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TILL KONUNGEN! 

Då Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, jemlikt föreskrift i nådiga instruktionen den 28 September 1888, härmed afgifver under
dånig berättelse om allt, som i afseende å sådana allmänna arbeten, hvarom uti § 1 af samma instruktion förmäl es, blifvit 
under år 1899 i riket utfördt eller vid förrättade inspektioner förekommit, får Styrelsen under särskilda afdelningar lemna redo
görelse för: 

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



2 STYRELSEN. FÖRDELNING AF VÄGBYGGNADSFONDEN. 

Styrelsen. 

Antalet under år 1899 inkomna ärenden uppgick till 2,459 
och antalet afgångna skrifvelser till 2,490, utvisande vid jem-
förelse med år 1898, då de motsvarande siffrorna voro 2,239 
och 2,322, en tillökning af 220 i de förra och 168 i de senare. 

För jemförelse af förhållandet under de fem senaste åren 
lemnas följande öfversigt: 

Under år 1899 hafva för allmänna arbeten nedannämuda 
belopp varit stälda till Eders Kongl. Maj:ts förfogande, nem-
ligen för: 

A. Väganläggningar och vägförbättringar. 

1:o) För anläggning af nya samt förbättring eller omlägg
ning af backiga eller eljest mindre goda vägar, ett anslags
belopp af 900,000 kronor, som Eders Kongl. Maj:t enligt nådiga 
bref af den 10 Februari, 23 Mars och 15 December 1899 täckts 
fördela mellan nedannämuda väganläggningar och vägförbätt
ringar, nemligen: 
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4 FÖRDELNING AF HAMN- OCH BROBYGGNADS- SAMT ODLINGSFONDERNA. 

Statsbidragen till hithörande arbeten uppgå i medeltal till 
63-6 7 procent af beräknade kostnader. 

C. Sjösänknings- och andra vattenaftappnings-
företag. 

3:o) För understödjande medelst lån af sänka trakters 
odling ett belopp af 1,000,000 kronor. Häraf har Eders Kongl. 
Maj:t enligt nådiga bref af den 19 Maj, den 20 Oktober, den 
17 November och den 30 December 1899 täckts anvisa nedan 
nämnda lånebidrag, nemligen: 

Om från anslagssumman frånräknas det till vägen Glom-
mersträsk-Ruskträsk utgående anslaget, emedan därstädes hela 
bygguadskostnaden bestrides af statsmedel, utgör statsbidraget 
06-54 procent af det beräknade kostnadsbeloppet. 

B. Hamn- och brobyggnader samt vatten
kommunikationer. 

2:o) För understödjande af brobyggnader och företrädesvis 
mindre hamnbyggnader samt upprensning af åar och mindre 
farleder ett anslag af 300,000 kronor, som genom nådiga bref 
af den 30 December 1898, den 17 Februari, 29 Mars och 7 
April 1899 tilldelats nedanstående arbetsföretag, nemligen: 



FÖRDELNING AF ODLINGSFONDEN. 5 

Den beräknade kostnaden för torrläggningen uppgår i 
medeltal till 135,38 kronor per hektar, hvaraf såsom lån er
hållits i medeltal 101,13 kronor per hektar, motsvarande 74,70 
procent af förstnämnda summa. 

4:o) För understödjande medelst anslag utan återbetal-
ningsskyldighet af sådana myrutdikningar och vattenaftapp-



6 FÖRDELNING AF FROSTFONDEN. 

ningar, hvilkas ändamål är ait minska frostländigheten för 
närliggande bygd, ett belopp af 300,000 kronor, som enligt 
nådiga brefven af den 9 December 1898, den 22 Juni och 30 
December 1899 och den 19 Januari 1900 fördelats mellan nedan 
nämnda företag, nemligen: 



FÖRDELNING AF FROSTFONDEN. JERNVÄGSANLÄGGNINGAR. 7 

Om de 9,200 kronor afräknas, som beviljats till ett af dessa 
företag, som redan 1898 fick anslag, befinnes, att diknings-
kostnaden i medeltal beräknats till 78.10 kronor per hektar och 
att i statsbidrag anvisats i medeltal 37-56 kronor per hektar eller 
48'09 procent af beräknade kostnader. 

D. Jernvägsanläggningar. 

Af de medel till ett belopp af 7,500,000 kronor, som 1896 
urs Riksdag anvisat till understödjande af enskilda jernvägsan-
läggningar med 1,500,000 kronor under bvartdera af aren 
1897—1901, har Eders Kongl. Maj:t genom särskilda, nådiga 
beslut tilldelat nedanstående jernvägar lån till följaude belopp: 



JERNVÄGSANLÄGGNINGAR. DIVERSE ARBETEN. MEDELSFÖRVALTNINGEN. 

Af detta anslag täcktes Eders Kongl. Maj:t, 
enligt nådigt bref den 23 Januari 1899, anvisa 
följande förslagsvis beräknade belopp, nemligen : 

Utgifterna för berörda ändamål hafva utgjort: 

Enligt Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref den 24 Februari 
1899 har årets anslag till vägundersökningar inom nedan nämnda 
län fördelats sålunda: 

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

Till verkställande af år 1899 erforderliga underhålls
arbeten å Tranebergs, NocJceby och Drottningholms broar, 
belägna på vägen mellan Stockholm och Drottningholm, 
genom nådiga brefvet af den 28 Januari 1899 ett belopp 
af 7,239 kronor. 

2:o) Särskildt anvisade medel: 
Till upprensning af farleder i Bohusläns skärgård 

genom nådiga brefvet af den 20 Maj 1898 en summa af 
404,440 kronor, hvaraf för år 1899 ett belopp af 150,000 
kronor. 

Till upprensning af en segelränna genom Kalmar 
sund enligt nådiga brefvet af den 14 Maj 1897 en summa 
af 405,000 kronor, hvaraf för år 1899 enligt nådiga brefvet 
af den 20 Maj 1898 ett belopp af 97,500 kronor. 

Till utvidgning och förbättring af Väddö kanal genom 
nådiga brefvet af den 29 Oktober 1897 en summa af 
576,000 kronor (däri inberäknade 61,000 kronor från Han
dels- och Sjöfartsfonden samt 15,000 kronor från kanal
kassans egna medel), hvaraf for år 1899 enligt nådiga 
brefvet af den 20 Maj 1898 ett belopp af 200,000 kronor. 

Till anläggning af väg mellan Glommersträsh och 
Ruskträsk genom nådiga brefvet af den 15 December 
1899, förutom hvad som utgår af vägbyggnailsfonden, ett 
belopp af l,487-09 kronor. 

F. Medelsförvaltningen. 
Öfver följande under Styrelsens förvaltning stälda anslags

medel får Styrelsen lemna redogörelse. 

samt till vikariatsersättningar, 

har uppkommit genom aflöningsbesparing för 
vakant distriktschefsbefattning. 



Nedanstående jernvägar hafva under år 1899 öppnats för 
allmän trafik: 

o) Till undersökning rörande trafikled mellan Venern och 
Kattegat. 

n) 1899 års extra anslag för undersökning af mindre 
hamnar och farleder m. m. 

j) 1895 års extra anslag till undersökning af mindre 
hamnar och farleder, äfvensom till upprättande af planer för 
anläggning eller ombyggnad af broar, då dylika arbeten icke 
äro förenade med vägföretag. 

Behållningen från 1898, kr. 1,082: 90, har under 1899 till 
fullo utbetalts. 

k) 1896 års extra anslag för undersökning af mindre 
hamnar och farleder m. m. 

Å nämnda anslag har icke någon utbetalning gjorts, hvadan 
behållningen till 1900 är densamma som till år 1899 eller kr. 
1,672: 52. 

l) 1897 års extra anslag för undersökning af mindre 
hamnar och farleder m. m. 

Å detta anslag har ej heller någon utbetalning gjorts, 
hvadan behållningen till 1900 är densamma som till år 1899 
eller kr. 2,452: 82. 

m) 1898 års extra anslag för undersökning af mindre 
hamnar och farleder m. m. 

Koncessionerade jernvägar. 
Under år 1899 har Eders Kongl. Maj:t täckts bevilja nedan

stående jernvägar koncession: 

i) Till förbättring af hamnen vid Stora Rör på Öland. 

h) Väddö kanal. 

g) Till anläggning af väg mellan Tärna och riksgränsen 
i Vesterbottens län. 

f) Till anläggning af väg mellan Glommersträsk och Rusk
träsk i Vesterbottens län. 

r) För ombyggnad af Väddö kanal. 

q) För upprensning af Kalmar sund. 

MEDELSFÖRVALTNINGEN. KONCESSIONER. 9 



10 KONCESSIONER OCH AFSYNINGAR M. M. 

hvilken bana redan under år 1858 öppnades för allmän trafik, 
under år 1899 blifvit i samband med fastställelse af ändrad 
plan underkastad kontroll från statens sida. 

Slutligen har Eders Kongl. Maj:t genom särskilda nådiga 
resolutioner medgifvit, att elektricitet såsom drifkraft må an
vändas å Stora Kopparbergs Bergslags aktiebolags jernväg mellan 
Domuarfvet och Qvarnsveden samt å aktiebolaget Robertsfors 
jernväg mellan Robertsfors och Sikeå. 

Nedanstående, för allmän trafik öppnade jernvägar hafva 
under år 1899 blifvit slutligt afsynade: 

Å nedanstående koncessionerade jernvägar har arbete ej 
påbörjats vid 1899 års slut: 

Å följande koncessionerade jernvägar pågår arbete vid 
1899 års slut: 

Följande jernvägar hafva under år 1899 förlorat sin kon
cession: 
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I enlighet med föreskrifterna i den för Väg- och Vatten
byggnadsstyrelsen utfärdade nådiga instruktionen hafva under 
1899 vederbörande tjenstemän vid besigtningar kontrollerat alla 
med statsbidrag under utförande varande arbeten och företag 
af förenämnda slag, äfvensom underhållet af vissa fullbordade 
företag, företrädesvis sådana, som hafva att tillgodose allmän 
rörelse, och när anledning till anmärkning därvid förekommit, 
har sådant skriftligen meddelats respektive arbetsdirektioner 
eller intressenter med anmodan om rättelse. 

Förutom de arbeten, som under året afsynats och godkäuts 
och öfver hvilka särskild forteckning bifogas, hafva besigtnin-
garna omfattat: 

A. Vägarbeten. 

Södra distriktet. 

Kronobergs län. 

Anläggning af den inom Skaraborgs län fallande delen 
af tillämnad väg från Sunnerskog i Unnaryds socken af Jön
köpings län till Lidhults jernvägsstation i Kronobergs län. 

(6-55 k m . ) 

Å en sammanlagd sträcka af c:a 1 km. var terrasseringen 
utförd samt 2:ne trummor lagda. Å några mindre mossar var 
dessutom dikning verkstäld. 

Kristianstads län. 

Omläggning och förbättring af vägen mellan Lärkeröds 
by och Örkelljunga jernvägsstation inom Tossjö och Örkel
ljunga socknar. 

(7-8i km.) 
Renstakning och profilering af väglinien var påbörjad. 
Omläggning och förbättring af landsvägen mellan Östra 

Vemmerlöf och Börums by i Östra Vemmerlöfs och Rörums 
socknar. 

(5 i3 km.) 
Terrasseringen var verkstäld större delen af linien, men 

arbetet var utfördt på ett i hög grad otillfredsställande sätt 
med hålig körbana, branta doseringar och för starka lutningar. 
Största delen af den erforderliga makadamstenen var slagen och 
upplagd vid sidan af vägen. En mindre äudring af vägens 
läge i plan hade företagits och skulle underställas Styrelsens 
pröfning. 

Anläggning af den inom Kristianstads län fallande delen 
af väg mellan Linderöd i Kristianstads län och Kilhult i 
Malmöhus län. 

(3.62 km.) 
Diknings-, stenbrytnings- och planeringsarbetena pågingo 

å en sammanlagd sträcka af c:a 700 m., och var arbetet å denna 
sträcka ungefår halffärdigt. 

Malmöhus län. 

Omläggning och förbättring vid den så kallade Såghus-
liden af landsvägen mellan Kågeröds kyrka och Knutstorps 
gård i Kågeröds socken. 

(1.09 km.) 
Terrasseringen var verkstäld; fcrenne trummor jemte hård-

görningen återstodo. 
Anläggning af den inom Malmöhus län fallande delen 

af väg mellan Linderöd i Kristianstads län och Kilhult i 
Malmöhus län. 

(4,19 km.) 
Arbetet var ej pä annat sätt påbörjadt, än att renstak-

ningen var verkstäld till Svensköps kyrkobro. 

Hallands län. 

Omläggning och förbättring af vägen mellan Drengsereds 
prestgård och Krogsereds gästgifvaregård inom Drengsereds 
och Krogsereds socknar. 

(5-4 6 km.) 
Terrasseringen var till största delen färdig; öfver niossarne 

var dock bankläggningen otillfredsställande. En trumma åter
stod att lägga. A i företaget ingående brobyggnad vid Vism-
hults mad fattades pall- och grusskilt; å bron öfver Halsbo-
bäcken voro endast grund och understa skiftet lagda. Vägen 
var grusad på ungefär halfva sträckan. 

Omläggning och förbättring af vägen mellan Torup och 
Skallinge jernvägsslationer, 

delen mellan Bälghult och Skallinge samt Kragereds-
vägen inom Torups och Breareds socknar af Tönnersjö härad. 

(10-2 7 km.) 
Terrasseringen å vägsträckan Bälghult—Skallinge var till 

största delen färdig; landfästena till en i företaget ingående 
brobyggnad voro uppförda. Däremot återstodo trummor och 
hårdgörning. 

Krageredsvägen var påbörjad efter förutgången renstakning 
och profilering. 

Omläggning och förbättring af häradsvägen mellan Tora-
red och Tönnersjö kyrka. 

(3.15 km.) 
Terrasseringen var till största delen afslutad; trummor och 

en kulvert återstodo; halfva vägsträckan var hårdgjord. 
Omläggning af allmänna vägen dels mellan Sörby och 

Vessige, dels mellan Vessige och Bjerrome inom Vessige 
socken. 

(4,40 km.) 
A delen Sörby—Vessige var terrasseringen till större delen 

fullbordad; bron öfver Vessigeån var färdigbyggd och utförd 
som hvälfd stenbro; samtliga trummor voro lagda och grus-
ningen verkstäld å ungefär en tredjedel af väglängden. 

Å delen Vessige—Bjerrome var terrasseringen färdig, likaså 
de båda hvälfda stenbroarna samt alla trummorna utom en; 
grusningen var utförd på halfva vägsträckan. 

Det å båda vägdelarne återstående arbetet motsvarade c:a 
10 procent af hela företaget. 

Omläggning och förbättring af allmänna vägen mellan 
Stäborgs bro och Fjärds kyrka i Fjärås socken. 

(5-51 km.) 
Väglinien var renstakad, men arbetet ej i öfrigt påbörjadt. 
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Vestra distriktet. 

Göteborgs och Bohus län. 

Anläggning af väg från Skälleröds skjutsstation öfver 
Kragenäs till Mokesund midt för Galtön i Lurs socken. 

(2-40 km.) 
Terrasserings- och trumläggningsarbetena voro till större 

delen verkstälda. 
Vägomläggning mellan Uddevalla och Åsens gästgifvare-

gård. 
a) delen mellan Ljungskile och Åsens gästgifvaregård. 
(5'oo km.) 
Arbetet var i det närmaste färdigt; återstod uppsättande 

af afvisarestenar samt komplettering af grusningen och väg
banans hårdgörande. 

b) delen mellan Ljungskile och Lissleröd. 
(4,11 km.) 
Södra delen af omläggningen var fullbordad och upplåten 

för trafik; planeringsarbeten pågingo vid norra änden. — Verk
liga kostnaden kommer att betydligt öfverskrida den beräknade, 
som ej motsvarar nuvarande höga arbetspris. 

Omläggning af allmänna vägen mellan Vrälands och 
Assmunderöds gästgifvaregårdar inom Långelanda och Torps 
socknar af Orusts östra härad. 

a) delen mellan Vräland och Onne. 
(6-o km.) 
Vägen var färdigterrasserad och till hälften grusad; åter

stod, förutom sista grusningeu, uppsättandet af handräcken ä 
nägra ställen, äfvensom förlänguing af en trumma nära äud-
punkten vid Vräland. 

b) delen mellan Onne och Assmunderöd. 
(3'20 km.) 
Renstakning pågick vid besigtningstillfället; i öfrigt var 

intet arbete då påbörjadt. 

Elfsborgs län. 

Omläggning af vägen mellan Ånimskogs kyrka och Ånim-
skogs jernvägsstation. 

(2-97 km.) 
Terrasseringen var verkstäld utefter hela sträckan, hvar

jemte äfven något grus var framfordt. — Mot arbetets ut
förande anmärktes, att de faststälda balanslinierna ej voro följda, 
hvadan omterrassering delvis måste ske, att dikena långs väg-
linien öfver allt voro för små, att samtliga slänter voro för 
branta samt att alla trummor måste ommuras vid ändame och 
förses med ordentliga vingmurar. 

Omläggning af vägen från Ale härads gräns vid Jern-
klef förbi Lilla Edet och Fors Rättaregård till Upphärads 
kyrka inom Fuxerna, Åsbräcka, Fors Romeled och Upphärads 
socknar. 

a) delen mellan Fors Rättaregård och Upphärads kyrka. 
(3 ,57 km.) 
Arbetet var bortlemnadt på entreprenad, hvari dock icke 

ingick lösen för jord och grusgrop. Omkring tre fjerdedelar 
af terrasseringsarbetet voro utförda och bron öfver Romeled-ån 
var färdig. Liksom denna byggdes äfven bron öfver Kalfheds-
än, som var påbörjad, helt och hållet af sten med hvalf i stället 
för med träöfverbyggnad, som faststäld plan angifver; 6 trum
mor voro utförda, af hvilka dock några tarfvade komplettering. 

b) delen mellan Jemklef och Lilla Edet. 
(4-61 km.) 
Äfven denna sträcka var bortlemnad pä entreprenad med 

samma undantag som vid föregående. 
Endast obetydliga terrasseringsarbeten voro verkstälda; en 

trumma var byggd, men tarfvade förbättring. 

Anläggning af utfartsväg vid Sandareds jernvägsstation 
i Sandhults socken. 

(2-61 km.) 
Företaget var bortlemnadt på entreprenad. 
Af terrasseringsarbetet voro mer än nio tiondelar utförda; 

handräcken voro ännu ej uppsatta; grusningen var verkstäld å 
1700 meter; å det utförda arbetet behöfde en del kompletteringar 
vidtagas. 

Omläggning och förbättring af häradsvägen mellan Hids 
gästgifvaregård i Östra Frölunda socken och hemmanet Käll-
hult i Håksviks socken. 

a) delen inom Östra Frölunda socken. 
(3-36 km.) 
Arbetet var lemnadt på entreprenad; terrassering och trum-

byggnader voro utförda längs hela sträckan; handräcken voro 
ännu icke uppsatta och grusningen endast till hälften verkstäld. 
På bron öfver Atran vid Hid återstod inläggning af körbana 
jemte målning. 

En del kompletteringar och förbättringar å såväl terras
seringen som å trummor och öfriga arbeten behöfde utföras. 

b) delen mellan Håksviks kyrka och Frölunda kyrkas 
gräns. 

(6-16 km.) 
Arbetet var bortlemnadt på entreprenad; terrasseringen var 

i det närmaste fullbordad längs hela sträckan; halfva antalet 
trummor voro lagda; något arbete med grusning och hand
räcken var ej påbörjadt. — Åtskilligt af det utförda arbetet 
behöfde kompletteras och förbättras. 

c) delen mellan Håksviks kyrka och Källhult. 
(8-11 km.) 
Äfven denna del var lemnad på entreprenad. Ungefär tre 

fjerdedelar af vägliniens längd voro terrasserade; några trum
mor voro icke byggda. — Enär hvarken linien renstakats eller 
det utförda arbetet skett under sakkunnig ledning, torde om
terrassering i öfverensstämmelse med faststäld plan blifva nöd
vändig till ganska stor omfattning. 

Anläggning af väg mellan Assmebro i Örsås socken och 
Skyarp i Håksviks socken. 

a) delen mellan Assmebro och hemmanet Björliden. 
(8-00 km.) 
Företaget var i sin helhet utlemnadt på entreprenad. — 

Omkring 6,500 meter vägbana var terrasserad och grusad a 
1,200 meter; bron vid Ågärdet var färdig samt 6 st. trummor 
byggda; inga handräcken voro uppsatta. — Emot arbetet an
märktes, att omterrassering måste ega rum på ett ställe, där 
lutningen var brantare än 50 %o, att dikena hade gifvits 
för små dimensioner, hvarjemte påpekades, att på mossen vid 
Garnstaden erfordrades för vägens torrläggning ett långt af-
loppsdike. 

b) delen mellan hemmanet Björliden och Skyarp. 
(10.84 km.) 
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Äfven denna del var öfverlåten pä entreprenad. — Det 
utförda arbet kunde möjligen skattas till 10 procent. 

Anläggning af ny väg från Prekebo i Öxabäcks socken 
och Marks härad till Frölunda i Frölunda socken och Kinds 
härad. 

a) delen mellan sockengränsen och Kräckebo inom Frö
lunda socken. 

(3-2 2 km.) 
För detta arbete, som utföres pä entreprenad, var terras

seringen helt och hållet och grusningen delvis verkstäld. — 
En del kompletteringsarbeten behöfde dock nedläggas pä före
taget, dä åtskilliga bristfälligheter vidlådde såväl terrasseringen 
genom sättningar samt för bianta lutningar och sidodoseringar 
som äfven på åtskilliga ställen trummor, handräcken och grusuing. 

b) delen mellan Kräckebo och Frölunda inom Frölunda 
socken. 

(3-70 km.) 
Pä denna sträcka, som utföres af samme entreprenör som 

föregående, var terrasseringsarbetet verkstäldt till c:a 90 procent, 
men återstod uppsättande af handräcken och grusuing. — Afven 
här förefunnos brister, liknande dem, som anmärktes ä delen 
mellan sockengränsen och Kräckébo. 

Anläggning af väg i Mårda Klefs socken frän socken
gränsen vid Lönhult till Klefs qvarn. 

(3-13 km.) 
Hela väglinien var renstakad. och terrasseringsarbetet var 

påbörjadt närmast Klef. 
Omläggning af backar å vägen mellan Tranemo socken

gräns och Mo härads gräns vid Portesbo genom Nittorps och 
Ljungsarps socknar. 

(3-54 km.) 
Arbetet, som utföres på entreprenad, var verkstäldt till 

c:a 10 procent af det hela och pågick å delen vid Rya, hvarest 
halfva terrasseringen var verkstäld och 2 trummor voro lagda, 
af hvilka dock den ena behöfde delvis ombyggas. 

Vermlands län. 

Anläggning af väg mellan Elgsjön och Bograngen inom 
Elfdals härad. 

a) delen mellan Elgsjön och Bäckelavägen. 
(6'41 km.) 
Arbetet var färdigt. 
b) delen mellan Kindsjön och torpet Midten. 
(4-02 km.) 
Terrasseringsarbetet var nästan färdigt, men förekommo 

brister i afseende på lutningsförhållanden och dikesdimensioner. 
Till resterande grusning vore af nöden stridare grus än det 
förut använda. 

c) delen mellan Bograngen och torpet Midten. 
(3-73 km.) 
Väglinien uppgafs vara renstakad, men detta arbete måste 

göras om, emedan den linie som stakats företedde sämre både 
plan och profil, än faststälda planen utvisar. — Något arbete 
var i öfrigt icke påbörjadt. 

Omläggning af vägen mellan Gräsmarks och Sunne kyrkor, 
delen mellan Uddhedens bro och Udden i sjön Rotten 

(omkring 2 km. söder om Sannäs). 
(6.2 3 km.) 

Planerings- och trumläggniugsarbetena voro utförda på en 
längd af mellan 3 och 4 km. 

Anläggning af ny väg mellan Vaggeforsen och Ottebols 
jernvägsstation inom Jösse härad. 

(3-78 km.) 
Terrasseringen var i sin helhet och grusningen till två 

tredjedelar verkstäld. 
Anläggning af väg inom Gillbergs härad mellan Södra 

Hög i Högeruds socken och Jösse härads gräns vid Käl-
kersrud. 

(8.18 km.) 
Hela planeringsarbetet var utfördt, med undantag af 200 

meter vid södra änden; alla trummor voro byggda och arbetet 
med broarna pågick. 

Östra distriktet. 

Östergötlands län. 

Anläggning af väg mellan Väfversunda kyrka och Ren
stad inom Väfversunda och Svanhah socknar. 

((5-2o km.) 
Delen inom SvanhaLs socken var färdigterrasserad och endast 

grusningen återstod; den öfriga sträckan, som till största delen 
går öfver Dags mosse, var dikad, och återstod, förutom grus
ningen, påfyllningen med lerskiffer, hvarmed mossjorden före 
grusningen skall täckas. De i företaget ingående broarna voro 
färdiga, men föreskrifven cementering af de öfversta skiften å 
landfästena fattades. — Sammanlagdt återstod omkring en tredje
del af hela arbetet. 

Anläggning af väg mellan Ulrika kyrka och Rimforsa 
kanalstation i Tjärstads socken, 

delen inom Nykils socken. 
(4-38 km.) 
Af hela arbetet återstod omkring hälften. Ett par trummor 

lågo ej tillräckligt djupt och bäddningen för desamma var ej 
riktigt anbringad. — Till följd af att vägen genom Badstu-
dalen terrasserades i lutning 1 :20 i stället for 1 :15, som fast-
stälda planen angifver, torde verkliga kostnaden komma att ej 
obetydligt öfverskrida den beräknade. 

Jönköpings län. 

Omläggning och förbättring af vägen mellan hemmanet 
Svalhult och Gripenbergs jernvägsstation inom Adelöfs socken. 

(8-64 km.) 
Terrasseringen var verkstäld till omkring tre fjerdedelar 

af vägens längd, och åtskilliga trummor voro lagda, men något 
grus var ännu ej påfördt. — På några ställen var vägen terras
serad omkring berguddar i mycket skarpa krökar; för af hjel
pande af denna olägenhet måste uddarne afsprängas. — Åt
skilliga omstakningar af den faststälda linien hade medfört 
förbättring såväl i plan som profil. 

Anläggning af väg frän Vallshults kyrka till Skillinga-
ryds jemvägsstation i Tofteryds socken. 

a) delen mellan Vallshults kyrka och Åsafors bruk. 
(12-14 km.) 
De förut anmärkta bristfälligheterna hade afhjelpts, men 

som vägen inom Stengårdshults socken var mycket sönderkörd 
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och den dessutom på den s. k. Skyttebromossen hade sjunkit, 
kunde arbetet ej till godkännande föreslås, innan erforderlig 
komplettering verkstälts. 

b) delen mellan Asafors och Skillingaryd. 
(14-49 km.) 
Större delen af vägen var terrasserad; de flesta trummorna 

och alla broarnas landfästen voro färdigmurade. En lutning 
vid Starrike befanns något för brant. — Af hela arbetet åter
stod omkring 20 procent. 

Omläggning och förbättring af sockenvägen från Asen-
höga kyrka till häradsvägen vid Gynnas skattegård inom 
Åsenhöga socken. 

(6-6 8 km.) 
Arbetet var färdigt; men alldenstund lutningen från Åsen-

höga kyrkoplan gjorts brantare än hvad faststäld plan angifver, 
hvilken ändring icke vunnit Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens 
godkännande, hade arbetsdirektionen för afhjelpande af denna 
sak ingifvit underdånig ansökan om förlängd arbetstid. 

Omläggning och förbättring af häradsvägen inom Åsen
höga socken mellan Marieholms bruk och Stengårdshults 
sockengräns. 

(10-25 km.) 
Vägen var terrasserad på en sträcka af omkring 7,500 meter; 

de återstående oterrasserade delarne utgjordes af sådana, där 
fråga uppstått om omstakning. Den gamla kalverten öfver 
Qvarnabäcken var på ett omsorgsfullt sätt förlängd och ersätter 
på så sätt den föreslagna träbron; endast en trumma var murad, 
men sten uttagen till samtliga; vid några diken på Gunnils-
torps mosse hade användts s. k. kummel i stället för trummor. 
— Det arbete, som återstod, belöpte sig till omkring 25 procent 
af det hela. 

Anläggning af väg mellan Stråkeved och Klefshults jern
vägsstation inom Käfsjö och Åkers socknar. 

(7-9 5 km.) 
På delen inom Käfsjö socken var dikningen verkstäld öfver 

Storemossen, mossjorden utbredd och delvis täckt med sand
jord; ä vägsträckan inom Åkers socken voro omkriug 2,000 
meter terrasserade och en del trumbyggnader utförda. — Det 
verkstälda arbetet utgjorde omkring 10 procent af det hela. 

Omläggning och förbättring af häradsvägen mellan Breda-
ryds jernvägsstation och Kulltorps sockengräns samt från 
nämnda sockengräns till gamla häradsvägen invid torpet 
Stugan inom Bredaryds och Kulltorps socknar. 

(4-37 km.) 
Vid renstakningen hade uppgjorts en förbättrad arbetsplan, 

om hvars utförande kontrakt afslutats, men var detta arbete ej 
påbörjadt. 

Anläggning af ny väg från Jäluntofta kyrka till Lilleryd 
vid sjön Bolmen. 

(11'80 km.) 
Halfva vägens grusuing återstod; men i öfrigt var väg

arbetet utfördt och i godt skick. 
Omläggning och förbättring af vägen mellan Eskeryd 

förbi Skärkehylte till Nyby inom Långareds socken. 
(14-37 km.) 
Omkring 9,600 meter hade terrasserats och tillhörande 

trummor byggts; intet grus var ännu påfördt. Tillsammans 
hade utförts omkring 40 procent af hela arbetet. — Det an

märktes, att vägeu gick för nära husen vid Amfrebo samt att 
en trumma gifvits otillräcklig vattenöppning och behöfde ut
vidgas. 

Anläggning af den inom Jönköpings län fallande delen 
af ny väg mellan Sunnerskog i Unnaryds socken af sist
nämnda län och Lidhults jernvägsstation inom Kronobergs län. 

(8-33 km.) 
Arbetet var utfördt till omkring eu tredjedel af det hela. 

Kalmar län. 

Anläggning af väg från Fagerhults kyrka till Gamlehull 
i Fogelfors socken. 

(11-95 km.) 
Renstakningeu var verkstäld och arbetet i öfrigt påbörjadt 

på flere ställen. 

Skaraborgs län. 

Förbättring af vägen från Vestra Krokgården förbi 
Fullösa till Storebacken inom Fullösa socken. 

(4-80 km.) 
Sträckan var till omkring 40 procent terrasserad. 
Förbättring af den mellan Broqvarn och Hemmingslätt 

fallande delen af väg inom Medelplana, Fullösa och Fors
hems socknar. 

(0.9 3 km.) 
Terrasseringen var i det närmaste färdig. 
Anläggning af väg mellan Danskagården Dala i Dala 

socken och Stentorps jernvägsstation. 
(3-20 km.) 
Af terrasseringen återstod en obetydlig del och grusningen 

var påbörjad. 
Anläggning af väg mellan Tonarp i Börstigs socken och 

Trädets jernvägsstation. 
(5-93 km.) 
Arbetet var färdigt och ansågs kunna godkännas. 
Den inom länet mellan länsgränsen och Rafvelsgården 

fallande delen af förbättring af gammal och anläggning af 
ny väg mellan Herrljunga jernvägsstation och Rafvelsgården 
inom Öster Bitterna socken. 

(3-3 8 km.) 
Terrasseringen var till största delen färdig och grusningen 

till hälften utförd. 
Omläggning af Uggleboliden i Edsvära socken af vägen 

mellan Algustorp och Gökhem. 
(0-6 4 km.) 
Af terrasseringsarbetet återstod en obetydlig del, och grus

ningen var påbörjad. 
Anläggning af väg mellan Matsagården vid Södra Lundby 

kyrka och Djeknegården i Önums socken. 
(6-7 5 km.) 
Hela vägsträckan var terrasserad och grusningen påbörjad. 
Anläggning vid Faleberg i Larfs socken af samman-

bindningsväg mellan de från Vedum och från Vester Bitterna 
utgående vägarne mot Larf. 

(1-64 km.) 
Terrasseringen var i det närmaste färdig och grusningen 

påbörjad. 



Iståndsättande af Borgavägen mellan Längjums kyrka 
och Jakobsgården. 

(3-5 8 km.) 
Vägen var renstakad och en sträcka af omkring 200 meter 

terrasserad. 

Mellersta distriktet. 

Stockholms län. 

Anläggning af vägar å Singö i Singö socken. 
a) delarne mellan Närmsta Rudan och Backby, Närmsta 

Rudan och Singö ångbåtsbrygga samt Rofvreten och Fogdö 
ångbåtsbrygga. 

(6-13 km.) 
Samtliga vägsträckorna voro färdigterrasserade och första 

gången grusade. — En del brister vidlådde trummorna, och 
dikena behöfde rensas. 

b) delen mellan Ellangården och Närmsta Rudan. 
(6.30 km.) 
Vägen var terrasserad på en sträcka af 5,800 meter. — 

Ett par trummor behöfde omläggas och de öfriga i allmänhet 
förbättras. 

Anläggning af väg mellan Utåls qvarn och Neder Söderby 
i Roslagsbro socken. 

(6-4 6 km.) 
Vägen var fullbordad. — Närmast Neder Söderby hade på 

en sträcka af 476 meter afvikelse skett från faststäld plan, 
hvarigenom vägen i trafikhänseende fått ett lämpligare läge i 
plan samt bättre profil, men förlängts 80 meter. 

Anläggning af väg från Gräddö förbi Riddersholm till 
Kungsgården inom Rådmansö socken, 

delen mellan Kungsgården och Riddersholm. 
(8-94 km.) 
Vägen var terrasserad med undantag af omkring 700 meter, 

omfattande sundet Staket. 
Anläggning af föreslagen väg mellan Vreta i Frötuna 

socken och Penningby i Länna socken jemte biväg till lastage-
platser vid Väsby och Hysingsvik. 

a) delen mellan Penningby och korsningen med bivägen 
till Väsby, äfvensom bivägen till Hysingsviks lastageplats. 

(5. 9 9 km.) 
b) återstående delen af väganläggning mellan Vreta och 

Penningby med biväg till Väsby. 
(5.5o km.) 
Vägarne voro terrasserade och delvis grusade. — Fem nya 

trummor befunnos af nöden, och åtskilliga af de lagda behöfde 
repareras, hvarjemte anmärktes, att dikningen i allmänhet var 
för grund. I en sandskärning voro särskilda åtgärder erfor
derliga för att skydda dikena och en trumma. 

Väganläggning vid Frötuna Slorbacke och vid Lönsviks-
backarne i Frötuna socken. 

(1.6 8 km.) 
Storbacken var i det närmaste färdigterrasserad och Löns-

viksbackarne till en femtedel af hela arbetet, som var anmärk-
ningsfritt utfördt. 

Omläggning och förbättring af vägen i Riala socken 
mellan kyrkan och Länna sockengräns vid Nyvreten. 

(4-38 km.) 

Vägen var i det närmaste terrasserad; men tre trummor 
behöfde ytterligare byggas och samtliga lagda trummors myn
ningar förstärkas, hvarjemte spåntvägg ansågs nödvändig nedan
för en trumma vid Njurkullen, och dikena tarfvade upprensning. 

Förbättring af vägen mellan Angarns kyrka och Vallen
tuna jernvägsstation. 

(5-38 km.) 
Vägen var med ringa undantag färdigterrasserad och grus-

ningen till hufvudsaklig del verkstäld, allt utan anmärkning. 

Södermanlands län. 

Omläggning af de s. k. Magbrobackarne i Dunkers socken. 
(l-25 km.) 
Vägarbetet var väl utfördt. 

Omläggning och förbättring af bygdevägen mellan lands
vägen vid Flens fattigstuga och Årdala kyrka. 

(21-2 8 km.) 
Arbetet ver färdigt och omsorgsfullt utfördt. 

Omläggning och förbättring af landsvägen mellan Kri-
stineholm och Bönsta i Helgona socken. 

(3 ,59 km.) 
Trumbyggnads- och terrasseringsarbetet var i det närmaste 

färdigt, hvarjemte en del grus blifvit framfördt; arbetet var väl 
utfördt. 

Omläggning inom Vestra Vingåkers socken af vägen åt 
Östergötlands län mellan Vingåkers station och Granhult samt 
vid Brudbacken. 

(2-12 km.) 
Den första vägen var terrasserad till omkring 80 procent, 

hvarjemte trummorna voro lagda och grus framkördt. — Arbetet 
på Brudbacken var ej påbörjadt. 

Vestmanlands län. 

Omläggning af vägen mellan öster Våla kyrka och Sigg-
berg i Nora socken. 

(12-93 km.) 
Vägarbetet var färdigt. 
Väganläggning mellan Klinta och Södra Horsbäck i Vcster 

Löfsta och Vittinge socknar. 
(4-11 km.) 
Vägen var i hufvudsak färdig, men företedde en del brister 

med afseende på torrläggning och grusning. 

Omläggning af backar vid Säby, Gillberga och Osby 
byar å landsvägen inom Vittinge socken. 

(1-22 km.) 
Jordarbetena voro färdiga vid Gillberga och Ösby backar 

samt påbörjade vid Säby backe; de två förstnämnda backarne 
voro grusade första gången; räcken saknades. — Arbetet i sin 
helhet var halffärdigt och väl utfördt. 

Omläggning vid Hällsjö backar å landsvägen mellan 
Svanå bruk och Vester Fernebo kyrka. 

(0-9o km.) 
Arbetet var färdigt och med omsorg utfördt. 
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Nedre norra distriktet. 

Kopparbergs län. 

Omläggning och förbättring af vägen mellan Falun och 
Rönndalen i Envikens socken. 

a) delen inom Svärdsjö socken mellan Gråsala och En-
vikens sockengräns. 

(8-4 8 km.) 

Terrasseringen var till största delen fullbordad och nödiga 
trummor byggda; grusningen återstod på en mindre del. — 
Räck behöfdes på åtskilliga sträckor, och dikena tarfvade rens
ning. 

b) delen inom Envikens socken. 
(3-34 km.) 
Arbetet var påbörjadt dels med terrassering å sammanlagdt 

nära 1 km. sträcka, dels med brobyggnaden öfver Rönndalsån, 
där båda landfästena voro uppförda öfver vattenytan och grund
skiftena för vingmurarne lagda, men det anmärktes, att mur-
ningen borde göras med större omsorg. 

Väganläggning mellan Roddarhedens by i Äppelbo socken 
och Trekäms hållplats å Mora—Venerns jernväg inom Jerna 
socken. 

(8.66 km.) 
Endast omkring 600 meter voro terrasserade, landfästen 

till en mindre bro uppförda och en större trumma lagd. Ar
betet hade afstannat i afvaktan pä resultaten af de jernvägs-
undersökningar, som efter skilda linier företagits i trakten af 
trenne jernvägsbolag. 

Anläggning af ny väg från Tyngsjö kapell öfver Sågens 
jernvägsstation å Mora—Venerns jernväg till Klackbodarne 
vid landsvägen från Lindesnäs bruk till Nås kyrka inom 
Äppelbo, Jerna och Nås socknar, 

delen mellan Sågens jernvägsstation och nedgången till 
Flatelfven. 

(14-32 km.) 
Arbetet, som utföres på entreprenad, pågick på en sträcka 

af omkring 9 km. och gaf anledning till åtskilliga armärk-
ningar; vägen gjorde flerstädes allt för tvära krökar, stenar 
och stubbar funnos omedelbart under balanslinien, dikena voro 
bristfälliga, och trummorna voro i allmänhet för trånga och 
för korta. — Broarna i närbeten af Sågen och öfver Svart-
elfven voro uppförda. 

Vesternorrlands län. 

Anläggning af väg från Täxans by i Ramsele socken 
till Fjällsjö kyrka, 

delen mellan Täxan och Stormalmberget. 
(9-94 km.) 
Vägen var fullt färdig till och med Bonäsets by, med det 

undantag att handräcken erfordrades på åtskilliga sträckor. 
Anläggning och förbättring af häradsvägen inom Ramsele 

socken från Fjällsjö till Edsele rå. 
(24-74 km.) 
Företaget var färdigt med undantag däraf, att hårdgörningen 

tarfvade komplettering, dikesrensning var erforderlig och räck 
flerstädes behöfde uppsättas. 

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

(14-73 km.) 

Arbetsdirektionen hade för afsigt att ej under närmaste 
tiden återupptaga detta under iiera år afbrutna arbete, hvaraf 
delen mellan jemvägsstationen och den s. k. Jemtlandsvagen i 
närheten af Förse bruk allt fortfarande återstod. 

Anläggning af utfartsväg från Björna jernvägsstation 
till Björna by och Gideå elf. 

(3.81 km.) 
Vägarbetet, som utförts på entreprenad, var förtjenstfullt 

fullbordadt, men korsningen med statsbanan var ej behörigt 
ordnad. 

Anläggning af väg mellan Skäggesta och Rosböle byar 
inom Tynderö socken. 

(4 -10 km.) 
Arbetet utföres på entreprenad. Största delen af vägen 

var terrasserad. Större i balansplanet uppstickande stenar borde 
undanrödjas. 

Jemtlands län. 

Den mellan Hotagens kyrka och Abbortjärn invid Hägg-
sjön fallande delen af väg mellan Hotagens kyrka och Lill-
holmsjö by i Föllinge socken. 

(12-50 km.) 
Af vägen voro 10,300 meter terrasserade och grusade, hvar-

jemte bron öfver Lockringån var ombyggd. — Arbetet var på 
ett förträffligt sätt utfördt. 

Den mellan Lina elf och, Linselis kyrka fallande delen 
af väganläggning mellan Linsells och Glöte byar jemie bro
byggnaden öfver Linan i Linsells socken. 

(7-4 7 km.) 
Terrassering och trummor voro färdiga. Vägbredden, som 

var föreslagen till 3-6 meter, var ökad till 4-o meter. Hand
räckena kräfde här och hvar komplettering. 

Öfre Norra distriktet. 

Vesterbottens län. 

Anläggning af väg från Byske gästgifvaregård till Furuö-
grunds hamn i Byske socken. 

(4-7o km.) 
Vägen var renstakad och öfrigt arbete hade å kortare 

sträckor påbörjats. 
Den mellan Kusmarks by och sockengränsen återstående 

delen af väganläggning mellan Kåge hamn i Skellefteå socken 
och Järns kyrköby. 

(17-50 km.) 
Vägarbetet var färdigt, med det undantag, att ytterligare 

skyddsåtgärder erfordrades där vägen ligger på jäslera, och be
fintliga bristfälligheter vid broarna öfver Kågeelfven och Björk-
lidbäcken samt i afseende på grusningen borde afhjelpas. 

Omläggning af vägen mellan Skellefteå och Jörn öster 
om Jörnsträsket i Jörns socken. 

(2-4 0 km.) 
Arbetet pågick med brytning af vägen å sammanlagdt 500 

meters längd och uttagning af sten till trummorna. 
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Anläggning af utfartsväg från Jörns jernvägsstation i 
Jörns socken, 

(0-3 5 km.) 
Arbetet var färdigt och kuutle godkännas. 

Anläggning af väg mellan Holmfors i Sorsele socken och 
Malå kyrka, 

delen mellan Malån och kyrkan. 
(9'8o km.) 
Arbetet var färdigt och kunde godkännas. 

Omläggning och förbättring inom Norsjö socken af vägen 
mellan Skellefteå sockengräns och Bastuträsks by. 

(6-55 km.) 
Terrasserings- och trumbyggnadsarbetena voro verkstälda 

och pågick arbetet med grusning och hårdgörning med pinmo. 
— Ytterligare en trumma måste byggas och tvenne stenkum
mel utbytas mot ordentliga stentrummor; för öfrigt återstodo 
dikesrensningar och mindre kompletteriögsarbeten äfvensom de 
arbeten, som jernvägsstyrelsen föreskrifvit såsom villkor för vä
gens framdragande öfver jernvägen invid stationsområdet. 

Anläggning af väg mellan Burträsks kyrka och Kalf-
träsk (i riktning mot Norsjö kyrka). 

a) delen mellan Storbrännan och vestra sundet i Vill-
vattnet samt mellan Åsens by och Åsträsks jernvägsstation. 

(13-98 km.) 

b) delen mellan Åsens by och vestra sundet i Vittvattnet 
(7-40 km.) 
Dessa arbetsföretag voro fullbordade och kunde godkännas. 

c) delen mellan Åsträsks jernvägsstation och Nybrännan 
i Burträsks socken. 

(8-78 km.) 
Vägsträckan var renstakad och terrasseringsarbete pågick 

på sammanlagdt 650 meters längd. 

Väganläggning mellan Robertsfors bruk i Bygdeå socken 
och Vindelns jernvägsstation inom Degerfors socken. 

a) delen inom Degerfors tingslag mellan Vestermyrbäcken 
och Vindelns jernvägsstation. 

(4"53 km.) 
En sträcka af sammanlagdt 1,200 meters längd var terras

serad och försedd med nödiga trummor, hvarförutom planerings
arbetet å en del öfriga ställen pågick. En hvälfd stenbro öfver 
Vesterbäcken var fullständigt färdigbyggd, men måste förstärkas 
i hvalfvet. 

b) delen mellan Vestermyrbäcken och Höglidens vestra 
rå i Degerfors socken. 

(17-83 km.) 
Planeringen var endast påbörjad. I öfrigt voro byggda 

tre stentrummor och två trätrummor samt landfästen till bro
arna öfver Blåkullaån, Svartbäcken, Bubergsån, Knyckelån och 
Långbäcken. 

Anläggning af väg mellan Fredrika kyrka och Vestmyr-
riset i Åsele socken. 

a) delen mellan Fredrika kyrka och Storlögda. 
(8-0 4 km.) 
Hela vägen var färdigterrasserad och i det närmaste färdig-

grusad. Bron öfver Viskasundet var fullständigt uppförd, men 
tarfvade rättelser i ett par detaljer. En del kompletterings
arbeten föreskrefvos. 

b) delen mellan Storlögda och Kojstrandbäcken. 
(9-o km.) 
De färdigterrasserade sträckorna utgjorde 2,400 meter. 

En sten trumma, fem trätrummor samt bron öfver Lögde elf 
voro fullständigt färdiga. 

Anläggning af den mellan fäbodarna närmast norr om 
Stutvattensbäcken och Stora Ängesbäcken fallande delen af 
väganläggning mellan Dorotea kyrka och Risbäcks kapell. 

(15-o km.) 
Hela sträckan med undantag af l-5 kilometer var full

ständigt terrasserad och grusad. Broarna voro färdigbyggda, 
utom vid Yttre Genbacksbäcken, hvarest grusskiften och över
byggnaden återstodo. En del mindre kompletteringsarbeten 
föreskrefvos. Väggruset var af utmärkt beskaffenhet. 

Anläggning af den mellan Stensele och Råströms fä
bodar fallande delen af ny väg mellan Stensele kyrka och 
Långvattnets by i Stensele socken. 

(10-58 km.) 
Vägsträckan var färdigterrasserad å 360 meters längd och 

i det närmaste fullbordad å 500 meter. Af broarna öfver 
Trolltjärnsgrenen och Boxabäcken voro grundmurarne samt två 
skift på hvartdera af landfästena uppförda. Öfriga två broars 
landfästen voro fullbordade. Tre stentrummor och två trä
trummor voro lagda. 

Norrbottens län. 

Anläggning af ny väg från landsvägen mellan Arvids
jaur och Afvaviken till Arjepluogs kyrkoby. 

a) delen mellan Nedre Radnejaur och Kolmisjaur i Arje
pluogs socken. 

(10-o km.) 
Vägen var till större delen färdiggrusad; endast en del 

grusning och några smärre arbeten i öfrigt återstodo. 
b) delen mellan Nedre Radnejaur och södra änden af 

Öfre Radnejaur. 
(5-o km.) 
Arbetet var i det närmaste på samma ståndpunkt som vid 

föregående års besigtning. En af broarna, som vid vårflödet 
visat sig för låg, kräfde en höjning af 0-6 meter. 

c) delen mellan Öfre Radnejaur och Allejaur inom Arje
pluogs socken. 

(11-e km.) 
Vägen befanns i det närmaste färdigterrasserad. Mot ar

betets utförande gjordes flera anmärkningar. 
d) delen mellan Allejaur och sockengränsen inom Arje

pluogs socken. 
(13-4 km.) 
Vägen var färdigterrasserad å 9 kilometers längd, 8 sten

trummor och 3 trätrummor voro utförda. En bro var fullbordad, 
men måste höjas ett skift. 

På grund af dålig arbetsledning och kontroll utfördes 
arbetet å dessa vägdelar på ett särdeles otillfredsställande sätt, 
hvarför direktionen förstäudigades att utöfva en strängare 
tillsyn. 

e) återstående delen inom Arvidsjaurs socken mellan 
Nordanås och sockengränsen. 

(10-03 km.) 
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Förutom på en sträcka af 1,850 meter, hvarest terrasse
ringen pågick, var vägen fullständigt terrasserad och alla broar 
utförda. 

Arbetet var i sin helhet omsorgsfullt utfördt. 
f) delen från södra änden af Långträsk till Nordanås. 
(9-o km.) 
Vägen var fullständigt utförd. 

Anläggning af utfartsväg från Långträsks jernvägsstation 
till Arvidsjaurvägen inom Piteå socken. 

(O-5 o km.) 
Arbetet var fullständigt utfördt. 

Anläggning af väg mellan Piteå stad och Bergviks färj-
ställe inom Piteå socken. 

(2-92 km.) 
Arbetet var fullständigt utfördt. Anslutningen till den 

befintliga landsvägen vid Bergviks färjställe behöfde förbättras 
genom inläggande af en större anslutningskurva. 

Anläggning af väg från Sikfors till Arnemark i Piteå 
socken. 

(6-5 4 km.) 
Renstakningen var utförd öfver hela linien samt terrasse

ringen å 1,350 meter. 
Anläggning af väg mellan Elfsby kyrka och Gammel-

myrbacken i Elfsby socken. 
(9-5 5 km.) 
Vägen var fullt färdigterrasserad, grusad och försedd med 

nödiga broar och trummor. Ena landfästet till bron öfver 
Sqvalbäcken måste dock ombyggas på grund af underskärning. 

Anläggning af den mellan Gammelmyrbacken och Fäll
berg fallande delen af väg från Gammelmyrbacken till Vidsel 
i Elfsby socken. 

(10-93 km.) 
6,500 meter voro färdigterrasserade, 300 meter grusade. 
Omläggning och förbättring af vägen mellan Säfvast och 

Boden i Öfver Luleå socken. 
(5-7 2 km.) 
Aï vägarbetet var endast en 200 meter lång skärning ut

tagen. Bron öfver Bodan var i det allra närmaste färdig; vid 
bron öfver Afvaån (Lillan) voro båda landfästena fullbordade. 
Renstakning var utförd å 1,170 meter. 

Anläggning af väg från Hvalfträsk till Öfverstbyn inom 
Råneå socken. 

(7-94 km.) 
Vägen var färdig, men emedan landfästena till en mindre 

bro och stenarne i fyra trummor förskjutit sig, måste dessa 
omläggas. 

Återstående, mellan Hötjärnsbäcken och Kåbdalis belägna 
delen af väganläggning mellan Jokkmokks kyrkoby och Kåb
dalis i Jokkmokks socken. 

(11-96 km.) 
Arbetet var fullbordadt med undantag af några backar, 

hvilkas lutning öfversteg tillåtet maximum, 50 0/00. 
Anläggning af väg mellan Junosuando masugnsby i Jukkas-

järvi socken och Nattavaara jernvägsstation, delen mellan lands
vägen vid Hakkas och Purnu by. 

(10-o km.) 
Arbetet hade sedan föregående års besigtning högst obe

tydligt framskridit. De då utförda arbetena voro nu i ett för-

fallet skick, hvarför arbetsdirektionen förståndigades att skynd
sammast afhjelpa bristerna. 

Väganläggning från Gellivare kyrkoby i Gellivare socken 
till Svappavaara by i Jukkasjärvi socken. 

a) den mellan Moskujärvi och Kalix elf återstående delen 
i Gellivare socken jemte bivägen till Malmberget. 

(23-6 7 km.) 
Den förra året färdigförklarade vägen var på grund af 

dåligt underhåll i sådant skick, att väsentliga påfyllningar af 
vägbanan samt genomgående upprensning af dikena erfor
drades, hvilket särskildt var förhållandet med bivägen till Malm
berget. 

b) delen mellan Kalix elf (sockengränsen) och Öfre 
Makkarajärvi. 

(13-8 7 km.) 
Vägen var i det allra närmaste färdigterrasserad samt grusad 

å 5 km. ocb försedd med framfördt grus å 6 km. 
Vid Kalix elf voro färja och en roddbåt anskaffade, men 

färjbryggorna outförda och färjstugan endast provisoriskt upp
förd. 

c) delen mellan Öfre Makkarajärvi och Svappavaara by. 
(6-86 km.) 
Vägen var färdigterrasserad och färdiggrusad ; endast några 

smärre arbeten återstodo. 
Båda vägdelarne b) och c) hade utlagts från faststälda 

bredden 3-6 meter till 4-2 meter för att kunna möta en väntad 
stor trafik. Àfvenledes hade å båda vägdelarne fördelaktiga 
omstakningar vidtagits. 

Anläggning af utfartsväg från Svappavaara by till Vit-
tangi i Jukkasjärvi socken. 

a) delen mellan Vittangi och Kaokojokki. 
(5-16 km.) 
b) delen mellan Kaokojokki och Äjäjoki. 
(I l -s i km.) 
c) delen mellan Ajäjoki och Svappavaara hy. 
(11-49 km.) 
Den färdigbyggda vägen var till större delen i temligen 

godt stånd, men var på grund af deu lifliga trafiken utan mot
svarande underhåll delvis sönderkörd, särskildt hvad beträffar 
vägdelen c). 

Anläggning af väg från Vittangi by i Jukkasjärvi socken 
till Karesuando by i Enontekis socken. 

a) delen mellan Vittangi by och Kokkajärvi. 
(13'10 km.) 
b) delen mellan Kokkajärvi och Sappisadsi fjellstuga. 
(5-7 0 km.) 
Dessa vägdelar voro i det allra närmaste färdiga. En för 

hög- och lågvattenstånd afpassad färjbrygga vid Torne elf åter
stod. En del brister i arbetet anmärktes till afhjelpande. 

c) delen mellan Sappisadsi fjellstuga och Tunturijoki. 
(9-9o km.) 
Vägen var färdigterrasserad förutom å 600 meter samt 

grusad å 1 km. Landfästena till två broar samt en del trum
mor borde delvis eller helt och hållet omläggas. 

d) delen mellan Tunturijoki och Lainio elf. 
(16-49 km.) 

Med undantag af 2,500 meter var vägen färdigterrasserad. 
Eu del stentrummor voro odugliga. 
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e) delen mellan Lainio elf och Jukkasjärvi sockengräns. 
(19-85 km.) 
Linien var renstakad å en längd af 15 km. 
Anläggning af väg mellan Areavara by och landsvägen 

vid Antio i Pajala socken jemte grenväg till Sahavara by. 
a) delen mellan Areajoki och Kaunisjokis ängar. 
12-5 8 km.) 
b) delen mellan Areajoki och Areavara by. 
(3-30 km.) 
Båda vägdelarne voro fullbordade. 
Väganläggning mellan Nybyn i Öfver-Kalix socken och 

Haapakylä i Öfver-Torneå socken. 
a) delen mellan Alsån och sockengränsen inom Öfver-

Kalix socken. 
(14-13 km.) 
Vägen var terrasserad å en sträcka af omkring 12-3 km. 

och fårdiggrusad å omkring 3 km. Samtliga broar voro, med 
undantag af stenkonerua, fullständigt utförda. 

b) delen mellan sockengränsen och Puostijoki i Öfver-
Torneå socken. 

(11-40 km.) 
Vägen var i det närmaste färdigterrasserad och broarna 

utförda. 
c) delen mellan Puostijoki och Haapahylä. 
(14-97 km.) 
Med undantag af bindjordspåfyllning å en sträcka af 1-6 

km. var vägen terrasserad å 13-5 km. längd. Två broar voro 
till hälften färdiga, 10 stentrummor voro utförda. 

Arbetet var omsorgsfullt utfördt. 
Anläggning af utfartsväg från Pålänge by i Neder-Kalix 

socken. 
(11-32 km.) 
Vägen var i sin helhet anmärkningsfritt utförd. 

Följande med statsbidrag understödda vägarbeten hafva 
under 1899 blifvit kontraktsenligt fullbordade och af styrelsen 
godkända, nemligen: 
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Klinte hamn på Gotland. 

Djup: 4.5 m. 

Under året hade några obetydliga reparationsarbeten blifvit 
vidtagna. Arbeten för hamnens utvidgning och fördjupning till 
4,5 M. voro påbörjade så till vida, att ett nytt mudderverk var 
anskaffadt och under uppsättning, hvarjemte tre kajkistor voro 
timrade. 

Tvenne med statsbidrag utförda hamnarbeten hafva under 
1899 kontraktsenligt fullbordats och godkänts, nemligen: 

B. Hamn- och brobyggnader samt vatten
kommunikationer. 

I. Hamnar. 

Södra distriktet. 
Under arbete. 

Bäckvikens hamn på ön Hven. 

Djup: 3.0 m. 

En del af pålniugsarbetet var utfördt, ehuru på ett ganska 
otillfredsställande sätt. Utfyllniugeu mellan gamla bron och 
den yttre förstärkningen var verkstäld, hvilket lämpligen bort 
uppskjutas för att ej försvåra rätningen af pålraderna. Mudd-
ring i hamnbassinen pågick, men hade utförts på ett oförsigtigt 
sätt, så att östra armens pirhufvud hotats och kräfde för
stärkning. 

Ålabodarnes hamn i Malmöhus län. 

Djup: 2.5 m, 

Den mellau norra vågbrytaren och där befintligt bålverk 
belägna skeppsbron hade satt sig betydligt, utan att påfyllning 
verkstälts. Bålverket var illa underhållet. Den nya strand-
skoningen, hvartill anslag beviljats, var icke påbörjad. 

Östra distriktet. 

Under arbete. 

Sandvikens hamn på Öland. 
Djup: 2.1 m. 

Den i hamnen byggda stenbryggan och de båda hamn
armarne voro väl bibehållna. Af i hamnen inslungad sten åter
stod en del att bortskaffa, hvarmed arbete pågick. Hvad be
träffar anläggningen af den skyddsarm, som afser att förhindra 
dylikt indrifvande af sten, voro kistorna för densamma sänkta. 

Stora Rörs hamn på Öland. 

Djup: 3,5 m. 

Kajen var färdigmurad på en sträcka af 25 m. Dessutom 
voro två stenkistor sänkta och muddring verkstäld för de öfriga. 
Strandskoningen var färdig på en sträcka af 70 m. Tre pållare 
voro uppsatta och de öfriga anskaffade. Muddringen, bvaraf 
återstod omkring 6,000 kbm., pågick. Arbetet var väl utfördt. 

Mellersta distriktet. 

Under arbete. 

Öregrunds hamn. 
Djup: 3.0 à 4.0 m. 

Stenkajen både färdigbyggts redan föregående år. För våg
brytaren var något arbete ej utfördt. 

II. Broar. 

Vestra distriktet. 
Under arbete. 

Bro öfver Sunnesundet vid Sundsvik i Sunne socken af 
Vermlands län. 

Allt stenarbete var färdigt och öfverbyggnaden under upp
sättning. Uppfartsvägarne återstodo. 

Mellersta distriktet. 
Under arbete. 

Bro öfver Storån vid Löa i Ramsbergs socken af Öre
bro län. 

Bron var färdig. Uppfartsvägarues slänter voro för branta 
och i ån qvarstodo lemningar af fångdammarne. 

Nedre norra distriktet. 
Under arbete. 

Bro öfver Faxelfven vid Granvåg i Sollefteå socken af 
Vesternorrlands län. 

Vestra landfästet var uppe i full höjd, det östra i det 
närmaste. Vid vestra landfästet voro äfven vingmurarne färdiga. 
Arbetet gaf ej anledning till anmärkning. Tillfartsvägarne 
voro ej påbörjade. 

Fullbordade. 

Bro öfver Ångermanelfven vid Sollefteå. 
Norra landfästet visade fogöppuingar, likaså en af pelame. 

Södra landfästets bröstmur hade bugtat sig framåt och företedde 
stora fogöppningar, hvilka förhållanden återfunnos i beklädnads-
murarne för tillfartsvägarne. Elfva tackjernsskor i staketet 
voro afslagna. Körbanan var mångenstädes i behof af repara
tion. Brojernet liksom räcket var i stort behof af målning. 
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Öfre norra distriktet. 
Under arbete. 

Bro öfver Ume elf i närheten af Stensele kyrka. 
Utsättningarna för pelare och landfästen voro verkstälda. 

Grundläggningsarbetena skulle taga sin början på hösten. 

Ett med statsbidrag utfördt broarbete har under 1899 
kontraktsenligt fullbordats och godkänts, nemligen: 

III. Kanaler och farleder. 

Vestra distriktet. 
Fullbordade. 

Albrektsunds kanal i Bohuslän. 
Bottenbredden hade genom utskjutuingar minskats. Kanal-

vaktarestugan befanns mycket förfallen och tarfvade reparation. 
Trollhätte kanal. 
Kanalen befanns väl underhållen. Vid Åkerström fortgingo 

de föregående år påbörjade arbetena för kanalens utvidgning, 
rätning och anbringandet af nya strandskoningar. 

Mellersta distriktet. 
Fullbordade. 

Karlbergs kanal. 
Öfver halfva sträckan af kanalen var försedd med ny sten-

beklädnad. 
Farleden till Köping. 
Vidlyftiga schaktnings- och muddringsarbeten hade under 

året utförts. Omkring 600 meter af farleden voro färdiga och lika 
lång sträcka halffärdig. Elektrisk belysning för en del af hamn
området höll på att anorduas. 

Strömsholms kanal. 
Kanalens 51 par slussportar voro tjärade och underhållna-

Murverket i slussarne liksom pråmar och farkoster underhållna. 
Sjömärkena voro målade. 

Hjelmarens regleringsdamm vid Hyndevad. 
Mindre reparationer voro under året utförda. 12 stycken 

nya dammluckor hade anskaffats. 

C. Vattenaftappningar. 
a) För odlingsändamål. 

Södra distriktet. 

Kronobergs län. 
Under arbete. 

Afdikning och odling af vattenskadade marker, tillhörande 
Villtofta och Nöbbeleds byar i Vederlöfs socken. 

Af hufvudafloppet, som skall blifva 2,250 meter, var upp
taget ett stycke på 620 meter. Smärre kompletteringar af det 
utförda arbetet erfordrades. 

Uttappning af Rösjön, tillhörande hemmanen Smedings-
måla, Gropanäs, Gropanäs stom, Stora Rösmåla, Högebo och 
Högebomåla i Sandsjö socken samt Lilla Rösmåla, indragna 
bostället Randö, Vrångebo, Bisterhult och Hornanäs i Linne-
ryds socken. 

Af stordikena genom sjöbottnen, hvilkas sammanlagda längd 
blir 6,000 meter, voro 800 meter utförda. Dessutom voro 350 
meter afledningsdiken gräfda. 

Blekinge län. 

Under arbete. 

Sänkning af Årsjön och reglering af Vierydsån samt af
dikning och odling af mark, tillhörande byarne Stora och Lilla 
Årsjömåla, Wermansmåla, Smedamåla m. fl. i Hoby och Backa-
ryds socknar. 

Kanalerna voro oklanderligt utförda, medan däremot broarna 
behöfde väsentligt förbättras. 

Kristianstads län. 

Under arbete. 

Afdikning och odling af sank mark, tillhörande 3/32 mantal 
N:o 1 Lönsboda och 3/320 mantal N:o 1 Gisslaboda samt in
dragna bostället Ederna i Örkeneds socken. 

Sedan förra året hade ej något arbete utförts. 
Reglering af Rökeån och sänkning af Algustorpssjön m. fl. 

mindre sjöar samt upprensning af Öfre Kädarpsbäcken och 
Eljaltsbäcken för torrläggning och odling af marker, tillhörande 
byarne och hemmanen Kjellstorp, Hörja och Krattabygget i 
Hörja socken samt Öfre Galthult, Kålarp, Röke, Eljalt, Hults-
hult, Harastorp, Englarp, Algustorp och Slättsjö i Röke socken. 

Hufvuddikena voro i det närmaste fullbordade. Ett min-
dretal afledningsdiken återstodo. I de redan utgräfda dikena 
behöfdes rensningar. 

En mindre brobyggnad öfver Algustorpsbäcken var ej på
börjad. 

Reglering af Ybbarpsbäcken och sänkning af Ybbarps-, 
Henrikstorps- och Tranesjöarne samt afdikning och odling af 
mark, tillhörande Gustafsberg, Ybbarp, Stockholm, Bosarp och 
Tussjöholm i Perstorps socken samt Tranebygget, Svenstorp, 
Torup, Stora Pålstorp och lilla Kampholma i Torups socken. 

Den sträcka, som skall regleras, utgör, kanalerna genom 
sjöarne inräknade, 8,827 meter. Häraf voro Ybbarpsbäcken, ka
nalen genom Ybbarps- och Henrikstorpssjöarne samt Tussjö-
holmsbäcken utgräfda. Mellan Henrikstorps- och Tranesjöarne 
var arbetet halffärdigt. 

Sänkning af Finjasjön och reglering af Almaån samt af
dikning och odling af mark, tillhörande Kärråkra, Gäddastorp, 
Tullstorp m. fl. byar i Vankifva, Stoby, Finja, Matteröds, 
Brönnestads och Ingeberga socknar. 

Samtliga till vattenafledningen hörande arbeten voro så till 
vida färdiga att endast rensningar återstodo. Likaledes voro 
laggdikena och de större odlingsdikena utförda. 
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Malmöhus län. 

Under arbete. 

Sänkning af Krankesjön och uttappning af Silfåkrasjön 
samt afdikning och odling af sank mark, tillhörande hemma
nen Silfåkra och Qvinnevad i Silfåkra socken, Vestra Tvet, 
Hellestad och Skrifvaremöllan N;o 1 i Hellestads socken jemte 
därmed sammanhörande Silfåkra kyrkoherdeboställe och annex
hemmanet N:o 16 Refvinge i Silfåkra och Refvinge socknar. 

Arbetet var färdigt med undantag för behöfliga rensningar. 

Hallands län. 

Under arbete. 

Sänkning af Långsjön, Mellansjön och Tomaredssjön samt 
afdikning och odling af vattenskadade marker, tillhörande hem
manen Kåphult, Tomared och Lagered uti Knäreds socken. 

Arbetet var utfördt till hela sin omfattning men komplet
teringar dock nödvändiga. 

Vestra distriktet. 

Göteborgs och Bohus län. 

Under arbete. 

Afdikning och odling af Ejdetjärnen med omgifvande 
mark, tillhörande Öster- och Vester-Ejde, Nästegården, Bo
dalen, Vik, Östra Ertseröd, Rörvik, Björnås- Nord- och Sör-
Kärra, Klefva och Halfvendseröd i Tanums socken. 

Afloppskanalen var på hela sin sträcka upptagen till 
fullt djup. 

Elfsborgs län. 

Under arbete. 

Sänkning af sjön Långholmen samt afdikning och odling 
af mark, tillhörande hemmanen Bråten, Rålunden, Rådane-
fors, Kasan och Frövik i Ödeborgs socken samt Lunden, Stora 
Höghult och Nättjebacka i Torps socken. 

Omkring tre fjerdedelar af arbetet voro utförda. 
Afdikning och odling af marker, tillhörande hemmanet 

Hultet i Vassända-Naglums socken. 
Omkring tre fjerdedelar af arbetet voro utförda. 
Afdikning och odling af marker, tillhörande hemmanen Stora 

och Lilla Glofsbo samt Geneved i Stora Mellby socken.. 
Den sammanlagda dikningslängden utgör 5,771 meter, af 

hvilka 3,100 meter voro färdiga. 
Afdikning och odling af marker, tillhörande Norunga och 

Öna i Norunga socken. 
Af arbetet voro omkring tre fjerdedelar utförda. En del 

rensningar i utloppskanalen påfordrades. 
Afdikning och odling af vattenskadade marker, Hithörande 

hemmanen Slättered, Bosgården, Bränneberg, Molneryd, Elle-
kulla och Lilla Boda i Vistorps socken af Skaraborgs län 
samt Tuneboda, Boda Hulegården och Berget i Norra Åsarps 
socken af Elfsborgs län. 

Arbetet var fullbordadt och ansågs kunna godkännas. 
Reglering af Gunåbo-ån samt afdikning och odling af mark, 

tillhörande hemmanen Gundbo Vestergård och Trantorp i Örby 
socken. 

Omkring tre fjerdedelar af arbetet voro utförda. 

Fullbordade. 

Utdikning af Ramne mosse i Mjelldrunga och Hellestads 
socknar. 

Arbetet fullbordades 1879. Afloppskanalerna funktionerade 
tillfredsställande och hade fulla dimensioner. Den vidsträckta 
dikningen var väl underhållen. 

Sänkning af Tydje sjö och Tydje å i Tössbo och Tydje 
socknar. 

Arbetet fullbordades år 1878. Kanaldimensionerna voro 
väl bibehållna. 

Vermlands län. 

Under arbete. 

Sänkning af sjön Sommeln för torrläggning och odling 
af mark, tillhörande Uppliden, Säterskog, Rud, Ulsbol, Fjell, 
Flatebyn, Sandbol, Vestra och Östra Smedbyn, Torstensbyn, 
Östensbyn, Torp, Björkåsen, Säter och Kila prestgård i Kila 
socken. 

Afloppskalen var fullt färdig till öfre vägbron, å sträckan 
ofvanför närmade den sig sitt fullbordande. De båda vägbroarua 
voro färdiga. 

Östra distriktet. 

Östergötlands län. 
Under arbete. 

Torrläggning och odling af sänka marker, tillhörande 
hemmanen Åby och Ulberstad i Skärkinds socken. 

Arbetet hade föga framskridit sedan föregående år. Dose
ringarna voro på sina ställen for branta och rensuingar behöfdes 
flerstädes. 

Jönköpings län. 
Under arbete. 

Afdikning af vattenskadade marker, tillhörande byarne 
Linstad, Hjortsjö och Säfrarp i Rydaholms socken. 

Hela afloppskanalen och större delen af dikningen var färdig. 

Kalmar län. 
Under arbete. 

Reglering af Stångån mellan Storebro och Åbyboda samt 
afdikning och delvis odling af mark, tillhörande Åbyboda, Njö-
hult, Falla m. fl. i Horns socken af Östergötlands län, Bullebo, 
Hallersrum m. fl. i Djursdala socken, Norra Flaka, Södra 
Flaka, Hvenefall m. fl. i Södra Vi socken samt Nybble kom
ministerboställe, Näs kyrkoherdeboställe m. fl. i Vimmerby 
landsförsamling äfvensom Vimmerby stad i Kalmar län. 

Muddrings- och bergsprängningsarbete a liksom rensningar 
pågingo. Åbyboda regleringsdamm var ej påbörjad. För bro
byggnaderna var grundläggningen utförd och stenuttagning till 
landfästena gjord. 

Reglering af Emån emellan Lixhult och Snuggedamm för 
torrläggning och odling af sanka marker, tillhörande Torp, 
Virstad, Högmossehult, Ekenäs, Yttre Valåkra, Drageryd och 
Stora Hanåsa i Hogsby socken samt Lixhult i Fogelfors socken. 

Af arbetet återstod omkring en tiondel. 
Upprensning af Frändeån samt afdikning och odling af 

mark, tillhörande Böta och Hultnäs i Långemåla socken samt 
Stora och Lilla Alebo, Gillberga och Ruda i Högsby socken. 

Omkring 260 meter af åns nedre del voro upprensade. 
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Afdikning och odling af sanka marker, tillhörande hem
manet Gökhult i Fliseryds socken. 

Omkring en tiondel af arbetet återstod. 
Sänkning af Gräsdalssjön, Torskemålasjön och Sjömåla-

sjön samt afdikning och odling af mark, tillhörande byarne 
Torskemåla, Kolningemåla, Gräsdal, Sjömåla, Haltamåla, Svens-
boryd och Bäckebo N:o 3 i Bäckebo socken. 

Afloppet var färdigt upp till närheten af Sjömålasjön. ln-
vallningen af Snärjebäcken var utförd. 

Sänkning af Sjöbosjön samt afdikning och odling af mark, 
tillhörande Östra och Vestra Sjöbo, Körningshven och Morebo 
i Kristvalla socken samt Stenbrohult och Eskilshult i Bäckebo 
socken. 

Nedanför sjön voro omkring 2,000 meter af hufvudkanalen 
upptagna och ofvanför sjön var arbetet delvis utfördt på en 
sträcka af 600 meter. 

Sänkning af Skårebosjön samt afdikning och odling af 
mark, tillhörande Brändstorp, Kolaretorp, Slättingebygd och 
kronodomänen Skårebo i Kristvalla socken. 

Hufvudkanalen nedom sjön var utgräfd med undantag af 
300 meter. Af hufvudkanalen ofvan sjön var omkring 100 me
ters längd utgräfd. 

Afdikning och odling af vattenskadad mark, tillhörande 
byarne Flyeryd, Lönnemåla och Svärdsmåla i Kristianopels 
socken af Blekinge län samt Karlsbo N:is 2 och 3 i Thorsås 
socken af Kalmar län. 

Kanalerna voro med undantag af en kortare sträcka upp
tagna. Rensningar och konvpletteringar återstodo. 

Afdikning och odling af vattenskadade marker, tillhörande 
byarne Gårdby, Torp, Ullevi och Öfre Ålebäck i Gårdby soc
ken, Skarpa Alby i Sandby socken samt Bläsinge, Dörby och 
Bostorp i Norra Möckleby socken. 

Af hufvudafloppet återstod en längd å 400 meter och af 
dikningen en sträcka å omkring 500 meter. 

Skaraborgs län. 

Under arbete. 

Afdikning och odling af vattenskadade marker, tillhörande 
kronodomänen Munstorp i Åsaka socken, säteriet Ölanda samt 
Krokstorp i Istrums socken samt Erikstorp, Hökaberg, Stora 
mossen, Sanna, Lillgårdsmarken och Hökaskog i Ledsjö socken. 

Intet arbete var utfördt sedan föregående besigtning. 
Afdikning och odling af vattenskadade marker, tillhörande 

Källefall, Spångeråsen, Stenängen, Ulfstorp, Lilla Klefven, 
Myntåsen och Strakaskogen i Daretorps socken samt Stora 
och Lilla Väthult, Leringen och Nasen i Agnetorps socken. 

Omkring en tiondel af arbetet återstod. 
Afdikning och odling af Redberga mossar med kringlig

gande vattenskadade marker, tillhörande Redberga gård i Marka 
socken, Gunnestorp, Tomten, Rogestorp, Träbenagården samt 
Långholmen i Luttra socken, Larsandersgården, Brogården, 
Glasmästaregården, Skomakaregården, Marbogården, Elinsby, 
Stommen, Frugården, Ingemarsgården, Bosgården, Komma-
valla och Uddagården i Göteveds socken samt Hulegården, 
Hofmansgården, Odensberg och Rogestorp i Gökhems socken. 

Torrläggningsarbetet närmade sig sin fullbordan, i det att 
återstoden kunde uppskattas till 5 % af det hela. 

Invallning och odling af vattenskadade marker, tillhörande 
hemmanet Brängesås i Kylingareds socken. 

Arbetet befanns ligga nere. 

Fullbordade. 

Reglering af Bergmossebäcken jemte afdikning och odling 
af vattenskadade egor, tillhörande hemmanen Kroken, Lund 
m. fl. inom Svenstorps, Versås och Kyrkefalla socknar. 

Någon rensning hade ej förekommit sedan arbetet år 1892 
godkändes, och kunde en bottenrensning af afloppskanalens nedre 
del anses nyttig, men då vattenafledningen tycktes fortfarande 
fungera på ett tillfredsställande sätt, torde en sådan upprens
ning utan olägenhet kunna uppskjutas ännu några år. 

Mellersta distriktet. 

Stockholms län. 

Under arbete. 

Afdikning och odling af marker, tillhörande Tuskö, Svartnö 
och Kulla i Börstils socken. 

Företaget var färdigt så när som på dikenas bottenrensning. 
Afdikning och odling af vattenskadade marker, tillhörande 

byarne Ånö, Uppskedika och Gunbyle i Hökhufvuds socken. 
Arbetet var till största delen utfördt och ansågs kunna 

fullbordas inom föreskrifven tid. Rensningar i hufvudafloppet 
tarfvades. 

Sänkning af Storträsket samt afdikning och odling af 
mark, tillhörande Norrvreta, Söderby, Backby och Tranvik i 
Singö socken. 

Hufvudkanalen var utgräfd samt en af de två stora sido
kanalerna. 

Sänkning af Gräsösjön, Sandasjön och Vestersjön samt 
afdikning och adling af vattenskadade marker, tillhörande 
egendomarne Ronöholm och Lundås samt byarne och hemma
nen Gräsö, Gråska, Varsvik, Sättra och Forsbol i Edebo socken 
samt Sanda i Hargs socken. 

Hufvudkanalen vär utgräfd från utloppet till Gräsösjön och 
till Gråska samt ytterligare 4 km. Sidokanalen genom Vester-
sjön till Gråska var till stor del fullbordad, likaledes sidoka
nalen till Sanda; en fjerdedel af hela arbetet ansågs återstå. 

Sänkning af Skeboån samt afdikning och odling af mark, 
tillhörande byarne och hemmanen Ytterby, Godtsta och Gribby 
i Häfverö socken, Sund, indragna kronofogdebostället 1 mantal 
Eke N:o 1, Vamby och Edebo prestgård i Edebo socken samt 
Skebo bruk i Ununge socken. 

Omkring fyra femtedelar af arbetet kunde anses vara ut
förda. 

Sänkning af Kyrksjön och Långsjön samt af dikning och 
delvis odling af mark, tillhörande Tulka och Kusby byar i 
Häfverö socken. 

Hufvudkanalen var utgräfd på en längd af 1,500 meter, 
sidodiken på eu längd af tillsammans 1,900 meter. Något mer 
än en tredjedel af hela arbetet ansågs vara utförd. 

Sänkning af sjöarne Långrosen, Södersjön och Tomtasjön 
samt afdikning och delvis odling af mark, tillhörande hemma
nen Tomta, Utlunda, Krogsbol, Ilsholmen, Brännbohl, Virö 
och Eka i Roslagsbro socken. 
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Hufvudkanalen samt sidokanalen öfver Ilsholmen till Ut-
lunda egor voro gräfda, hvarförutom några diken voro under 
arbete. Tappningen af Tomtasjön pågick. En del komplette
ringar erfordrades. 

Afdikning och odling af mark, tillhörande byarne Kle-
mentsboda, Matsunda, Lervik, Spillersboda och Grofö samt 
egendomen Håtö och lägenheten Skålöpe under Torstensboda 
i Frötuna socken samt Frötuna och Länna Skeppslag. 

Afdikningen var färdig osh ansågs kunna godkännas. 
Sänkning af Hosjön samt afdikning och odling af mark, 

tillhörande hemmanen Åsby, Elsta, Såtter och Tarf i Knutby 
socken. 

Arbetet var färdigt till omkring 90 % och sjön var delvis 
tappad. Broarna voro väl utförda. 

Afdikning och delvis odling af mark, tillhörande Stafunge 
och Rörsby i Almunge socken, Porsmossen, Bysättra, Rå-
stensby, Fogelsången, Slottmon, Kullby och Ingeborgsby i 
Knutby socken, Grenhult, Skarpvärn och Fantbohl i Fasterna 
socken. 

Arbetet var till stor del och förtjenstfullt utfördt. En 
hvälfd bro var i det närmaste färdig. 

Afdikning och odling af sanka marker, tillhörande hem
manen Tjusta, Kyssinge, Tadem, Kimsta, Skalmsta och Stensta 
i Skånella socken. 

Hufvudkanalen nedom landsvägen vid Kimsta var utgräfd 
till största delen. Sidökanalen till Skalmsta var upptagen. 
Återstoden af arbetet kunde skattas till 20 %. 

Sänkning af sjöarne Vällingen, Qvarnsjön, Flaten, Lång
sjön och Vartasjön samt afdikning och odling af mark, till
hörande Jumsta, Tvetaberg, Agdala, Vacksta och Vackstanäs 
i Tveta socken, Korum och Stora Römora samt Kallfors med 
underlydande hemmanen Stora Hummelmora, Borg och Haga 
i Öfver-Jerna socken samt Tingstaden, Torsättra, Löfnäs, 
Udden, Mörby med underlydande hemmanen Ladvik, Trångö 
och Vartö, Tobäcken, Rudhälla, Ladvreta äfvensom till Ny-
qvarn hörande Ströpsta och Broqvam i Turinge socken. 

Arbetet var till hufvudsaklig del utfördt. En byvägsbro 
vid Tobäcken behöfde ombyggas. 

Södermanlands län. 

Under arbete. 

Torrläggning och odling af vattensjuka marker, tillhörande 
Torshälla stads Östra jord samt hemmanen Gultbrun, Slagsta, 
Glömsta, Eckersta och Ärna i Torshälla stad och Klosters 
socken. 

Af hufvudkanalen voro 1,000 meter fullt färdiga och i öf-
rigt förarbeten gjorda, så att företaget kuude unses utfördt till 
omkring 60 %. 

Torrläggning och odling af Strökärren, tillhörande Hög
berg, Ingelstorp, Rudbäcken, Valla och kronodomänen Myr
kärr i Sköldinge socken, Eriksbergs fideikommissegendom, Jälk-
säter samt komministerbostället Laggarhult i Stora Malms 
socken, äfvensom Fjellskäfte fideikommissegendom och Eksby i 
Lerbo socken. 

Hufvudkanalerna voro färdiga, men ej den enskilda dik
ningen, så att fyra femtedelar af arbetet kuude anses vara 
utförda. 

Torrläggning och odling af vattensjuka marker, tillhörande 
hemmanen Kitorp, Broby, Skälby, Eksjö, Ekeby, Ahlby, Gransta 
samt torpet Nystugan under egendomen Svärta i Runtuna 
socken. 

Arbetet var färdigt och ganska bra utfördt. 

Vestmanlands län. 

Under arbete. 

Torrläggning och odling af marker, tillhörande byarne 
Tengesbo, Ginka, Offerbo, Upplanda, Rickebo, Stärte, Buddbo 
samt Vestra och Östra Horsskog i Öster-Våla socken. 

Arbetet var utfördt till omkring 80 % och syntes omsorgs
fullt gjordt. 

Gotlands län. 

Under arbete. 

Utdikning och odling af Kissviks myr, tillhörande hem
manen Kännungs, Saigs, Stengrinda, Norrgårda, Längens, 
Hemmungs, Sudergård och Nystugu i Hellvi socken. 

Hufvudkanalen och en del sidokanaler voro upptagna, så 
att arbetet kunde anses utfördt till 90 %. Någon rensning er
fordrades. 

Afdikning och odling af Vesters- och Vikemyrarna, till-
hörande hemmanen Pilgårds, Sles, Vester, Lauritse, Högvide, 
Klinte, Friggårds, Vike i Boge socken, Nystugu, Gute, Gane 
och Auxåkra i Bäls socken samt Skälkorns i Källunge socken. 

Endast obetydliga sprängningar och rensningar återstodo, 
och arbetet var väl utfördt. 

Afdikning och odling af Norrlanda myr jemte kringlig
gande sanka marker, tillhörande byarne Bours, Aurungs, Pets-
arfve, Ekeskogs, Broa, Björke, Bringes och Norrlanda annex-
hemman i Norrlanda socken och Bothers, Stenstugu och Hem
mungs i Anga socken. 

Arbetet var i det närmaste färdigt och bra utfördt. 
Afdikning och odling af Velinge myr, tillhörande hemma

nen Österby, Velinge och Helarfve i Buttle socken samt Gur-
files i Ala socken. 

Arbetet var utfördt till omkring 90 % och i allmänhet 
tillfredsställande med undantag af en egovägsbro, som borde 
ombyggas. 

Utdikning och odling af Ängs myr, tillhörande, hemmanen 
Änge och Nygårds samt Hors myr, tillhörande hemmanen Ånge, 
Nygårds och Buttlegårda i Buttle socken. 

I Ängs myr voro arbetena färdiga, i Hors myr var en del 
af hufvudkanalen utförd. Broarnas landfästen voro ej tillfreds
ställande utförda. 

Utdikning och odling af Laus myr, tillhörande hemmanen 
Husarfve, Mickelgårds, Alfvare, Smiss och Bosarfve i Näs 
socken, Jogenäs, Alands, Heffride, Högvide, Stora och Lilla 
Gläfves, Stenstugu och Burs N:o 2 i Burs socken, Rotarfve, 
Heffride, Medebys, Snefvide, Dals, Sigulds, Lyc annex, Smiss, 
Bjerges och Rosarfve i Lye socken samt Gannor, Smiss, Fie, 
Sunnankyrka, Båtels, Hemmor, Halsarfve, Bönda, Laus 
annex, Andersse, Kopparfve, Siffride och Lau i Lau socken. 

Arbetet var färdigt och väl utfördt. 
Utdikning och odling af Vastäde myr, tillhörande hem

manen Rommundas, Lifsungs, Havor, Stora Almungs, Gim-
rings, Uddvide, Sibbenarfve och Nickarfve i Hafdhems socken 
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Burge, By, Bertels, Hexarfve, Stjups, Hemmungs, Nisse, Stora 
och Lilla Vastäde, Bosarfve, Kyrkeby, Michels och Lukase i 
Hablingbo socken samt Kruse och Rangsarfve i Alfva socken. 

Alla grenkanalerna och en mindre del af hufvudkanalen 
återstodo, så att arbetet kunde anses vara färdigt till 80 %. 
Det var väl utfördt. 

Utdikning och odling af Kyrkmyr och Skinnarfve myr, 
tillhörande hemmanen Magnhuse, Dals, Pejnarfve, Skinnarfve 
och Mallgårds i Levide socken. 

Hufvudkanalen var färdig, men tvenne af bikanalerna 
återstodo. 

Afdikning och odling af Kalfhage myr, tillhörande hem
mannen Grymlings, Sillegårds, Stjernarfve och Mellings i Eksta 
socken. 

Arbetet var färdigt till omkring 60 % och bra utfördt. 
Utdikning och odling af Mellings myr, tillhörande hem

manen Stora och Lilla Mellings, Kundarfve, Prestgården, 
Lärdarfve och Qvie i Eksta socken, Urgude, Snoder, Tjengd-
arfve, Butvier, Mårtens, Lindarfve, Alfvegården, Lilla Norr-
gårda, Grandarfve, Botreifs, Bosarfve och Stymnäs i Sproge 
socken samt Leifves och Pejnarfve i Lefvide socken. 

Hufvudkanalen och flertalet diken jemte broar och stöd
murar, motsvarande omkring 80 % af hela arbetet, voro väl 
utförda, ehuru rensningar återstodo. 

Afdikning och odling af Kyrkmyr jemte kringliggande 
sankmarker, tillhörande Larsarfve, Qvarna, Lingsarfve, Öjvide, 
Frändarfve, Bringsarfve, Kovede, Prestgården och Simonarfve 
i Eskelhems socken. 

Rensningsarbeten pågingo i hufvudkanalen, hvarförutom 
några sidodiken återstodo. 

Örebro län. 
Under arbete. 

Reglering af sjön Väringens flöden i och för förbättring 
af öfversvämmade marker, tillhörande Kägleholm och Ringaby 
samt Ödeby komminister- och klockareboställe i Ödeby socken, 
Forssäter i Fellingsbro socken, Medinge, Hunstorp, Ullersäter, 
Näsbybacka, Torp, Frövi, Viby och Nyby, Hinseberg och Lia 
samt Näsby kyrkoherdeboställe i Näsby socken samt Afdala, 
Österrasta, Halfbäcken, Ervalla säteri, Lägenhet, Lttyebäck, 
Puketorp, Löt, Tingstorp, Ervalla klockareboställe samt Norra 
och Södra Dylta, Bosängen och Arrud i Axbergs socken. 

Kärrboströmmens upprensning var i det närmaste färdig. 
Hjostorpströmmen, Tvättströmmen och Vretströmmen voro upp
rensade. Storströmmen var orörd. Största delen af arbetet 
kunde anses vara utförd. 

Vestmanlands län. 
Under arbete. 

Torrläggning och odling af marker, tillhörande byarne 
Tengesbo, Ginka, Offerbo, Upplanda, Rickebo, Stärte, Buddbo 
samt Vestra och Östra Horsskog i Öster-Våla socken. 

Arbetet var färdigt till omkring 80 % och syntes detsamma 
bra utfördt. 

Nedre Norra distriktet. 

Gefleborgs län. 
Under arbete. 

Sänkning af Rännsjön samt torrläggning och odling af 

vattenskadad mark, tillhörande Öster-Tanne, Berge, Kyrkbyn 
Bredåker och Högens byar i Bergsjö socken. 

En bro var färdig. Sidomurar i kanalen voro under arbete. 
Sjön var ännu ej tappad. 

Vesterbottens län. 

Under arbete. 

Afdikning och odling af Tarsmyren, tillhörande hemmanet 
Tarsnäs, kronotorpet Tarsbäckliden och lägenheten Nytorp i 
Skellefteå socken. 

Afdikuiugsarbetet var färdigt och ansågs kunna godkännas. 
Uttappning af Vebomarksträsket och Kelutjärn samt torr

läggning af närliggande myrar och vattenskadad mark, tillhö
rande byarne Vebomark, Bäckboda, Mårtensboda och Stor
sandsjö i Löfångers socken. 

Afdikningsarbetet var färdigt och ansågs böra godkännas. 
Uttappning af sjön Ratuträsk, tillhörande byarne Ratu, 

Djekneboda, Floremark och Nyvik i Bygdeå socken. 
Arbetet var i det närmaste färdigt, men vissa förut an

märkta kompletteringar voro ej verkstälda. 
Sänkning af Stockes- och Strömsafvan samt torrläggning 

och odling af mark, tillhörande Stöcke och Ströms byar i Umeå 
socken. 

Afdikningsarbetet var färdigt och ansågs kunna godkännas. 

b) För minskning af frostländighet. 

Södra distriktet. 

Kronobergs län. 

Under arbete. 

Utdikning af frostförande mark, tillhörande hemmanen 
Qvinhult, Mjäryd och Rishult i Traheryds socken. 

Af imfvudkanalen, med en blifvande längd af 930 meter, 
voro 630 meter utgräfdå och af afledningsdikena ungefär 2,500 
meter. Myren var ovanligt lös, så att nerfaldiga rensningar 
ansågos blifva af nöden, innan den hunne så pass torka ut, 
att dikena erhölle behöflig stadga. 

Vestra distriktet. 

Elfsborgs län. 

Fullbordade. 

Utdikning af en frostförande mosse, tillhörande Långhol
men N:o 1 i Vings socken och Kärragärde N:o 1 i Häll-
stads socken. 

Arbetet fullbordades år 1889. Dikena voro väl bibehållna 
och underhållna till sina dimensioner. 

Afdikning af en frostförande mosse, tillhörande hemmanet 
1/8 mantal Mossabo i Håksviks socken. 

Arbetet fullbordades år 1897. Anledning fanns ej till nå
gon annan anmärkning än den, att ett par af afloppsdikena tarf-
vade rensningar. 

Afdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanet 
Baltås Södergården i Dalstorps socken. 

Arbetet, som fullbordades år 1897, var val underhållet med 
undantag endast för ett stickdike af mindre betydelse. 
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Afdikning af frostförande myrar, tillhörande hemmanen 
Vettungen, Kårud, Ödebyn och Björtveten i Bäcke socken. 

Arbetet fullbordades år 1890. Icke oväsentliga utskärnin
gar och däraf vid utloppet färanledda uppslamningar hade egt 
rum, hvarjemte äfven ett par broar för by- och egovägar voro 
nedfallna och förorsakade dämningar. 

Företaget syntes bafva väl fyllt sitt ändamål att minska 
frostländigheten. 

Östra distiktet. 

Jönköpings län. 

Under arbete. 

Utdikning af frostförande mossar inom Gunnilstorp, He
stra och Trollsebo i Åsenhöga socken. 

På Gunnilstorps egor var dikningen fullbordad och i till
fredsställande skick. Detta var däremot ej händelsen på Hestra 
egor, där visserligen alla diken voro upptagna, men utförandet 
lemnade åtskilligt öfrigt att önska, likasom broarna företedde 
ett ganska provisoriskt utseende. 

Utdikning af frostförande mossar inom Mölneberg, Utter-
kulla, Röshult, Stora Burseryd, Burseryds stom, Burseryds 
prestgård, Öfre Lida samt Åsberg i Burseryds socken. 

Det utförda arbetet motsvarade omkring 80 % af hela fö
retaget. I de redan gräfda dikena återstod en del bergspräng
ning äfvensom rensningar, särskildt ifrån sten. 

Afdikning af frostförande mossar, tillhörande Stora och 
Lilla Kätabo samt Yttre Lida i Burseryds socken. 

Det utförda arbetet kunde skattas till omkring 30 % af 
det hela. 

Reglering af Vesterån och utdikning af frostförande mos
sar, tillhörande Bröttjaryd, Bro, Södra Hestra kyrkoherde
boställe, klockargård och fattiggård, Vestra Hyggås, Prippebo, 
Stora och Lilla Markebäckshult, Bosön och Södra Oxås i 
Södra Hestra socken, Södra och Norra Stafsås, Stenbrohult, 
Betarp, Burseryds kyrkoherdeboställe och komministerboställe, 
Pilgården, Södra Frostnäs, Helgarem, Ytter-, Mellan- och 
Öfra Lida i Burseryds socken samt Samseryd, Vestra Kalset 
och Stenbastugården i Villstads socken. 

Upprensningar hade verkstälts vid Kolvia, Brättjaryd och 
Ingebro. 

Afdikning af frostförande mossar, tillhörande hemmanen 
Jonsbo, Styckebo, Tostarp, Torp, Nederled, Åsen, Holmboda 
och Brotorpet i Rydaholms socken af Jönköpings län samt 
Hagen, Hylteboda, Boen och Hyalt i Ryssby socken af Kro
nobergs län. 

Omkring tre fjerdedelar af dikeslängden voro utgräfda. 
Utdikning af frostförande mossar, tillhörande byarne Horda, 

Skaftarp och Långstorp i Rydaholms socken. 
Dikenas sammanlagda längd skall bli 28,700 meter, af 

hvilka omkring 6,500 meter voro utgräfda. 
Utdikning af frostförande mossar, tillhörande Gemmark, 

Börsjarp och Gölsebo uti Gällaryds socken. 
Af arbetsplanens till 9,447 meter uppgående dikeslängd 

voro omkring två tredjedelar utgräfda. 
Utdikning af frostförande mossar inom byarne Säby och 

Gunnarstorp i Bäckaby socken. 

Arbetet var nära fullbordadt och återstoden kunde skattas 
till omkring 5 % af det hela. 

Utdikning af mossar inom Rössby, Bjennesby, Nyaby och 
Röd i Norra Sandsjö socken. 

Af hufvudkanalen, med en längd af 2,175 meter, var en 
sträcka af 1,200 meter utgräfd, likaså en sammanlagd dikes
sträcka af 4,500 meter. 

Afdikning af frostförande mossar, tillhörande Björnahol-
men, Önnarp, Långaholmen och Slättefall i Norra Sandsjö 
socken. 

Arbetsplanens sammanlagda dikeslängd uppgår till 11,855 
meter, och voro nu omkring 4,500 meter utgräfda. 

Utdikning af frostförande mossar, tillhörande Stora och 
Lilla Yboholm, Lönhult, Hölsteryd, Granskattehult och Salerås 
i Norra Sandsjö socken. 

Sammanlagda dikeslängden skall bli 13,591 meter. En 
sträcka på 2,800 meter var utgräfd. 

Afdikning af frostförande mossar, tillhörande Åkersände, 
Gransbo, Hölsteryd, Aplaryd, Buggeryd och Stora Yboholm i 
Norra Sandsjö socken samt Lilla Brantås i Näfvelsjö socken. 

Af företagets diken, som skola utgöra 7,028 meter, hade 
upptagits omkring 1,500 meter. 

Skaraborgs län. 

Under arbete. 

Utdikning af frostförande mossar, tillhörande byarne Le-
ringen och Nasen i Agnetorps socken. 

Endast en obetydlig del af arbetet återstod. 
Afdikning af frostförande marker, tillhörande Tofvarps 

och Elins byar i Göteveds socken samt egendomen Mönarp i 
Kinneveds socken. 

Det utförda arbetet motsvarade omkring 90 % af hela fö
retaget. 

Mellersta distriktet. 

Stockholms län. 

Under arbete. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Svartnö, 
Kulla och Björnäs i Börstils socken. 

Företaget var färdigt till tre fjerdedelar. 
Afdikning af frostförande marker, tillhörande Smara i 

Edsbro socken, Burvik och Såtter i Knutby socken och Byle 
i Fasterna socken. 

Arbetet var färdigt och bra utfördt. 

Nedre Norra distriktet. 

Gefleborgs län. 

Under arbete. 

Reglering af Holån samt afdikning af frostförande, mar
ker, tillhörande Sundvallens, Nybovallens, Morvallens, Bac-
karvallens och Näsvallens fäbodlag inom Ljusdals och Färila 
socknar. 

Tillsammans 8,013 meter diken voro utförda. 
Afdikning af frostförande mossar, tillhörande byarne 

Östra och Vestra kyrkbyn, Runemo och Sunnanåker i Alfta 
socken. 

Större delen af arbetet var utförd. 
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Sänkning af Trolltjärn samt reglering af Tegelbruks- och 
VestermUrsbäckarne för torrläggning af frostförande marker, 
tillhörande byarne Ofverhärde, Flintho, Skråckmyra, Vestanås, 
Lomsheden, Häcklinge, On, Stackbo och Mackmyra samt Fors
backa bruk och Kungsladugården Vall i Valbo socken. 

Af hufVudafloppet voro 4,960 meter upptagna och aterstodo 
2,397 meter. 

Sänkning af Bysjön, Östersjön, Karissjön, Buksjön och 
Björksjön för torrläggning af frostförande sankmarker, tillhö
rande byarne Högnäs, Vindböle, Gisselbo, Mälbo, Byn, Öster-
och Vesterbyggeby, Rångsta, Vall, Brunn, Backa, Svarte, Ha-
get, Sundby, Oppåker, Ålbo, Klappsta, Vreta, Rasbo, Balsta, 
Österbor, Österänge och Fernebo prestbol samt Gysinge bruks 
allmänning inom Hedesunda och Östra Fernebo socknar. 

Afloppet från Östersjön var så långt framskridet, att sjön 
snart kunde uttappas. Af Getmyrån var arbete utfördt till 
omkring 60 %. 

Fullbordade. 

Utdikning af Hemsjön och Hemmyren, tillhörande Hanna 
by i Loos socken. 

Arbetet, som fullbordades år 1873, hade medfört odling i 
stor omfattning. Den planlöst föreslagna och företagna sänk
ningen af Hemsjön, hvarigenom flerfaldiga kallkällor bragts i 
dagen, hade emellertid bidragit att öka i stället för att minska 
frostländigheten. Intressenterna syntes samtliga hafva enats 
om, att beträffande sjösänkningeu återställa förutvarande för
hållanden genom sjöns uppdämning, hvilken åtgärd, på grund af 
det förhållande att ingenstädes jordens torrläggning är beroende 
af sjöns vattenstånd, syntes vara fullt lämplig och gagnelig. 

Dikena tarfvade i allmänhet bottenrensning. 
Sänkning af sjön Fullen, tillhörande Kyans m. fl. bya

män i Ofvanålcers socken. 
Arbetet fullbordades år 1880. Underhållet föranledde in

gen anmärkning. Företaget hade medfört odling, hvarjemte 
ängsslåtter uppkommit. 

Utdikning af Vestra Nyåsen och Ladängstjärn med kring
liggande myrar, tillhörande Östra Roteberg, Knåda och Södra 
Edsbyns byamän i Of vanåker s socken. 

Företaget fullbordades år 1880. Det hade ej medfört od
ling. Hvad beträffar frostländigheten hade det ej åstadkommit 
förbättring utan snarare motsatsen, hvilket torde bero på den 
ofnllstäudiga torrläggningen af nybildade, vidsträckta, sänka 
sjöstränder, som genom företaget åvägabragts. Underhållet gaf 
ej aiiledning till anmärkning. 

Utdikning af Sollsjöarne i Hässjä och Önnebcrgs byar i 
Alf ta socken. 

Företaget, som fullbordades år 1869, hade medfört odling 
till ytterst ringa omfattning. 

Beträffande frostländigheten hade företaget åtminstone ej 
medfört gagn. Utdikningen hade påtagligen egentligast afsett 
åstadkommande af slåtterängar, men synbarligen ej kunnat 
nöjaktigt uppfylla detta önskemål, i det att med markens små
ningom skeende uttorkning en rik vegetation af björnmossa 
uppträdt. 

En del rensningar erfordrades. 
Utdikning af Oundbo i Alfta socken. 
Förelaget fullbordades år 1872 och hade medfört odling och 

slåtterängar. Utdikningen var väl underhållen. 

i Utdikning af Brödmyren och sjön Myggåsen, tillhörande 
j Kyrkbyn, Hammaren och torpet Brödmyren i Hanebo socken. 
i Företaget, som fullbordades år 1875, hade ej medfört od-
i ling. Det var påtagligen afsedt att åstadkomma slåtterängar 

för hvilket ändamål det tydligen ej varit verksamt, hvarom en 
på de utdikade sjöbottnarne allt mer öfverhandtagaude vege
tation af björnmossa nogsamt vittnade. Gamla odlingar tiade 
genom företaget blifvit möjliga att torrlägga. 

Rensningar erfordrades, och här och hvar behöfde stödmurar 
repareras. 

Utdikning af Bälsesjön vid Hallens och Bälse byar i 
Hanebo socken. 

Företaget, som fullbordades år 1867, hade ej medfört afse-
värd nyodling. 

Rensningar voro behöfliga. 
Utdikning af Vanntjärn, tillhörande Lilltjära, Sibo, Valh-

änge, Gusbo och Svedja i Hanebo socken. 
i Utdikningen, som fullbordades år 1867, hade medfört ringa 

nyodling, men bidragit till förbättring af förutvarande odlingar. 
Underhållet föranledde ej anmärkning. 

Utdikning af Nyängstjärn vid Svedja, Landa, Prestbolet, 
Gäfversta och Mårdnäs byar i Segersta socken. 

Företaget, som fullbordades år 1869, hade inverkat fördel
aktigt på befintliga odlingar. Underhållet förauledde ej an
märkning. 

Vesternorrlands län. 

Under arbete. 

Utdikning af frostförande marker inom Tåsjö by i Tåsjö 
socken. 

Stortjärn var tappad och utloppet på en sträcka färdigt, 
ehuru rensningar därstädes behöfdes. Samma var förhållandet 
med afloppen från Tjärnmyren och Tallnäsmyren äfvensom med 
Tjocknäsbäcken. 

Afdikning af frostförande myrmarker vid Råby i Ådals-
Lidens socken. 

Största delen af arbetet var utförd. 
Utdikning af frostförande myrmarker inom Lindoms Böle 

i Lindoms by i Häggdånqers socken. 
Arbetet var färdigt ocb ansågs kunna godkännas. 

Fullbordade. 

Utdikning vid Dombäcksmark i Grundsunda socken. 
Företaget, som fullbordades år 1872 och var af oansenlig 

omfattning, hade medfört relativt afsevärd odling. Underhållet 
var tillfredsställande. 

Utdikning inom Godmarks by i Grundsunda socken. 
Företaget, som fullbordades år 1873, hade medfört storar

tade odlingar och var synnerligen förtjänstfullt underhållet. 
Utdikning af vattendränkta marker vid Ödens, Godmer-

sta och Högens byar i Grundsunda socken. 
Företaget, som fullbordades år 1879, hade medfört åtskillig 

odling. Ett sidodike på Ödens bys område borde undergå ge
nomgripande rensning. Efter myrarnas sjuukning hade vattnet 
på en del ställen blifvit qvarstående, så att en extra fördjup
ning af afloppet i bergpass vore önskvärd. 



BESIGTNINGAR Å VATTENAFTAPPNINGSARBETEN. 29 

Utdikning af myrar vid Banafjäls hy i Grundsunda 
socken. 

Dikningsföretaget, mm fullbordades år 1879, hade med
fört odling i stor omfattning. En del rensningar voro behöfliga. 

Af dikning af frost for ande mark vid Norrflerke, Sörfterke 
och Kam byar i Grundsunda socken. 

Arbetet fullbordades år 1882. Bottenrensningr var flerstä-
des nödvändig. 

Afdikning af Långmyren och Nordviksängsmyren, tillhö
rande Bodums och Fanbyns byar. i Grundsunda socken. 

Arbetet fullbordades år 1883. Det hade föranledt odling 

till afsevärd omfattning. Rensningar erfordrades somligstädes. 
Vattenafledningar genom frostförande marker inom Ödens 

by i Grundsunda socken. 
Företaget, som fullbordades år 1890, hade medfört afsevärd 

odling. Diken och kanaler voro ternligeu bibehållna, dock er
fordrades någon rensning. 

Utdikning vid Östra Eldsmark i Amäs socken. 
Dikningsföretaget, som fullbordades år 1876, hade medfört 

odling längs hela sträckningen och var tillfredsställande un
derhållet. 

Utdikning inom Faresta, Näsets och Klingre byar i Ar-
näs socken. 

Företaget, fullbordadt år 1882, hade medfört storartade 
odlingar. Rensningar behöfdes, delvis äfven breddning af ka
nalerna. 

Sänkning af Nässjösjön och utdikning af därtill stötande 
myrar i Nätra socken. 

Detta år 1871 fullbordade arbete hade efterföljts af afse-
värda odlingar. Underhållet var nöjaktigt. 

Sänkning af Kornsjösjön samt utdikning vid Sunnansjö, 
Bjällsta och Vikens byar i Nätra socken. 

Företaget, som fullbordades år 1876, hade medfört ganska 
betydande odlingar. Dikningen var väl underhållen. 

Utdikning af Stormyren vid Bredångers by i Nätra 
socken. 

Företaget fullbordades år 1878. Det hade ej medfört någou 
odling, men dock gagnat genom frostminskning och befordrande 
af skogsväxten. Mot underhållet förefanns ingen anledning till 
anmärkning. 

Utdikning vid Fors och Sörtjärns byar i Nätra socken. 
Företaget fullbordades år 1882. Största delen af omgif-

niugarna voro uppodlade. Dikena voro ingenstädes uppgrundade. 

Sänkning af Ödens och Bergoms sjöar i Nätra socken. 
Sjösänkningen fullbordades år 1884. Den hade medfört 

afsevärda nyodlingar samt dessutom åstadkommit stor förbätt
ring genom torrläggning af förutvarande inegor. Båda kana
lerna voro väl underhållna. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom Källoms by uti 
Sidensjö socken. 

Detta oansenliga dikningsföretag, som fullbordades år 1895, 
hade ej medfört någon odling. Underhållet gaf ej anledning 
till anmärkning. 

Utdikning af Gubbmyren på Aspeå hemmans egor i Skor-
peds socken. 

Sedan denna utdikning år 1868 fullbordats, hade den efter
följts af några smärre odlingar. 

• På en del ställen voro dikena betänkligt igenslammade och 
kräfde omfattande bottenrensuing. 

Utdikning af Gärdesmyren vid Johannisbergs nybygge i 
Skorpeds socken. 

Dikningen fullbordades år 1872. Omgifningarna voro till 
största delen uppodlade. Underhållet gaf anledning till några 
smärre anmärkningar. 

Sänkning af Djupsjön och utdikning af Bödjnings- och 
Sjöbottensmyrarna i Skorpeds socken. 

Arbetet fullbordades år 1870 och hade sedan medfört od
ling till afsevärdt omfåag. Underhållet af afloppskanalen gaf 
ej anledning till anmärkning, men myrdikena voro betänkligt 
igenslammade. 

Utdikning inom Ufbergs by i Skorpeds socken. 
Företaget fullbordades år 1876. Det hade ej medfört od

ling och knappast minskat frostländigheten, helst som byamän
nen syntes sakna allt intresse för inegojordens torrläggning, 
hvarom bristen på privata diken och en totalt bortfrusen gröda 
gåfro ett sorgligt vittnesbörd. Företagets diken kräfde så godt 
som öfverallt grundlig bottenrensuing. 

Utdikning inom Skorpeds by i Skorpeds socken. 
Företaget, som fullbordades år 1872, hade medfört odling. 

Dikesrensningar tarfvades. 

Jcmtlands län. 

Under arbete. 

Afdikning af frostförande myrmarker vid lägenheten Sand
myren på Utgårds bys skogsskifte i Offerdals socken. 

Arbetet var till omkring en tredjedel af sitt omfång an-
märkningsfritt utfördt. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom Kärrnäsets 
och Öjarens byar i Ströms socken. 

Samtliga dikessystem voro under arbete, och kunde fyra 
femtedelar af hela arbetet anses utförda. Anledning till an
märkning förefanns ej. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom Sikäs by i 
Hammerdals socken. 

Företaget befanns till hälften af sitt omfång aumärknings-
fritt utfördt. 

Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Fisksjö
landets by i Stuguns socken. 

Kortare dikessträckor voro färdiga och början var gjord 
på åtskilliga ställen. Anledning till anmärkning förefanns ej. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom byarne Qvitsle 
och Halabacken i Mattmars socken. 

Af arbetet kunde två tredjedelar anses vara utförda. Hvad 
som var verkstäldt föranledde ingen anmärkning. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom byarne Brösta, 
Mårdsund och Våge i Hallens socken. 

Arbetet var till omkring tre fjerdedelar anmärkningsfritt 
utfördt. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom byarne Öfre 
Orrviken och Högen i Sunne socken. 

Det utförda arbetet motsvarade omkring 80 % af det hela. 
•Afdikning af frostförande myrmarker inom Ange, Ångsta, 

Första och Rise i Lockne socken. 
Dikningen var till omkring 30 % utförd. Det verkstälda 

arbetet gaf ej anledning till anmärkning. 



30 BESIGTNINGAR Å VATTENAFTAPPNINGSARBETEN. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom byn Nybodarne 
i GiUhofs kapellförsamling. 

Dikesjorden låg på sina ställen för nära slänten. Ej obe
tydliga rensningar i de utförda dikena kräfdes. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom Kårvikens 
by samt hemmanen Tången och Kolen i Oillhofs kapellför
samling-

Arbetet befanns till omkring 85 % anmärkningsfritt utfördt. 
Afdikning af frostförande myrmarker inom Svartnäsets 

by i Oillhofs kapellförsamling. 
Afdikningen var i det allra närmaste färdig och föran

ledde ingen annan anmärkning, än att dikesjorden på sina 
ställen låg för nära slänten. 

Fullbordade. 

Utdikning af myren vid Håns by i < Vemdalens socken. 
Utdikningen, som fullbordades år 1869, hade följts af od

ling i afsevärd omfattning. Den befanns emellertid otillfreds
ställande underhållen. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom Vemdalens by 
i Vemdalens socken. 

Företaget, som fullbordades år 1893, hade ej medfört od
ling. Dikena voro nyligen tillfredsställande upprensade. 

Utdikning af frostförande mossar vid KlöfsjöTäfvensom af-
tappning af den inom samma by belägna Bodtjärn i Klöfsjö 
socken. 

Företaget, som fullbordades år 1892, hade föranledt od
lingsförsök i ringa skala. Underhållet var utan anmärkning. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom Söderhögens 
och Nedcrhögens byar i Rätans socken. 

Dikningsföretaget, som fullbordades år 1892, hade ej för
anledt någon odling. Underhållet befanns utan afsevärd an
märkning. 

Utdikning vid byarne Viken, Vestansjö, Östansjö, Fåsjön, 
Florn och Aspan i Ytterhogdals socken. 

Företaget fullbordades år 1873. Underhållet var i yttersta 
måtto vårdslösadt. 

Utdikning vid Glissjöbergs by i Svegs socken. 
Företaget fullbordades år 1868, sedan hvilken tid ej obe

tydliga vidder blifvit odlade. 
Dikesrensningar voro behöfliga. 
Utdikning vid Mosätts by i Svegs socken. 
Företaget fullbordades år 1868, hvarefter omfattande od

ling uppstått. Underhållet var utan anmärkning. 

Öfre norra distriktet. 

Vesterbottens län. 

Under arbete. 

Utdikning af frostförande mark, tillhörande Jiemmanet N:o 
4 Byske by i Byske socken. 

Af arbetet kunde två femtedelar auses vara utförda. 
Utdikning af frostförande mark inom Kinnbäcks by i 

Byske socken. 
Endast en femtedel af arbetet var utförd. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Selets 

hy i Byske socken. 
Hela dikeslängden skall uppgå till 4,972 meter och deraf 

äterstodo 650 meter odikade. 

Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Finn-
träsks by i Byske socken. 

Arbetet var påbörjadt på alla till detta stora företag hö
rande dikuingsområden. Omkring en åttondel af hela arbetet 
kunde anses vara utförd. 

Utdikning af frostförande marker vid Norra Bastuträsks 
by i Skellefteå socken. 

Arbetet var fullbordadt och ansågs kunna godkännas. 

Utdikning af frostförande myrmarker tillhörande Kusli-
dens by i Skellefteå socken. 

Arbetet var färdigt och ansågs kunna godkännas. 
Utdikning af frostförande marker inom Bovikens by i 

Skellefteå socken. 
Arbetet var utfördt till hälften. 

Afdikning af den s. k. Fursmyren, tillhörande hemmanen 
Norrström och Forsberget i Skellefteå socken. 

Arbetet var endast påbörjadt, i det ej mer Un en dikes
längd af 750 meter var upptagen. 

Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande hemma
nen Dalfors, Brännfors, Holmfors och Holmlund i Skellefteå 
socken. 

Hela dikeslängdeu skall bli 3,650 meter, af hvilka 1,880 
meter voro upptagna. 

Utdikning af frostförande myrmarker inom Böjnorets by 
i Skellefteå socken.. 

Af hela dikeslängden, som skall bli 3,813 meter, voro 
1,350 meter odikade, hvarförutom återstodo rensningar och en 
vägbro. 

• Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande hemma
net Södra Grundfors i Skellefteå socken. 

Återstod fördjupning och rensning af hufvudafloppet samt 
gräfning af ett 340 meter långt bidike. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom byarne Klut
mark, Stafbäck, Nyliden, Gummark och Gråberget i Skellefteå 
socken. 

Arbetet var färdigt och ansågs kunna godkännas. 

Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande hem
manet Sidbergsliden i Skellefteå socken. 

Dikningen var i det närmaste färdig på Sidbergslidens 
område, men var däremot ej påbörjad inom Mjödvattnets 
område. 

Utdikning af frostförande myrmarker inom Bure by i 
Skellefteå socken. 

Afioppet var ej upptaget till full storlek. Öfriga grafvar 
voro färdiga så när som på en del behöflig rensning. 

Utdikning af frostförande myrmarker vid hemmanet N:o 
1 Norra Bergfors inom Bergfors by i Skellefteå socken. 

Området tillhörde två intressenter, af hvilka den ena hade 
fullbordat sin andel af dikningen, 

Utdikning af frostförande, myrmarker, tillhörande Medle 
by i Skellefteå socken. 

Omkring en sjettedel af hela arbetet kunde anses vara 
utförd. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanen 
Ljtisvattnet, Istermyrliden och Kroknäs i Skellefteå socken. 

Dikningen var utförd på en sammanlagd längd af omkring 
1,000 meter. 
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Utdikning af frostförande marker, tillhörande Lunds hj 
i Skellefteå socken. 

Arbetet var påbörjadt på flere ställen. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande byarne Ull-

bergsträsk och Högbränna uti Jörns socken. 
Omkring en sjettedel af arbetet återstod. 

Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Klock-
träsks by och hemmanet Bergnäs i Jörns socken. 

En tredjedel af hela företaget kunde anses utförd. 

Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande hem
manet Högliden i Jörns socken. 

Hela företaget omfattar 2,874 meter diken, hvaraf 1,578 
meter voro upptagna. 

Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande hem
manen Nygård, Klintå och Alund i Jörns socken. 

Omkring tre fjerdedelar af hela arbetet voro utförda. 
Afdikning af frostförande myr, tillhörande hemmanet Hög

berget i Norsjö socken. 
En sjettedel af arbetet kunde anses utförd. 

Afdikning af frostförande mark, tillhörande Petikträsks 
by i Norsjö socken. 

Nästan hela dikeslängden var utförd, men hade på grund 
af vattenflöde ej kunnat upptagas till fullt djup. 

Afdikning af frostförande mark inom Qvammarens byom
råde i Norsjö socken. 

Arbetet var påbörjadt på fyra olika ställen. 

Utdikning af frostförande mark, tillhörande hemmanet 
Södra Malånäs i Mala socken. 

Arbetet var färdigt och ansågs kunna godkännas. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande hemma
net Orrberget i Burträsks socken. 

Arbetet närmade sig sitt fullbordande, i det endast 320 
meter diken jemte rensningar återstodo. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Bygdeträsks 
by i Burträsks socken. 

Arbetet var färdigt och ansågs böra godkännas. 
Afdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanet 

Hvälfsjöliden i Burträsks socken. 
Företaget var i det närmaste fullbordadt. 

Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Mjöd-
vattnets by i Burträsks socken. 

Omkring en sjettedel af arbetet kunde anses vara utförd. 
Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Bursil-

jums by i Burträsks socken. 
En femtedel af hela arbetet kunde anses utförd. 
Utdikning af frostförande mark, tillhörande Lappvattnets 

by i Burträsks socken. 
Af företagets till 9,452 meter uppgående dikeslängd var 

en sträcka på 2,700 meter uppgräfd. 
Afdikning af frostförande marker, tillhörande Mårtens

boda by i Löfångers socken. 
Två femtedelar af hela företaget kunde anses utförda. 
Utdikning af frostförande myrar inom Krokvattnets by i 

Nysätra socken. 
En sjettedel af arbetet var utförd. 
Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Hålvatt

nets by i Nysätra socken. 

Det utförda arbetet kunde uppskattas till en fjerdedel af 
hela företaget. 

Afdikning af frostförande marker inom byarne Inre och 
Yttre Ultervattnet samt hemmanen Söderbäck och Eskilsbäck 
i Bygdeå och Nysätra socknar. 

Arbetet hade anmälts till afsyning, men företedde följande 
brister. Vissa grafvar hade sjunkit ihop. I flere måste stenar 
och stubbar undanrensas. Mångenstädes låg dikesjorden upp
lagd tätt invid slänterna. En trumma vid Eskilsmyren borde 
omläggas. Dessa bristfälligheter vore nödvändigt att afhjelpa, 
innan arbetet kunde godkännas. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Oryssjö 
och Ratu byar samt hemmanet Nyböle i Bygdeå socken. 

Arbetet låg nere. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande byarne 

Selsfors, Storrödjningsberget, Åkullsjö och Stortjärn i Bygdeå 
socken. 

Arbetet kunde endast anses påbörjadt. 
Afdikning af frostförande marker, tillhörande byarne 

Strömbäck och Klappmark i Säfvars socken. 
Det utförda arbetet kunde uppskattas till hälften af hela 

företaget. 
Utdikning af frostförande marker inom byarne Furunäs 

och Bullmark i Säfvars socken. 
Tre fjerdedelar af arbetet kunde anses utförda. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Täfteå 

och Säfvars byar i Säfvars socken. 
Hela företaget omfattar en dikeslängd af 9,013 meter, 

hvaraf en tredjedel återstod. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Säfvar-

bergets by i Säfvars socken. 
Arbetet var färdigt och ansågs kunna godkännas. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Ytter-

boda by i Säfvars socken. 
Omkring en femtedel af hela arbetet återstod. 
Utdikning af frostförande mark inom hemmanen Gran

bäcksfors N:ris 2 och 3, Vesternäs N:ris 1 och 2 samt Vester-
åker och Södervik i Umeå landsförsamling. 

Arbetet var färdigt och ansågs kunna godkännas. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Fäll-
forsa by i Umeå landsförsamling. 

Arbetet, var färdigt och ansågs kunna godkännas. 
Afdikning af frostförande marker inom Ersmarks by i 

Umeå socken. 
Omkring två femtedelar af arbetet kunde anses återstå. 
Utdikning af frostförande myrmarker, Wiörande Håk-

marks by i Umeå socken. 
Omkring en femtedel af arbetet var utförd. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Ny-

åkers by i Nordmalings socken. 
Tre femtedelar af arbetet kuude anses utförda. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Gräs

myrs by i Nordmalings socken. 
Arbeten voro utförda på Tjärnmoramyren, Tidmyren och 

Storråuingsmyren. Dikningen var flerstädes ofullständig och 
lösa stenar qvarlemuade. Dikesjorden låg äfven inpå slänterna. 

Utdikning af frostförande myrar inom Djupsjö bys om
råde i Nordmalings socken. 
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Arbetet, som ansågs fullbordadt, kunde ej förordas till 
godkännande, emedan följande kompletteringar befunuos erfor
derliga : dikesjorden utflyttas från slänterna, afloppets bottenbredd 
upptages till föreskrifvet mått, flere kvarlenmade stubbar bort
tagas, hvarjemte en del öfriga rensningar äfven utföras. 

Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Änger-
sjö by i Nordmalings socken. 

Arbetet var påbörjadt på samtliga dikningsområdeu. 
Afdikning af frostförande marker, tillhörande Torrböle by 

i Nordmalings socken. 
Arbetet var påbörjadt. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Håknäs 

by i Nordmalings socken. 
Arbetet kunde anses utfördt till tre fjerdedelar. 
Utdikning af frostförande myrar inom byarne Norra 

Degerfors, Röbäck, Medsele och Aborrtjärn i Degerfors socken. 
Intet arbete var utfördt sedan föregående år. 

Afdikning af frostförande myrar, tillhörande hemmanen 
Hednäs och Tegslund samt Tegnäsets by i Degerfors socken. 

Det utförda arbetet motsvarade en åttondel af hela foretaget. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande byarne 

Holmön, Qvarntorp, Holmlund och Ramsele samt hemmanen 
Helsinglund och Helsingfors i Degerfors socken. 

Arbetet ansågs snart vara fullbordadt inom de flesta by
områden, men några funnos dock, där det ej var fullt så långt 
framskridet. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Tvärå-
träsks by i Degerfors socken.. 

Arbetet var färdigt och ansågs kunna godkännas. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Högas, 
Vestcrås, Nyby och Ramsele byar i Degerfors socken. 

Det hufnidsakligaste dikniugsarbetet var utfördt på Högas 
byområde, hvaremot på öfriga byars områden arbetet endast 
var påbörjadt. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Åmsele 
by i Degerfors socken. 

Arbetet var påbörjadt. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanet 

Olofsbäck i Vännäs socken. 
Pyra femtedelar af arbetet kunde anses utförda. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande hem
mannen Högland, Nyland och London i Vännäs socken. 

Inom Höglands by var arbetet nära sin fullbordan. Inom 
de öfriga byarue var det mindre framskridet. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Björn
landsbäcks by samt hemmanet Östansjö i Vännäs socken. 

Arbetet kunde anses utfördt till 75 %. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande hem

manen Lybäck, Åkerbäck och Ockélsjö i Vännäs socken. 
Samtliga diken och aflopp voro i det närmaste upptagna. 

Rensningar voro dock behöfiiga. 
Utdikning vid Nylandsnäs by samt hemmanen Nybo och 

Nyliden i Vännäs socken. 
Det utförda arbetet kunde uppskattas till en femtedel af 

hela företaget. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande byarne 

Näsåker i Vännäs socken och Lillberget i Bjurholms socken. 
Arbetet var påbörjadt. 

Utdikning af frostförande myrmarker inom Ströms by i 
Bjurholms socken. 

Af arbetsplanens hela dikeslängd, 6,528 meter, återstod 
odikad en sträcka på 570 meter. Rensningar voro erforderliga 
i de redan utförda dikena. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Lillurm-
sjö by i Bjurholms socken. 

Det verkstälda arbetet kunde uppskattas till en åttondel 
af hela företaget. 

Utdikning af frostförande myrar inom byarne Lillarmsji, 
och Mellantjärn i Bjurholms socken. 

En tredjedel af hela arbetet kunde anses utförd. 

Utdikning af frostförande myrmarker inom Mellansjö by 
i Bjurholms socken. 

Det verkstälda arbetet kunde uppskattas till hälften af fö-
taget. Kompletteringar erfordrades. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Högas 
by i Bjurholms socken. 

Företaget var till hälften utfördt. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande byarne 
Stensvattnet, Bran och Brattby i Bjurholms socken. 

Arbetet var nära fullbordadt. Dock återstod en dikes
sträcka på 1,200 meter, hvarförutom rätt mycket komplette
ringar erfordrades. 

Afdikning af frostförande myrmarker å Åsele prestbonls 
egor inom Söråsele by i Åsele socken. 

Tre fjerdedelar af arbetet voro utförda. 

Utdikning af frostförand» marker, tilllhörande Lillögda by 
i Åsele socken. 

Arbetet var i det närmaste färdigt. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Arksjö by i 
Dorotea socken. 

Det utförda arbetet uppskattades till minst en fjerdedel af 
hela företaget. 

Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Nästan-
sjö by i Vilhelmina socken. 

Arbetet var färdigt och ansågs kunna godkännas. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Siksjö by i 
Vilhelmina socken. 

Arbetet var i det närmaste färdigt. 

Utdikning af frostförande mark inom Lotträsks by i 
Sorsele socken. 

Omkring tre femtedelar af arbetet kunde anses utförda. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande hem
manet N:o 1 i Råstrands by och Roptokheden i Sorsele socken. 

Det verkstälda arbetet utgjorde omkring hälften af före
taget. Dikesjorden var upplagd för nära slänterna. 

Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Örträsks 
kyrkoby i Örträsks socken. 

Arbetet var påbörjadt. 
Utdikning af frostförande myrmark vid Björkbergs by i 

Lycksele socken. 
Omkring en femtedel af hela arbetet återstod. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Fahl-
träsks by i Lycksele socken. 

Omkring två femtedelar af arbetet kunde anses utförda. 
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Utdikning af frostförande marker inom, Vä)ij<mrbäcks hy 
i Lycksele socken. 

Arbetet var färdigt och ansågs kvinna godkännas. 
Utdikning af frostföratide myrmarker, tillhörande Yttre 

Bussjöns by i Lycksele socken. 
Omkring en tredjedel af hela arbetet kunde anses verk-

stiild. Någon rensning erfordrades. 
Utdikning af frostfiirande myrmarker, tillhörande Vinli-

dens hy i Lycksele socken. 
Omkring en sjettedel af hela arbetet ansågs utförd. Öpp

ningar i vallarne saknades för ytvattnets afrinnande. 
Af dikning af frostförande myrmarker, tiUliöramle Badsta-

träsks hy i Stensele socken. 
Omkring en tredjedel af hela arbetet kunde anses utförd. 

Fullbordade. 

Utdikning vid Saxnäs by i Sorsele socken. 
Arbetet fullbordades är 1882, hvarefter ungefär 2 hektar 

hade uppodlats. Flertalet diken voro väl bibehållna; några, 
isynnerhet utloppen från Hemmyren, tarfvade dock rensning. 

Utdikning af en myrtrakt vid, Joliannesbery i Sorsele 
socken. 

Arbetet fullbordades år 1882, hvarefter omkring 10 hektar 
af myren uppodlats, men delvis åter igeulagts på grund af 
myrens lösa beskaffenhet. Underhållet af dikena var alldeles 
försummadt. 

Utdikning af myr vid Vargträsks by i Örträsks socken. 
Arbetet fullbordades år 1870, hvarefter omkring 5 hektar 

uppodlats. De flesta diken voro fullständigt igenslammade 
eller igenvuxna. 

Utdikning af frostförande marker inom Långséle hy i 
Örträsks socken. 

Arbetet fullbordades år 1894. Frostländigheten var be
tydligt förminskad. Omkring 4 hektar hade förvandlats till 
iiker, och odlingsarbetet pågick vid besigtningstillfället. 

Dikena voro i allmänhet väl underhållna, och rensningar 
erfordrades endast på några få ställen. 

Utdikning vid Flakaträsks by i Lycksele socken. 
Arbetet fullbordades år 1870. Samtliga diken voro igen

vuxna utom å Stormyren, hvilken till större delen uppodlats. 
Utdikning vid Lycksele kyrkoby i Lycksele socken. 
Arbetet fullbordades år 1875, hvarefter omkring 30 hektar 

myr uppodlats. För ungefär 10 år sedan hade de flesta dikena 
undergått en grundlig rensning, men voro nu med ett par un
dantag ånyo förfallna. 

Utdikning af myren vid Norrlunda i Lycksele socken. 
Arbetet fullbordades år J879. På de ställen, där grunden 

består af grus och stenbunden jord, voro grafvarna i oklan
derligt skick, men på de ställen, där grunden består af myr
jord, igenvuxna. 

Afdikning af frostförande myrtrakter vid Bäfverträsks by 
i Lycksele socken. 

Arbetet fullbordades år 1882, livarefterj hela utdiknings-
området, omkring 8 hektar, uppodlats. 

Afloppsgrafvarna voro väl bibehållna och likaså dikena på 
Sur- och Grumstjärnmyrarna, men däremot voro dikena på 
Hemtjärnmyren uppgrundade. 

Afdikning af frostförande myrar, tillhörande Örafvans by 
i Lycksele socken. 

Väg- och VaUenbyggnudsstyreltens berättelse 1899. 

Arbetet fullbordades år 1891, hvarefter 3 hektar myr upp
odlats. Hufvudafloppen voro i godt stånd, men öfriga diken 
kräfde rensning. 

Utdikning af Nackbäckmyren vi/l hemmanet Forsholm i 
Lycksele socken. 

Arbetet fullbordades år 1891. Omkring 1 hektar af myren 
var uppodlad, och odlingsarbetet pågick vid besigtningstillfället. 
Dikena voro i allmänhet i godt stånd; endast pä några ställen, 
där myren var mycket lös, voro korta sträckor mer eller mindre 
igengåugna. 

Utdikning vid Stensele by i Stensele socken. 
Dikningsarbetet fullbordades år 1870, hvarefter odling följt. 

Dikena voro till stor del igenslammade. 
Utdikning vid Forsvik i, Stensele socken. 
Arbetet fullbordades år 1871. Samtliga diken visade sig i 

behof af en grundlig rensning. 
Utdikning vid, Panträsks by i Stensele socken. 
Arbetet fullbordades år 1873. Aflopp och öfriga diken 

voro i allmänhet i godt stånd, endast i några diken fordrades 
rensning. 

Norrbottens län. 

Under arbete. 

Utdikning af frostförande mark inom hemmanet Ersnäs 
i Arvitlsjaurs socken. 

Omkring en femtedel af arbetet ansågs vara utförd. 
Utdikning' af frostförande mark inom hemmanet Bränn

lund i Arvidsjaurs socken. 
Arbetet närmade sig sin fullbordan. Rensningar voro dock 

behöfliga. Dessutom hade ett stycke af afloppsgrafven ej fullt 
djup. 

Utdikning af frostförande marker inom Aborrträsks by i 
Arvidsjaurs socken. 

Arbetet var fullbordadt till omkring 90 %. Rensningar 
återstodo allestädes. 

Utdikning af frostförande marker inom kronohemmanet 
Skaraborg N:o 1 uti Arvidsjaurs socken. 

Endast 85 meters sammanlagd dikeslängd återstod. Dikes
jorden låg flerstädes för nära slänten, och öppningar genom 
vallarne saknades; dessutom kräfdes måugenstädes rensningar. 

Utdikning af frostförande marker vid Näfverlidens hy i 
Arvidsjaurs socken. 

Dikningen var färdig, men den för vägen mellau Vistträsk 
och Glommersträsk uppförda bron öfver lmfvndgrafven var ej i 
sådant skick, att den kunde godkännas. 

Utdikning af frostförande marker inom Glommeisträsks 
by i Arvidsjaurs socken. 

Arbete var utfördt till endast omkring 10 % af hela före
taget. 

Utdikning af frostförande mark, tillhörande byarne Asj>-
liden och Norrafvanäs i Arvidsjaurs socken. 

Arbetet var nyligen påbörjadt. 
Utdikning af frostförande marker inom hyarne Koppar

nas och Håkansön i Piteå socken. 
Arbetet var färdigt och ansågs kunna godkännas. 
Utdiknimj af frostförande, marker inom byn Kalamark i 

Piteå socken. 
Arbetet var fortskridet till omkring 70 %. 

5 
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Afdikning af frostförande, marker inom Hollsvattnets by 
i Neder-Luleå socken. 

Arbete var utfördt till endast 6 % af hela företaget. 
Utdikning af Brobäcksmyren inom Solbergs by i Neder-

Luleå socken. 
Arbetet befanns ligga nere. 
Utdikning af frostförande myrar inom Bälinge by i Ne

der-Luleå socken. 
Omkring en femtedel af.hela arbetet kunde anses utförd. 
Utdikning af Tranmyren inom Alviksträsk N:o 2 och 

Långnäs byar i Neder-Luleå socken. 
Arbetet kunde anses vara utfördt till omkring 30 %. Dikes

vallarne lågo för nära slänterna och saknade öppningar för 
ytvattnet. 

Utdikning af frostförande mark, tillhörande byarne Vest-
mark och Solberg i Neder-Luleå socken. 

Arbetet var nyligen påbörjadt. 
Utdikning af. frostförande myrar inom Hundsjö hy i 

Öfver-Luleå socken. 
Arbete kunde anses utfördt till omkring 4 % af hela före

taget. 
Afdikning af frostförande mark, tillhörande Askogens by 

i Öfver-Luleå socken. 
Omkring en femtedel af hela arbetet kunde anses vara utförd. 
Utdikning af frostförande myrar inom Svartbäckens by i 

Öfver-Luleå socken. 
Omkring fyra femtedelar af arbetet kunde- anses vara ut

förda. Ansenliga rensningar återstodo. 
Afdikning af frostförande marker inom byn Flåsjön i 

Råneå socken. 
Arbete var utfördt till omkring 4 % af hela företaget. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande byn Niemi-

sel i Råneå socken. 
Arbetet befanns ligga nere. 
Sänkning af sjöarne Sörträsk och LiUträsk i och för torr

läggning af omkringliggande frostförande myrmarker inom 
byarne Rånbyn, Prinsnäs och Prestholm i Råneå socken. 

Arbetet befanns ligga nere. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande byn Prest

holm i Råneå socken. 
Större delen af arbetet var utförd. 
Utdikning af frostförande marker vid hemmanet Björk

holmen i Jokkmokks socken. 
Arbetet hade föga framskridit sedan föregående år. 
Uttappning af sjöarne Yli- och AlaJänkajärvi för frost-

ländighetens minskning vid Avakko by i GeUivare socken.^ 
Arbetet kunde anses vara utfördt till omkring 65 %. 
Afdikning af frostförande myrar inom Perejävaara i Pa-

jala socken. 
Arbetet kunde anses utfördt till 65 %. 
Utdikning af en frostförande myrmark inom Nyhy hy i 

Öfver-Kalix socken. 
Omkring nio tiondelar af arbetet kunde anses vara utförda. 

En del fördjupnings- och upprensningsarbete återstod. I ett 
dike voro slänterna för branta. 

Utdikning af en frostförande myrmark inom Svartby i 
Öfver-Kalix socken. 

Arbetet befanns afstannadt. 

Af dikning af frostförande marker, tillhörande hemmanet 
Bredviken i Neder-Kalix socken. 

Arbetet var färdigt och ansågs kunna godkännas. 

Afdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanen 
Rowa och Kattidasaari inom Öfre Vojakala by i Neder- Tornet) 
socken. 

Omkring sju tiondelar af hela arbetet kunde anses vara 
utförda. 

Fullbordade. 

lltdihning af myrar vid Lappträsks hy i Karl Gustafs 
socken. 

Arbetet fullbordades år 1867, hvarefter odling ej följt. 
Dikena hade aldrig undergått någon rensning och voro nu 
samtliga helt och hållet eller delvis igengångna. 

Utdikning af frostförande myrar i Lappträsks hy i Karl 
Gustafs socken. 

Arbetet fullbordades år 1881, hvarefter omkring 6 hektar 
uppodlats å Varpojänkä. På detta område voro dikena i nöj
aktigt skick, men för öfrigt befunnos de igenslammade eller 
igenvuxna. 

Utdikning af Lill-, By- och Bredträsken vid, Siknäs by i 
Neder-Kalix socken. 

Arbetet fullbordades år 1847. 
Kanalen mellan Lill- och By träsken var igenslammad lik

som utloppet från Bredträsket. Däremot var utloppet från 
Byträsket i godt stånd. 

Utdikning vid Rolfs by i Neder-Kalix socken. 
Arbetet fullbordades år 1874, hvarefter Långmyren delvis 

uppodlats. Kanalen från Fogelträsk var i godt stånd, likaså 
dikena på den odlade delen af Långmyren. På den återstå
ende delen af denna myr liksom på Blötmyren, Fränksmyren 
och Åtmyren voro alla diken mer eller mindre förfallna. 

Utdikning af åtskilliga myrar vid Sangis by i Neder-Kalix 
socken. 

Arbetet fullbordades år 1879, hvarefter en stor del af de 
gamla myrarna förvandlats till åkerfält, utgörande tillsammans 
nära 30 hektar. Enligt uppgift hade alla diken för 4 a 5 år 
sedan undergått en omfattande rensning, men nu voro de åter 
mer eller mindre förfallna. Äfven den stora hufvudgrafveu 
genom Ris- och Grossmyren var bristfällig. 

Sänkning af Stora och Lilla Landtjärf samt Bör-, Slump-
och Grundträsken jemte Ökvattnet, Sörkalfven, Kosjärf och 
Bjumisträsk m. fl. i Neder-Kalix socken. 

Arbetet fullbordades år 1878. Kanaler och diken voro i 
allmäuhet i godt stånd, ehuru mindre rensningar voro nödvän
diga på en del ställen, där jordmånen vållade svårighet med 
underhållet. För att göra torrläggningen bättre, hade intres
senterna på egen bekostnad upptagit tvenne af kanalerna till 
större tvärdimensioner, än som var föreskrifvet. Den årliga af-
kastningen uppgafs belöpa sig till 600 lass hö. 

Utdikning vid Granå och Espinära byar i Neder-Kalix 
socken. 

Arbetet fullbordades år 1879, hvarefter myrarna till större 
delen uppodlats och frostländigheten betydligt minskat. 

På Granå bys område var underhållet försvarligt, men på 
Espinära bys område voro de inom skogsmark liggande dikena 
fullkomligt igenvuxna. 
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Utdikning af Hl- och Mossmyrarna i Holmträsks by i 
Neder-Kalix socken. 

Arbetet fullbordades iir 1882. A Mossmyren, hvilken till 
omkring 5 hektars vidd uppodlats, voro dikena temligen bibe
hållna, men grafven genom Illmyren var fullständigt igenvuxen. 
Krostländigheten torde därför ej alls hafva minskat. 

Utdikning af Idträsket, tillhörande Öfvermorjärvs by i 
Neder-Kalix socken. 

Arbetet fullbordades är 1885. Eu del rensningar voro 
gjorda; dock kräfdes ytterligare sådana. Träskbottnen användes 
till slätter. 

Utdikning af Stora och Lilla Granträsken tender Stor
träsks kronohemman i Neder-Kalix socken. 

Arbetet fullbordades år 1895. Enligt uppgift hade graf-
varna för tre år sedan undergått en omfattande rensning, men 
nu voro de äter bristfälliga. 

Utdikning af Kalajärvi, tillhörande Espinära by i Neder-
Kalix socken. 

Arbetet fullbordades år 1885. Utlopp>grafven var i för
svarligt skick, men grafven genom sjön kräfde omsorgsfull 
rensning. 

Utdikning af Grundträsket inom Grundträsks hemman i 
Neder-Kalix socken. 

Arbetet fullbordades år 1895. Grafvarna voro i godt stånd, 
och uppgafs att de hvarje år rensades. Omkring 150 lass hö 
sades årligen bergås från den forna träskbottnen. 

Under år 1899 hafva följande vattenafledningsarbeten blifvit 
godkända, nemligen: 

a) Odlingsföretag med hänsyn till vattenafledning och af-
dikning. 
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b) Odlingsföretag med hänsyn till odlingen. 
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c) Frostdikuiugsarbeten. 

D. Enskilda jernvägar. 

a) För trafik öppnade. 

Malmö—Trelleborgs jernväg. 

I hufvudspåret hade nya vexlar af god konstruktion in
lagts å samtliga .stationer, hvarjemte vexlarne i sidospåren 
blifvit ändrade och förbättrade; samtliga broar hade försetts 
med ny öfverbyggnad. Nytt stängsel hade uppsatts utefter 
hela banan. 

Å Södervärns station hade stationshuset blifvit tillbyggdt 
och å Hvelliuge, Håslöfs och Vintrie stationer nya ekonomihus 
och afträden blifvit uppförda. Mellan Trelleborgs Ofre och 
Skegrie stationer hade anlagts en ny vaktstuga. Två med 
vexlarne automatiskt förenade skifsigualer både uppsatts vid 
Trelleborgs sockerbruksspår. 

3,800 syllar hade utbytts och 2,600 kbm. ballast utförts 
å liuien. 

Banan befanns vara väl underhållen. 

Malmö—Limhamns jernväg. 

700 syllar hade blifvit utbytta. Ballasten befanns numera 
vara tillräcklig. 

Ribersborga hållplats hade utvidgats och försetts med en 
mindre väntsalsbyggnad. Vid Sannekulla hade anlagts en ny 
hållplats med personplattform. 

Spåret låg väl. 
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Malmö—Ystads jernväg. 

12,670 syllar hade utbytts. 
A broarna vid Skabersjö och Rydsgård hade öfverbygg-

nadema blifvit förstärkta i enlighet med vederbörligen god
kända ritningar. En ny banvaktstuga hade uppförts. 

Spåret låg i allmänhet ganska väl, och syntes i fråga oui 
underhållet numera bättre grundsatser än förr göra sig gällande. 

. Börringe—Östra Torps jemvägar. 

4,690 syllar och 1 vexel både utbytts. 
Spåret låg någorlunda väl. Mot den rullande niaterielen 

gjordes den anmärkningen, att det s. k. amerikanska lokomotivet 
var för tungt för banans öfverbyggnad. Vidare anmärktes, att 
en del mellauplattformer af grus borde ersättas med dylika af 
mera tillfredsställande beskaffenhet. 

Trelleborg—Ryäsgårds jernväg. 

3,920 syllar hade utbytts. 
Ett 200 va. långt ruudspår var inlagdt vid Bediuge station. 
Ballasten var på sina ställen något knapp, men spåret låg 

försvarligt. 

Malmö—Genarps jernväg. 

3,010 syllar hade utbytts. 
En lastplats hade anlagts vid Sallerup med ett 100 m. långt 

rundspår. 
Det anmärktes, att syllutbyte skett i för ringa omfattning, 

att ballasten här och där behöfde kompletteras samt att på
fyllning borde ske å bankarne vid Hyby, Toppeladugård och 
på Klågerups ängar. 

Malmö—Tomelilla och Tomelilla—Simrishamns jemvägar. 

15,270 syllar hade utbytts. 
Från Veberöd hade till ett tegelbruk utlagts ett 565 m. 

långt spår med en engelsk vexel. Till saudtaget vid Simris
hamn hade utlagts ett spår, 743 in. långt. 

Hufvudspåret låg å hela sträckan väl. 

Ystad—Gärsnäs jernväg. 

2,650 syllar hade utbytts. 
Spåret låg väl, men mera ballast behöfde ännu påföras å 

3 kilometer närmast Köpiugebro. 

Ystad—Eslöf s jernväg. 

11,500 syllar och 4 st. vexlar hade utbytts. 
Vid Köpiugebro station hade uppförts ett nytt stationshus 

af tegel i två våningar. 
Broarna vid Herrestad, örup, Tryde, Löfvestad och Heinge 

samt vägporten vid Örup hade ombyggts och förstärkts, hvar-
jemte å en del andra broar mindre förstärkningsarbeten utförts. 

Spåret låg i allmänhet väl, och mot rullande materielen 
gjordes ingen anmärkning. 

Lund—Trelleborgs jernväg. 

7,870 syllar hade utbytts. 
A Trelleborgs station hade med anledning af Malmö-

Kontinentens jernvägs anslutning utlagts tvenne sidospår af till. 
samtnans 1,100 ni. längd, hvarjemte anorduats förregliu<rs_ 
inrättning samt elektrisk skenkontakt för signalering af an
kommande tåg. 

Alla småbroar ä banan voro numera försedda med 4 st. 
valsade balkar. 

Med vexlarne automatiskt förreglade sigualer hade upp. 
satts vid Hospitalets och Torreberga hållplatser. 

1 Banan låg väl utom å Skönadals mosse samt närmast Trelle
borg, där den behöfde riktas och lyftas. 

Lund—Keflinge jernväg. 

! 1,640 syllar hade utbytts. 
Banan låg teraligen väl med undantag däraf, att vid skarf-

varne förekommo utvikningar i följd af användningen af ett 
plant och ett vinkelskarfjern. Utbyte af plana skarfjern pågick 
emellertid och afsågs skola omfatta hela banan. 

\ Landskrona—Keflinge jernväg. 
i 

j 5,350 syllar hade utbytts. 
j Banan låg vid besigtningen väl. 
j 

i 
j Landskrona och Helsingborgs jemvägar. 
i a) Landskrona—Eslöf. 

i 10,875 syllar hade utbytts och 19,400 kbm. ballast utkörts. 
I A banans samtliga tre broar hade inlagts ny öfverbyggnad. 

Ett nytt godsmagasin var uppfördt å Teckomatorps station. 
Spårsystemen vid Asmundstorp och Teckomatorp hade utvidgats. 

b) Helsingborg—Billeberga. 

6,435 syllar hade utbytts och 22,700 kbm. grus utförts å 
( banan. Bron vid Raus hade erhållit ny öfverbyggnad. 

1,480 m. jernskenor å bangårdar hade utbytts mot stål-
j skenor. Vid Helsingborgs centralstation hade uppsatts 2 nya 

semaforer med försignal åt söder, hvilka signaler förreglas och 
; frigifvas från stationshuset. 
! Spåren hade förlängts å Ramlösa, Vallåkra och Gantofta 
i stationer. 
'• Rullande materielen för båda banorna hade under året 
j ökats med 1 snälltågslokomotiv och 60 godsvagnar. 

; Säbyholms jernväg. 

! 350 syllar voro utbytta. 
Ingångsvexeln vid Säby station befanns vara otillfreds

ställande. 

Eslöf—Böstånga jernväg. 

: Å Stabbarps grufvas station hade ett nytt sidospår blifvit 
I utlagdt. 

Mot banans underhåll anmärktes, att dikesrensning här och 
; där behöfde verkställas. 
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Klippan—Möstånga jernväg. 

Utbyte hade skett af 6,070 syllar. 
À Ljungbyheds station hade inlagts ett fjerde spår af 

275 m. fri längd. 
Vägbron vid Ljungbyhed hade höjts till 4'9 m. öfver skenan. 

Vändskifvan i Röstånga hade flyttats till Billinge. 
Det anmärktes, att dikena i allmänhet behöfde upprensas. 

Helsingborg—Hessleholms jernväg. 

13,330 syllar hade utbytts. 
Spårsystemet å Klippans bangård hade utvidgats. Vägbron 

i Qvidinge skärning hade höjts till 4·9 m. öfver skenan. Pers
torps stationshus var tillbyggdt. Spåret å hufvudbanan låg 
försvarligt, men å bibanan Bjuf—Billesholm temligen illa, hvar-
jemte anmärktes, att en genomgående grusning och ombyte af 
alla gammalmodiga vexlar å banan vore af behofvet påkalladt. 

2 snäiltågslokomotiv och 50 godsvagnar hade anskaffats. 

Kärreberga—Markaryds jernväg. 

16,000 syllar af 2·67 m. längd hade inlagts och 320 vagns
laster grus utförts. 

Hessleholm—Markaryds jernväg. 

9,100 syllar hade utbytts. 
Spåret befanns ligga oklanderligt, ehuru erforderlig ballast 

felades på en del ställen. 

Hör—Hörby jernväg. 

1,000 syllar hade utbytts. 
Det anmärktes, att samtliga vexlar å stationerna voro af 

föråldrad typ samt att dikesrensniug erfordrades. 

Östra Skånes jernvägar. 

e) Hästveda—Karpalund. 

6,040 syllar hade utbytts, och å en sträcka af 15-1 km. 
hade inlagts skenor, vägande 21-5 kg., i stället för sådana 
à 17·2 kg. för m. 

Å Vinnö station hade stationshuset tillbyggts och en ny 
lastkaj uppförts. Kolbod hade byggts vid Hästveda station. 
Morseapparater hade insatts å Färlöfs och Hästveda stationer. 

Det anmärktes, att ingångsvexlarne å alla stationer borde 
utbytas, att dikesrensning erfordrades och att ballasten behöfde 
kompletteras. 

b) Efveröd—Åhus. 

4,110 syllar hade utbytts. Å Köpiuge bro hade inlagts 4 
nya jernbalkar. 

Hela linien hade blifvit omjusterad och putsad samt bal
lasten ökad till i allmänhet 30 cm. höjd. Spåret låg väsentligt 
bättre än vid. 1898 års besigtning, men dikesreusning var fort
farande erforderlig. 

| c) Karpalund—Degeberga. 

Utbyte af 4,030 syllar hade verkstälts, och å en sträcka af 
2-8 6 km. hade inlagts skenor, vägande 25 kg. för m. Å öllsjö 
station hade tveune vexlar af ny konstruktion inlagts. 

Bandelen Efveröd—Degeberga hade ombyggts ined 5 m. 
krönbredd å banvallen och belagts med skenor, vägande 25 kg. 
för m. A denna sträcka låg spåret utan anmärkning och i 

; öfrigt någorluuda väl. 
| Det anmärktes, att bron vid Efveröd borde erhålla ny, 
j starkare öfverbyggnad. 

i d) Hörby—Tollarp. 

i 4.360 syllar hade utbytts och 21-i km. bana hade belagts 
i med skenor, vägande 30 kg. för ni., i saraband h varmed 6 nya 
i vexlar inlagts. ToUarps nya station hade under året fullbordats 
i och öppnats för trafik. Vid ToUarps gamla station hade upp

förts en kolbod. 
Banan befanns väl underhållen. 

| e) Eslöf—Hörby. 

j 910 syllar hade utbytts, och å 12·2 km. bana hade inlagts 
| skenor, vägande 30 kg. för m., förutom 3 nya vexlar. A Fogd-

arps station hade uppförts boställshus med uthus samt en kolbod. 
Hörby station hade utvidgats enligt godkänd plan. 

Spåret låg ganska väl, men ännu erfordrades mera grus. 
Östra Skånes jernvägars rullande materiel hade under året 

j ökats med 1 lokomotiv, 2 personvagnar och 38 godsvagnar. 
i 

Kristianstad—Hessleholms jernväg. 

6,000 syllar hade utbytts och broarna vid Ottarp, Vinslöf 
; och önnestad försetts med ny öfverbyggnad af 4 vakade balkar. 
\ Nya ekonomihus voro uppförda vid Ignaberga och Araslöf. 
i A Karpalunds station hade ett nytt 225 ra. långt rundspår in-
' lagts och invid Vinslöfs station ett 325 m. långt stickspår med 
| vändskifva. 
j Banan befanns i öfverhufvud godt skick, och mot rullande 

materielen, som ökats med en personvagn och 21 godsvagnar, 
gjordes ingen anmärkning. Däremot påpekades, att plåtreglar ne 
å broarna öfver Helgaån borde förstärkas. 

Kristianstad—Åhus jernväg. 

5,460 syllar hade utbytts. 
Mellan Viby och Rinkaby stationer hade för ett nybyggdt 

tegelbruk inlagts ett 159 m. långt rundspår och ett 146 m. långt 
stickspår. På Kristianstads södra bangård hade utlagts 3 nya 
stickspår, tillsammans 788 m. långa. 

Spåret låg bättre än vid 1898 års besigtning, och jernvägen 
syntes komma att underhållas bättre än hvad förut varit fallet-

Kristianstad—Immelns jernväg. 

4,640 syllar hade utbytts. Å 2 km. bana hade de äldre 
stålskenorna utbytts mot nya, vägande 25 kg. för m. 

Till ett nyinköpt grustag hade utlagts ett sidospår. En 
vagnvåg hade inlagts å godsbangården vid Kristianstad. 

Den rullande materielen hade Ökats med 12 godsvagnar. 
Emot banans underhåll gjordes inga anmärkningar. 
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Karlskrona—Vexiö jernvâg. 

23,520 syllar hade utbytt?, hvarjemte i 751 ni. sidospår 
stålskenor inlagts i stället för slitna jernskenor. 

En ny telegraftråd haide uppsatts mellan Karlskrona och 
Vexiö samt Morseapparater insatts i Karlskrona, Holnisjö, Emma
boda, Lessebo och Vexiö stationsbus. 

Fasta signaler saknades vid spåren till Bollesjö och Säle-
boda grusgropar samt vid Linnefors lastplats. 

Spåret låg väl justeradt, och banan var omsorgsfullt under
hållen. 

Vexiö—Alfvesta jernväg. 

Utbyte hade skett af 2,140 syllar. 
En större vattenkran hade uppsatts å Vexiö bangård. Vid 

Räppe hade inlagts en ny vagnvändskifva och en vagnvåg. 
Banan var väl underhållen. 

Kalmar—Emmaboda jernväg. 

8,920 syllar voro utbytta, hvarjemte 4,220 syllar inlagts 
för att minska syllafstånden. På 684 m. sträcka hade nya 
stålskenor utlagts. 

Nya spår till en längd af 619 m. hade utlagts å statio
nerna. En vändskifva hade inlagts å Kalmar bangård. 

Rullande materielen hade ökats med 2 godsvagnar. 
Banan var i godt skick. 

Nybro—Säfsjöströms jernväg. 

5,120 syllar hade utbytts, hvarjemte 693 voro inlagda i 
nya spår. Å l ' l km. bana hade stålskenor inlagts i stället 
för jernskenor. 

Gullaskrufs lastplats hade utvidgats till station, och stations
hus, godsmagasin m. m. där uppförts. 

Banan var väl underhållen. 

Nässjö—Oskarshamns jernväg. 

23,330 syllar hade utbytts. 
Nytt stationshus af sten hade uppförts i Ormaryd, I Eksjö 

hade gamla lokomotivstallet inredts till vagnverkstad och gamla 
vagnverkstaden ändrats till målarverkstad. I Oskarshamn hade 
uppförts ny snickarverkstad, smedja och kolbod, hvarjemte ned
lagts en 25 tons vagnvåg. Den gamla vagnvågen jemte vänd-
skifvan hade flyttats till Hultsfred, 

Alla hufvudspårets vexlar hade förstärkts, och åtgärder 
hade vidtagits för fria utrymmets ökning i enlighet med för 
statsbanorna gällande normalprofil. 381 m. nya spår hade 
utlagts. 

Rullande materielen hade ökats med 3 godstågslokomotiv, 
försedda med vacuumbroms. 

Banan var väl underhållen. 

Vimmerby—Ilultsfreds jernväg. 

2,990 syllar voro utbytta. 
Banan var nödtorftigt underhållen. 

Halm sta d—Nässjö jernväg. 

A denna och tre följande banor hade utbytts 39,200 syllar 
Skenor af stål, vägande 28 kg. för meter, liade inlagts i stiillot 
för jernskenor å en sträcka af 3'8 km. söderut från Nässjö. 

I Halmstad hade lokomotivstallet och godsmagasinet till
byggts. Vid Ifvebro och Hook voro uppförda nya boställslnis 
med uthus. Sidospåret vid Brännö hade fullbordats och gods
magasin uppförts vid Fredriksdal. Vexelsignalförreglingar hade 
enligt gjord föreskrift blifvit anbragta vid 11 stationer och 
lastplatser, däribland vid Torup för bibanan till Rydö. Tre 
öppna trummor hade täckts med sten. 

Banan befanns väl underhållen. Dock anmärktes, att 
broarna öfver Malmbäcksån hade för klen öfverbyggnad. 

Kinnared—Fegens jernväg. 

Vid besigtningen befanns, att Långsjöbrons, Rydbrons oeh 
Vestevåbrons landfästen behöfde repareras förmedelsfc cement-
gjutning i fogarne, hvarjemte fasta signaler felades vid 3 håll
platser. T öfrigt var banan väl underhållen. • 

Fegen—Ätrans jernväg 

befanns vara i godt stånd. 

Jönköping—Vaggeryds jernväg. 

Lokomotivstallet i Jönköping hade tillbyggts med ett 
stallrum. 

Banan var i godt stånd. 

Kinds härads jernväg. 

4,780 syllar hade utbytts. 
Nya godsmagasin voro uppförda vid Ringestena och Kråke-

red, hvarjemte Sexdrega stationshus hade tillbyggts. 
Mot banans underhåll förekom ingen anmärkning. 

Göteborg—Borås jernväg. 

8,755 syllar hade utbytts. 
En banvaktstuga hade uppförts i närheten af Landvetters 

station och godsmagasinet vid Räflanda förlängts. 
Utvidgning hade skett af lastplatsen vid Nedsjön, dit ett 

spår leder från Hinclås station. 
Banan var i godt stånd. 

Varberg—Borås jernväg. 

12,700 syllar hade utbytts och stålskenor inlagts å 4 km. 
sträcka. 

Emot underhållet af banan förekom vid besigtningen ingen 
väsentlig anmärkning. 

Borås—llerrljunga jernväg. 

4,190 syllar voro utbytta. 
En paviljong jemte personplattform hade uppförts vid Skogs-, 

ryd, 4-8 km. från Borås. Spårsystemen hade utvidgats vid 
Borås, Fristad, Borgstena och Herrljunga. Vid sistnämnda 
station hade uppförts lokomotivstall för 4 maskiner. Vid Fristad 
var nytt stationshus af tegel under uppförande. 
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Rullande materielen hade ökats med 1 personvagn och 38 
godsvagnar. 

Banan var i godt stånd. 

Uddevalla—Venersborg—Herrljunga jernväg 

hade ombyggts från l'2i7 till W s s meters spårvidd. Därvid 
hade utbytts 17,970 syllar och inlagts 2,280 nya sådana, ut
lagts 28 nya vexlar i hufvudsparet samt i öfrigt utförts alla 
de arbeten, som föreskrifvits i den nådigst faststälda planen 
för ombyggnaden. Trafiken hade med smärre afbrott fortgått 
under hela ombyggnadstiden. 

Dalslands jernväg. 

11,700 gamla syllar hade ersatts med nya och 1 km. bana 
belagts med stålskenor, vägande 28" 8 kg. för meter. De vid 
utbytet erhållna äldre stålskenorna hade utlagts å bibanan Ed— 
Stora Lee. 

Lastspåret vid Torp hade förändrats till rundspår af 200 
meters fri längd. 

Ingen anmärkning förekom mot banans underhåll. 

Bergslagernas jernväg. 

Årets syllombyte hade omfattat ett antal af 78,590 st' 
39 km. bana hade belagts med stålskenor. 

A Göteborgs station hade godsmagasinet förlängts och 
spårsystemet utvidgats med 835 m. nya spår och 4 vexlar för
utom ett 312 m. långt spår till Vestergötland—Göteborgs jern-
vägs omlastningsmagasin. Trollhättans stationshus hade ändrats 
och utvidgats. I Åmål hade reparationsverkstaden jemte spår
systemet betydligt utvidgats. Stationshuset i Hörken hade till
byggts. Spårsystemen å 11 stationer hade utvidgats med till
sammans 3,820 m. spår och 21 vexlar. 

Banan var väl underhållen. 

Åmmeberg—Vetterns jernväg. 

A banan, som var väl underhållen, hade 1,050 syllar 
utbytts. 

Röfors—Laxå jernväg. 

659 syllar hade utbytts. 
Banan var väl underhållen. 

Kumla—Yxhults jernväg. 

Banans underhåll gaf icke anledning till anmärkning. 

Oxelösund—Flen—Vestmanlands jernväg. 

27,420 syllar hade utbytts och stålskenor, vägande 40·& kg. 
för m., inlagts å en sträcka af 45-9 km. 

Vid Oxelösund hade 2 väudskifvor flyttats och en ny sådan 
jemte en vagnvåg blifvit inlagda. Till Silinge hade flyttats 
ett godsmagasin från Oxelösund. Vid Eskilstuna verkstad hade 
lokomotivstallet tillbyggts med 4 stallrum, vattentornet höjts, 
maskinverkstaden och kokhuset blifvit tillbyggda samt en större 
kolbox uppförts. Godsmagasinen vid Bettna och Kungsör hade 
tillbyggts och ett godsmagasin flyttats från Öster-Tibble till 

Väg- och VaUenbyggnadsstyreUens berättelse 1899. 

ångbåtsbryggan vid Qvicksund. 600 m. nya spår hade utlagts 
å 3 stationer. 

Mot banans underhåll var intet att anmärka. 

Norra Södermanlands jernväg. 

1 banan hade inlagts 11,480 nya syllar. 
Till höjning af sjunkande bankar hade åtgått 1,860 vagns

laster ballastgrus och stybb. 
Lokomotivstalls- och verkstadsbyggnaden i Eskilstuna hade 

utvidgats. 
Vid Ärila station både inlagts ett rundspår af 202 meters 

fri längd, hvarjemte därstädes anordnats brunn med vattenpost. 
Vid Mariefred var uppfördt ett stall för 1 maskin. 
2 lokomotiv hade anskaffats. 
Ballasten befanns på ett och annat ställe knapp, men i 

öfrigt förekom ingen anmärkning mot underhållet. 

Örebro—Frövi och Frövi—Köpings jemvägar. 

9,850 syllar hade utbytts och 1,757 vagnslaster grus utförts. 
Vid Valskogs station hade uppförts ett boställshus af sten 

i två våningar. 
En pålbro å Köpings station var ombyggd med stenland

fästen och 4 valsade balkar. 
Banan och materielen voro väl underhållna. 
Vagnsparkeu hade ökats med 1 personvagn och 9 gods

vagnar. 

Örebro—Svarta jernväg. 

Vid Vintrosa och Pjugesta stationer hade stickspår af sam-
manlagdt 120 ni. längd utlagts. Vid Dormen hade anordnats 
en hållplats. 

Banan var väl underhållen. 

Frövi—Ludvika jernväg. 

15,000 syllar hade utbytts samt stålskenor, vägande 40-5 
kg. för m., inlagts å en sträcka af 8-6 km. 

A Linde station hade uppförts ett nytt godsmagasin med 
expeditionslokal samt utlagts nya spår af tillsammans 208 meters 
längd. A Grängesbergs station hade uppförts 2 boställshus. 

Mot underhållet gjordes iugen anmärkning. 

Bånghammar—Klotens jernväg. 

2,390 syllar hade utbytts. 
Banan var försvarligt underhallen. 

Stora—Guldsmedshyttans jernväg. 

Utbyte hade gjorts af 600 syllar. 
Underhållet var utan anmärkning. 

Nora—Ervalla och Nora—Karlskoga jemvägar. 

17,060 syllar hade utbytts och 5-s km. bana belagts med 
stålskenor. 

Å Nora station hade anlagts ett nytt godsmagasin af tegel 
samt en 30 tons vagnvåg. Nya lastplatser voro under anlägg
ning vid ödefalk och Bredgårdstorp. 

Banorna voro väl underhållna. 
6 
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Svartelfs jernväg. 

6,175 syllar hade utbytts. En banvaktstuga hade uppförts 
vid Skärjens lastplats. 

Banans underhåll gaf icke anledning till anmärkning. 

Mora—Venerns jernvägar. 

75,000 syllar hade utbytts, och vid Malungs station hade 
anlagts ett 380 m. långt bispar till Vester-Dalelfven. 

Vid Vansbro station hade uppförts ett nytt stationshus 
af sten. 

Banan var anmärkningsfritt underhållen. 

Krylbo—Norbergs jernväg. 

2,180 syllar voro utbytta. 
Mot underhållet gjordes ingen anmärkning. 

Stockholm— Vesterås—Bergslagens jernväg. 

21,960 syllar hade utbytts. 
Stålskenor, vägande 40'5 kg. för meter, hade inlagts å en 

sträcka af 11-2 km. i stället för förut befintliga af 33·2 kg. vigt. 
Vid Engelsbergs station hade uppförts nytt stationshus af 

tegel, spårsystemet utvidgats med 1,050 m, spår och 8 nya 
vexlar samt en 15 meters vändskifva inlagts. Vid Kolbäck 
hade anlagts betjeningshus och banmästarebostad, båda af tegel; 
hvarjemte 650 m. nya spår och 6 vexlar inlagts. Lokomotiv
stallet i Vesterås hade tillbyggts med 2 stallrum, och ny kol
box hade anlagts vid Tillberga. I öfrigt hade vid 8 stationer 
utlagts sammanlagdt 1,372 m. nya spår med 8 vexlar. Bron 
öfver Lillan hade blifvit ombyggd. 

Rullande materielen hade ökats med 16 lokomotiv, 4 person
vagnar och 120 godsvagnar. 

Banan var väl underhållen. 

Sala—Tillberga jernväg. 

2,370 syllar voro utbytta. Vid Ransta station hade anlagts 
ett 140 m. långt sidospår med 2 vexlar. 

Underhållet var utan anmärkning. 

Norbergs jernväg. 

Utbyte hade skett af 2,220 syllar. 
Vid korsningspunkten mellan denna bana och statsbanan 

Krylbo—Örebro hade af staten anlagts en station benämnd 
»Snyten». 

Ingen anmärkning mot underhållet gjordes. 

Norberg—Klackbergs jernväg. 

530 syllar hade under året inlagts. 
Banan väl underhållen. 

Spånga—Löfsta jernväg. 

2,070 nya syllar hade inlagts. 
Viadukten vid Löfsta, som skadats genom vådeld, hade 

uuder året iståndsatts. 

Stockholm—Saltsjöbadens jemväg. 

1,630 sy Ilar hade utbytts. 
Vid Stadsgårdens ändstation rar uppförd en väntsal jemte 

ett inlemningsrum för reseffekter, vid Saltsjö-Dufnäs en be-
tjeningsbostad och vid Henriksdal en tillbyggnad af lokomotiv
stallet. Skenor, vägande 40 kg. för m. hade inlagts å 0-6 km. 
sträcka i Stadsgårdstunneln. 

Bana och materiel voro väl underhållna. 

Upsala hamn- och förhindélsespår. 

Nödiga underhållsarbeten hade utförts. 

Upsala—Gefle jemväg. 

Under året voro 26,680 syllar utbytta. 
Vid Gefle södra station var ett vattentorn af tegel uppfördt 

samt ett lokomotiv stall för 6 maskiner under byggnad. Vid 
Dannemora hade uppförts en arbetarebostad af tegel och vid 
Tierp ett spruthus. Dubbelspår var anlagdt å 1,300 m. sträcka 
mellan Skutskär och Härnäs. Nya broar höllo på att anläggas 
öfver Dalelfven vid Elfkarleö och öfver Vattholmaån. 

Banau var väl underhållen. 

Gefle—Bomhusuddens jemväg. 

Ingen anmärkning mot underhållet gjordes. 

Gefle—Ockelbo jemväg. 

5,220 syllar hade utbytts. 
Vid Råhällans station och Forsby lastplats hade gjorts spår

utvidgningar. Öfverbyggnaden hade förstärkts jemväl å de 
mindre broarna. 

Mot underhållet gjordes en del mindre anmärkningar. 

Gefle—Dala jemväg. 

22,930 syllar hade utbytts och å 40-6 km. bana inlagts nya 
skenor, vägande 40"5 kg. för m. 

Vid Gefle centralstation pågick om- och tillbyggnad af 
stationshuset, hvarjemte ett ilgodsmagasin var under uppförande. 
Vid Öfre Storvik hade byggts lokomotivstall med 2 stallrum och 
vid Hofors ett dylikt med 3 stallrum samt en 15 meters vändskifva. 
Stickspåren till dessa båda stall hade en sammanlagd längd af 
497 m. 

Broarna öfver Kungsgårdsån, Syltbäcken och Vallbyån voro 
under ombyggnad för dubbelt spår. 

4 lokomotiv och 2 personvagnar hade nyanskaffats. 
Banan var väl justerad och underhållen. 

Falun—Rättvik—Mora och Mora—Orsa jernvägar. 

18,890 syllar hade utbytts. 
Vid Pu station hade uppförts ett nytt ekonomihus, och å 

Rättviks station hade inlagts ett 350 m. långt bispar samt en 
15 meters vändskifva. 

Spåret var i godt skick och banorna i öfrigt väl under
hållna. 
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Södra Dalarnes jernväg. 

12,000 syllar hade blifvit utbytta. 
Vid Snickarbo hållplats hade ett rundspår af 178 m. fri 

längd inlagts. 
Banan var i bästa skick. 

Siljans jernväg. 

Utbyte hade egt rum af 4,615 syllar. 
Mot banans underhåll gjordes ingen anmärkning. 

Marma—Sandarne jernväg. 

2,770 syllar hade utbytts. 
Bangården vid Askesta hade utvidgats, i det att tre uya 

stickspår blifvit anlagda. Spårförlängningarna å banan omfat
tade en längd af 721 m. 

Denna jernväg, hvilken efter erhållen koncession öppnades 
för trafik 18ä/858, hade först genom nådigt bref af den 29 Mars 
1899 blifvit underkastad kontroll från statens sida. 

Hernösand—Sollefteå jernväg. 

1,200 syllar hade utbytts. 
Doseringarna hade, där jäslera under källossningen visat 

sig, urgräfts och fyllts med dyjord. Ombyggnad pågick af be
klädnadsmuren vid Ram vik, hvilken skadats under källossningen. 

Ett godsmagasin var uppfördt vid hamuspåret i Hernösand 
och lokomotivstallet vid Nyland ombyggdt. 

10 nya godsvagnar hade anskaffats. 

Smedjebackens jernväg. 

1,390 syllar hade utbytts och 105 m. stålskenor inlagts. 
Nödtorftiga underhållsarbeten hade i öfrigt utförts. 

Köping—Uttersbergs jernväg. 

4,380 syllar hade utbytts. A 2·14 km. bana hade jem-
skenorna utbytts mot stålskenor. 

Vid Åsby hållplats hade uppförts ett vattentorn. 
Banan var väl underhållen. 

Uttersberg—Riddarhyttans jernväg. 

1,830 syllar hade utbytts samt 1,170 m. jernskenor ersatts 
med stålskenor. 

Ingen anmärkning gjordes mot banans underhåll. 

Sölvesborg—Kristianstads jernväg. 

Syllutbytet under året hade uppgått till 6,015 st. 
Stationen vid Sölvesborg hade helt och hållet ombyggts. 
En grundlig uppgrusning och lyftning af spåret befanns 

vara erforderlig. 

Vestra Blekinge jernväg. 

7,680 syllar hade utbytts och 552 m. spår belagts med nya 
stålskenor. 

Å 7 st. mindre broar hade inlagts ytterligare 2 valsade 
balkar. 

Det anmärktes, att fasta signaler saknades vid de flesta 
stationer, att Kylinge station icke stod i telefonförbindelse med 
öfriga, samt att 3 broar behöfde förstärkas. 

Karlshamn— Vislanda jernväg. 

8,080 syllar hade utbytts, och å 10 mindre broar hade in
lagts ytterligare 2 balkar. 

Vid Asarums station hade sparsystemet ökats med 513 m. 
spår och 3 vexlar. 

Spåret låg väl. 

Vislanda—Bolmens jernväg. 

Utbyte af 9,810 syllar hade verkstälts och 8 nya vexlar 
blifvit inlagda. 

Rullande materielen hade ökats med 2 personvagnar och 4 
godsvagnar. 

Spåret var väl underhållet. 

Halmstad—Bolmens jernväg. 

11,450 syllar voro utbytta. 
Vagnboden vid Halmstad hade blifvit tillbyggd samt vatten

tornen vid Breared och Lidhult ombyggda. 5 godsvagnar hade 
nyanskaffats. 

Banan var anmärkningsfritt underhållen. 

Mellersta Blekinge jernvägar. 

Nya syllar till ett antal af 11,850 hade inlagts i stället 
för förbrukade sådana. 

A Ronneby och Karlskrona stationer hade spårsystemen 
ökats med tillsammans 1,036 m. spår och 13 vexlar. En gods
expeditionsbyggnad samt tvenne godsmagasin voro uppförda. 

Gullbärna stationsplan var betydligt utvidgad med anled
ning af östra Blekinge jernvägs anslutning. 16 godsvagnar 
voro nyanskaffade. 

Banans underhåll var försvarligt; dock erfordrades mera grus. 

Breddkra—Tingsryds jernväg. 

1,050 syllar voro utbytta. 
Ett stickspår af 110 m. längd med 1 vexel var iulagdt vid 

Ettebro. 
Rullande materielen hade ökats med 20 godsvagnar. 
Banan var väl underhållen. 

Vexiö—Tingsryds jernväg. 

Vexiö station hade vid årets slut ännu icke fullbordats en
ligt faststäld plan. 

Emot banans underhåll var intet att anmärka. 

Vattjom—Matfors—Ljunga elfs jernväg. 

1,165 syllar voro utbytta. 
Banan var väl underhållen. 

Vexiö—Klafreströms jernväg. 
3,470 syllar hade blifvit utbytta. 
Vid Brittatorp hade uppförts ett mindre godsmagasin. 
Vidare syllutbyte och mera grusning syntes vara af nöden. 
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Kalmar—Berga jernväg. 

Spårsystemet å Kalmar bangård hade ökats med 1,180 m. 
spår, däraf 442 tillhörde enskild trafikant. 

2 km. norr om Rockneby samt vid Horasö såg hade nya 
vattenstationer anlagts. Vid Berga gård hade inlagts ett rund
spår å 90 m. med ett stickspår till en ångtegelfabrik. 

Banan var väl underhållen. 

Gotlands jernväg. 

A linien hade 9,190 nya syllar inlagts och 14,184 meter 
äldre jernskenor ersatts dels med stålskenor, dels äfveii med 
nya jernskenor. 

Såväl bana som rullande materiel voro väl underhållna. 

Visby—Tingstäde jernväg. 

Behöfliga kompletteringsarbeten hade under året utförts. 

Klintehamn—Borna jernväg. 

Nödiga underhållsarbeten hade utförts. 

Hvetlanda—Säfsjö jernväg. 

Omlastningsspåren å Säfsjö station hade förlängts 78 m. 
och lastbryggan 92 meter. 

4,740 syllar hade inlagts och 3 gamla vexlar utbytts mot nya. 
10 nya godsvagnar hade anskaffats. 

Falkenbergs jemvägar. 

6,400 syllar hade under året utbytts å bandelen Falken
berg—Elfsered, hvilket dock syntes vara otillräckligt. Lokomotiv-
stallet i Falkenberg hade tillbyggts med 1 stallrum. Mot ifråga
varande bandels underhåll gjordes åtskilliga anmärkningar. 

Rullande materielen hade ökats med 2 lokomotiv, 2 person-
och 37 godsvagnar. 

Ulricehamn—Vartofta jernväg. 

5,080 syllar hade utbytts samt ett pumphus vid Öja uppförts. 
Under året hade inköpts 1 personvagn och 7 godsvagnar. 
Mot banans underhåll var intet att anmärka. 

Uddagården—Falköpings jernväg. 

Syllar till ett antal af 1,020 st. hade utbytts och nya skenor 
inlagts å en sträcka af 1·8 km. 

6 nya godsvagnar hade anskaffats. 
Banans underhåll gaf anledning till åtskilliga anmärkningar. 

Uddevalla—Lelångens jernväg. 

9,860 syllar hade inlagts. 
Vid Ödeborg, 28 km. från Uddevalla, hade anlagts en 

station med ett rundspår och ett stickspår af tillsammans 170 
meters längd. 

10 godsvagnar hade anskaffats. 
Bauan var väl underhållen. 

Lidköping—Skara—Stensiorps och Lidköping— Håkantorps 
jemvägar. 

19,500 syllar och 13 vexlar hade utbytts. 
Med anledning af Vesfcergötland—Göteborgs jernvägs an

slutning hade Håkantorps och Skara stationer betydligt ut
vidgats. 

Ingen väsentlig anmärkning gjordes mot bauornas under
håll. Den rullande materielen saknade i allmänhet säkerhets-
koppel. 

Skara—Kinnekulle— Venerns jernväg. 

5,674 syllar hade utbytts. 
Det anmärktes att flerestädes skarfsyilarnu lågo snedt mot 

spåret, att fasta signaler saknades vid stickspår, som utgå från 
hufvudspåret, att broarna saknade diagonalförbiudningar, m. ni. 

Kinnekulle—Lidköpings jernväg. 

Bauan var i godt stånd. 

Mariestad—Kinnekulle jernväg. 

5,990 syllar hade utbytts. 
Banan befanns i godt skick. 

Mariestad—Moholms jernväg. 

3,500 syllar voro utbytta. 
Rullande materielen var i godt skick, men banan mindre 

väl underhållen. 

Hjo—Stenstorps jernväg. 

Under året hade utbyte gjorts af 12,455 syllar, och stål
skenor hade inlagts i stället för jernskenor å 4-5 km. 

Ny vändskifva hade inlagts i Hjo. 
3 godsvagnar hade anskaffats. 
Banan var endast nödtorftigt underhållen. 

Fogelsta— Vadstena—Ödeshögs jemvägar. 

a) Fogelsta—Vadstena. 

3,000 syllar hade blifvit utbytta. 
Banan var nödtorftigt underhållen. 

b) Vadstena—Ödeshög. 

8,680 syllar hade ombytts. 
Denna bana var bättre underhållen än den föregående; 

dock felades ballast å vissa sträckor. 

Mellersta Östergötlands jernväg. 

Ett lokomotivstall hade uppförts. 
Banan var väl underhållen. 
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Hultsfred—Vesterviks jernväg. 

11,230 syllar hade utbytts, och å 16-3 km. bana hade stål
skenor, vägande 17-2 kg. för m., inlagts i stället för jernskenor. 

Bron öfver Yxern-ån hade försetts med ny öfverbyggnad 
af stål. 

Mot underhållet gjordes ingen anmärkning. 

Vestervik—Åtvidaberg—Bersbo jernväg. 

19,650 syllar hade utbytts och stålskenor inlagts å 4-4 
km. bana. 

Vattenstation hade anordnats vid Qvisfcrum. 
Banan var väl underhållen. 

Norsholm—Bersbo jernväg. 

6,150 syllar hade utbytts och stålskenor inlagts å 2·9 km. 
Ett nytt lokomotiv hade anskaffats. 
Underhållet var utan anmärkning. 

Norra Östergötlands jemvägar. 

a) Pålsboda—Finspong. 

Utbyte hade egt rum af 9,420 syllar, och på 2-4 km. bana 
hade inlagts stålskenor. 

Bron vid Svennevad hade ombyggts med landfästen af sten 
och försetts med stålöfverbyggnad. Hjortqvarus viadukt behöfde 
ombyggas. 

Ballasten var på sina ställen något knapp, men i öfrigt banan 
väl underhållen. 

b) Finspong—Norsholm. 

3,780 syllar och 440 meter skenor hade utbytts. 
Banans underhåll var godt. 

Norrköping—Söderköping— Vikbolandets jernväg. 

5,000 syllar hade utbytts. 
Ett lokomotivstall var uppfördt vid Norrköping. 
En del mindre anmärkningar gjordes vid besigtningen, 

men banan var öfver hufvud väl underhållen. 

Askersund—Skyllberg—Lerbäcks jernväg. 

Banans underhåll var försvarligt. 1,900 syllar hade utbytts. 

Filipstads norra bergslags jernväg. 

4,140 syllar voro utbytta, och l e km. bana hade under året 
försetts med stålskenor af 17·2 kg. vigt för in. 

Banan var väl underhållen. 

Nordmark—Klarelfvens jernväg. 

18,080 syllar hade utbytts. 3'9 km. bana hade belagts 
med stålskenor, vägande 20 kg. för meter, och 5 vexlar inlagts. 

Stationshuset vid Mokärnshyttans station var ombyggdt. 
Bron öfver Hagelfven var försedd med ny öfverbyggnad 

af stål. 
Banans underhåll var godt. 

Björndalsbron—Munkfors jernväg. 

3'4 km. bana hade försetts med stålskenor, vägaude 20 kg. 
för meter. 

Banan var väl underhållen. 

Stockholm—Rimbo och Djursholm—Ösby jemvägar. 

13,870 syllar hade utbytts samt nya stålskenor, vägande 
22-8 kg. för m., inlagts på en sträcka af 17·7 km.; 3 gamla 
vexlar voro utbytta mot nya och 7 nya inlagda vid Rimbo och 
Djursholms m. fl. stationer. 

Stationshuset vid Rimbo hade tillbyggts och förändrats. 
Ny vagnvåg af Stathmos' konstruktion för vägning af bogie-
vagnar både uppsatts vid Stockholms östra station. 

Rullande materielen hade ökats med 6 lokomotiv och 26 
godsvagnar. 

Ingen anmärkning förekom mot banornas underhåll. 

Upsala—Länna jernväg. 

4,470 syllar hade utbytts, och nya stålskenor hade inlagts 
å 0'6 km. bana. 

Ballasten behöfde delvis kompletteras. 

Länna—Norrtelje jernväg. 

10,780 syllar hade utbytts, och å 2'6 km. bana hade de 
gamla jernskenorna ersatts med stålskenor af 15 kg. vigt för m. 

Banans underhåll var utan anmärkning. 

Dannemora—Hargs jernväg. 

9,730 syllar hade inlagts ; jernskenor hade utbytts mot stål
skenor å 1·7 km. bana. 

Ballasten behöfde delvis kompletteras. 

Näs—Morshyttans jernväg. 

638 syllar hade utbytts och 2·i km. bana belagts med 
stålskeuor. 

Banan var i godt stånd. 

Långshyttan—Byvalla jernväg. 

9,685 syllar voro ntbytta. 
Spåret var grusadt och justeradt. Det anmärktes, att öf-

verbyggnaden å Långshyttebrou var för svag och borde utbytas 
mot starkare af jern. 

Bala—OcJcelbo jernväg. 

Utbyte hade skett af 15,440 syllar. Å O^ km. bana hade 
inlagts uya skenor. 

Vid Jädraås station hade stationshuset tillbyggts samt ett 
ångpannehus för reparationsverkstadens behof uppförts. Från 
Wij station hade utlagts ett 1,467 meter långt spår till en 
kolplats vid Bysjön. 

Ockelbo—Norrsundets jernväg. 

600 syllar hade utbytts. 
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Hudiksvall—Bergsjö jernväg. 

Spårsystemet à Hudiksvalls Östra station hade förlängts 
med 100 m. Vid Bergsjö station hade anlagts vattenreservoar 
för lokomotiven samt utlagts nytt stickspår af 104 m. längd. 

Banaus underhåll var godt. 

Bredsjö—Degerfors jernväg. 

Nya sidospår hade utlagts till en sammanlagd längd af 
228 m. Vid Dalkarlsbergs station hade anlagts en ny vagnvåg. 
12,590 syllar hade utbytts och 8 vexlar inlagts. 

Mot underhållet var intet att anmärka. 

Säfsnäs jernväg. 

9,930 syllar hade utbytts, och stålskenor hade inlagts på 
en sträcka af 3'4 km. 

Rullande materielen hade ökats med 1 person- och 3 gods
vagnar. 

Spåret behöfde lyftas och justeras, hägnaden repareras och 
dikena upprensas. Till ballast hade med framgång användts 
granulerad slagg. 

Helsingborg—Båå jernväg. 

1 lokomotiv hade nyanskaffats. Spåret hade lyftats och ju
sterats samt låg någorlunda väl. 

Nettraby—Älnaryds jernväg. 

A banlinien hade inlagts 2,800 syllar af ek. Fast signal 
hade uppsatts vid Bråstorps hållplats. 

Spåret låg väl, och banan syntes vara i godt skick. 

Kosta jernväg. 

a) Kosta—Lessebo. 

4,230 syllar hade utbytts. 
1 täckt bogiegodsvagn hade nyanskaffats. Spåret låg väl. 

b) Kosta—Målerås. 

Denna bana hade under året öppnats för allmän trafik. 

Munkedal—Skree jernväg. 

700 syllar hade blifvit utbytta. 

Ingen anmärkning förekom mot underhållet. 

b) Under byggnad varande. 

Mora Noret—Elfdalen—Bots jernväg. 
Terrassering hade verkstälts på en sträcka af 40 km., af 

h vilka 35-2 km. voro skenlagda. 32-3 km. voro fullständigt 
grusade. Samtliga broar voro färdiga och stationshusen under 
byggnad. Vid bron öfver Dalelfven hade på bottnen framför 
pelarne nedlagts en beton-glacis för att skydda mot underskär-
ning af vattnet och åverkan af timmer. 

Mot de utförda arbetena var intet att anmärka. 

Dala—Helsinglands jernväg, delen Or sa—Voxna. 

Denna bandel var vid årets slut så nära färdig, att be-
sigtning blifvit begärd för dess öppnande till allmän trafik. 

Vansbro—Ludvika—Engélsbergs jernväg. 

Arbetet å delen Engelsberg—Ludvika hade fortskridit så 
långt, att 48 km. voro terrasserade och 9-i km. skenlagda 
hvaraf 6-o km. grusats till full höjd. Samtliga broar mellan 
Engelsberg och Smedjebacken, utom den öfver Hugnorasundet 
voro färdigmurade och deras jernöfverbyggnader anskaffade. 2 
vägbroar och 10 vägportar voro färdigmurade och en vägport dess
utom under arbete. Byggandet af vaktstugor och stationshus 
pågick. 

Ingen anmärkning gjordes mot de utförda arbetena. 

Degeberga—Brösarps jernväg. 

Denna bana, hvars koncession innehafves af Östra Skånes 
jernvägsaktiebolag, hade under året färdigbyggts utom hvad 
beträffar Brösarps station, å hvilken stationshus och lokomo
tivstall voro under byggnad. 

Sölvesborg— Elmhults jernväg. 

64·4 km. hufvudspår och 5-3 km. sidospår hade terrasserats 
och häraf skenlagts 42·5 km. hufvudspår och 2-i km. sidospår. 
Stenarbetena till 7 broar voro färdiga och 145 trummor voro 
lagda. Grundläggning till 6 stationshus hade påbörjats. Leve
ransen af skenor och skarfjern samt största delen af erforderlig 
mängd skenspik och skrufbultar hade under året fullgjorts. 
22.2 km. hufvudspår hade grusats till full höjd. Af rullaude 
materielen hade levererats 2 arbetslokomotiv och 70 öppna 
godsvagnar. 

Mot ballastens beskaffenhet samt arbetet å en del större 
trummor gjordes vid besigtningen anmärkning. 

Sala—Gysinge—Hagaströms jernväg. 

Banvallen var terrasserad å en sträcka af 84-o km. och 
skenor utlagda, dels från Sala, dels från Hagaström, till en 
sammanlagd längd af 62·5 km. Landfästena till tre broar voro 
färdiga. De flesta husbyggnaderna voro under arbete. Omkring 
50 godsvagnar voro inköpta och levererade. 

Det anmärktes, att virket till husbyggnaderna delvis var 
af otillfredsställande beskaffenhet. 

Ystad—Genarps jernväg. 

1 km. bana var terrasserad. 
Förlängning i arbetstiden hade hos Kongl. Maj:t begärts. 

Borås— Vernamo—Alfvesta jernväg. 

Banan hade renstakats och entreprenadaftal träffats angå
ende dess byggande. Eudast mindre jordarbeten hade under 
året utförts. 

Linköping—Kisa— Vimmerby jernväg. 

Jernvägen hade renstakats och entreprenadkontrakt upp
gjorts. Under året hade 53'3 km. bana fårdigterrasserats, 112 
trummor lagts och stenarbetet för bron öfver Stångån fullbor
dats. Ett lokomotiv och 36 grusvagnar hade inköpts och aftal 
träffats om leverans af ytterligare 8 lokomotiv och 84 godsvag
nar. 6,200 ton skenor hade inköpts. 
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Skifarp—Charhttenlunds jernväg. 

Terrasseringsarbete pågick öfver hela liuien. 9 rörtrummor 
och 1 betontrumma voro lagda, hvarförutoni öfriga trummor 
voro under arbete. 

Tomelilla—S:t Olof—Brösarps jernväg. 

Omkring 10 km. bana var färdigterrasserad. 183 m. sten-
trummor och 136 m. rörtrummor voro lagda. 2 broar voro 
under arbete. 

Inga väsentliga anmärkningar gjordes. 

Gärsnäs—8:t Olofs jernväg. 

Ändrad plan för banan faststäldes under December. Inga 
väsentliga arbeten hade företagits. 

Efveröd—Kristianstads jernväg. 

Ändrad plan för jernvägen faststäldes under Oktober. En
dast smärre arbeten hade förekommit. 

Refteled—Änderstorp—Gislaveds jernväg. 

Entreprenadkontrakt hade upprättats angående banans 
byggande. 

Nynäs—Liljeholmens jernväg. 

34 km. bana var färdigterrasserad. En kulvert med 3 
meters spann var nära fullbordad. 2 lokomotiv och 40 gods
vagnar voro anskaffade. Större delen af det behöfliga skenpar
tiet var anskaffadt och återstoden skulle levereras nästkom
mande vår. 

Inga väsentliga anmärkningar förekommo. 

Upsala—Gefle jernvägs bispar från Tierp till Tierpsån. 

Terrasseringsarbetet hade påbörjats. 

Gefle—Dala jernvägs parallelspår. 

Arbetet pågick. 

Delen Mälarbaden—Mälaren af Norra Södermanlands 

jernväg. 

Terrasseringsarbeten pågingo. 

Hönshylte—Qvamamåla jernväg. 

Vid årets slut voro 11'7 km. färdigterrasserade. Stenar
betet å 6 broar var fullbordadt och 36 trummor voro lagda. 
14 vagnar voro inköpta. 

Näsby—Åkers Ber ga jernväg. 

Banan var till allra största delen färdigterrasserad; fyll
ningsarbeten pågingo å tre oupphörligt sjunkande bankar. 
Svängbron öfver Åkers kanal och samtliga trummor voro full
bordade. 

Borna—Slite jernväg. 

Endast smärre jordarbeten hade utförts. Anstånd med 
arbetets påbörjande hade erhållits till 1 Mars 1900. 

Bålsboda—Örebro jernväg. 

Allra största delen af banvallen var färdigterrasserad och 
samtliga trummor lagda. 14 km. af banan voro skenlagda och 
3 km. häraf undergrusade. För svängbron öfver Qvismare 
kanal hade landfästena och grunden till pelarne uppmurats. 

Mot arbetet anmärktes, att dikena å vissa sträckor voro för 
grunda. 

Gotlands jernvägs förlängning från Hemse till Hafdhem. 
Denna bana hade under året färdigterrasserats, skenlagts 

och undergrusats. Samtliga trummor voro fullbordade. Arbetet 
gaf ej anledning till anmärkning. 

Kohagsviken— Ösby jernväg. 
Å sträckan från Kohagsviken till Svalnäs, 1·5 7 km., hade 

terasseringen till största delen utförts. 

Jönköping—Gripenbergs jernväg, delen Förnäs—Vireda. 

Terrasseringsarbeten hade pågått alltifrån slutet af Oktober, 
då bandelen Lyckas gård—Förnäs öppnades för trafik. 

Genom nådigt bref af den 20 Oktober 1899 hade medgif-
vits, att bandelen Vireda—Gripenberg finge ur planen utgå. 

Stockholm den 5 November 1900. 

U n d e r d å n i g s t : 

LARS BERG. 

A. F. O. CEDERBERG. P. H. HEDENBLAD. TH. HELLEBERG. 
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T a b . 1. 

Omlagda, förbättrade eller nyanlagda vägar, som från och med år 1841 till och med år 1899 
åtnjutit understöd af allmänna medel. 



50 

T a b . 2. 

Beräknad kostnad och beviljadt statsbidrag i medeltal för en meter omlagd eller nyanlagd väg 
under nedan stående fem år. 



51 

T a b . 3. 

Sammandrag öfver vattenaftappnings- och utdikningsarbeten, som från och med år 1841 till och med år 1899 
åtnjutit understöd af allmänna medel. 



52 

T a b . 4. 

Beräknad kostnad och beviljadt statsbidrag i medeltal för en hektar förbättrad eller nyvunnen jord 
under nedanstående fem år. 





54 Tab. 

Förteckning på de statsunderstöd, som från och med år 1841 till och med år 1899 blifvit 

Anm. Af Kongl. Maj:t beviljade anslag eller lån äro, då ej särskilda noter annorlunda meddela, utgångna från sjette hufvudtiteln. 



55 5. 
till allmänna väg- och vattenbyggnader anvisade, dels såsom anslag, dels såsom lån. 
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T a b . 6. 

Odling och jordförbättring afsedd att vinnas genom de arbetsföretag, som från och med år 1884 erhållit 
understöd från odlingslånefonden. 
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Tab. 
Enskilda jernvägar, som intill 1899 års utgång 



59 

7. 
erhållit tillstånd att öppnas för allmän trafik. *) 



60 

Tab. 7. 
Enskilda jernvägar, som intill 1899 års utgang 



61 

(Forts.). 

erhållit tillstånd att öppnas för allmän trafik. 



62 
Tab. 7. 

Enskilda jernvägar, som intill 1899 års utgång 



63 
(Forts.). 

erhållit tillstånd att öppnas för allmän trafik. 



64 
Tab. 7. 

Enskilda jernvägar, som intill 1899 års utgång 



65 
(Forts.). 

erhållit tillstånd att öppnas för allmän trafik. 



66 

Tab. 7. 
Enskilda jernvägar, som intill 1899 års utgång 



67 
(Forts.). 

erhållit tillstånd att öppnas för allmän trafik. 



68 
Tab. 7. 

Enskilda jernvägar, som intill 1899 års utgång 



69 

(Forts.) 

erhållit tillstånd att öppnas för allmän trafik. 



70 
T a b . 8. 

Koncessionerade lokomotivbanor, dels under byggnad, dels ännu ej påbörjade vid 1899 års slut. 



71 
T a b . 8 (forts.). 

Koncessionerade lokomotivbanor, dels under byggnad, dels ännu ej påbörjade vid 1899 års slut. 



72 
T a b . 9. 

Förteckning å enskilda jernvägar, som numera blifvit af staten inköpta, ersatta af andra jernvägar 
eller upphört att trafikeras. 

Dessutom hafva till normal spårvidd ombyggts år 1898 Borås—Herrljunga jernväg, 41'9 km., och år 1899 Uddevalla—Venersborg—Herrljunga jernväg, 

92'2 km., hvilka båda förut egde l'äl7 m. spårvidd. 



73 

T a b . 10. 

Öfversigt af koncessionerade jernbanor vid 1899 års slut med hänsyn till spårvidd, antal, längd, 
rullande materiel samt tilldelade statsunderstöd. 



74 
Tab. 

Spårvidd och längd af för trafik öppnade, koncessionerade 



75 

11. 
neskilda jernvägar vid 1899 års slut, länsvis. 



76 
T a b . 11. 

Spårvidd och längd af för trafik öppnade, koncessionerade 



77 
(Forts.). 

enskilda jernvägar vid 1899 års slut, länsvis. 



78 
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