning af Lilla Flaten, Svant-, Lind- och Långsjöarne 
jemte utdikning af den s. k. Stora Finnböle mosse och Muren 
samt Åsellsmyren, tillhörande hemman i Hedesunda socken. 
Afloppet från Lindsjön mellan pålarne VI och XXVI äfvensom 
Långsjöns och Lilla Flatens aflopp samt grafven genom Stygg
myren, Stora Finnböle mosse och Muren jemte större delen af 
trenne diken voro upptagna. 

Sänkning af Hille- och Julsjöarne för torrläggning och 
odling af vattenskadade marker, tillhörande åtskilliga byar 
inom Hille socken. Hufvudafloppet från Hillesjön var fullstän
digt upptaget och i godt stånd, med undantag af en mindre 
sträcka, der ett löst dylager inkräktat på kanalens bredd. En 
mängd af bigrafvarne voro äfven fullbordade. Odlingarne voro 
påbörjade inom Björke by. 

Följande redan afsynade arbeten inom länet inspekterades 
med hänsyn till underhållet: 

Afdikning af norra Åsvalls och Bälinge myrar, tillhörande 
Ås och Frosta byar i Onarps socken. Kanalerna hade efter 
företagets fullbordande blifvit tvenne gånger rensade, hvadan 
något hinder för vattnets framrinnande ej fans. De nedre 
delarne af myrarne voro odlade. 

Afdikning af Åsröjningarne vid Or ängsjö by i Gnarps 
socken. Rensning erfordrades i kanalerna, emedan i bottnen upp
vuxna videbuskar hindrade vattenloppet. 

Afdikning kring sjön Ryssan i Axmars by af Hamrånge 
socken. Alla grafvar och diken hade under hösten rensats och 
försatts i fullgodfc skick. 

Afdikning af Gräs- och Käbbungsmyrarne inom Flästa 
by i Arbrå socken. Afloppsgrafven hade af ymnigt vattenflöde 

utskurits och fördjupats, men afloppet var obehindradt. Käbb-
ängsmyren var fullständigt odlad, men Gräsmyren var bibe
hållen i sitt förra skick. 

Afdikning vid Näpptjäx och Roste byar i Bollnäs socken. 
Utloppet, som hade rensats, var i nöjaktigt skick. Mindre rens
ningar skulle nästkommande sommar företagas. Myrens öfre 
del var odlad, men den nedre brukades som skog. 

Afdikning af Klösbomyren vid Klösbo by i Ljusdals socken. 
Årliga rensningar hade hållit vattenafloppet fritt. Sedan myren 
efter afdikningen sjunkit tillsamman, hade afloppsgrafvens nedre 
del, som var sprängd i berg, visat sig vara för grund. 

Afdikning af Lyckebytjärn, tillhörande Rumsta m. fl. byar 
i Forsa socken. A en sträcka i kanalen af 10 meters längd 
var stensättningen nedfallen, hvilken skadas afhjelpande före
gående år påbörjats men under året hindrats af den rikliga 
nederbörden och deraf följande högt vattenstånd. Tjärnen var 
till största delen odlad. 

Vesternorrlands län. 

Sänkning af As- och Lilltjärnarne samt afdikning och 
odling af mark, tillhörande Ase by i Torps socken. Grafven 
mellan tjärnarne var fullbordad, äfvensom afloppskanalen från 
Astjärn, hvars sidolutningar dock ej öfverallt voro fullt uttagna. 

Underhållet af följande, förut af Styrelsen godkända företag 
inspekterades under år 1890: 

Afdikning af Stormyren vid Hårsta och Ödens byar i Tim
rå socken. Underhållet var i allmänhet försummadt. Nedre delen 
af afloppsgrafven var så igengrundad, att vatten ej kunde der-
igenom framrinna. Rättelse af bristerna föreskrefs skriftligen. 

Afdikning af Degel- och Kistensmyrarne, tillhörande Säter, 
Strömsta, Bullas och Elfva byar inom Alnö socken. Ehuru 
myrarne voro odlade, befans dock underhållet vara mycket för
summadt. Afloppsgrafvar och sidodiken voro uppgrundade och 
igenväxta. 

Afdikning vid Näsets, Hartungs och Gista byar i Alnö 
socken. Afloppsgrafven var temligen väl bibehållen, men uti 
bottnen hade starrgräs och buskar börjat spira upp. Rensning 
föreskrefs. Intressenterne så väl i detta som i näst föregående 
företag hafva om de anmärkta bristernas afhjelpande blifvit 
förständigade. 

Afdikning vid Rocklands, Elfva och Smedsgårdens byar 
i Alnö socken. Dikena voro ännu i det skick, att vattnet tem
ligen obehindradt kunde framrinna. — En mindre del af den 
torrlagda marken hade ej blifvit uppodlad. 

Afdikning af myrar vid Gulsele by i Junsele socken. 
Någon anmärkning emot underhållet förekom ej; och odlingen 
af vidsträckta falt omkring dikena vittnade om intressenternes 
afsigt att tillgodogöra sig fördelame af dikningen. 

Afdikning vid Vallens by i Junsele socken. Dikena hade 
fullständigt upprensats. 

Sänkning af Djupsjön samt utdikning af Röjnings- och 
Sjöbottensmyrarne vid Djupsjö by i Skorpeds socken. De vid 
nästföregående års besigtning meddelade föreskrifterna voro nu 
iakttagna. Det dike, som då ansågs vara förbisedt vid arbetet, 
uppgafs vara med afsigt utelemnadt och ersatt med ett annat 
af samma längd. Någon anmärkning emot underhållet kunde 
således ej framställas. 
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Jemtlands län. 

Af dikning af myrmarker, tillhörande Klöfsjö by, äfvensom 
aftappning af den inom samma by belägna Bodtjärn i Klöfsjö 
socken. Afloppet från Bodtjärn var jenite de mindre dikena 
nästan upptaget, ehuru ej till full sektion. Grafven genom Lill-
flon, som låg temligen aflägse från den odlade bygden, ämnade 
man utesluta från företaget, derest vederbörligt tillstånd dertill 
kunde erhållas. 

Afdikning af frostförande marker inom Söderhögens och 
Nederhögens byar i liätans socken. Arbetet var påbörjadt vid 
tvenne af de tre myrarne, men något dike hade ännu ej hun
nit fullbordas. 

Afdikning af frostförande marker inom Vemdalens by i 
Vemdalens socken. Hälften af arbetet ansågs vara verkstäld. 
Alla diken voro påbörjade, ehuru endast en mindre del af dem 
var till full sektion upptagen. 

Afdikning vid hemmanet Granbo, tillhörande Österåsens 
by i Häggenås socken. Rensningar återstodo och dikesjorden 
var ej bortförd från kanterna. 

Torrläggning af Svensjön, tillhörande Bise och Bratt-
åsens byar samt Iffelnäs och Svensjö utjordar i Sunne socken. 
Hufvudgrafven var fullkomligt färdig och sjön uttappad, men 
det genom sjön för dess torrläggning beräknade diket hade till 
följd af bottnens lösa och vattendränkta beskaffenhet ej kunnat 
upptagas. 

Afdikning af frostförande myrar, tillhörande Nordan-
äldens by i Näskotts socken. De afslutade delarne voro med 
omsorg utförda. Af arbetet återstod dock en ej obetydlig del. 
I de flesta diken fordrades grundliga rensningar och putsningar. 
Arbetsdirektionen anmodades att i underdånighet söka förläng
ning i arbetstiden, som tilländaginge den 1 September 1890. 

Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Eds-
åsens by i Undersåkers socken. Arbetet var till största delen 
färdigt. Likväl återstod hufvudafloppets nedre och bredaste del 
jenite åtskilliga rensningar och sprängningar i de mindre dikena. 
Terrängen var mycket vattensjuk, och dessutom hade somma
rens starka nederbörd försvårat dikesgräfningen. 

Afdikning af frostförande myrar inom Wij, Månsta, Old-
berg och Alsta byar samt Näs kyrkoherdeboställe i Näs socken. 
Företaget var fullbordadt med undantag af tvenne landsvägs
broar. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom byarne Bräc-
ken, Nygård, Norrhara, Söderhara, Bäcksjön, Stackris, Ofre 
och Nedre Måläng i Sunne socken samt Grubben i Hackas 
socken. Företaget var skött med flit och omtanke; och stora 
delar af de olika systemen voro redan fullbordade. Målängs-
systemet var till största delen färdigt, ehuru emot doseringarne 
anmärktes, att de, såsom varande för branta, skulle omarbetas. 
Den stora afloppsgrafven från Blomtjärn till Mjösjön bearbeta
des, och landsvägsbron byggdes med stenhvalf i stället för trä
däck, hvilken förändring godkändes. 

Afdikning af myrar, tillhörande byarne Greninge, Grenings-
holm och Långvattnets skogskil i Lits socken samt Mårdsjö 
by i Stugtms socken. Det under året påbörjade arbetet hade 
ej långt framskridit. Anmärkning förekom, dels att dimensio
nerna i de upptagna dikena voro otillräckliga, dels att bott-

narne ej fullständigt befriats från sten, dels ock att dikesjorden 
ej aflägsnats från kanterna. 

Aftappning af Trolltjärn, belägen inom Aflo by i Offer
dals socken. Arbetet hade påbörjats öfver hela sträckan, men 
en större mängd berg än förslaget upptager hade mött å bott
nen; till följd hvaraf ett par års förlängning af arbetstiden an
sågs vara oundgängligen nödvändig. 

Underhållet af nedan stående redan afsynade arbeten inom 
länet blef under året besigtigadt: 

Afdikning vid Böle och Vesteråsens byar i Fors socken. 
Endast några mindre brister anmärktes, och skulle dessa till 
våren afhjelpas. 

Afdikning vid Vedjeöns by i Ströms socken. Fullständig 
upprensning var företagen och omkring dikena hade odling 
utförts. 

Afdikningar vid Tands och Rossbols byar, båda i Lockne 
socken. Anmärkningar förekommo ej. 

Afdikning vid Yxskaftkälens by i Hammerdals socken. 
Dikena voro upprensade och vattenafloppet temligen obehindradt. 
Arbetsdirektionen förständigades att låta bortföra sten, som af 
kälen framskjutits och nedfallit i dikena. 

Afdikning vid Kakuåsens by i Hammerdals socken. Oak-
tadt påminnelser, som gifvits intressenterne, lemnade under
hållet mycket öfrigt att önska. Linien A och hela systemet B 
voro ej behörigen upprensade, och i öfriga delar, der rensning 
verkstälts, hade så mycket sten qvarlemnats i bottnen, att vatt
net deraf hindrades i sitt lopp. Inspektionsförrättaren ansåg 
likväl, att någon tid borde lemnas intressenterne till att full
göra dem åliggande och vid besigtuingen framhållna skyldig
heter i förevarande afseende. 

Öfre norra distriktet. 

Vesterbottens län. 

Utdikning af Vebomarkstrasket och Kelutjärn samt torr
läggning af mark till Vebomark, Bäckboda, Mårtensboda och 
Storsandsjö i Löfångers socken. Hufvudgrafven var ordentligt 
uttagen och den deri anlagda dammen färdig. Alla diken voro 
upptagna, och rensning hade företagits i de först gräfda. 

Utdikning af Orr-, Gårds-, Kall- och Vajmyrarne, till
hörande Norsjö by i Norsjö socken. Flere af dikena voro fär
diga och i öfriga pågick arbetet. 

Utdikning af frostförande möss- och myrtrakter vid Kling-
näs by i Norsjö socken. Sedan föregående besigtning var i 
anseende till den regniga väderleken endast obetydligt arbete 
utfördt. 

Afdikning af Degermyren, tillhörande Sörmjöle by i Umeå 
landsförsamling. Arbetet var anniärkningsfritt utfördt med 
några smärre ändringar i dikenas rigtning. Flere diken än 
planen föreskrifvit hade upptagits. 

Utdikning af myrar, tillhörande Mullsjö by i Nordmalings 
socken. Företaget var nu bragt till fullbordan, utan att anled
ning till anmärkning förefans. Stora odlingsarbeten voro på
började och förestodo i de af dikena genomskurna myrtrakterna. 

Utdikning af frostförande myrar, tillhörande byarne och 
hemmanen Fjäderbäck, Storliden, Bodbyn, Vextholm, Nybyn 
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och Begerbyn i Säfvars socken. Omkring 6,380 meter, eller 
ungefär en fjerdedel af hela dikeslängden, voro upptagna. 

Utdikning af frostförande mossar vid Björkås uti Norsjö 
socken. Den stora afloppsgrafven var uttagen, dock ej till fullt 
djup, så att Storviksträsket hade icke blifvit fullkomligt sänkt. 
Pe öfriga dikena hade påbörjats i enlighet med den vid sist
lidna års besigtning lemnade anvisning. Endast på en kort 
sträcka hade man försökt uttaga full bredd, men bottnen hade 
skjutit upp, hvilket betingade efterrensning. 

Utdikning af Rössmyren, Brunnsmyren och Lefvarsjö-
myren, tillhörande Lefvars by i Nordmalings socken. Arbetet 
hade fortskridit utan anmärkning emot utförandet. Föreskrift 
gafs om bortförande utaf den på dikeskanterna qvarliggande 
jorden. 

Utdikning af frostförande myrar inom Norrfors by i 
Byske socken. A Bastumyren, hvars båda aflopp påbörjats, voro 
tillsammans omkring 450 meter, ehuru ej till fullt djup, samt 
å Bastumoran omkring 300 meter diken till fullt djup upp
tagna. 

Utdikning af frostförande myrar, tillhörande Örafvans 
by i Lycksele socken. De vid förra årets besigtning omnämnda 
brister hade delvis afhjelpts, och någon väsentlig anmärkning 
förekom ej. 

Utdikning af Nackbäckmyren vid hemmanet Forsholm 
i Lycksele socken. Samtliga diken voro med omsorg upp
tagna. 

Utdikning af myrar vid byarne Lossmen och Brännan i 
Burträsks socken. Vid Lossmens by voro alla dikena utgräfda, 
ehuru de behöfde delvis rensas; vid Bränna by deremot voro 
de ej färdiga. Hård lera och sten hade fördröjt arbetet. 

Underhållet besigligades å följande förut afsynade arbeten 
inom länet: 

Af dikning vid Anumarks by i Umeå socken. Dikena be-
funnos vara i behof af rensning, hvarom intressen terne skrift
ligen förständigades. Stora odlingar hade vidtagits. 

Afdikning vid Böle, Vestertegs, Östertegs, Öns, Begernäs 
och Robäcks byar i Umeå socken. Emot underhållet förekom 
ej anmärkning; rensning af hufvuddikena hade företagits för-
lidet år. Odlingarne sträckte sig öfver betydliga områden. 

Utdikning af Skinnarbyfjärden samt myrar, tillhörande 
Bickleå, Bäck, Junkboda, Öndebyn, Skinnarbyn och Dalkarlså 
by i Bygdeå socken. Dikena syntes vara försvarligt under
hållna, ehuru delvis i behof af rensning. 

Afdikning vid Anger sjö by i Nordmalings socken. An
märkning förekom ej. 

Afdikning vid Frostkåge, Drängsmarks, Östviks, Östbäcks 
och Östanbäcks byar i Byske socken. Denna vidsträckta af
dikning hade åstadkommit stora odlingar, hvilka med nödvän
dighet kräfva dikenas noggranna underhåll. De diken, som 
besågos, voro i godt stånd, och iutressenterne erhöllo skriftlig 
maning att iståndsätta möjligen bristfälliga diken. 

• Afdikning vid. Spölands by i Vännäs socken. Det stora 
afloppsdiket öster om elfven hade under sommaren grundligt 
upprensats. Tvärdikena voro deremot igenslammade och kräfde 
rensning nästan öfverallt. 

Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens berättelse 18.90, 

Afdikning vid Mångby, Gärde och Broänge byar i Löf-
ångers socken. Upprensning pågick i en del diken, som deraf 
voro i behof. 

Afdikning vid Långviks, Östra Fahlmarks och Sjöbottens 
byar samt hemmanet Nyborg i Skellefteå socken. Dikena voro 
betydligt förfallna, till följd hvaraf intressenterne skriftligen 
förständigades att sätta dem i behörigt stånd. 

Afdikning vid Gammelbyn, Bergviken och Brännbergsliden 
i Burträsks socken. Dikena voro delvis förfallna och under
hållet försummadt. 

Norrbottens län. 

Utdikning af Grundträsket inom Grundträsks hemman i 
Neder Kalix socken. Någon rensning befans vara utförd och 
en lämpligare dam än den förutvarande anbringad. Träskets 
yta syntes genom den tilltagande gräsväxten blifva fastare, hvil
ket medfört förmånligare botten för dikets framdragande. Ehuru 
fullt djup ännu ej uppnåtts, torde det redan erhållna vara till 
fyllest. 

Utdikning af Vuonopåtan, tillhörande Vuono och Hapa
randa byar i Neder Torneå socken. Dikniugsarbetet saknade 
insigtsfull ledning och var från början ändamålslöst bedrifvet; 
hvarför och då företaget är af stor betydelse ej minst i sanitärt 
hänseende, arbetsdirektionen förständigades att anställa en lämp
ligare arbetsledare. — Någon rensning hade ej blifvit verkstäld 
och den under föregående höst utförda dikningen' hade ej ut-
tagits till erforderligt djup. 

Torrläggning af frostförande mark jemte sänkning af 
Snipträsket i Snipträsks by af Råneå socken. Utloppsgrafven 
från Snipträsket var färdig, och myren ofvan träsket var full+ 
ständigt afdikad. 

Utdikning af Träskmyren, tillhörande Bälinge by i Neder 
Luleå socken. Något väsentligt arbete var ej heller sedan 
föregående inspektion utfördt, hvarför ytterligare förlängning 
af arbetstiden erfordrades. 

Afdikning och odling af myren Akajänkä, tillhörande 
hemmanet B/3g mantal n:o 5 Lanttö inom Junosuando by i 
Pajala socken. Arbetet befans nu vara med kraft påbörjadt. 
Diket närmast gården var till hela sin längd upptaget, men af 
det vid landsvägen belägna återstod ännu en betydlig del. 

Nedan stående förut af Styrelsen godkända arbeten blefvo 
under året i afseende på underhållet besigtigade: ; 

Afdikning vid Juoksengi by i Öfver Torneå socken. Någou 
rensning hade ej verkstälts, hvadan vederbörande tillstäldes skrift»-
ligt förständigande att företaga sådan. ' 

Utdikning af Degermyren i Råneå by och socken. Huf» 
vudgrafven var till största delen upprensad. Bidikenas rensning 
återstod deremot, hvilken emellertid vederbörande égare förj-
klarade sig ämna utföra. ' 

S 



34 GODKÄNDA VATTENAFTAPPNINGSARBETEN. 

Under 1890 hafva följande Vattenaftappningsarbeten blifvit 
godkända, nämligen: 

1) För de sålunda betecknade företagen hafva högre bidrag, än de här utförda varit anvisade; nedsättningarna hafva egt rum dels derföre, att verk
liga kostnaden understigit den beräknade, och dels derföre, att arbetena med Eders Kongl. Maj:ts nådiga tillstånd godkänts utan att vara utförda till den 
omfattning, som i faststäld plan afsetts. 
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l) Se noten å föregående sida. 

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

D. Enskilda jernvägar. 

a) För trafik öppnade. 

Södra distriktet. 

Malmö—Trelleborgs jernväg. 

Banan befans vid besigtningstillfället vara i godt skick. 
1,000 syl lar hade under året utbytts, med längd af 2-4 meter, 
då de gamla syllarnes längd utgjort allenast 2-2 5 meter. 

Vid Trelleborg pågick impregnering af syllar med »car-
bolineum original», hvarför kostnaden uppgafs utgöra endast 
18 öre per syll. 

50 vagnar grus hafva under året utkörts på banan för 
ballastens komplettering. Erforderliga mindre underhålls- och 
reparationsarbeten hafva vidtagits, hvarjemte nya kolhus upp
förts i Hvällinge och Trelleborg. 

Trelleborg—Klagstorps jernväg. 

Arbetet å banan har under årets lopp så bedrifvits, att 
jernvägen i sin helhet kunnat efter skedd besigtniug öppnas 
för allmän trafik den 15 December 1890. 

Malmö—Limhamns jernväg. 
Afsyning af jernvägen förrättades den 27 och 28 September 

1890, men något protokoll deröfver har ännu ej till Styrelsen 
inkommit. 

Malmö — Ystads jernväg. 

10,200 syllar och 1,515 meter jernskenor hafva under året 
blifvit utbytta samt 3 vexlar af jern ersatta med sådana af stål, 
hvarjemte 2,750 kbm. ballastgrus utförts. Banan var vid besigt-
lnngstillfället belagd med stålskenor af 22-3 kg:s vigt, med 
undantag af den 8 km. långa sträckan mellan Ystad och Char-
lottenlund, hvartill dock skenor anskaffats. 

Vid Hindby och Näsbyholms stationer hafva under året 
ändspår utlagts af respektive 75 och 80 meters längd. Vid 
Oxie station har lastkajen ökats med 42 meter. Vid Skabersjö 
station har en ny byggnad uppförts till bostad för stations-
betjeningen. 

Rullande materielen har ökats med 10 nya godsvagnar. 
Beträffande bron öfver citadellkanalen utlofvades vid besigt-

ningen, att de vid nästföregående års inspektion anmärkta bri
sterna å vingmurarne derstädes snarligen skulle afhjelpas. 

Börringe—Anderslöfs jernväg. 

1,887 syllar hafva under året blifvit utbytta; och beräknas 
det, att hela partiet halfrunda syllar, som vid jernvägens an
läggning inlagts, skall inom tre år vara ur banan bortskaffadt. 

Den gamla motorn i en Rowansvagn har apterats till loko
motiv och Rowansvagnen till personvagn. 

Banan befans vid besigtningstillfället vara väl underhållen. 

Änder slöf—Östra Torps jernväg. 

Vid Jordberga station har ett 130 meter långt sidospår 
blifvit inlagdt. 

Banan befans vara väl underhållen. 

Lund—Trelleborgs jernväg. 

6,700 syllar hafva blifvit ersatta med nya af Gotlands-virke. 
367 nya stålskenor hafva blifvit inlagda, hvarjemte 253 odugliga 
jernskenor utbytts mot gamla, men brukbara sådana. 500 tons 
stålskenor hafva för kommande behof under år 1890 upphandlats. 

Ny lastkaj af granit har uppförts vid Mariebergs station 
samt ett stickspår der inlagts. 

Med anledning af Trelleborg—Klagstorps jernvägs anslut
ning till banan och på nämnda jernvägs bekostnad har der-
jemte vid Trelleborgs station anlagts omkring 800 meter nya 
spår. 

Lund—Kjeflinge jernväg. 

300 syllar hafva under året utbytts, hvaremot icke något 
utbyte af skenor egt rum. 

Den för denna jernväg och Lund—Trelleborgs jernväg 
gemensamma rullande materielen har ökats med en III:e klassens 
personvagn. 

Vid besigtningstillfället befans hela banan vara i mycket 
godt skick. 
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Malmö—Billesholms jernväg. 

Omkring 1,000 i kokande karbolineum indränkta syllar 
hafva under året inlagts. 

Vid Furulunds station har ett större vattentorn uppförts; 
hvarjemte en reparationsverkstad inrättats i lokomotivstallet vid 
Malmö station. 

Åtskilliga smärre nybyggnads- samt reparations- och under
hållsarbeten hafva i öfrigt utförts; och befaus banan vid besigt
ningstillfället vara väl och omsorgsfullt underhållen. 

Ystad—Eslöfs jernväg. 

11,270 syllar hafva under året utbytts samt 31,400 meter 
stålskenor inlagts i stället för förut befintliga jernskenor. 

1,850 kbm. ballastgrus hafva utförts å linieD. 
À 6 stationshus hafva större förändringar vidtagits, i det 

att förut varande I:a klass-väntsalen inredts till expeditionslokal 
och förut varande expeditionslokalen till La klass-väntsal. 

Köpinge bros landfästen hafva ombyggts med prima eldfast 
tegel. 

Rullande materielen har ökats med 5 täckta godsvagnar. 

Cimbrishamn— Tomelilla jernväg. 

De hufvudsakligaste underhållsarbeten, som under året blifvit 
utförda vid jernvägen, äro inläggande af 7,560 nya 2-3 7 5 meter 
långa syllar af furu samt utförande på banan af 50 vagns
laster grus. 

Banan var vid besigtningstillfället i temligen godt och 
rullande inaterieleu i försvarligt skick. 

Landskrona och Helsingborgs jernvägar. 

a) bandelen Landskrona—Eslbf. 
5,800 syllar af furu samt stålskenor till en banlängd af 

2 km. hafva inlagts. 
Ny station har anlagts vid Stabbarp med ett 258 meter 

långt sidospår, hvarjemte nya stickspår anlagts vid Teckoma-
torp af 257 meters längd, vid Billeberga af 211 meters längd 
och vid Vallåkra af 120 meters längd. 

Banan befans vid besigtningstillfället vara i godt skick. 

b) bandelen Helsingborg—Billeberga. 

A denna bandel hafva omkring 6,000 syllar af furu samt 
stålskenor till 5·8 km:s längd blifvit inlagda. 

Vid Vallåkra station och Helsingborgs sockerbruk hafva 
nya spär anlagts. 

Det anmärktes vid besigtningstillfället, att skarfvarne emel-
luu Helsingborg och Ramlösa behöfde lyftas, men att banan i 
öfrigt var i godt stånd. 

Landskrona—Engelholms jernväg. 

8,000 syllar hafva utbytts, och å 6 km:s längd hafva stål
skenor blifvit inlagda. Vid Kingelstads station hafva 3 nya 
spårvexlar af stål inlagts. Vid Säby station har rundspåret 
förlängts 75 meter och ett stickspår anlagts af 31 meters längd. 
Vid Ekeby station har rundspåret förlängts 120 meter. 

50 vagnslaster ballastgrus hafva utförts på linien. 
Åtskilliga smärre reparations- och underhållsarbeten hafva 

verkstälts å en del jernvägen tillhöriga byggnader. 

Vid besigtningstillfället anmärktes, att en betänklig sättning 
egde rum vid Billesholms grufvas station i följd af underminering 
vid stenkolsbrytningen, och att det syntes nödvändigt att genom 
vederbörande myndigheters försorg undersökning föranstaltades 
till utrönande af, huru stenkolsbrytningen utfördes. Vid alla 
vägöfvergångar anbringades ledskenor med mellanliggande fyll
ning af slagen sten i stället för plankbeläggning. Såsom slut
omdöme uttalades, att banan och materielen voro i temligen 
godt skick. 

Säbyhölms jernväg. 

Omkring 1,100 furusyllar af 2·4 meters längd hafva utlagts 
å linien samt 50 långsyllar å stationerna. Vid Säbyhölms sta
tion har utlagts ett 90 meter långt stickspår, hvartill gamla 
skenor användts, hvarjemte derstädes anbringats en ny spår-
vexel af stål. 

Rullande materielen har ökats med 12 godsvagnar, af hvilka 
2 äro försedda med bromsinrättningar. 

Hör—Hörby jernväg. 

2,800 nya syllar, dels af furu och dels af ek, hafva under, 
året inlagts. 

Vid besigtningstillfället befans banan vara i temligen godt 
skick. 

Hörby—Tollarps jernväg. 

Vid Ö. Skånes torfströfabriks lastplats, belägen 9 km. från 
Hörby och 1 km. från Satserups station, har ett 50 meter långt 
stickspår förändrats till rundspår, så att det numera i sin helhet 
håller 133 meter. 

Vid besigtningstillfället var banan i godt skick. 

Hästveda—Karpalunds jernväg. 

Vid Qviinge station har under året utlagts ett stickspår 
af 104 meteis hinderfri längd. 

Vid besigtningstillfället hade 5,700 nya syllar inlagts, och 
50 kbm. grus utförts på banan. Det anmärktes dock, att åter
stående äldre syllar vore af dålig beskaffenhet och att veder
börande för den skull borde vara beredda att under år 1891 
göra ett mycket stort syllutbyte. Banan befans i öfrigt vara i 
godt skick. 

Gärds härads jernvägar. 

10,200 syllar hafva utbytts samt 1,350 kbm. grus utförts 
på banan. 

Vid Maltesholm har ett stickspår utlagts ned till en kalkugn. 
Straxt söder om Gärds Lyngby station har én sänkning af 

balanslinieu företagits, hvarigenom åstadkommits en lutning af 
1:160 å 365 meters längd i stället för förut varande tvenne 
skarpare lutningar. 

Ny vattenstation har anlagts vid Hernestad. 

Helsingborg—Hessleholms jernväg med bibana. 
Vid besigtningstillfället befans banan vara i mycket godt 

skick. 170 långsyllar och 6,000 vanliga syllar af 2-7 meters 
längd hade utbytts. I sidospår hade nedlagts 108 stålskenor. 
Ballasten hade kompletterats med omkring 920 kbm. grus. I 
närheten af Torups kyrka var under anläggning en ny station, 
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kallad Vest-Torup, belägen 6 km. från Tyringe och 7 km. från 
Perstorps station. Fråu Bjuf—Billesholmsbanan hade vidare för 
Kropps aktiebolags räkning anlagts ett spår med utgåug straxt 
utanför Bjufs station. 

Kullande materielen hade ökats med 20 godsvagnar, och 
10 godsvagnar hade, för att användas vid trupptransporter, för
setts med lös inredning enligt statens jernvägars modell. 

Vittsjö—Hessleholms jernväg. 

Arbetet å denna .bana hade så bedrifvits, att jernvägen 
kunde efter skedd besigtning öppnas för allmän trafik den 12 
September 1890. 

Kristianstad—Hessleholms jernväg. 

6,800 syllar af furu hafva under året utbytts, hvarjemte 
1,550 meter förslitna jernskenor ersatts med nya skenor af 
samma materiel. 

På sydöstra sidan af Kristianstads bangård har utlagts ett 
stickspår af 11)0 meters längd, hvartill användts gamla jern
skenor. 

Rullande materielen har ökats med 10 godsvagnar. 
Bolaget förständigades att iakttaga, det brosyllarne blefve 

lagda på föreskrifvet afstånd med 223 mtn:s mellanrum. 

Kristianstad—Ahus jernväg. 
700, syllar af furu hafva under året utbytts. 
Vid besigtningstillfället anmärktes, att mellan Viby och 

Hammars stationer för ett stickspår till Hårlöfs tegelbruk in
lagts en vexel utan föregående anmälan och utan augifvande 
af hvilka föreskrifter, som lemnats rörande dess bevakning, samt 
att mellan Kristianstads och Hammars stationer utlagts en ran-
geringsbangård, likaledes utan anmälan och gillad plan. 

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

8,185 syllar, deraf 5,294 af ek och 2,891 af furu, hafva 
under året inlagts. 

Mellan Immelns och Tubbarps stationer har inlagts ett 64 
meter låugt stickspur, hvarjemte vid spåret uppförts en 24 meter 
lång lastkaj af sten. 

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

Vid besigtningstillfället upplystes, att 15,000 syllar skulle 
under året utbytas. 

Följande arbeten hafva utförts: 
vid Kattarps station: utvidgning af lastningsplanen; 
vid Rögle station: fyllning för och utläggning af ett 320 

meter långt sidospår; utvidgning af lastningsplanen; 
vid Vegeholms station: en kurva å linien utlagd från 300 

till 750 meters radie; 
vid Grefvie station: en kurva å linien vid Sinarp omlagd 

från 300 till 750 meters radie; 
vid Laholms station: lastningsplanen utvidgad; 
vid Halmstads station: banvaktstuga med vedbod uppförd; 
vid Höganäs öfre station: utvidgniug af personplatformen 

m. m. 
vid Mjölhults station: lastningsplanen utvidgad; 

vid Stureholms station: fyllning för och utläggning af ett 
200 meter långt sidospår; och 

vid Vestraby station: godsbod uppförd. 

Mellersta Hallands (Halmstad—Varberg) jernväg. 

Omkring 19,300 syllar hafva under året utbytts. 
Gemensamt med Skåne—Hallands jernväg har från Halm

stads station utlagts ett förbindelse- och omlastniugsspår för 
trafiken med Halmstad—Bolmens iemväo\ 

Lokomotivstallet i Halmstad har blifvit tillbygdt med två 
rum. 

Rullande materielen har Ökats med en s. k. kylvagu för 
smörtrausporter samt 5 täckta godsvagnar. 

Göteborg—Hallands (Varberg—Göteborg) jernväg. 

Af arbeten för banans underhåll märkas, förutom banspårets 
lyftning och justering, hufvudsakligen påfyllning af 8,000 kbm. 
grus till ballastens komplettering samt onmiålniug af jemvägens 
samtliga broar jemte viadukten invid Göteborg. 

De under året verkstälda nybyggnads- och utvidgniugs-
arbetena utgöras hufvudsakligen af: 

anordnandet i banans plan af 4 särskilda vägöfvergångar 
med tillhörande trummor; 

uppförandet af en 100 meter lång mellanplatform af trä 
vid Åsa station; 

utläggandet af ett 370 meter långt spår med 2 vexlar vid 
Lindonie station, ett 408 meter låugt sådant med 2 vexlar vid 
Åsa station och ett 100 meter långt sådant med 1 vexel vid 
Backa station. 

Rullande materielen har ökats med 1 fyrkoppladt lokomotiv 
med tender, 3 boggie-personvagnar och 21 täckta godsvagnar. 

Vid besigtningstillfället anmärktes, att den s. k. Flabäcks-
banken numera syntes vara alldeles säker, då någon sättning 
derstädes icke på ett helt år egt rum. 

Sölvesborg—Kristianstads jernväg. 

5,750 syllar af furu hafva under året ombytts samt 7 nya 
spårvexlar inlagts. Mellan Kristianstads och Nosaby stationer äro 
nya stålskenor med dubbla vinkelskarfjern inlagda på en sträcka 
af 2 km. samt riklig ballastpåfylluing verkstäld. 

Nytt godsmagasin har blifvit uppfördt vid Gualöfs station 
samt nya lastkajer byggda vid Kristiaustads och Bromölla sta
tioner, hvarjemte nytt ekonomihus uppförts för banvakten vid 
denna senare station. 

Vid besigtningstillfället anmärktes, att utanför första bron 
vid Kristianstad en ny rangeringsbangård blifvit anlagd utan 
gillad plan ; att en tillämnad omläggning af Sölvesborgs station 
i dess helhet vore af behofvet särdeles påkallad; samt att banan 
för öfrigt låge mycket väl och öfver hufvud taget vore i betyd
ligt bättre skick än vid föregåeude besigtning. 

Vestra Blekinges jernväg (Karlshamn—Sölvesborg 
med grenbana). 

1,829 syllar, deraf 1,370 af furu ocli 459 af ek, hafva om
bytts samt 850 kbm. ballastgrus utförts. 

En ny spårvexel har inlagts å Sandbäeks bangård. 
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Mellersta Blekinges jernvägar. 
A dessa jernvägar, som den 7 Juni och den 21 November 

1889 öppnades för allmän trafik, hafva kompletteringsarbeten 
verkstälts. 

Karlshamn—Vislanda jernväg. 

9,100 syllar, deraf 7,300 af furu och 1,800 af ek, hafva 
under året utbytts, hvarjemte 4,400 kbm. ballastgrus- utförts, 
deraf 3,800 kbm. å hufvudlinien och 600 kbm. å bangårdarne. 

9" 7 km. bana har under året blifvit belagd med nya stål
skenor af 17'2 kg:s vigt; och då förut inlagts stålskenor till en 
sammanlagd banlängd af 23-8 km., är följaktligen af banans 
hela längd, 78 km., en sträcka af 33-5 km. försedd med stål
skenor. Återstående jernskenor hafva ansetts böra utbytas under 
loppet af 4 år, eller till 1894 års slut. 

Vid Bjellersnäs har inköpts mark till anläggning af Frida
fors station. Vid besigtningstillfället voro terrasseringsarbetena 
färdiga och stationshuset under uppförande. 

För Earlshamns bangårds förlängning voro vid samma 
tillfälle arbetena påbörjade, och voro Mie-brons landfästen, som 
grundlagts på 10 à 12 meter långa pålar, omgifna af plank-
spånt, uppmurade till och med pallskiftet. 

Träöfverbyggnaden å bron vid Svängsta ansågs ej länge 
kunna vara säker, utan tillsades, att densamma borde snarligen 
utbytas. 

Det anmärktes vidare, att den å banan befintliga tunneln 
numera vore mycket osäker, i det att det ej sällan inträffade, 
att större eller mindre stenar nedfölle från sidor och hvalf. 
Tunneln genomginges visserligen af vakt före hvarje tågs an
komst, men härigenom förebyggdes naturligen ej faran, att stenar 
kunde nedfalla på tåget eller framför detsamma under tågets 
passerande. Fråga hade också uppstått om att spränga upp 
tunneln till en öppen bergsskärning, enär dess tvärprofil vore 
mindre än den fria banans och den följaktligen icke kunde 
hvälfvas. 

Såsom slutomdöme uttalades, att banan i allmänhet vore i 
temligen godt skick, men att vagnarne tarfvade reparation. 

2 lokomotiv samt 3 person- och 40 godsvagnar hafva i 
öfrigt under år 1890 öfverlåtits till Vislanda—Bolmens jernvägs-
aktiebolag. 

Vislanda—Bolmens jernväg. 

7,050 syllar, deraf 530 af ek, hafva inlagts, hvarjemte något 
ombyte af jernskenor egt rum. 

En ny vexel samt ett 132 meter långt nytt sidospår har 
inlagts å Ljungby bangård. 

Lyftning, stoppning och justering af hufvudspåret har 
verkstälts. 

Grund har lagts till ett 21 meter långt, 10 meter bredt 
lokomotivstall med reparationsverkstad i Ljungby. 

Halmstad—Bolmens jernväg. 

Denna jernväg, som öppnades för allmän trafik den 30 
Oktober 1889, har, efter föregående afsyning, af Styrelsen er
hållit afsyningsbetyg den 10 Juli 1890. 

Derefter hafva en banvaktstuga af tegel med uthus af trä 
utmed hamnspåret, en tillbyggnad till lokomotivstallet i Halm
stad och en källare vid Byggets station uppförts. 

Halmstad—Nässjö jernväg. 

29,800 syllar hafva blifvit ombytta; 2,500 odugliga jern
skenor hafva utbytts mot dels stål- och dels nya jernskenor, 
motsvarande en längd af 9-2 5 km., deraf 5'50 km. med stål
skenor. Å banan i dess helhet var vid 1890 års slut en sträcka 
af 30 km. belagd med stålskenor. 

Banan har under året blifvit lyftad och fullgrusad på en 
längd af 12·1 km., hvartill åtgått omkring 1,300 vagnslaster grus. 

6 broar hafva blifvit försedda med öfverbyggnad af valsade 
jernbalkar. 

Vid Halmstads station har stationshuset blifvit tillbygdt 
med en flygel, innehållande expeditionslokaler, vid Oskarsströms 
station har godsmagasinet blifvit tillbygdt och vid Fröslida 
station har uppförts ett nytt godsmagasin. 

Banan var vid besigtningstillfället i godt skick. 

Kinnared—Fegens jernväg. 
Omkring 1,600 syllar hafva blifvit ombytta. 
Vid Fegens station har godsmagasinet blifvit tillbygdt. 
Banan var vid besigtningstillfället i godt skick. 

Fegen—Ätrans jernväg. 
Omkring 400 syllar hafva under året ombytts. 
Vid Ätrans station har uppförts ett lokomotivstall med 

plats för en maskin äfvensom en ejektor för vattentagning. 

Vexiö —Alfvesta jernväg. 

4,000 syllar hafva utbytts. Å Vexiö bangård hafva ned
lagts 674 meter brukbara svenska stålskenor och å Räppe ban
gård 75 meter brukbara jernskenor. Hela banans hufvudspår 
utgöres numera af stålskenor. 

Bron vid Räppe station har ombygts. 
Vid Gemla station har stationshuset utvidgats. 
Banan var vid besigtningstillfället i mycket godt stånd. 

Karlskrona—Vexiö jernväg. 

12 km. af hufvudspåret hafva under år 1890 belagts med 
stålskenor; och uppgick vid 1890 års slut sammanlagda sträckan 
stålskensspår till 79s km., men återstodo ännu 34·5 km. af banan 
belagda med jernskenor. Tiden, inom hvilken dessa borde ut
bytas mot stålskenor ansågs icke böra öfverstiga 3 år, räkuadt 
från 1891 års början. 

6" 2 8 km. förut begagnade, men brukbara jernskenor hafva 
i öfrigt utlagts i stället för allt för hårdt slitna jernskenor. 

Till underlag för de under 1890 utlagda stålskenorna hafva 
användts 13,627 nya syllar. Å öfriga delar af banan äfvensom 
å stationernas sidospår hafva omkring 12,700 syllar utbytts. 

Ballasten har under året förbättrats med omkring 5,200 
kbm. grus. 

10 broar hafva försetts med brobalkar af bessemerjern. 
Magasinerna i Holmsjö, Skruf och Hofmantorp hafva blifvit 

tillbyggda. 
Kullande materielen har ökats med 10 godsvagnar med 

broms. 
Lokomotiven voro i godt stånd. Hvad öfriga rullande 

materielen angår, pågick reparation deraf; och syntes sådan 
vara högst behöflig. 
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Såsom slutomdöme anfördes, att banan, med undantag af 
den del deraf, som ännu icke vore belagd med stålskenor, be
funne sig i godt skick. 

Vestra distriktet. 

Bergslagernas jernvägar. 

63,500 syllar hafva under året ombytts samt omkring 18 km. 
skenor af jern ersatts med dylika af stål; och voro vid årets 
utgång 111 km. af hufvudspåret belagda med stålskenor. 

Vid Segmons station bar ett nytt 217 meter långt sidospår 
blifvit utlagdt, och till kanalen vid Trollhättan har inlagts en 
vexel och ett stickspår till en längd af 234 meter. 

För beredande af ökadt utrymme i stationshuset vid Domn-
arfvet har detta blifvit försedt med en tillbyggnad i två vå
ningar, hvilken vid årets utgång var under tak. 

Vid Grängesbergs station har för betjeningspersonalen upp
förts en boställsbyggnad, inrymmande tre lägenheter. 

Vid Åmåls station har lokomotivstallet blifvit utvidgadt 
för beredande af plats för ytterligare 6 lokomotiv, i samman
hang h varmed anordnats en vattenstation samt spår utlagts för 
förbindelse med vändskifvan, till en längd af 195 meter. 

Vid Hellefors och Upphärads stationer hafva godsmaga-
sinerna flyttats från lastkajerna till lämpligare platser. 

Vid Göteborgs station hafva de under år 1889 påbörjade 
mera omfattande utvidgnings- och tillbyggnadsarbetena blifvit 
fullbordade. Å stationens östra ända har, för ordnande af tåg-
och vagnrörelsen i syfte att förebygga hinder och fara, icke 
oväsentliga omregleringar af spårsystemet egt rum, hvilka der-
jemte kraft inläggande af 3 nya vexlar samt utläggande af ett 
nytt spår af 135 meters längd. 

Rullande materielen har under året ökats med 2 sexkopp-
lade lokomotiv och 75 plankvagnar. 

Östra Vermlands jernväg. 
12,670 syllar och 4,193 meter skenor hafva blifvit utbytta 

samt 718 kbm. ballastgrus utförda. 
I öfrigt hafva under år 1890 vid denna jernväg endast 

vanliga underhållsarbeten blifvit verkstälda. 

Filipstads norra bergslags jernväg. 
Förutom vanliga underhållsarbeten har utbyte egt rum af 

4,560 syllar samt inläggning verkstälts af 10 vexelkorsningar af 
martinstål i stället för sådana af tackjern. 

Vid Filipstads station hafva inlagts nya sidospår af tillhopa 
330 meters längd jemte 2 vexlar. 

Alla vagnarne äro uthyrda till Nordmark—Klarelfvens jern
väg, som fortfarande ombesörjer trafiken. 

Nordmark—Klarelfvens jernväg med bibanor, 
15,300 syllar hafva utbytts samt 4 vexelkorsningar af 

martinstål inlagts i stället för odugliga sådana af tackjern. 
Vid bron öfver Ärås-elfven (3-56 km. söder om Sjögränd) 

hafva broregelstöden, som utgjordes af träbockar på låga sten
pelare, blifvit ersatta med bropelare af sten i. kallmur, uppförda 
ända upp till broreglarne och med de öfversta skiftena lagda i 
cementbruk. 

Vid Råda och Myra hållplatser hafva uppförts mindre 
stationshus m. m. 

Vid Björndalsbron, hvarest bibanan till Skymnäs utgår, 
har inlagts en vexel samt uppsatts en skifsignal och en stängbom. 

Björndalsbron—Munkfors jernväg. 
Arbetena hade så bedrifvits, att jernvägen efter verkstäld 

besigtning erhöll tillstånd att öppnas för allmän trafik den 27 
September 1890. 

Dalslands jernväg med bibana. 

Kajen vid Lee's lastageplats har blifvit utvidgad och om
byggd. 

I öfrigt hafva nödiga underhållsarbeten verkstälts, hvarjemte 
rullande materielen ökats med 1 fyrkoppladt tanklokomotiv och 
5 täckta godsvagnar. 

Uddevalla—Venersborg—Herrljunga jernväg. 

Vanliga underhålls- och reparationsarbeten äfvensom smärre 
nybyggnadsarbeten vid en del ban vaktarstugor hafva verkstälts. 

I öfrigt hafva blifvit utbytta 16,500 syllar, 6 km. stålskenor, 
26 vexelkorsningar och 41 vexeltungor, hvarjemte vid Lilleskogs 
och Herrljunga stationer stickspår med nya vexlar anlagts, med 
respektive 80 och 122 meters längd. 

Borås—Herrljunga jernväg. 
7,337 syllar hafva under året utbytts, men i öfrigt endast 

vanliga underhållsarbeten verkstälts. 
Banan befans vid besigtningstillfället vara i godt stånd. 

Varberg—Borås jernväg. 

Utbyte af 17,500 syllar och skenor å 3É6 km. bana har 
under året försiggått. 

Statiousplanerna vid Viskafors och Veddinge hafva utvid
gats och' sidospåren derstädes förlängts, hvarjemte sidospår an
lagts vid Hulta mellan Skene och Björketorps stationer. 

Rullande materielen har under år 1890 ökats med 10 öppna 
godsvagnar. 

Kinds härads (Borås—Svenljunga) jernväg. 

6,295 syllar hafva ombytts samt 145 kbm. grus utförts. 
En vexel har inlagts å det s. k. Drufveforsspåret, beläget 

0'8 km. från Borås nedre station, i följd livaraf nämnda spår 
nu är ett rundspår af 71 meter hinderfri längd. 

Nödiga underhållsarbeten hafva i öfrigt verkstälts. Banan 
var ordentligt underhållen. 

Ulricehamn—Vartofta jernväg. 
8,000 syllar hafva under året utbytts, h varemot i öfrigt 

endast vanliga underhållsarbeten förekommit. 

Östra distriktet. 

Mariestad—Moholms jernväg. 
3,500 syllar hafva under året utbytts. Nya stålskenor af 

14-6 kg. vigt pr meter med långa skarfförbiudningar hafva in-



40 BESIGTNINGAR Å ENSKILDA JERNVÄGAR. 

lagts å en sträcka af 2-3 km. och voro vid 1890 års slut 8-4 
km. af hela banlinien omlagda med stålskenor. 

14 vexlar af äldre modell hafva blifvit förändrade till fcung-
vexlar med smidda stålkorsningar. 

Vid Mariestads station hafva ett nytt lokomotivstall af tegel 
och ett vagnshus af resvirke och bräder uppförts, hvarjemte en 
ny vagnvåg nedlagts. 

Mariestad—Kinnekulle jernväg. 
Efter skedd afsyning i September 1890 har Styrelsen den 

27 Oktober samma år utfärdat afsyningsbetyg för denna jernväg. 

Skara—Kinnekulle— Venerns jernväg. 
Vid besigtningstillfället befans denna nya jernväg vara väl 

underhållen. 

Lidköping—Håkantorps jernväg. 

4,100 sy Ilar hafva utbytts och nya stålskenor utlagts å 0-7 
km. bana. 

Vid besigtningstillfället förekom ingen annan anmärkning 
än att det fattades fasta signaler vid stationerna och varnings-
taflor vid vägöfvergångarne. 

Denna jernväg har under året på exekutiv auktion inköpts 
af Lidköping—Skara—Stenstorps jernvägsaktiebolag, hvilket den 
1 November 1890 öfvertog jernvägen; men auktionen har dock 
ännu ej blifvit faststäld. 

Lidköping—Skara—Stenstorps jernväg. 

13,f67 syllar, 1,752 meter skenor, 15 stödskenor och 2 
vexeltungor hafva under året utbytts. 

Skara stationshus har grundligt reparerats invändigt och 
expeditionslokalen i sammanhang dermed utvidgats. 

Det anmärktes vid besigtningstillfället, att i reglementet 
föreskrifna varningstaflor saknades vid vägöfvergångarne. 

Hjo—Stenstorps jernväg med bibana. 
11,G80 syllar hafva utbytts, hvarjemte ballasten komplet

terats mellan Fridened och Ekedalen. 60 tons nya stålskenor 
med vinkelskarfvar hafva inköpts, men ej blifvit utlagda. 

Vid Svensbro station har ett rundspår inlagts. Vid Hjo 
station har en reparationsverkstad samt en vagnvåg med öfver-
byggnad uppförts. 

Vid besigtningstillfället anmärktes allenast, att varnings
taflor saknades vid vägöfvergångarne. 

Uddagården—Falköpings jernväg. 

880 syllar hafva utbytts, hvarjemte ett nytt lokomotivstall 
uppförts vid jernvägens lastplats å Ranten. 

Banan var vid besigtningstillfället i anmärkningsfritt skick. 
Densamma är hufvndsakligen afsedd för kalktransport från 
Uddagårdens kalkbrott. 

Kalmar—Emmaboda jernväg. 

Denna jernväg befans vid besigtningstillfället vara väl och 
ordentligt underhållen. 

9,700 syllar hafva under året utbytts, hvarjemte 3-7 km. 
stålskenor inlagts och 2" 5 km. skadade jernskenor utbytts mot 

brukbara sådana. Af hufvudspårets hela längd, 56'9 km., är nu 
en sträcka af 24 km. belagd med stålskenor. 

Nybro—Säfsjöströms jernväg. 
Äfven denna jernväg var väl och ordentligt underhållen. 
10,100 syllar och 185 meter skenor hafva under året ombytts. 

Hvetlanda—Säfsjö jernväg. 
4,460 syllar hafva blifvit utbytta och 550 vagnslaster grus 

utförda. Omkring 0-5 km. vester om Myresjö station har inlagts 
en vexel med ett 33 meter långt spår för timmérlastning. Vid 
Hellinge station har ett omkring 140 meter långt stickspår ut
lagts till en vid stationen uppförd ångsåg, och vid Lannaskede 
brunn har ett rundspår inlagts. 

Godsmagasinet vid Hvetlanda station har blifvit utvidgadt, 
samt ny smedja med reparationsverkstad, äfvensom vagnskjul 
derstädes uppförda. 

Som ett nytt 16-tons-lokomotiv inköpts, hafva samtliga 
broar och öppna trummor blifvit förstärkta. 

Banan var vid besigtningstillfället till alla delar väl under
hållen. 

Nässjö—Oskarshamns jernväg. 
26,400 syllar hafva utbytts och 12 km. stålskenor af 27-8 9 

kg. vigt pr meter. 
A 2 mindre broar hafva ekbjelkar utbytts mot stålreglar. 
Vid Hultsfreds station har ett mindre godsmagasin och vid 

Målilla station en 20 meter lång lastkaj af sten uppförts. 
Frånsedt att ballasten på några sträckor närmare Oskars

hamn var otillräcklig, befans vid besigtningstillfället så väl 
spåret som jernvägens öfriga inrättningar och tillhörigheter vara 
väl underhållna. 

Vimmerby—Hultsfreds jernväg. 

3,450 syllar hafva ombytts. 
Ehuru någon direkt anledning dertill ej förelegiit, har 

jernvägens styrelse beslutat, att å alla broar å banan, der bro
balkar af trä förekomme, dessa skulle utbytas mot jernbalkar. 

Banan var vid besigtningstillfället till alla delar väl under
hållen. 

Hultsfred— Vesterviks jernväg med bibanor. 

4,800 syllar hafva utbytts. 1,156 meter nya och 1,236 
meter i sidospår förut befintliga skenor hafva inlagts i hufvud-
spåret. 

Ingen anmärkning förekom vid besigtningstillfället. 

Vestervik—Åtvidaberg—Bersbo jernväg. 

7,200 syllar samt 100 meter stålskenor och 1,200 meter be
gagnade, men användbara jernskenor hafva under året inlagts. 

Vid en banvaktstuga omkring 33 km. från Bersbo har an
lagts ett stickspår af 74 meters längd i och för omlastningar 
för den nyanlagda pappersmassefabriken vid Eds bruk. 

Jernvägens lokomotiv- och vagnreparationsverkstäder i 
Vestervik hafva blifvit utvidgade och ett 102 meter långt stick
spår derstädes utlagdt. 

Vid Åtvidabergs station har lokomotivstallet blifvit tillbygdt, 
hvarigenom plats erhållits för ytterligare 3 maskiner. 
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Vid besigtningstillfället förekom icke någon anmärkning, 
utan ansågs allt vara i behörig ordning. 

Norsholm—Bersbo jernväg. 

4,000 syllar hafVa utbytts, hvarjemte 155 meter nya jeru-
skenor utlagts för utbyte och 555 meter begagnade skenor för
flyttats till hufvudspår. 

Stickspåret vid Mulstad liar under året blifvit förlängdt 
ined 18"r> meter, hvadan dess hinderfria längd nu uppgår till 
77"8 meter. 

Banan befans vara väl underhållen. 

Finspong—Norsholms jernväg. 

Utbyte af 2,500 syllar och 95 meter skenor har under året 
egt rum. 

Rullande materielen har ökats med 4 godsvagnar, deraf 1 
ined skrufbroms. 

Banan vitsordades vid besigtningstillfället vara väl under
hållen. 

Pålsboda—Finspongs jernväg. 

Under året hafva å banan inlagts 1 4 km. stålskenor af 
17 kg. vigt i stället för förut befintliga 15 kg:s jernslcenor samt 
3 spårvexlar med korsningar af martinstål i stället för sådana 
af gjutjern. Dessutom hafva 10,100 syllar utbytts samt 200 
kbm. grus utförts. 

Vid Finspong har ett nytt förrådshus blifvit uppfördt. 
Banan var väl underhållen. 

Fogélsta— Vadstena jernväg. 

Utbyte af 1,700 syllar har egt rum, hvarjemte under året 
påbörjats omläggning af hela banan med stålskenor, vägande 
15 kg. för meter, för hvilket ändamål inköpts 255 tons, med 
tillhörande skarfjern och bult. 

5 godsvagnar hafva under år 1890 inköpts. 
I sammanhang med banbyggnaden Vadsfena—Odeshög har 

ny station anlagts i Vadstena. 
Banan var vid besigtningstillfället i anmärkningsfritt skick. 

Vadstena— Ödeshögs jernväg. 
Denna jernväg med dertill hörande inrättningar vitsordades 

vid besigtningstillfället vara i godt skick. 

Gotlands jernväg. 

13,000 syllar samt 66 skenor hafva under året ombytts, 
hvarjemte å linien utförts 10 vagnar grus. 

Vid besigtningstillfället befunnos rullande materiel och 
husbyggnader vara anmärkningsfritt underhållna och likaså sjelfva 
spåret väl justeradt och ballastadt samt erforderligt syllutbyte 
verkstäldt. Då emellertid en stor del af skenorna voro skadade, 
anmodade besigtningsmannen jernvägens styrelse att från och 
med år 1890 och allt framgent, till dess spåret åter vore i full-
godt skick, årligen inlägga minst 75 tons nya stålskenor med en 
minimivigt af 15 kg. per löpande meter. Enligt hvad som upp
lysts, har jernvägens styrelse under år 1890 gått i författning 
om inköp af 150 tons stålskenor att levereras under våren 1891. 

Väg- och Valtenbyggnadsslyr elsens berättelse 18.90. 

Mellersta distriktet. 

Ammeberg—Vetterns jernväg. 

Under året hafva inlagts 1,686 syllar samt 81 nya engelska 
stålskenor af 31 • r> kg. vigt per meter. 

Jernvägen var vid besigtningstillfället i godt skick. 

Ashersund—Shjllberg—Lerbäcks jernväg. 
Äfven denna jernväg befans vara i godt skick. 
1,800 syllar hafva under året inlagts. 

Bofors—Laxå jernväg. 
Utbyte af 1,500 syllar har egt rum. 
Jernvägen var väl underhållen. 

Kumla— Yxhults jernväg. 

1,000 syllar hafva under året utbytts. 

Svartelfs jernväg. 

En lastkaj och ett godsmagasin hafva under året uppförts 
vid Söderelgens lastplafcs samt en ny personplattform vid Lim-
mingsviken. 

Påfyllning af bankarne öfver Lortbro- och Flosjömossarne 
har verkstälts. 

Jernvägen vitsordades vid besigtningen vara i godt skick. 

Vilcern —Möckelns jernväg. 

I hufvudspåret mellan Snöbergshyttan och Dalkarlsberg 
hafva inlagts 2 i km. nya stålskenor jemte vinkelskarfjern och 
skrufbultar. Inalles 17 km. af hufvudspåret äro nu belagda med 
stålskenor. 

12,800 syllar hafva under året utbytts. 
Vid Dalkarlsberg har ny expeditionslokal med väntsal 

inredts. 

Striberg—Grängens jernväg med bibanor. 
300 syllar hafva under året ombytts. 
Denna jernväg vitsordades vara i godt skick. 

Nora—Karlskoga jernväg med bibanor. 
15,600 syllar hafva under året utbytts. Nya stålskenor 

jemte vinkelskarfjern och skrufbultar hafva inlagts på en sam
manlagd sträcka af 6 km., i följd hvaraf vid årets slut 48-6 
km. hufvudspår voro belagda med stålskenor. 

Träöfverbyggnaden å bron öfver Svartelfven har ersatts 
med öfverbyggnad af stål, i sammanhang hvarmed banan norr 
om bron omlagts på en sträcka af omkring 240 meter, hvarvid 
kurvan närmast bron erhållit 300 i stället för 228 meters radie. 

Hamnen vid Otterbäcken har ytterligare utvidgats och för
djupats, hvarigenom en ny lastningsplats för fartyg erhållits. 

Banan befans vara väl underhållen. 

Nora —Ervalla jernväg. 
Utbyte af 2,900 syllar har verkstälts. 
Emot underhållet af denna jernväg, söm icke har någon 

egen rullande materiel, var vid besigtningstillfället icke något 
att anmärka. 

0 
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Köping—Hults jemväg med bibana. 

Vid besigtningstillfållet vitsordades, att denna jernväg, så
som vanligt, var väl underhållen. 

11,600 syllar hafva under året inlagts, hvarjemte i utbyte 
mot jernskenor nedlagts stålskenor å 4-2 km. och i utbyte mot 
felaktiga jernskenor 1 1 km. fullgoda sådana. Af banans hela 
längd, 71 km., var nu en sträcka af 56 km. belagd med stål
skenor. 

I Örebro har inom det för jernvägens verkstäder afsedda 
område uppförts en vagnbod af 80 meters längd för tre vagn
spår. 

8 km. från Örebro och 4 km. från Dylta bruk har i när
heten af å ena sidan Kumla by och å den andra Lunds rättare-
skola anlagts en ny station, som benämnts Hofsta. Stationshus, 
godsbod och uthus hafva der uppförts, hvarjemte ett sidospår 
af 48 meters längd mellan fripålarne utlagts. 

Stationshuset vid Er valla har till inredningen blifvit på ett 
ändamålsenligt sätt förändradt samt en särskild restaurations
byggnad derstädes uppförd. 

Vid Jäders bruks station har utlagts ett stickspår af 26 
meters längd från hinderpålen. 

Vid östra ändan af Arboga stations område har uppförts 
ett nytt vattentorn med ledning från Arbogaån. Samtliga spår 
å det öfre stationsområdet, med undantag af magasinsspåret, 
hafva i anledning häraf förlängts 80 meter österut. 

Vid Valskogs station hafva i följd af vexlarnes flyttning 
norrut 4 spår förlängts, hvartdera med 63 meter. 

För planering af Hofsta och Ervalla stationer äfvensom af 
verkstadsgården i Örebro samt för ballastning af banan hafva 
utförts inalles 3,000 vagnslaster grus och fyllningsämnen. 

Rullande materielen har under året ökats med 3 täckta 
och 36 öppna godsvagnar. 

Frövi—Ludvika jemväg. 

13,600 syllar hafva utbytts. Stålskenor till 10-1 km. bana 
med 5,578 vinkelskarfjern samt 1 spårkorsning hafva under 
året inlagts. 

Vid Lindes station har stationshuset tillbyggts å båda gaf-
larne, vid Frövi och Stora stationer hafva boställshus för be-
tjeningen uppförts och vid Ställdalens och Bångbro stationer 
godsmagasin, hvarjemte vid sistnämnda station ett spår för
längts med 66 meter och träplattformen med 18 meter. 

Jernvägen ansågs vid besigtningen vara i godt skick. 

Stora—Guldsmedshyttans jemväg. 

Äfven denna jernväg befans vara väl underhållen. 
650 syllar, 336 meter stålskenor och 68 vinkelskarfjern 

hafva under 1890 inlagts. 

Bånghammar—Klotens jemväg. 

Vid besigtningen af jernvägen förekom icke någon an
märkning. 

2,600 syllar hafva under året inlagts samt 416 kbm. grus 
utförts å linien. 

Köping—Uttersbergs jernväg med bibana. 
Nya stålskenor hafva inlagts å 2-5 km. bana samt 4,700 

furusyllar och 4 spårvexlar utbytts. 

Grundläggningsarbeten för nya lokomotivstallar och verk
stadsbyggnader i Köping hafva påbörjats. 

Kol sva stationsplan har blifvit utvidgad med 415 meter 
och Köpings stationsplan med 119 meter nya spår. 

Någon anledning till anmärkning förekom ej vid besitt, 
ningen. 

Uttersberg—Biddarhyttans jernväg. 

Utbyte har verkstälts af 6-7 tons stålskenor samt 2,400 syl
lar af furu. 

Icke heller i fråga om denna jernväg förekom vid besigt
ningen någon anmärkning. 

Spånga—Löfsta jernväg. 

Vid Riddersviks station har uppförts ett boställshus för 
stationsmästareu och en banvakt samt ett uthus. 

Jernvägen var vid besigtningen i godt skick. 

Stockholm— Vesterås—Bergslagens jernväg. 

Utbyte har egt rum af 26,700 syllar, hvarjemte 3 - km. 
jernskenor utbytts och 21 7 km. stålskenor utlagts, äfvensom 
744 kbm. ballastgrus utförts för banans komplettering. 

Nya bostäder för betjeningen hafva uppförts vid Kungs
ängen, Bro, Orresta och Skultuna. Omfattande underhållsarbeten 
hafva i öfrigt under året verkstälts. 

2 fyrkopplade tender-snälltågslokomotiv samt 25 godsvagnar 
hafva inköpts. 

Banan vitsordades vid besigtningen vara i ett utmärkt godt 
skick. 

Sala—Tillberga jernväg. 

Utbyte har under året verkstälts af 4,300 syllar och 1,500 
meter jernskenor. 

1 öfrigt hafva smärre nybyggnads- och reparationsarbeten 
verkstälts, och var vid besigtningstillfallet icke något att an
märka mot underhållet af jernvägen. 

Norbergs jernväg. 

2,400 syllar och 953 meter jernskenor hafva under året ut
bytts. 

2 spår med vexlar, det ena 42 meter och det andra 129" 5 
meter långt, hafva nedlagts vid Högfors station, hvarjemte ny 
lastkaj af slaggsten derstädes uppförts. 

Jernvägen ansågs vid besigtningen vara väl underhållen. 

Norberg—Klackbergs jernväg. 

Äfven denna jernväg befans vara väl underhållen. 
Under året hafva 400 syllar och 92 meter jernskenor utbytts. 

Krylbo—Norbergs jernväg. 

2,300 furusyllar hafva under året inlagts. 1,566 meter ska
dade jernskenor hafva utbytts mot 1,110 meter brukbara jern
skenor och 456 meter nya stålskenor. 

Emot underhållet af jernvägen var vid besigtningstillfållet 
icke något att anmärka. 



Upsala—Gefle jernväy med bibanor. 

Under aret hafva utbytte 23,000 syllar och 1,300 jemskenor. 
Nya spår liafva utlagts vid Tierps, Söderfors och Gefle 

(södra) stationer. 
Nödiga reparationer hafva verkstälts ä broar, viadukter, 

busbyggnader ra. m. 
Stationsplanerna vid Tobo, Tierp och Söderfors liafva ut

vidgats, och vid Tierps station har uppförts ett nytt godsmaga
sin med lastkaj. 

Dannemora—Hargs jernväg med bibana. 

7,300 syllar och 45 skenor hafva utbytts samt 456 kbm. 
ballastgrus utkörts å banan, som i sin helhet blifvit lyftad och 
justerad. 

Ett lokomotivstall har uppförts vid Hargs hamn, hvarjemte 
vanliga underhållsarbeten å husbyggnader och vattenstationer 
verkstälts. 

Emot underhållet af jernvägen förekom icke någon an
märkning. 

Upsala hamn- och förbindelsespår. 

Nya skenor hafva under året inlagts på förbindelsespåret ; 
och på hamnspåret har inlagts en tredje skena för Upsala— 
Lenna jernväg. 

Upsala—Lenna jernväg. 

4,900 syllar hafva under . året utbytts och 2,253 löpande 
meter nya stålskenor inlagts. 

Ett godsmagasin har uppförts vid Bärby station, som hit
tills saknat sådant. 

Vid besigtningstillfället förekom icke någon anmärkning. 
Materielen har ökats med en ångvagn. 

Lenna—Norrtelje jernväg. 

19,000 syllar hafva- utbytts. Ett sidospår har utlagts vid 
Malsta hållplats. I öfrigt har banan i dess helhet lyftats och 
justerats samt en del smärre underhållsarbeten verkstälts. 

Vid- besigtningen anmärktes, att då denna jernväg bygg
des, en del deraf, belägen mellan Knutby och Rånäs, lades för 
låg, i följd hvaraf densamma nästan hvarje år öfversvämmas, så 
att till och med skenorna stå under vatten. 

Stockholm—Bimbo jernväg. 

22,500 syllar hafva under året utbytts samt 1,324 kbm. 
grus utförts på banan. 

1 öfrigt hafva en del smärre nybyggnads- och underhålls
arbeten verkstälts. 

Djursholm— Ösby jernväg. 

Sedan spårvägen i vederbörlig ordning besigtigats, har till
stånd till trafik lemnats den 10 December 1890. 

Oxelösund—Flen— Vestmanlands jernväg. 

I hufvudspåret hafva 12,000 syllar och 2'2 km. jernskenor 
blifvit utbytta, hvaraf 1-5 km. stålskenor. Omkring 43 km. af 
banan voro vid besigtningen belagda med stålskenor. 

Vid Oxelösunds hamn har en 70 meter läng kaj byggts, 
hvilkeu till 63 meters längd utgöres af träkaj på pålar och till 
7 meters längd af stenkaj på sänkkistor. k den år 1889 byggda 
stenkajen derstädes hafva dessutom uppsatts 3 ångkrnnar för 
lastning af jernmalm. 

Eskilstuna station har utvidgats med 890 meter nya spår, 
hvarjemte lastkajen förlängts samt godsmagasinet flyttats till 
östra sidan af baugårdeu och förlängts. 

Vid Kungsörs station har ett nytt vattentorn ai tegel upp
förts med cistern af jern. 

Rullande materielen har under året ökats med 1 person-
tå gslokomoti v och 25 godsvagnar. 

Någon anmärkning mot underhållet har ej förekommit. 

Skogstorp—Hjelmarens jernväg. 

Emot underhållet af denna jernväg, som trafikeras med 
materiel, tillhörande Oxelösund—Flen—Vestmanlands iernväo\ 
var icke något att anmärka. 

Nedre norra distriktet. 

Mora—Venerns jernväg. 

Bandelen Oforsen—Vansbro, 50 km. lång, erhöll efter veder
börlig besigtning den 31 Oktober 1890 tillstånd att öppnas för 
allmän trafik. Bandeleu Persberg—Oforsen, 42 km., öppnades 
för trafik under 1889, hvadan hela längden trafikerad bana vid 
1890 års slut var 92 km. 

Säfsnäs jernväg med bibana. 

I spåret hafva utbytts 4,600 syllar och 1,269 meter stål
skenor. 

Nytt vattentorn har anlagts vid Smalkärn och ett grusspår 
utlagts vid Hösjöheden. 

Någon anmärkning mot underhållet har ej förekommit. 

Smedjebackens (Vessman—Barkens) jernväg. 

1,600 syllar hafva utbytts och stålskenor å Vi km. bana 
inlagts. 

Lerubo bro har undergått en större reparation. Någon 
annan anmärkning gjordes ej vid besigtningen än att egentliga 
putsningsarbeteu vore tillbakasatta, men antogs rättelse häri 
vara att vänta, då jernvägens skuld betalts och dess ekonomiska 
ställning derigenom förbättrats. 

Södra Dalarnes (Krylbo—Borlänge) jernväg med bibana. 

I spåret hafva ombytts 10,900 syllar. 
Banken vid Solfvarbo har utvidgats till bredden och på 

ena sidan förstärkts med glacis. 
I öfrigt hafva allmänna underhållsarbeten utförts för att 

hålla banan i dess helhet med husbyggnader och rullande ma
teriel i godt stånd, hvarjemte 10 nya godsvagnar och 1 ny 
personvagn inköpts. 
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Siljans (Borlänge—Insjöns) jcrnväg. 

I spåret, som på lämplig tid lyftats och justerats, hafva 
2,400 syllar utbytts. Till banvallens bankar och doseringar 
hafva utförts 127 och till hamnarmen vid Insjön 109 vagns
laster fyllning. 

20 nya godsvagnar hafva under året anskaffats. 

Falun—Rättviks jernväg. 

Underhållet af denna under år 1889 för trafik öppnade 
jernväg föranledde ingen anmärkning. 

Näs—Morshyttans jernväg. 

Utom vanliga mindre underhållsarbeten har under året 
verkstälts utbyte af 1,600 syllar och 373 meter skenor. 

Vid Vestanhede anhaltstation har ett nytt vattentorn af 
tegel uppförts. 

Gefle—Dala jernväg. 

I banan, som i vanlig ordning justerats, hafva inlagts 22,400 
syllar och 3-2 km. stålskenor. 

1,158 meter nya spår och 9 nya vexlar hafva derjemte 
blifvit utlagda. Sålunda har vid Haga anlagts ett nytt rund
spår med sidospår till ett tegelbruk, vid Hade likaledes ett nytt 
rundspår, från hvilket en grenbana skulle anläggas till Mack-
myre sulfidfabrik, och vid Sandviken ett nytt sidospår, i samman
hang hvarmed en ny plåtbro byggts öfver dervarande kanal. 

Det under år 1889 påbörjade sidospåret vid Storvik har 
under året färdigbyggts. 

Vid Korsnäs, Källvikens, Kungsgårdens och Jädrans sta
tioner hafva vexlarne ordnats efter det nya tyska förenings
systemet, d. v. s. signalerna på sådant sätt sammanbundits med 
vexlarne, att »klart för tåg» icke kan signaleras med mindre 
än att de sistnämnda ligga rätt. 

Rullande materielen har ökats med 2 lokomotiv, 3 kombi
nerade II och III klass boggievagnar och 125 godsvagnar. 

Gefle—OcJcelbo jernväg med bibana. 

Förutom vanliga underhålls- och reparationsarbeten hafva 
under året å alla broar inlagts nya syllar; och har utbyte egt 
rum af inalles 5,800 syllar. 

Banan befans vid besigtningen vara i godt skick. 

Vintjem—Jädraås jernväg. 

Banan befans i afseende på grusning och lyftning tillfreds
ställande; men riktningen, synnerligast i kurvorna, syntes kräfva 
förbättring. 

Under året hafva 4,000 syllar och skenor å 1 9 km. ut
bytts, hvarjemte 260 kbm. ballastgrus utförts å banan. 

Från Linghed i Svärdsjö socken af Kopparbergs län finnes 
en jernväg af 11'6 km. längd till Vintjern, hvarjemte Jädraås 
förenats med Ockelbo station å norra stambanan genom en jern
väg af 18 km. längd. Dessa båda sistnämnda banor för gods
trafik hafva dock ej erhållit nådig koncession eller tillstånd till 

ullman trafik. Tillsammans med Vintjern—Jädraås jernväg haf
va de en längd af 59-5 km. 

Vatjom—Ljunga elfs jernväg. 

Uti nådigt bref den 17 Oktober 1890 har Eders Kongl. 
Maj'.t lemnat tillstånd för Matfors aktiebolag att för allmänt 
begagnande upplåta den förut Sundvalls jernvägsaktiebolag till
höriga jernvägen Vatjom—Matfors—Ljunga elf, som för allmän 
trafik öppnades den 6 Augusti 1874. 

Vid Vatjoms station hafva uppförts ett lokomotivstall för 
två maskiner samt ekonomihus. 

1,400 syllar hafva utbytts, ett nytt spår af 96 m. längd 
utlagts till lokomotivstallet, 448 m. stålskenor inlagts i stället 
för förslitna jernskenor. 

Spåret å hufvudlinieu var väl riktadt och rörliga materie-
len förbättrad, hvarjemte ett lokomotiv och 25 godsvagnar an
skaffats. 

b) Under byggnad varande. 

Vestra distriktet. 

Limmared—Åsundens jernväg. 

Anlagd för enskild godstrafik. 
Nya syllar hafva inlagts på omkring 1 5 km. banlängd, 

hvilken sträcka äfven grusats. Mindre reparationer utåt hela 
banan hafva företagits. 

Materielen har ökats med en ny godsvagn. 

Nedre norra distriktet. 

Mora—Venerns (Mora—Persberg med bibana) jernväg. 

Arbetet å bandelarue Oforsen—Vansbro—Mora med bibana, 
sqm utfördes på ett ändamålsenligt sätt, föranledde ingen an
märkning. Under år 1890 hafva följande arbeten verkstälts: 

terrassering 64-6 km., öfverbyggnad å 14 broar, grundlägg
ning och murning af landfästen till 2 broar, 84 afloppstrum-
mor, skenläggning 30'6 km., 20 st. vexlar utlagda, husbyggna
der och lastkajer å 17 stationer, kompletteringar vid 8 banvakt
stugor, 5,600 m. vägbyggnad, 43'7 km. stängseluppsättning, 
hvarjemte virke inköpts till 50 km. stängsel. 

Rullande materiel har under 1890 anskaffats till ett antal 
af 2 lokomotiv, 8 personvagnar och 160 godsvagnar. 

Rättvik—Mora jernväg. 

Terrasseringsarbetena voro utsträckta på en längd af 38-i km. 
Landfästena till bron öfver Fuån voro på ett omsorgsfullt 

sätt fullbordade. 
Vid Vikarby, Garsås och Mora stationer voro grundlägg

ningar och åtskilliga andra arbeten för byggnader påbörjade. 
Skenor befunnos utlagda på 26 km. sträcka och banan gru

sad å 16 km. 
Arbetets utförande gaf ej anledning till aumärkning. 



Öfre norra distriktet. 

Norska gränsen—Luleå jernväg. 

A bandelen Luleå—Boden hafva kompletteringsarbeten ut
förts. 

k. bandeleu Boden—Gellivara hafva underhållsarbeten på
gått, äfvensom å banan utförts omkring 14,000 kbm. ballast
grus. 

Å godsstationen på Svartön hade elevatorn under vintern 
undergått en betänklig sättning i yttre hörnet. De åtgärder, 
som i följd deraf vidtagits, ansågos vara af tvifvelaktigt värde. 

Hernösand—Sollefteå jernväg, 
Elmhult—Alshult—Tingsryds » 
Tingsryd—Emmaboda » 
Klippan—Röstånga » 
Vittsjö—Markaryds » 
Kärrarp—Markaryds » 
Lidköping—Malma » 
Jönköping—Vaggeryds » 
Roslagstull—Djursholms » och 
Fogelsta—Linköpings. 

Stockholm den 1 Oktober 1891. 

J. G. RICHERT. 

A. M. LINDGREN. P. H. HEDENBLAD. J. MARCKS VON WURTEMBERG. 
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c) Koncessionerade jernvägar, hvarå arbete ej påbörjats. 





47 

T a b . 1. 

Omlagda, förbättrade eller nyanlagda vägar, som från och med 1841 till och med år 1890 
åtnjutit understöd af allmänna medel. 



48 

T a b . 2. 

Beräknad kostnad och beviljadt statsbidrag i medeltal för en meter omlagd eller nyanlagd väg 
under de senast förflutna 5 åren. 



49 

Tab. 3. 

Vattenaftappningar och utdikningsföretag, som från och med år 1841 till och med år 1890 
åtnjutit understöd af allmänna medel. 



T a b . 4. 

Beräknad kostnad och beviljadt statsbidrag i medeltal för en hektar förbättrad eller nyvunnen jord 
under de senast förflutna 5 åren. 

50 





52 T a b . 

Förteckning på de statsunderstöd, som från och med 1841 till och med 1890 blifvit 



53 5. 

till allmänna väg- och vattenbyggnader anvisade, dels såsom anslag, dels såsom lån. 





55 

T a b . 6. 

Odling och jordförbättring vunnen genom de arbetsföretag, som från och med 1884 erhållit understöd 
från odlingslånefonden. 



56 T a b . 

Enskilda jernvägar, som intill 1890 års utgång 



7. 
erhållit tillstånd att öppnas för allmän trafik. 

57 



58 T a b . 7. 

Enskilda jernvägar, som intill 1890 års utgång 



erhållit tillstånd att öppnas för allmän trafik. 

59 (Forts.) 



60 Tab. 7. 
Enskilda jernvägar, som intill 1890 års utgång 



(Forts.) 

erhållit tillstånd att öppnas för allmän trafik. 

61 



62 

T a b . 8. 

Koncessionerade enskilda lokomotivbanor, dels under byggnad, dels ännu icke påbörjade, vid 1890 års slut. 



63 

T a b . 9. 

Förteckning å enskilda jernvägar, som numera upphört att trafikeras. 



64 
T a b . 10. 

Öfversigt af koncessionerade jernbanor vid 1890 års slut med hänsyn till spårvidd, antal, längd, rullande 
materiel samt tilldelade statsunderstöd. 





66 

T a b . 

Fördelning på särskilda län af för trafik öppnade 



koncessionerade enskilda jernvägar vid 1890 års slut. 

67 

11. 



68 

T a b . 

Fördelning på särskilda län af för trafik öppnade 



koncessionerade enskilda jernvägar vid 1890 års slut. 

69 

11. (Forts.) 



70 

T a b . 

Fördelning på särskilda län af för trafik öppnade 



11. (Forts.) 

koncessionerade enskilda jernvägar vid 1890 års slut. 

71 



72 

T a b . 12. 

Fördelning på särskilda län af under byggnad varande enskilda jernvägar samt koncessionerade, ännu icke 
påbörjade banor vid 1890 års slut. 
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