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TILL KONUNGEN! 

yemlikl föreskrift uti nådiga instruktionen för Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen den 8 December 1899 får Styrelsen härmed 
afgifva underdånig berättelse om allt, som i afseeude å sådana aUmuuua arbeten, hvarom uti § 1 af samma instruktion sägs, 
blifvit under år 1901 i riket utfördt eller vid förrättade inspektioner förekommit; ocli får Styrelsen ilervid leinna redogörelse 
uader följande särskilda afdelningar, nemligeu: 

Styrelsen, 
Vägariläggningar och väg förbättringar, 
Hamn- och brobyggnader samt vattenkommunikationer, 
Sjösänkningar och andra vattenaftappnings företag, 
Enskilda jernvägar, afsedda for allmän trafik, 
Diverse arbeten samt 
Medelsförvaltningen. 

Väg- och Vattenbyggnadsstyrehens berättelse 1901. 1 



STYRELSEN. FÖRDELNING AF VÄGBYGGNADSFONDEN. 

Styrelsen. 

Antalet under år 1901 till Styrelsen inkomna ärenden upp
gick till 2,684 st. och antalet från Styrelsen afgångna skrif-
velser till 2,831 st., utvisande vid jemförelse med år 1900, då 
de motsvarande siffrorna voro 2,603 oeli 2,848, en tillökning af 
81 st. i de förra och i de senare en minskning af 17 st. 

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

Under fyra år hafva sålunda antalet inkomna ärenden ökats 
med 583 st. och antalet afgångna skrifvelser ökats med 514 st. 
eller i procenttal respektive 27'74 och 22-is procent. 

Under år 1901 hafva för allmänna arbeten nodannämnda 
belopp varit stälda till Eders Kongl. Maj:ts förfogande, uem-
ligen för: 

A. Väganläggningar och vägförbättringar. 
l-.o) För anläyyniny af nya samt förbättring eller om

läggning af haclriya eller eljest mindre, goda vägar ett anslags
belopp af 1,000,000 kronor, som Kders Kongl. Maj:t genom 
nådiga beslut af den 30 Mars, 24 Maj, 7 Juni, 26 Juli, 6 Sep
tember, 8 November och 20 December 1901 täckts fördela 
mellan nedannämuda väganläggningar och vägförbättringar, 
nemligen: 
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FÖRDELNING AF FONDEN FÖR BRO- OCH HAMNBYGGNADER SAMT ODLINGSLÅNEFONDEN. 

Om härifrån räknas dels väganläggningen mellan Tärna kyrka 
och sjön Öfver-Uman och mellan Stora Umevattnet och riks-
gränsen mot Norge, tor hvilket företag hela kostnaden bestrides 
af statsmedel, samt vägomläggningen mellan Allstrum och 
Norra Forsnäs i Vermlands län och väganläggningen mellan 
(Jalv.ulsån och Ytterturinge by i Vesternorrlands län, hvilka 
trenne arbeten förut erhållit anslag, dels vägombyggnadeu mellan 
Moheila jernvägsstation och Torps bruk ni. m. i Kronobergs 
län, hvartill anslag äfven beviljats frän 1902 års fond, utgör 
statsbidraget 06-51 procent af det beräknade kostnadsbeloppet. 

B. Hamn- och brobyggnader samt vatten
kommunikationer. 

2:o) För uwlerstödjande af brobyggnader och företrädesvis 
mindre hamnbyggnader samt upprensning af åar och farleder 
ett anslag af 300,000 kronor, som genom Eders Kongl. Maj:ts 
beslut af den 31 December 1900 och den 31 December 1901 
tilldelats nedanstående arbetsföretag, nemligen: 

Om broarna öfver Svartån vid Kullersbro i Östergötlands 
län samt vid Akarp i Blekinge län fråuräknas, emedan endast 
en del af statsanslagen till desamma är anvisadt af 1901 krs 
fond, uppgå statsbidragen för dessa arbeten i medeltal till 67os 
procent af de beräknade kostnaderna. 

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 den 28 Juni samt den 20 och 31 December 1901 täckts 
anvisa nedan nämnda lånebidrag, nemligen: 
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6 FÖRDELNING AF ODLINGSLÅNE- OCH FROSTFONDERNA. 

Om de lånebelopp, utgörande saramanlagdt 34,150 kronor 
frånräknas, som beviljats för afdikning och odling af Kolunda-
kärret, för reglering af ån Nossan samt för torrläggning och 
odling af vattensjuka marker, tillhörande Torshälla stads östra 
jord m. m., hvilka trenne företag redan förut erhållit stats
bidrag, befinnes den beräknade kostnaden för torrläggningen 
uppgå till i medeltal 99'4 kronor per hektar, hvaraf såsom 
lån erhållits i medeltal 70-5 9 kronor per hektar, motsvarande 
70-99 procent af den beräknade kostnaden. 

4:o) För understödjande medelst anslag utan återbetal
ning ssltyldighet af sådana myrutdikningar och vattenafiedningar, 
hvilkas ändamål är att minska frostländigheten för närliggande 
bygd, ett belopp af 400,000 kronor, som enligt Eders Kongl. 
Maj:ts beslut den 31 December 1900 samt 21 Juni, 5 Juli och 
31 December 1901 fördelats mellan nedan nämnda företag, 
nemligen: 
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8 FÖRDELNING AF FROSTFONDEN. LÅN TILL JERNVÅGSANLÄGGNINGAR. 

Om de 3,000 kronor frånräknas, som beviljats till byn 
Ånäset i Norrbottens län, hvilket företag äfven erhållit anslag 
från 1902 års fond, befinnes att dikningskostnaden i medeltal 
beräknats till 94-5 9 kronor per hektar och att i statsbidrag 
anvisats i medeltal 4693 kronor per hektar eller 49-62 procent 
af den beräknade kostnaden. 

D. Järnvägsanläggningar. 

Af det extra anslag å 7,500,000 kronor, som 1896 års 
Riksdag till låneunderstöd för enskilda jernvägar beviljat ocli 
stält till Eders Kougl. Maj:ts disposition, att utgå med 1,500,000 
kronor under hvartdera af åren 1897—1901, bar Eders Kougl. 
Maj:t intill 1901 års slut tilldelat nedanstående jernvägar lån 
till följande belopp: 

') Härförutom var afven anvisadt ett belopp af 1,400 kronor till utdik-
ning af sänka och /rostförande myrmarker, tillhörande hemmanet N:o 9 ,„ s 

mantal Ekorrsjli inom Ekorrsjö by i Lycksele socken och Lycksele lappmarks 
tingslag af Vesterbottens lan, hvilket bidrag emellertid under året åter 
indragit». 



DIVERSE ARBETEN. MEDELSFÖRVALTNINGEN. 

Härförutoni har utaf det belopp af 4,795,000 kronor, som 
1900 års Riksdag beviljat såsom lån åt Borås—Alfvesta jernväg, 
Eders Kongl. Maj:t för år 1901 anvisat hälften eller 2,397,500 
kronor. 

E. Diverse arbeten. 
Särskildt anvisade medel: 
Till verkställande af år 1901 erforderliga underhållsarbeten 

å Tranebergs, Nockeby och Drottningholms broar, belägna på 
vägen mellan Stockholm och Drottningholm, genom nådiga 
brefvet af den 8 Februari 1901 ett belopp af 8,996 kronor. 

Till ytterligare utvidgning af segelrännan i Kalmar sund, 
enligt nådiga brefvet af den 4 Maj 1900, ett belopp för år 
1901 af 80,000 kronor. 

Till upprensning af inomshärsfarleden i Bohusläns skär
gård mellan Marstrand och Lysekil samt mellan Hunnebo-
strand och Fjellbacka, enligt nådiga brefvet af den 4 Maj 
1900, ett belopp för år 1901 af 31,000 kronor. 

Till hamnanläggning vid Hanö fiskeläge i Mjellby socken 
af Blekinge län, enligt nådiga brefvet af den 21 September 
1900, ett belopp af 49,700 kronor. 

F. Medelsförvaltningen. 
Öfver följande under Styrelsens förvaltning stälda anslags-

medel får Styrelsen Iemna redogörelse. 
a) Anslaget till aflöning åt Styrelsens embets-

och tjenstemän kr. 78,500: — 
hvaraf utbetalts till aflöuin-

gar och tjenstgÖringspenningar... kr. 63,250: — 
samt till vikariatsersättningar, 

arvoden och ersättningar till extra 
biträden »_ 14,000: — , 77,250: — 

behållningen kr. 1,259: — 
har uppkommit genom aflöningsbespariug för 

vakant distriktschefsbefattning. 
b) Reservationsanslaget till expenser för all

männa arbeten kr. 35,000: — 
afgäld för Grada kanal » 50: — kr. 35,050: — 

Transport kr. 35,050: — 
Väg- och VattenhyggnadestyreUens berättelse 1S01. 

Transport kr. 
Af detta anslag täcktes Eders Kongl. Maj:t, 

enligt nådigt bref den 22 Februari 1901, anvisa 
följande förslagsvis beräknade belopp, nemligen: 

till rese- och inspektions
kostnader 

till expenser i Styrelsen och 
distrikten samt ved för Styrelsens 
embetslokal 

till inköp af inventarier, 
böcker och tidskrifter för Sty
relsen 

Utgifterna för berörda ändamål hafva utgjort: 
rese- och inspektionskost-

nader 
expenser i Styrelsen m. in. 
inventarier, böcker och tid

skrifter 

c) Reservationsanslaget till vägundersiiknin-
gar 

från föregående år å detta konto q varstående 
för de särskilda länen anvisade medel 

Enligt Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref den 7 Mars 1902 
har årets anslag till väguudersökiiiugar inom nedan nämnda län 
fördelats sålunda: 

Kronobergs 
Kristianstads , 
Hallands 
Göteborgs och Bohus 
Elfsborgs 
Vermlands 
Östergötlands 
Jönköpings 
Kalmar 
Skaraborgs 
Stockholms 
Södermanlands 
Vestmanlauds 
Kopparbergs 
Gefleborgs 
Vesteruorrlands 
Jemtlauds 
Västerbottens 
Norrbottens 

För fullbordade vägundersökuingar hafva under året blifvit 
utgifna 

hvadau den för pågående undersökningar 
disponerade ännu ej utbetalda summan vid årets 
slut utgör 

d) Till ålderstiUågg åt dertäl berättigade embets- och 
tjenstemän har af derför afsedt anslag utbetalts kr. 3,200:^— 

2 
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10 MEDELSFÖRVALTNINGEN. KONCESSIONERADE JERNVÄGAR. 

e) Såsom dyrtidstillägg för ur 190] ut därtill berättigade 
embets- och fjenstemän hafva af de af samma års Riksdag 
förskottsvis beviljade medel utbetalts kr. 2,667: 50 

f) För underhåll af Tranebergs, Nockeby och. Drottning
holms broar anvisades genom nådigt bref den 8 Februari 
1901 kr. 8,996: — 

hvilka för ändamålet hafva utgifvits. 

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

Behållningen från föregående år utgjorde... kr. 16,791: 99 
och hafva under 1901 anvisats » 40,000: — 

kr. 56,791: 99 
För ändamålet hafva utgifvits kr. 29,926: 7: 
hvadan behållningen till 1902 

blifver _» 26,865:22 » 56,791:99 

h) Väddö kanal. 

Behållningen från 
föregående år utgjorde kr. 21,977: 19 

Diverse inkomster » 1,940: 07 23,917: 26 
Från Handels- och Sjöfartsfonden 

enligt nådiga brefvet den 30 Augusti 
1901 beviljadt belopp för uppförande 
af nya byggnader för personalen vid 
kanalen m. m kr. 24,000: — 24,000: — 47,917; 2C 

Under året hafva 
utbetalats: 

För nya byggnader 
m. m kr. 1,550: m> 1,550: 32 

hvadan behållnin
gen å detta anslag utgör » 22,449: 6 s 

Och för kanalens 
underhåll m. m » 1,062: r.9 1,062: 59 

Så att behållningen 
å kanalmedlen uppgår 
till » 22,854: 67 

kr. 23,917: 26 
eller behållningen af kanalens samt

liga medel till kr. 45,304: 35 47,917; 26 

i) Till hamnanläggning vhl Hanö fiskoläge. 
Af nådigst anvisade medel hafva från Statskontoret upp

burit» kr. 49,700: — 
hvaraf under år 1901 utbetalts » 236: 98 

så att behållningen till år 1902 utgör kr. 49,463: 02 

j) 1890 urs extra anslag till undersökning af mindre 
hamnar och farleder, äfcensorn till upprättande af planer för 
anläggning eller ombyggnad af broar, dä dylika arbeten icke 
äro förenade med väg företag. 

A nämnda anslag har icke någon utbetalning gjorts, hvadan 
behållningen till år 1902 är densamma som till är 1901 eller 
kr. 1,672: r>2. 

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

Från detta anslag har ej heller någon utbetalning gjorts, 
hvadan behållningen till 1902 är densamma som till 1901 eller 
kr. 2,452: 8 2. 

1) 1898 Urs extra anslag för undersökning af mindre 
hamnar och farleder m. m. 

Behållningen från år 1900 utgjorde kr. 3,2(i5: 4:s 
hvaraf under år 1901 utgifvits » 600: —. 

sä att behållningen till år 1902 blifver kr. 2,665: 43 

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

Behållningen från år 1900 utgjorde kr. 5,060: 7r, 
hvaraf under år 1901 utbetalts » 1,951: 97 

hvadan behållningen till år 1902 utgör kr. 3,108: 78 

• u) 1900 års extra anslag för undersökning af mindre 
hamnar och farleder m. m. 

Behållningen från år 1900 utgjorde kr. 8,100: — 
Af samma års anslag hafva ut-

bekommits » 700: — 8 800-

häraf hafva utbetalts kr. 3,261: 43 

hvadan behållningen till år 1902 utgör » 5,538: 57 

o) För undersökning i och för sammanbindningsväg mellan 
Karl-Johans-vägen och Norge hafva under uret uppburits kr. 
625: 6 8, hvilka för ändamålet utgifvits. 

p) Upprensning af Kalmar sund. 
Styrelsens förskott från år 1900 

utgjorde kr. 31,184: 35 
för ändamålet hafva under år 

1891 ytterligare utgifvits » 48,750: — 79,934; 3:1 

Under året hafva uppburits kr. 177,500: — 
hvadan behållningen till år 1902 

blifver » 97,565: 6 5 79,934; 3r> 

q) Ombyggnad af Väddö kanal. 
Behållningen från föregående år utgjorde kr. 120,631: 88 
För ändamålet hafva utgifvits kr. 131,326: 6 6 
hvadan Styrelsens förskott till 

år 1902 utgör » 10,694:7 8 120,631; 8R 

r) Upprensning af farleder i Bohusläns skärgård. 
Behållning från år 1900 kr. 41,859: 72 
Under år 1901 hafva uppburits »_ 31,000: — 

kr. 72,859: 72 
hvaraf för ändamålet utgifvits » 63,922: ss 

och till Kongl. Statskontoret återlevererats » 8,937: 34 

kr. 72,859: 72 

Koncessionerade jernvägar. 
Under år 1901 har Eders Kongl. Maj:t täckts bevilja nedan

stående jernvägar koncession. 

Skepparslöf—Hedentorp 
Malmö—Genarps jernvägs bispar Bara—Bok

skogen 
Falköping—Landeryd 
Göteborg—Särö 
Örebro södra station—Skebäck 
Liickeby—Alsterbro 
Valdemarsvik —Söderköping ^a'"-



KONCESSIONERADE JERNVÄGAR. BESIGTNINGAR Å VÄGARBETEN. 

Nedanstående jernvägar hafva under ar 1901 öppnats för 
allmän trafik: 

Upsala—Getle jernvägs bispar Tierp—Tierpsän 
Delen Efveröd—lledentorp af Efveröd—Kristian

stads jeruväg 
Delen Kjerstinbo—Gysinge af Sala—Gysinge— 

Gefle jernväg 
Sölvesborg—Elmhult 
Förbindelsespår mellan Frövi—Ludvika och Öre

bro—Frövi jernvägar 
Lund—Bjerred 
Skifarp—Charlottenlund 
Tomelilla—St. Olof—Brösarp 
Kefteled—Auderstorp—Gislaved 
Nynäs hamn—Elfsjö 
Uttersberg—Kiddarhyttans jernvägs bispar till 

Krampens station ä statsbanan Kryll/o— 
Örebro 

Näsby—Åkers Berga 
Delen Kohagsviken—Svalnäs af Kohagsviken— 

Ösby jernväg 
Helsingborg—Råå—Rarolösa jernvägs hamnspar 

i Uåå 

Summa km. 

Nedanstående, för allmän trafik öppnade jernvägar hafva 
under år 1901 blifvit slutligt ufsynade: 

Upsala—Gefle jernvägs bispar Tierp—Tierpsån 
Sala—Gysinge—Hagaström 
Uttersberg—Kiddarhyttans jernvägs bispar till 

Krampens station å statsbauau Krylbo—Örebro 
Hönsbylte—Qvarnamåla 
Klintehamu—Koma 
Elfsered—Mjöbäck 
Mjöbäck-Holtsljunga 

Summa km. 

A följande koncessionerade jernvägar har arbete påbörjats 
före 1901 års slut: 

Delen Vansbro—Ludvika af Vansbro—Ludvika— 
Engelsbergs jernväg 

Borås—Alfvesta 
Linköping—Kisa—Vimmerby 
Gärsnäs—St. Olof 
Delar af Gefle—Dala jernvägs parallelspår mel

lan Gefle och Hagaström 
Strömstad—Skee 
Falun—Repbäcken—Vansbro 
Delen Granskär—Flaket af spåret Söderhamns 

vestra—Granskär—Flaket 4. 
Malung—Limedsforsen 
Orsa—Sveg 

Transport 

Transport 
Malmö—Genarps jernvägs bispär från Bara till 

Bokskogen 
Skepparslöf— H edentorp 
Torsäs—Bergcjvara 
Slite—Koma 
Delen Svalnäs—Ösby af Kohagsviken—Ösby 

jernväg 
Konehauin—Hemse 
Klafreström—Asheda 
Asheda—Mönsterås 
Sköfde—Axvall 
Holfcsljunga —Litinnared 
Munkfors—Karlstad 
Alnaryd —Eringsbodii 
Sandviken—Öfre Vira 

A nedanstående koncessionerade jernvägar har arbete ej 
påbörjats vid 1901 ars slut: 

Delen Elfdalen—Rot af Mora—Elfdalun—Itots 
jernväg 

Forsbacka—Alderhulten 
Enköping—Heby—Enåker 
Kjeflinge—Sjöbo 
Hvelliage—Skanör—Falsterbo 
Elfsjö—Liljeholmen 
Liljeholmen—Stockholms södra station 
Knippbohedeu—Rättvik 
Engelholm—Östra Ljungby 

i Klippan—Östra Ljungby 
Delen Hedentorp—Kristianstad af Efveröd— 

Kristianstads jernväg 
Falköping—Landeryd 
Ystad—Genarp 
Göteborg—Särö 
Örebro södra station—Skebäck 

i Läckeby—Alsterbro 
Valdemarsvik—Söderköping 

Summa km. 

11 

Limgd 
km. 

Nedanstående jernväg har uuder är 1901 förverkat sin 
koncession: 

Ronehamn—Hemse jernvägs utsträckning frän 
Hemse til! Oxarfve 

I enlighet med föreskrifterna i don för Väg- och Vatten
byggnadsstyrelsen utfärdade nådiga instruktionen hafva under 
år 1901 vederbörande tjenstemän vid besigtningar kontrollerat 
alla med statsbidrag under utförande varande arbeten och företag 
af derstädes näinndt slag, äfvensom underhållet af vissa full
bordade företag, och när anledning till anmärkning dervid före
kommit, har sådant skriftligen meddelat respektive arbets-
direktioner med anmodan om rättelse. 
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Förutom de arbeten, som under året afsynats och godkänts 
och öfver hvilka särskild förteckning bifogas, hafva besigtnin-
garna omfattat: 

A. Vågarbeten. 
Södra distriktet. 

Kronoborgs län. 

Anläggning af delen Inom Kronobergs län af tillämnad 
väg frän Sunnerskog i Unnaryds socken af Jönköpings län 
till Lidhults jernvägsstation i Kronobergs län. 

(6-5 5 km.) 
Arbetet var anmäldfc färdigt till afsyning. Vid inspektionen 

anmärktes emellertid, att dikena ä åtskilliga sträckor behöfde 
dels rensas, dels fördjupas, att tvenne små trummor saknade 
grund samt att skyddsräckena voro dåligt uppförda och saknades 
å flere sträckor, der de bort finnas. Sedan dessa brister blifvit 
afhjelpta, kunde arbetet godkännas. 

Omläggning och förbättring af vägen mellan Vitseltofta 
och Hallaryds kyrkor ä sträckan från Kornberga till Halla-
ryds kyrka. 

(1-54 km.) 
Vägen var färdig och ansågs kunna godkännas. 
Omläggning till allmän väg af byvägen emellan Klafre-

ströms bruk och landsvägen vid torpet Engelholm i Nottebäcks 
socken. 

(2-4 4.) 

Vägen var färdigterrasserad och grusad samt trummor lagda 
och handräcken uppsatta- Anmärkning gjordes mot några för 
branta baukdoseriugar, mot en för skarpt utlagd stigning samt 
mot en illa lagd trumma. I öfrigt var vägarbetet väl utfördt. 

Anläggning af väg mellan bygdevägen vid Marshult och 
Säfsjöströms jernvägsstation inom Elglmlts och Lenhofda 
socknar. 

(8-3i km.) 
Hela vägen var terrasserad och makadamiserad, men djupa 

hjulspår voro nedkörda, hvarför körbanan behöfde lagas genom 
påförande af makadam i alla spår och håligheter. Alla trummor, 
undantagandes två, voro lagda och den vid föregående besigt-
ningen kasserade var omlagd. Den kulvert, som uppförts i 
stället för en dubbeltrumma 1'5 x 1-5 m., visade sig ega till
räcklig vattenöppning. A hvalfbron öfver Forsaån hade hvalf-
fogarne utfyllts med tunnttytande cement och utvändigt cemen
terats; och gaf broarbetet icke anledning till någon vidare 
anmärkning. 

Anläggning af väg inom Annerstads socken mellan bygde
vägen vid Norret och Piksborgs jernvägsstation. 

(1.42 km.) 
Terrasseringsarbetena voro i det närmaste afslutade och 

trummorna lagda. Som lämpligt grus icke finnes på rimligt 
afstånd, utföres vägens hårdgöring nu med grusartad pinmo, 
men ämnar vägstyrelsen nästkommande är låta makadainisera 
vägen. 

Kristianstads län. 

Omläggning och förbättring af landsvägen mellan Östra 
Vemmerlöf och Rörums by i Östra Vemmerlöfs och Rörums 
socknar. 

(5-i3 km.) 

Företaget var anmältlt till afsyning. Vid besigtninrre„ 
befanns, att en kort lutning var för brant utlagd och att en 
del smärre ändringar ined afseende på trummornas anläggande 
vidtagits. I öfrigt var intet att anmärka. De påpekade bri
sterna skulle med det snaraste afhjelpas, hvarefter vägen kunde 
godkännas. 

Omläggning och förbättring af vägen mellan Lärkeröds In, 
och Örkelljunga jernvägsstation inom Tossjö och Örkelljunqu 
socknar. 

(7-82 km.) 
Största delen af terrasseringsarbetet var utfördt och 12 

trummor lagda jemte kulverten vid Örkelljunga. G rus ningen var 
ej börjad och handräckena icke uppsatta. Arbetet var vill utfördt-

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

(3-62 km.) 
Vägen var till största delen terrasserad, G st. trummor voro 

lagda och bron vid Byrhult fullbordad. På o km. af vägsträckan 
var makndamisering påbörjad. Mot arbetet gjordes vid inspek
tionen några mindre anmärkningar. Det utförda arbetet mot
svarade omkring 70 % af hela företaget. 

Omläggning och förbättring af bygdevägen mellan Englurp 
i Röke socken och Vittsjö jernvägsstation, 

a) delen mellan Englarp i Röke socken och Snickartorptt 
i Vittsjö socken. 

(6'4o km.) 
En vägsträcka af 4 km. var fårdigterrasserad och 4 trummor 

lagda. Det utförda arbetet var väl gjordt. Omkring 40 % af 
arbetet ansågs vara utfördt. 

b) delen mellan Snickartorpet och Vittsjö jernvägsstation. 
(4-5 9 km.) 
A denna del hade arbetet ej ännu påbörjats. 
Omläggning och förbättring af bygdevägen mellan Rickarum 

i Esplndts socken och Linderöds jernvägsstation. 
(8"8 4 km.) 
Omkring 6 km. af vägen var terrasserad, 5 st. trurnnior 

voro lagda och bron öfver Rickarumsån under arbete. Det ut
förda arbetet motsvarade ungefär 25 % af hela företaget. 

Omläggning och förbättring af vägen mellan Hedvigsdak 
jernvägsstation och Kåseberga fiskeläge i Valleberga socken. 

(602 km.) 
A 4 km. sträcka var terrasseringen verkstäld. Arbetet å 

kulverten öfver bäcken vid Valleberga kyrka var påbörjadt samt 
sten uttagen och framkörd till en del trummor. Företaget är 
bortlemnadt på entreprenad. Det utförda arbetet motsvarade 
ungefär 40 % af hela företaget. 

Förbättring af vägen vid Öfraby backe å Nedraby egor i 
Öfrdby socken. 

(0-3 5 km.) 
Af arbetet, som utföres på entreprenad, var terrasseringen 

utförd och den för vägbanans hårdgöring erforderliga makadam-
stenen till största delen framkörd, men ännu icke fullständigt 
utplanerad. 

Omläggning till Irygdeväg af enskilda vägen mellan Hörröd 
och Tolseröd. 

{b''ii km.) 
Vägen var ej renstakad och arbetet skulle börjas först 

senare på hösten. 
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Malmöhus län. 

Anläggning af den inom Malmöhus län fullande delen af 
väij mellan Linderöd i, Kristianstads län och Kilhult i Malmö
hus län. 

(4- i9 k in . ) 

Ungefar 3v> km. iif vägen voro färdigterrasserade, men en 
del jordfasta stenar i vägbanan voro ännu icke uppbrutna eller 
midansprängda. Dikena behöfde rensas. 7 st. trummor voro 
lagda och broarne vid Hult» och Öveusköp färdiga och väl ut
förda. Halfva vägsträckan var belagd med ett första lag slagen 
sten. Det utförda arbetet motsvarade omkring 60 % af hela 
företaget. 

Anläggning af bygdeväg frän Vestra Virestads by i Bös-
arps socken till Fjerdingslöfs jernvägsstation i Gylle socken. 

(2-18 km.) 
Intet arbete var päbörjadt. 

Hallands län. 

Omläggning odi förbättring af häradsvägen mellan Torarcd 
och Tönnersjö kyrka. 

(3-1 r. km.) 
Arbetet var anmäldt till afsyning. Vid besigtningen be

fanns dock, att på några ställen vägen var utlagd med för branta 
lutningar samt att skyddsräckeu flerestädes saknades, der sådana 
erfordrades. 

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

(5- 51 km.) 
Största delen af terrasseringsarbetet var utfördt. Mot 

arbetet anmärktes, att utjemning och påfyllning af bankarne 
erfordrades, att öfverallt, der vägbankeu hade större höjd, sido-
doseringarne voro för branta, att i ett par bergskäruingar ut-
spränguingen var för smal samt ballastmurarne af så dålig 
beskaffenhet, att de måste kasseras, samt att två af de tolf 
utförda trummorna voro dåligt lagda och derför kasserades-
Det utförda arbetet motsvarade omkring 60 % af hela 
företaget. 

Anläggning af väg mellan länsgränsen vid Vågesered och 
Gällinge kyrka. 

(lO-u km.) 
Arbetet var utlemnadt på entreprenad. Omkring 3-5 km 

våglängd var banklagd. 8 st. trummor voro färdiga. Mot ar
betet gjordes ej någon anmärkning. Det utförda arbetet mot
svarade ungefär 20 % af det hela. 

Omläggning af vägen vid Trönninge lid i Lindbergs socken 
(0-7 2 km.) 
Arbetet utföres på entreprenad. Bankläggningen af de 

första 200 m. var fullbordad och den långa skärningen i det 
närmaste utscbaktad. Den enda förekommande trumman var 
lagd, men måste kasseras. Omkring 30 % af arbetet var 
utfördt. 

Omläggning af vägen mellan Ollereds bro och llolfstorp, 
a) delen från Bolfitorp till NössUnge. 
(11-65 km.) 
Vid tiden för inspektionen var intet arbete påbörjadt. 

Vestra distriktet. 
Göteborgs och Bohus län. 

Anläggning af väg frän Skälleröds skjutsstation öfver 
Krugenäs till Mokcsund midt för Galtön i Lurs socken. 

(2'4ii k m . ) 

Vägen var färdig och ansågs kunna godkännas. 
Omläggning af allmänna vägen mellan Vrälands och Ass-

munderöds gästgifvaregärdar inom LAngelamUt och Torps 
socknar. 

b) delen mellan Önne och Assmunderöd. 
(3-so km.) 
Arbetet var fullbordadt och anmärkningsfritt utfördt. God

kännandet måste dock anstå, då räkenskaperna ej kunnat af-
slutas pa grund af ouppgjord jordlösen. 

Omläggning och förbättring af vägen mellan Grcbbestad 
och. Hede uti Tanums härad. 

<<>-4.r> km.) 
Halfva vägsträckan var terrasserad och en del trumarbeten 

voro påbörjade. 
Anläggning af väg mellan Aröd i Ljungs socken och 

Yassbo i Forshälla socken. 
(T-oa km.) 
Väganläggningen var till största delen färdigterrasserad 

samt bro- och trumarholena utförda. 
Omläggning och förbättriwj vid vissa backar af vägarne 

mellan Långedrag och Göteborg samt mellan kyrkan och 
Tranercd i Frölunda socken. 

(1-43 km.) 
Omkring hälften af planeringen var utförd och eu del 

trummor lagda. Vid Frölunda kyrka, der vägomlägguingen 
medelst en hög bank korsar en sidoväg, har eu vägport måst 
uppföras, för att ej hinder i trafiken å den senare vägen skulle 
uppstå. 

Omläggning och förbättring af vägen mellan Vuulcsgärde 
i Ödsmåls socken och Skafteröd i Ljungs socken, 

a) delen mellan Yiddesgärde och Brätte fors. 
(7-2 4 km.) 
Något mer än hälften af vägsträckan var terrasserad och 

en del trummor voro under arbete. Mot det utförda arbetet 
förekom ingen anmärkning. 

b) delen mellan Brattefors och Skafteröd. 
(1-34 km.) 
Väglinien var renstakad, men något arbete ej påbörjadt. 
Anläggning af väg från Långesands lastplats a liossö till 

Viks skjutsstation inom Tjärnö och Skre sockmir, 
a) delen från Långesand till och öfver Wdösundet. 
(3'07 km.) 
Arbetet var ej påbörjadt. 
Omläggning och förbättring af vägen mellan Varekil och 

Midltorp i Långelanda och Ståla socknar. 
(G-96 km.) 
Planerings- och trutnläggningsarbetena pågingo vid besigt-

ningstillfiillet utmed vägens vestra hälft. 
Omläggning af aUmänna vägen mellan Svanesund i Långe-

landa socken och Strömsholms skolhus i Morltinda socken, 
a) delen från Svawsnml till Toggesta. 
(C 9i km.) 
Arbetet var ej påbörjadt. 
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Omläggning af väg frän Väfra förbi Brestens gästgif"vare
gård till gränsen mot Kungelfs stads område. 

(6-87 km.) 
Arbetet var ej påbörjadt. 
Omläggning af allmänna vägen frun Stängenäs härads 

gräns vid Ferlef till allmänna landsvägen vid Hor-Leråker inom 
Tunge härad. 

(T«4 km.) 
Arbetet var bortleiunadt pä entreprenad. Kenstakmng var 

verkstäld och arbetet påbörjadt. 

Elfsborgs län. 

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

a) delen inom Östra Frölunda socken. 
(3-36 km.) 

1 Vägen var färdig och ansågs kunna godkännas. 
b) delen mellan Östra Frölunda sockengräns och Håksviks 

kyrka. 
(6-16 km.) 
Arbetet var fullbordadt och ansågs kunna godkäuuas. 
c) delen mellan Håksviks kyrka och Kallhult. 
(8-n km.) 
Omkring halfva terrasseringsarbetet var utfördt. De vid 

föregåeude års besigtniug anmärkta bristerna voro ej afhjelpta. 
Omläggning af vägen frun Ale härads gräns vid Jernklef 

förbi Lilla Edet och Fors Rättaregård till Upphärads kyrka 
inom Fuxerna, Asbräcka, Fars, Romeleds och Upphärads 
socknar, 

b) delen mellan Jernklef och Lilla Edet. 
(46i km.) 
A arbetsföretaget, som i öfrigt var färdigt, återstod ännu 

en grundlig grusning till vägbanans ytterligare förstärkande, 
hvilket kompletteringsarbete troddes kunna medhinnas före 
årets slut. 

c) delen mellan LUla Edet och Fors Rättaregård. 
(8-34 km.) 
Omkring 70 % af terrasseringsarbetet var utfördt samt en 

längd af 1,700 m. grusad första gången. De brister, som på
pekades vid besigtningen förra året, voro ännu ej afhjelpta. 

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

b) delen mellan hemmanet Björliden och Skyarp. 
(10-84 km.) 
Omkring 90 % af terrasseringsarbetet var utfördt. Emot 

det utförda arbetet anmärktes, att balanslinien å flere ställen 
var försämrad, att jordfasta stenar ännu förekommo i vägbanan, 
att vissa trummor måste ommuras för ändarne och förses med 
ordentliga flygelmurar samt att haudräcksstenarne voro för korta 
och stodo för långt från hvarandra. 

Anläggning af väg mellan Rud i Orimmareds socken och 
Rransbo i Istorps socken. 

(9-4 0 km.) 
Omkring 75 % af terrasseringsarbetet var utfördt. An

märkningar förekommo mot trummornas vingmurar samt å vissa 
sträckor mot de använda balanslinierna, hvilka måste omjusteras 
före grusningen. 

Anläggning af väg i Märdalclefs socken frän sockengränsen 
vid Lönhult till Klefs qvarn. 

(3-i4 km.) 
Omkring 80 % af terrasseringsarbetet var utfördt. An

märkningar gjordes beträffande balanslinien ä åtskilliga ställen 
trummor, ett par omotiverade krökningar i väglinien, diken 
sidoslänter samt vägens höjdläge å den synnerligen blöta mossen 
strax vester om Sjö. 

Anläggning af väg mellan Borås stad och Bredareds kyrka 
a) delen mellan Borås stad och SandJiidt-Bredareds-yränsat, 
(6'5 5 km.) 
Af arbetet, som var bortlemnadt på entreprenad, hade 

omkring 85 % terrasseringsarbete utförts. Mot detsamma an
märktes, att trummorna i allmänhet måste förbättras samt vis.sa 

sättningar och svackor i vägbankeu påfyllas, innan grusninrr 
verkställes. 

b) delen mellan Sawlhult-Bredareds-gränsen och Bredareda 
kyrka. 

(3-8 7 km.) 
Arbetet var bortlemnadt på entreprenad. Omkring 60 »' 

af terrasseringen var utförd, men återstod grusning och upp. 
sättande af handräcken. 

Anläggning af väg mellan kyrkan och Välebo i Väne-
Asaka socken. 

(8-2 5 km.) 
Arbetet utföres på entreprenad. Terrasseringsarbetet var 

verkstäldt på i allmänhet omsorgsfullt sätt. Några af trum. 
morua måste dock ommuras i flygelmurarne, hvarjemte an
märktes, att lutningen å vägbanan var något för brant na 
tvenne ställen. 

Förbättring af vägen vid Stockslkl mellan Björketorps 
kyrka ock Räflanda jernvägsstation. 

(0-30 km.) 
Å arbetet, som var anmäldt färdigt till afsyning, förekommo 

anmärkningar såväl mot en del lutuingsförhållanden som mot 
diken och sidoslänter. 

Anläggning af väg mellan Ulricehamn och Köttekidla i 
Redvägs och Kinds härad. 

(16-35 km.) 
Omkring 20 % af arbetet var utfördt. 
Anläggning af väg från Karl Gustafs kyrka till läns

gränsen vid Näs. 
(10-09 km.) 
Endast en del renstakningsarbeteu voro påbörjade vid tideu 

för besigtningen. 
Omläggning och förbättring af vissa backar inom Väne 

härad. 
(4M4 km.) 
Intet arbete var påbörjadt. 
Anläggning af väg dels frän Orimmareds kyrka förbi 

Längared till Stamnareds sockengräns, dels från Långarcd 
till Skällinge sockens gräns. 

(5-60 km.) 
Renstakuing af vägen var påbörjad. 

Termlands län. 

Anläggning af väg mellan Elgsjön och Bograngen inom 
Elfdals härad, 
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b) ilden mellan Kindsjön och torpet Midtcn. 
(4-0 2 km.) 
Vägarbetet var färdigt ocli ansågs kuuua godkännas. 
ej delen mellan torpet Midten och Bograngen. 
(3-7 3 km.) 

Vägen, som utföres pä entreprenad, var i det närmaste 
färdigterrasserad och delvis grusad. Mot utförandet gjordes 
ingen väsentlig anmärkning. 

Omläggning af den inom Orums härad fallande delen af 
vägen mellan gästgifvaregårdarne Malsjö och Norra Fjöle i 
Grwno socken inom Grams och Oillbergs härad. 

(4f8o km.) 
Arbetet var ej påbörjadt, beroende på intressenternas till-

ämnade ansökan om förhöjning i statsanslaget. 

Omläggning af vägen mellan Gräsmarks och Sunne kyrkor. 
a) delen mellan Uddhedens bro och Udden i sjön Bottnen 

(omkring 2 km. söder om Sannäs). 
(6-2R km.) 
Vägarbetet var färdigt och ansågs kunna godkännas. 
b) delen mellan Udden i sjön Bottnen och Skinnarcgården. 
(9-16 km.) 
Omkring 80 % af hela arbetet var utfördt. 
Omläggning af landsvägen vid Lund i Vase socken. 
(0-6 5 km.) 
Arbetet var till ungefår hälften utfördt. 

Anläggning af väg mellan Brunsbergs jemvägsstation och 
Hortan i Brunskogs socken. 

(2-\7 km.) 
Terrasserings- och trumarbeteua voro i det närmaste full

bordade. 

Omläggning af den mellan Hvittjärnsbron i Lekvattnets 
socken och Bocklågan i Fryksändc socken fallande delen af 
vägen mellan gränsen mot Norge vixl roset N:o 81 och Tliorsby. 

(21-8i km.) 
Arbetet inom Lekvattnets socken var fullbordadt. Inom 

Fryksände socken pågick planeringsarbetet å en sträcka af 3 km. 
närmast sockengränsen. 

Omläggning och förbättring af den inom By socken fal
lande delen af allmänna landsvägen mellan Seffle jemvägs
station och Ökne gästgifvaregård inom By, Kila och Oillberga 
socknar. 

(3-7 8 km.) 
Något arbete var ej påbörjadt. 

Omläggning af vägen vid Falllmckcn å ömse sidor om 
gränsen mellan Jösse och Fryksdals härader, 

a) delen inom Jösse härad. 
(O-ea km.) 
Största delen af terrasseriugsarbetet var annmrkningsfritt 

utfördt. 
b) delen inom Fryksdals härad. 
(O-o 8 km.) 
Arbetet å denna del var ej påbörjadt. 
Omläggning af allmänna landsvägen från södra ändan af 

uttappade sjön Björklången till hemmanet Väsby inom Nyeds 
socken och härad. 

(0-99 km.) 
Intet arbete var påbörjadt. 
Omläggning af gammal och anläggning af ny väg mellan 

Skäggegård i Lysviks socken och. Myra jemvägsstation u den 
inom Elfäals härad fallande delen af samma väg. 

(14-60 kni.i 
Omkring 15 % af terrasseriugsarbetet var utfördt. 
Anläggning af väg från Kopparbergs läns gräns vid Gran

bergets by till landsvägen Elf dalen—Stället invid Värnäsmon 
inom Norra Ny socken. 

a) delen från Värnäsmon till Långviken. 
(it-19 km.) 
Intet byggnadsarbete var påbörjadt på grund af ifrågasatt 

ändring i vägens riktning å tvenue olika sträckor. 
Omläggning af allmänna landsvägen från norska gränsen 

viil Medskogen till Bograngen inom Södra Finnskoga socken. 
(9v>6 km.) 
Som intressenterna begärt undersökning för vägens för

läggande delvis på annat sätt, än som den faststälda planen 
upptager, har intet arbete påbörjats. 

östra distriktet. 

Östergötlands län. 

Anläggning af väg mellan Ulrika kjjrka och Bimforsa 
kanalstation, 

b) delen inom Tjärstads socken. 
(10-3 5 km.) 
Något arbete hade ej begynt. 
Anläggning af väg från Asby kyrka till Norra Vi ångbåt s-

brygga i Norra Vi socken. 
(11-97 km.) 
Vägen var terrasserad till hela sin längd och till största 

delen grusad. Vid besigtningen anmärktes, att å en mosse mera 
fyllning behöfde påföras och att en vägkrök var för skarpt 
utlagd. 

Omläggning och förbättring af väg mellan Stjcrncvik och 
Båsö sund inom Kinda härads norra vägliållnm/sdistrikt. 

(6-7 6 km.) 
Vägarbetet var påbörjadt. 
Anläggning af väg mellan Böselo i Blåviks socken och 

Bamfall i Torpa socken, 
a) delen mellan Bösebo och Sundsuddm. 
(10-7 4 km.) 
Arbetet var ej påbörjadt. 
b) delen mellan Torpöns norra udde och RamfaU. 
(15-48 km.) 
Intet arbete var påbörjadt. 
Omläggning och förbättring af vägen mellan Stjernevik 

och Björkfors inom Kinda härads norra väghållningsdistrikt. 
(8-oa km.) 
Arbetet var ej påbörjadt. 
Omläggning och förbättring af lamlsvägen mellan Mjölby 

och Hogstad vid vissa backar i Mjöllnj och Hogstadx socknar. 
(1-84 km.) 
Arbetet var ej påbörjadt. 
Anläggning af bygdeväg från Trimplabergel till Stråhnäs 

och omläggning af vägen från Strålmäs till Sandvik inom 
Åsbo härad. 

(14-7 5 km .) 
Något arbete hade ej begynt. 
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Jönköpings län. 

Omläggning och förbättring af häradsvägen inom Asenhöga 
socken mellan Marieholms bruk och Stenrjärdsliults sockengräns. 

(10-2 5 km.) 
Företaget var färdigt, men kunde ej godkännas, då åt

skilliga bristfälligheter vidlådde utförandet. 

Anläggning af väg mellan Stråkeveds och Klcfshidts jern-
vägsstation inom Käfsjö och Åkers socknar. 

(7-9 5 km.) 
Vägen var till större delen terrasserad. Det utförda arbetet 

motsvarade omkring 70 % af hela företaget. 

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

(8-33 km.) 
Vägen var i det närmaste färdigterrasserad och till '/6 

grusad. Alla trummor voro murade med undantag af två. Bron 
öfver Yasjöns utlopp var uppmurad och virket till öfverbygg-
naden anskaffadt. Omkring 26 % af arbetet återstod. 

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

(8-64 km.) 
Vägarbetet var färdigt, men som uppgörelse med jordegarne 

ej var träffad och räkenskaperna således ej kunnat afslutas, 
måste med godkännandet anstå. 

Anläggning af väg från Forserums station till Lunnestorp 
i Barkeryds socken, äfvensom omläggningar och förbättringar 
dels mellan Stenslabo och liunseryd å landsvägen mellan Jön
köping och Eksjö samt dels mellan Forserum och, Fintorp å 
bygdevägen i Forserums socken. 

(14-52 km.) 
Terrasseringsarbetet var nästan färdigt och större delen af 

gruset utkördt. Omkring 80 % af arbetet var utförd t. 

Omläggning af backar vid Hetseryd, Vesterqvarn, Brohult, 
Bo och. Slättö i Hjelmseryds socken. 

(3-5 5 km.) 
Vid Hetseryd var terrasseringen färdig, vid de öfriga stäl

lena under arbete. Bron vid Vesterqvarn var utförd till 2/3. 
Anmärkning gjordes mot, att vägen vid Slättöbacken utlagts i 
lutning af 50 °/o0 i stället för 30 %0 , som faststälda planen 
visade. Företaget ansågs utfördt till ungefår hälften. 

Anläggning af väg mellan Röksberg och Säfdabo inom 
Angcrdshestra socken. 

(10- 8 o km.) 
Större delen af terrasseringsarbetet var utfördt. Vid be-

sigtuingen anmärktes, att brohvalfvet öfver Nissan delvis måste 
omnmras. Mot murningen å flere trummor gjordes äfven en 
del anmärkningar. Dessutom anmärktes, att banken och kul-
vnrten öfver Nissan måste göras en meter högre, än hvad rit
ningen utvisar pä grund af en felafviigning. 

Anläggning af väg från Fostcrlndt Ull Sandvik inom 
Södra Hcstra och Sandviks socknar. 

(4-68 km.) 
Vägen var till större delen terrasserad, men ingen grusning 

verkstäld. Det utförda arbetet motsvarade ungefär 70 % af 
det hela. 

Anläggning af väg mellan landsvägaryie vid Björnebcrti 
och Stattid i Jerstorps socken. 

(2-6 6 km.) 
Intet arbete var påbörjadt. 
Omläggning och förbättring vid vissa backar af vuqen 

mellan Eksjö stad och Kolhester i Eksjö socken. 
(4-8 5 km.) 
Af terrasseringsarbetet återstod endast en obetydlighet 

Alla trummor voro lagda och gruset var till stor del utkördt 
men i allmänhet ej utbredt. Omkring 90 % af arbetet var 
utfördt. 

Omläggning och förbättring af vägen mellan Aggarp i 
Kulltorps socken ocli gamla vägen vid Kroksjölund inom Andcrs-
torps socken. 

(5-6 3 km.) 
Arbetet var påbörjadt å ett par sträckor af vägen. Det 

som blifvit utfördt, ansågs motsvara omkring 34 % af det hela. 
Omläggning och förbättring af vägen förbi Stenbroindi 

mellan Lida och Hälghidt i Burseryds och. Södra Hestra socknar. 
(l2-t>7 km.) 
Inom Burseryds socken voro omkring 2,100 m. terrasserade, 

inom Södra Hestra cirka 700 m. Anmärkningar gjordes niot 
att bankdoseriugarua i allmänhet voro för branta. Det utförda 
arbetet uppskattades till omkring 10 % af det hela. 

Anläggning af väg från Bäckaby sockengräns vid Hjelm-
hestcr öfver Bjädesjö till landsvägen vid Myresjö jernvägs
station inom Myresjö och Ijannaskede socknar. 

(10-92 km.) 
Terrasseringsarbetet var i det närmaste färdigt och flertalet 

trummor voro lagda. Grusningen var gjord till omkring 3 

Sammanlagdt var ungefär 85 % af arbetet utfördt. 
Anläggning af bygdeväg från Fogelhult vid bygdevägen 

mellan Käringenäs och Kållerstad förbi Segerstaxi till Refteleda 
jernvägsstation inom Refteleds och Kållerstads socknar. 

(84 5 km.) 
Arbetet var ej påbörjadt. 

Kalmar län. 

Anläggning af väg från Fagerhtdts kyrka till Oamlehult 
i Fogélfors socken. 

(11-95 km.) 
Arbetet var färdigt och ansågs kunna godkännas. 
Anläggning af väg i Persnäs socken mellan Sodvik ock 

Sandvikens hamn. 
(2-7 2 km.) 
Vägen var till största delen färdig. Det utförda arbetet 

ansågs motsvara omkring 75 % af det hela. 

Skaraborgs län. 

Omläggning och förbättring af landsvägen från Fredsberqs 
sockengräns förbi Böckersboda till Backa i Lyrestads socken. 

(1-53 km.) 
Arbetet var ej påbörjadt. 
Anläggning af väg inom Kinneveds och Luttra socknar 

af Skaraborgs län i riktning från Falköpings stad till Öra 
Stom i Elfsborgs län. 

(8-n km.) 
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Terrasseriugs- och trumbyggnadsarbetena voro i det när
maste utförda. Stenkrossning med maskin pågick och en del 
makadam hade utbredts. Omkring 70 % af det hela ansågs 
vara utfördt. 

Anläggning af viig mellan Larfs hed. och Trämthia kyrka. 
(8'90 km.) 
Omkring 2 km. af vägen var terrasserad. (Jrunden till 

bron öfver Lidan vid Triivattna var lagd. Det utförda arbetet 
motsvarade ungefär 5 % af det hela. 

Omläggning ovh. förbättring af vägen mellan Marieslad 
och Skara rid hackar inom Låstads socken. 

(1-42 km.) 
Arbetet var i det närmaste färdigt Endast en del grns-

niug samt uppsättning af handräcken återstodo att utföra. 
Forbättring af förutvarande och anläggning af ny vä<) 

mellan Flo kyrka och Eudberga i Särestads socken. 
(11-6 9 km.) 
På en sträcka af tillsammans 10 km. hade terrassering och 

breddning utförts. Bron vid As öfver Nissan med - spann om 
5'2 ni., var under uppförande. Ungefår 50 % af hela arbets
kvantiteten var utförd. ' 

Omläggning och förbättring af vägen mellan Kyrkas kyrka 
och Krokstor}) inom Kyrkas och Essunga socknar. 

(6-32 km.) 
Vid tiden för inspektionen var arbetet ej påbörjadt. 
Förbättring af allmänna landsvägen mellan Myrtorpet i 

Sunnerbergs socken och Senäte i Otterstmls socken. 
(5-15 km.) 
Renstakning af vägen var verkstäld, men intet arbete på

börjadt. 
Förbättring af vägen Varpaliden—Brandstorp inom Dare-

torps socken. 
(12-43 km.) 
Renstakning var utförd, men intet arbete påbörjadt. 
Anläggning af sammanbindning svag med bro mellan vä

garna å ömse sidor om Tidan vid Tidaholms köping. 
(0-io km.) 
Tillfartsvägarne voro terrasserade till ungefär hälften. 

Mellersta distriktet 

Stockholms län. 

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

a) delen mellan Bådmansö Kungsgård och Riddershohn. 
(8-94 km.) 
Arbetet var fullbordadt och ansågs kunna godkännas. 
b) delen mellan Riddersholm och Gräddö. 
(7-oo km.) 
Vägen var fårdigterrasserad, men ej grusad. Anmärkning 

förekom mot för grundt rothuggua stubbar äfvensom mot före
komsten af stenar i vägbanan. Öfver en lös sträcka skulle 
bindjord påföras före grusningen. 

Anläggning af väg från Igelsta till Norr Råda i Söderby 
Karls socken. 

(5-40 km.) 
Vägen var terrasserad och till en mindre del grusad. Mot 

arbetet anmärktes, att ytterligare två trummor erfordrades, att 
Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens berättelse 1.001. 
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in- och utlopp vid trummor behöfde upprensas och att de i 
dikena utsatta gärdesgårdarne borde borttagas. 

Omläggning mellan Edesta och. Husesta i Vårdinge socken 
af vägen mellan Gnesta jernrägsstation och, Trosa stad. 

(1'32 km.) 
Hela vägen var terrasserad, undantagandes en sträcka af 

150 ni. Något grus var älven utkördt. 
Omläggning vid Sätti a backe i Edebo socken af landsvägen 

mellan Hargs och Edebo socknar. 
(0'4a km.) 
Vägen var terrasserad ocli törsta gången grusad. Mot ar

betet förekom ingen anmärkning. 
Anläggning inom Välii socken af väg mellan kyrkan och 

Ofrerlöpe. 
O •'.»'.» km.) 
Med undantag af 70 m. var vägen terrasserad. En trumma 

återstod att lägga äfvensom färje-lamlfästena vid sundet mellan 
Viitö och fastlandet. 

Anläggning inom Vä tö socken af räg mellan Björhöfdu 
och llshohiieu. 

a) delen mellan Björhöfdu och Kgsätra </rarn. 
(Gvio km.) 
Omkring hälften af vägsträckan var terrasserad. Mot ar

betet anmärktes, att trummornas ändar delvis behöfde komplet
teras med stensättning till förhindrande af jordfyllningens ned
fallande och att en skarp S-kurfva i en bergskärning borde 
något rätas. 

b) delen mellan Kgsätra gvam och Bshohnvn. 
(2-8i km.) 
Endast renstakning af vägen hade utförts. 

Upsala län. 

Anläggning af väg me/lan Stjeiiuin i Ycsterlöfsta socken 
af Västmanland lan och Påhho i Bälinge socken af Upsala län. 

a) delen inom Hagunda härad. 
(7-3 7 km.) 
Omkring 5 km. voro terrasserade. 
b) delen inom Ulleråkers härad. 
(2-7i km.) 
Förutom 1,650 m. var hela sträckan fårdigterrasserad, och 

alla trummor lagda. 
c) delen inom Bälinge härad. 
(2-7 8 km.) 
Omkring 26 km. voro terrasserade och en del trummor 

lagda. 

Södermanlands län. 

Omläggning af bygdevägen i Baby Jieharne socken vid 
Käringsbols- och Granstensbaekarna. 

(2-46 km.) 
Vägen var nästan färdig. Utom putsningsarbeten åter

stodo endast en del grusniug samt uppsättning af ledstänger. 
Anmärkning gjordes mot, att slänterna i skärningarna i all
mänhet voro nägot för branta. 

Omläggning och förbättring vid vissa backar af hmds-
och In/gdevägar inom Åkers härad, 

a) bygdevägen mellan Berga ovh Lännu med biväg. 
(Ö82 km.) 

3 
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Cirka 70 % af arbetet var utfördt. Mot detsamma förekom 
ingen anmärkning. 

b) landsvägen mellan Länna bruk och Biskopsqvarn. 
(7-34 km.) 
Arbetet var ej påbörjadt. 
Omläggning och förbättring af Hammarby-, Grundhands-

och Lertrappsbackarne samt backarna vid Åsby krok, Yrda. 
Östra, Djursta och Sal i Öster Rekarne härad. 

(4-03 km.) 
Omkring 40 % af arbetet var anmärkningsfritt utfördt. 
Omläggning och, förbättring vid vissa backar af landsvägen 

från Öster Bekarne käradsgräns till Strengnäs stad inom 
Åkers härad. 

(5-32 km.) 
Arbetet var ej påbörjadt. 

Örebro län. 

Omläggning och forbättring af vägen mellan Spångboda 
och Rockhammar i Fcllingsbro socken. 

(7-50 km.) 
Mer än hälften af terrasseringsarbetet var utfördt. Mot 

arbetet anmärktes, att dikningen behöfde väsentligt förbättras, 
att ändarne! å trummorna behöfde kompletteras, så att ej väg-
fyllningen nedrasade, att en trumma måste fullständigt om-
muras och att vägens längdprofil behöfde justeras. 

Omläggning vid Qvarnabergsbacken i Linde socken af 
vägen mellan Ramsberg och Lindesberg. 

(0-6 0 km.) 
Vägen var terrasserad och till hälften grusad. Anmärk

ning gjordes mot trummorna, som behöfde kompletteras. 

Vestmanlands län. 

Anläggning af den inom Simtuna härad fallande del af 
väg mellan Stjernan i Vesterlöfsta socken af Vestmanlands 
län och Pålsbo i Bälinge socken af TJpsala län. 

(8-4 8 km.) 
Vägen var terrasserad men ej grusad. Anmärkning gjordes 

mot en del stenarbeten. 
Anläggning af den inom Torstuna härad belägna del af 

sistnämnda väg. 
(2-9 7 km.) 
Vägen var terrasserad men ej grusad. Mot en del sten-

arbeten gjordes anmärkning. 
Anläggning af väg mellan Gillberga i Vittinge socken och 

Heby i Vesterlöfsta socken. 
(9-8 9 km.) 
Uenstakning af vägen var verkstäld, men arbetet var ej 

påbörjadt. 
Väg förbättringar inom Norrby, Löfsta, Simtuna och Tärna 

socknar i Simtuna härad. 
(3-oo km.) 
Arbetet var ej påbörjadt. 

Gotlands län. 

Anläggning af väg från Vinor till Holmudds fyr inom 
Fårö socken. 

(G-97 km.) 
Vägen var väl utförd och i öfverensstämmelse med gillad 

plan, hvarför den ansågs kunna godkännas. 

Nedre norra distriktet. 

Kopparbergs län. 

Väganläggning mellan Roddarhedens by i Äppelbo socken 
och Trätjärns hållplats å Mora— Venems jernväg inom .Terna 
socken. 

(8-66 km.) 
Under år 1901 hade ej heller något arbete bedrifvits lt 

väganläggningen. 
Anläggning af ny väg från Tyngsjö kapell öfver Sågens 

jernvägsstation å Mora— Venems jernväg till Klackbodarne rid 
landsvägen från TJndesnäs bruk till Nås kyrka inom Äppelbo, 
•Terna och Nås socknar, 

a) delen mellan Sågens jernvägsstation och nedgången till 
Flatelfven. 

(1432 km.) 
Vägen var terrasserad och grusad, men handräcken sak

nades. Trummorna voro i allmänhet illa lagda. Det påförda 
gruset måste rensas från en mängd större sten. 

b) delen mellan Flatelfven och Klackbodarne. 
(14-31 km.) 
Vägen var delvis terrasserad. Bron öfver Flatelfven var 

färdig. Mot arbetet anmärktes, att en del större lösa stenar 
sköto upp i vägplanet och måste borttagas, att en trumma måste 
omläggas, då den var för grundt lagd samt att samma trumma 
måste förses med spänt. 

c) delen mellan Sågens jernvägsstation och Lakatjärn-
bäcken i Äppelbo socken. 

(8-96 km.) 
Omkring 7,700 m. voro terrasserade och grusade. Mot 

grusning och trummor gjordes samma anmärkningar som' vid 
de båda nyssnämnda vägdelarne. 

Omläggning af den mellan Ingelsqvarn och Boda kyrka 
fallande del af landsvägen från Ingelsqvarn i Rättviks socfo-n 
till och genom Gidleråscns by i Boda socken. 

(7-80 km.) 
Omkring 7 km. af väganläggningen voro terrasserade och 

trumlagda. 
Anläggning af tillfartsvägar till bro öfver ÖstenMolfren 

vid Bastubacken i Mora socken. 
(123 km.) 
Den norra tillfartsvägen var påbörjad. 
Anläggning af landsväg från Valla by i Lima socken 

öfver Rörbäcksnäs till riksgränsen mot Norge vid Flermon, 
a) delen mellan Valla by och Kinnvallsjösätra rå. 
(16i 8 km.) 
Arbetet var nyligen påbörjadt.. 
Anläggning af den inom Kopparbergs län fallande delen 

af landsväg från Grönlands by förbi Lisskogsåsen och Gran
berget i Malungs socken till den s. k. Elfdalsvägen invid Vär-
näsmon i Norra Ny socken af Vermlands län, 

a) delen Grönlands by—Vestra Tranuskölen. 
(10-6 5 km.) 
Arbetet var påbörjadt. 

Gefleborgs län. 

Anläggning af väg mellan Hofors jernvägsstation och 
Falu—Gefle—landsvägen vid Torsåkers kyrka. 

(14-96 km.) 
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Intet arbete hade bedrifvits under aret till följd af de 
rådande höga arbetsprisen. 

Omläggning af landsvägen i Bergsjö sucken mellan Brick-
yöjningen och Högens hy. 

(4'19 km.) 
Med undantag af 335 in. sträcka var vägen terrasserad 

och trummorna lagda. En trumma kasserades och mäste om-

läg,'as-
Anläggning af väg mellan Forsa kyrka och Hudiksvalls dad. 
(8-6 5 km.) 
Vägen var påbörjad och planerad å kortare sträckor. A 

den gamla jeruvägsbanken, som följes, var vägen grusad och 
använd som allmän väg, men tarfvades ä denna sträcka hand
räcken, då vägbauken ligger mer än 0'j ni. högre än kring
liggande mark. Flere trummor voro dåligt lagda och kasserades. 

Omläggning af landsvägen frän Hudiksvalls stad till Högs 
kyrka. 

( l - 6 2 klU.) 

Henstakning af vägen var verkstäld, men intet arbete på-

Vesternorrlands län. 

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

(14-7 3 km.) 
Intet arbete var verkstäld t. 
Omläggning och förbättring af 'häradsvägen inom Barnsele 

socken från Fjellsjö kyrka till Edsele rå. 
(24-7 4 km.) 
Arbetet var fullbordadt och ansågs kunna godkännas. 
Anläggning af väg från Taxans by i Kamsele socken till 

Fjellsjö kyrka, 
a) delen mellan Stormalmberget och Vengelbodarne. 
(15-87 km.) 
Sträckan Sunnansjö—Vengelbodarne var terasserad på 10-5 

km. längd. De anmärkningar, som gjordes vid^l900 års be-
sigtniug, voro iakttagna och rättelser gjorda. 

b) delen meUan Vengelbodarne och Fjellsjö^ kyrka. 
(12-87 km.) 
Arbetet var påbörjadt. Halfva antalet trummor voro lagda 

samt trenne smärre broar fullt färdiga. Den stora bron öfver 
Fjellsjön var ej påbörjad, men deremot bron vid Vengelnoret 
utförd. 

Anläggning af väg mellan Barnsele kyrka och Forsnäsets 
by i Ådalslidens socken, 

a) delen mellan Barnsele kyrka och första korsningen med 
sockengränsen. 

(10-62 km.) 
Vägen var terrasserad men ej grusad. Trummorna voro 

lagda, men handräcken saknades. Arbetet gaf ej anledning 
till anmärkning. 

b) de till Ådalslidens socken hörande delarne. 
(1'0 7 km.) 
Omkring 1,000 m. voro terrasserade. 
c) delen mellan 2:dra och 3:dje korsningen med socken

gränsen. 
(0-6 9 km.) 
Vägen var terrasserad och trummorna lagda. 

Anläggning af tillfartsvägar till bro öfver Fjellsjö elf vid 
Nordantjäl i Barnsele socken. 

(I-si km.) 
Arbetet var färdigt och ansågs kunna godkännas. 
Omläggning och. förbättring af vägen meUan Bjästa och 

Köpmanholmen i Nätra socken. 
(G-12 km.) 
Arbetet var ej påbörjadt. 
Anläggning af den inom Ed sele socken fallande delen af 

väg söder om Fadclfvoi mellan Edselc kyrka och Kr ängen i 
Barnsele socken. 

(7-44 km.) 
Intet arbete var påbörjadt. 
Anläggning af ilen mellan Skurpedfi jernvägsstation och 

Stugasjön fallande delen af väg från Bgvattnets by Ull Skorp-
eds jernvägsstation i Skoipeds socken. 

(4-8 8 km.) 
Arbetet var påbörjadt. 
Anläyyniny af dm mellan Oslanbäck och Kullbäeksbron 

fallande delen af väg mellan ,/unsele sockens kyrka i Vester-
norrlands län och Hälla by i Asch'socken af Vcsterbottens län. 

(9-2 3 km.) 
Arbetet var ej påbörjadt. 

Jemtlands län. 

Anläggning af väg mellan Hotagens kyrka och Lillholm-
sjö by i Föllingc socken, 

a) delen mellan Hotagots kyrka och Aborrtjärn invid 
Häggsjön. 

(10-oi km.) 
Terrasserings- och trumläggningsarbetena voro utförda och 

grusningen pågick. Handräckena behöfde kompletteras pä uägra 
ställen. Framför flere trummor tarfvades spant. 

b) delen mellan Stångviken och Löfhöjdstjärn. 
(13-16 km.) 
Omkring 12-5 km. voro terrasserade och trunilagda. Arbetet 

gaf ej anledning till anmärkning. 
Anläggning af väg mellan Linsells kyrka och Glöte by, 
b) delen mellan Lina elf och Glöte by. 
(16-20 km.) 
Omkring 8 km. af vägsträckan voro under arbete. Mot 

arbetet anmärktes, att jordfasta stenar besvärade vägbanan och 
att myrdikena voro för små. 

Omläggning af vägen mellan Vullsundet och landsvägen 
mellan Frösö kyrka och (Mersund. 

(2-4o km.) 
Vägen var, med undantag af cirka 200 ni., fårdigterrasserad, 

hvarjemte flertalet trummor voro lagda. Grusningen var på
börjad å sträckan närmast Vallsundet. Mot arbetet anmärktes, 
att fyllningeu öfver myrarue var för knapp samt att det fram
förda gruset var bemängdt med for mycket stor sten. 

Anläggning af väg mellan Hammerdids kyrkoplats och 
Gåxsjö kapell, 

b) delen mellan Sikäs och Gäasjö kapell. 
(7-98 km.) 
Terrasseringen var till hälften utförd och en del trummor 

voro lagda. Arbetet gaf ej anledning till anmärkning. 
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Anläggning af väg från edct söder om Sörvikens ängbåts-
brygga till den utstakade Unien mot Norra Skärvängen söder 
om torpet vid Häggsjön. 

(3-33 km.) 
Endast förberedande arbeten voro vidtagna. 
Anläggning af väg från Tängs järnvägsstation till lands

vägen mellan As och Lits kyrkor. 
(3-4 5 km.) 
Vägen var i det närmaste auniärkniugsfritt terrasserad, 

hvarjemte flertalet trummor voro lagda. 

Öfre norra distriktet. 

Vesterbottcns län. 

Anläggning af den mellan Stensele och Eåströms fäbovall 
fallande delen af ny väg mellan Stensele kgrkoby och Lång
vattnets by i Stensele socken. 

(10-12 km.) 
Arbetet var i det allra närmaste fullbordadt och gaf ej 

anledning till någon anmärkning. 

Väganläggning mellan Eobertsfors bruk i Bygdeå socken 
och, Vindelns jcmvägsstation inom Dcgerfors socken, 

a) delen inom Bygdeå tingslag mellan Eobertsfors bruk 
och Kalkmyren. 

(5-20 km.) 
A en sträcka af 1,670 m. på vestra sidan om Rickleelfven 

var vägen färdigterrasserad. Allt stenarbete var utfördt och 
broarne färdiga, undantagandes bron öfver Rickleelfven, till 
hvilken öfverbyggnaden fattades. 

b) delen mellan Kalkmyren ock Akullsjd. 
(15-6 9 km.) 
Vägen var färdigterrasserad och alla trummor voro lagda. 

Af broarne voro de öfver Ringgårdsbäcken, Brännbäcken och 
Stortjärnbäcken fullbordade. Grusniug af vägen samt en del 
kompletteringsarbeten återstodo att utföra. 

c) delen mellan Ahdlsjö i Bygdeå socken och gränsen 
mot Säfvar socken. 

(8-9 5 km.) 
Af denna vägdel voro cirka 900 m. färdigbrutna å fast 

mark och 1,400 m. dikade å myr. Inalles voro 19 trummor 
lagda. De tre broarne öfver Grafforsån, Asjöåu och Krok
bäcken voro utförda. Samtliga arbeten voro väl gjorda. 

d) delen inom Dcgerfors tingslag mellan Vestermyrbäcken 
och Vindelns jcmvägsstation. 

(4-53 km.) 
Vägen var fullbordad och ansågs kunna godkännas. 

Anläggning af väg mellan Tärna kyrka och sjön Öfver -
Urnan och mellan Stora Umevattnct och riksgränsen mot Norge. 

Arbetet, som utföres helt och hållet på statens bekostnad, 
hade framskridit så långt, att en viigsträcka af Ifve km. längd 
var färdigbruten och dessutom en våglängd af 1-2 km. dikade 
å myrland. Sammanlagdt 30 st. större och mindre trummor 
voro lagda, hvarjemte ett trettiotal stenrör anordnats. 

I enlighet med Kongl. Maj:ts medgifvande utföres arbetet 
enligt det s. k. betingssystemet, här så tillämpadt, att till en
skilde arbetare upplåtas vägsträckor om högst 300, minst 200 
meters längd, i allmänhet deri ej inräknade trummor, som ut

göra särskilda beting. Dagliga tillsynen utöfvas af schakt-
mästaren Handström under majoren Fr. Wijubladhs befäl. 

Omläggning af den mellan Sirapsbacken och, Hjukens bi/ 
inom Dcgerfors socken fallande delen af landsvägen utefter 
Vindclelfven mellan Lycksele och Umeå. 

(9-04 km.) 
Intet arbete hade under året utförts. 
Anläggning af väg mellan Burträsks och Norsjö kyrkor 
delen mellan Asträsks jernvägsstation och Ngbrännan in. 

om Burträsks socken. 
(8-7 8 km.) 
Vägen var till hela sin längd bruten och försedd med er

forderliga trummor. Broarne öfver Granbäcken och llötjäru-
bäcken voro färdiga. Vid besigtniugstillfället försiggick biiul-
jordskörning af väglinien, och instundande vinter skulle vä«en 
grusas. 

Anläggning af ilen mellan Bjurholms kyrka (Ljusåkcrj 
och Nyland i Bjurholms socken fallande delen af väy mellan 
Bjurholms och Fredrika kyrkor. 

(15-31 km.) 
Arbetet var i det närmaste fullbordadt. Endast omkrin" 

l/3 af vägen återstod att grusa. 
Anläggning af väg från Byske gästgifvaregård till Furuö-

grunds hamn i Byske socken. 
(4-7 0 km.) 
Arbetet var färdigt och ansågs kunna godkännas. 
Omläggning af vägen mellan Skellefteå och Jörn öster om 

Jörnsträsket i .Törns socken. 
(2-4 0 km.) 
Arbetet var färdigt. Mot detsamma anmärktes, att dikena 

i allmänhet behöfde putsas och justeras, att dikena å Stora 
Jörnsmyreu, hvilka voro igengångna, behöfde återupptagas och 
fördjupas, att diket å en myr måste utflyttas från vägen för 
erhållande af erforderlig bankett samt att grusningeu, som 
verkstälts med fin sand, måste göras om på så sätt, att den 
fina sanden först uppblandades med pinmo, hvarpå sedan skarpt 
grus skulle utbredas. 

Anläggning af den mellan Lefvars by och Öre elf fallande 
delen af väg från Lefvars by öfver Brattfors och Örsbäck till 
Oräsmyre Iry i Nordmalings socken. 

(12-36 km.) ' 
Vägen var i det närmaste färdigterrasserad. Endast en del 

dikning och bindjordsfyllning å ett par myrar fattades. Broarne 
öfver Orebäcken och Skobäcken voro färdiga, men en del 
trummor återstodo att lägga. 

Anläggning af väg mellan Dorotea kyrka och Risbäcks 
kapell, 

b) delen mellan Stora Ängesbäcken och Storbäck. 
(10-90 km.) 
Terrasseringsarbetet var verkstäldt på omkring 8-2 km. 

längd. Tre smärre broar voro färdiga och å trenne andra 
laridfästena uppmurade. Arbetet å broarne öfver Stora Anges-
bäcken och Storbäcken var påbörjadt. Den färdiga grunden 
till bro öfver Råbäcken var illa utförd och kasserades. Till
sammans 9 st. trummor voro lagda. 

Anläggning af väg mellan Fredrika kyrka och Vester-
myrriset, 

a) delen Kojstrandbäcken—Nordanås. 
(13-oo km.) 
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Vägen var terrasserad på en sträcka af omkring 5-4 km., 
hvarjemte 2-6 km. voro under arbete. Fyra smärre broar samt 
2ö st. trummor voro lagda. Arbetena voro väl utförda. 

Anläggning af väg mellan Lycksele och Örträsks kyrkor, 
a) delen mellan Lycksele och Knuffen. 
(14-80 km.) 

Terrassera gsarbetena voro i det närmaste färdiga. Ku del 
biudjordsfylhiing återstod dock å myrarna. Bron öfver Tann-
biieken var färdig samt landfästena till broarne öfver Vinter
vägs- och Rönulidsbäckarna uppförda. Alla stentrummor och 
flertalet trätrummor voro lagda. 

b) delen mellan Örträsks kyrka och Öre elf. 
(8-oo km.) 
Arbetet var påbörjadt. 

Omläyyning vid Bergshyn af allmänna vägen mellan Skel
lefteå och Ursviken i Skellefteå socken. 

(0-7 6 km.) 
Något öfver 400 m. voro terrasserade och 4 st. trummor 

lagda. Mot några skärningssläuter anmärktes, att de voro för 
branta. 

Anläggning af den mellan Röbäck och Djekneböle vestra 
(jräns fallande del af väg mellan landsvägen vid Rbbäck i 
Umeå socken och Hörnsjö jernvägsstation i Nordmalings socken. 

(10-15 km.) 
Vägen var fårdigbruten på en sträcka af 97 km. och 

grusad å 3-4 km. längd. Alla trummor äfvensom broarne öfver 
DjekuebÖleån och Qvarnbäcken voro fullbordade. 

Omläggning och förbättring inom Skellefteå socken af 
vägen mellan Skellefteå och Bastuträsk, 

delen från gränsen mellan Norsjö och Skellefteå sockttar 
til Finnfors. 

(12-oe km.) 
Arbetet var ej påbörjadt. 
Väganläggning mellan Nybyn i Nysätra socken och Öfrer-

klinten i Bygdeå socken, 
delen från Nybyn till Flarkån. 
(10-20 km.) 
Arbetet var ej påbörjadt. 

Norrbottens län. 

Anläggning af utfartsväg från Svappavaara by tiU Vtttamji 
i Jukkasjärvi socken. 

(28-16 km.) 
Längs hela vägen pågingo å skilda sträckor reparations-, 

justerings- och grusniugsarbeten för att försätta vägen i god-
kännbart skick. Till i början af nästkommande sommar ansågos 
dessa arbeten kunna medhinnas. 

Aniägyning af utfartsväg frän Talljärv m. fl. byar i Öfver 
Kalix socken. 

(26-17 km.) 
Arbetet låg nere i väntan på nytt revideradt kostnads

förslag, som skulle utarbetas. 
Anläggning af väg från Hvalfträsk till Öfverstbyn inom 

Råneu socken. 
(7-94 km.) 
Arbetet var utfördt och ansågs kunna godkännas. 
Anläggning af ny väg från landsvägen mellan Arvidsjaur 

och Afvaviken till Arjepluogs kyrkoby, 

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

(KJ-oo km.) 
A vägsträckan från Kolmisjaur till Raskträskbäcken, der 

vägen följer krönet af en sand- och grusås, hade under vintern 
påkörts pinmo för vägbanans hårdgöring och skulle sådant 
verkställas ärligen, så att vägbanan till slut blefve fast och i 
fullgod t skick. Öfriga sträckningar af vägen tarfvade putsning 
och reparation, innan vägen i sin helhet kunde godkännas. 

c) delen mellan Öfre Radjenaur och Allcjuur inom Arje
pluogs socken. 

(11-60 km.) 
Vägen befanns vara färdig på 1-8 km. när. Mot arbetet 

anmärktes, att såväl vägdiken som aHopp tarfvade förbättring, 
att jordkörning erfordrades å en myr, innan grusuingen der 
finge verkställas, att utgräfning till större vidd och djup måste 
göras vid trummynningarua, att rikligare grusmäugd tarfvades 
å en del ställen, att det påförda gruset måste bättre- genom-
räfsas och planeras samt att skog och buskar behöfde undan-
rödjas utefter vägkanten. 

d) delen mellan Allejaur och sockengränsen inom Arje
pluogs socken. 

(13-40 km.) 
Vägen var fullt fårdigbruten och försedd med erforderligt 

autal trummor samt grusad å samiuanlagdt 8-2 km. längd. 
Mot arbetet anmärktes i hufvudsak detsamma som ofvau för 
delen c). 

Aidäggning af väg mellan Junosuamlo numignsby i Juk
kasjärvi socken och Nattaraara jernvägsstation, 

a) delen mellan landsvägen vid Hakkos och Pumu by. 
(10-oo km.) 
Arbetet var sedan föregående år färdigt, men har afsynings-

bevis ej kunnat lemnas, då räkenskaperna ännu icke nfslutats. 

b) delen från Pumu by till Rovajärvi. 
(12-50 km.) 
Arbetet å denna del var ej påbörjadt. 
A>däggniny af väg frun Vittungi by i Jnklcasjärvi socken 

till Karesuando by i Enontekis socken, 
a) delen Wtatigi by—Kokkajärvi 
(1314 km.) och 
b) delen Kokkajärvi—Suppmuhi fjettstuga. 
(57 2 km.) 
Båda dessa vägdelar, som föregående år i det närmaste 

voro färdiga, företedde väsentligt sämre skick än vid senaste 
besigtningstilltället. Åtskilliga anmärkningar gjordes mot ar
betet, som tarfvade grundliga reparationer. 

c) delen Sapjtisadd fjcllstuga — Tunturijoki. 
(994 km.) 
Deu föregående år fårdigterrasserade vägsträckan hade gru

sats. Mot arbetet anmärktes, att en del öfverdikni behöfde 
upptagas samt att åtskilliga trummor behöfde göras med större 
vattenöppningar. 

d) delen Tunturijoki—Lainio elf. 
(1G-4 7 km.) 
Sedan föregående år hade intet arbete utförts. 
e) delen Ijumo —Jukkasjärvi sockengräns. 
(19-sr, km.) 
Intet arbete hade nedlagts ä denna vägdel. 
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Väganlägyniny frun Gellivure kyrkoby i Gellivare socken 
till tivap-pavaara by i Jukkasjärvi socken, 

a) delen Moskojärvi—Kalla: elf i Gellivure socken oclt 
bivägen till Malmberyet. 

(23-6 7 km.) 
Vägen befanns vara bristfälligt underhällen. Färjbryggan 

vid Kalix elf hade pä grund af det ovanligt laga vattenståndet 
ånyo måst påbyggas och förlängas. Färjebostaden var uppbyggd, 
men ej fullt inredd. Till nästkommande sommar ansågos de 
resterande arbetena hinna fullbordas. 

b) delen mellan Kalix elf (sockengränsen) och Öfrc Mak-
karajärvi. 

(1387 km.) 
Fyllnings- och reparationsarbeten bedrefvos längs skilda 

sträckor af vägen. Terrasseringsarbetet ansågs kunna med
hinnas före vintern, så att resterande grusniug finge verkställas 
på slädföre. Färjbryggan vid Kalix elf var i samma bristfälliga 
skick som vid föregående inspektion. 

c) delen mellan Öfre Makkarajärvi och Svappavaara by. 
(6-86 km.) 
Arbetet var färdigt och ansågs kunna godkännas. 
Vaganläggning mellan Nybijn i Öfver Kalix socken och 

tlaapakylä i Öfver Torneä socken. 
b) delen mellan Puostijoki och Haapakylä i Öfver Torneä 

socken. 
(14-97 km.) 
Arbetet var anmärkningsfritt utfördt. Endast en del kom

pletteringsarbeten återstodo. 
Anläggning af väy mellan Piteå stad och Be ry viks färj-

ställe inom Piteå socken. 
(2-92 km.) 
Arbetet var färdigt och ansågs kunna godkännas. 
Anläggning af väg från Sikfors till Arnemark i Piteå 

socken. 
(6p54 km.) 
Terrasseriugen var fullbordad på 4-8 km. sträcka. Kul-

verten öfver Selsborgsgrafven var lagd, men anmärktes mot den
samma, att längs en del af hvalfvet en fog anbragts midt i 
hvalfhjessan. Arbetet med omläggningen af gamla bron öfver 
Tvärån var påbörjadt och 7 st. trummor voro lagda. 

Omläggning och förbättring af vägen mellan Säfvast och 
Boden i Öfver Luleå socken. 

(57 2 km.) 
Arbetet var färdigt. 
Anläggning af väg från Gammclmyrbacken till Vidsel i 

Elfsby socken, 
b) delen Fällberg—Vidsel. 
(12-oo km.) 
Hela vägen var färdigbruten och försedd med nödiga trum

mor, med undantag af den 500 m. långa nedgången till Vidsels 
färjställe, hvarå endast hälften medhunnits. Bron öfver Nedre 
Pansiksån var färdig. Mot vägdiken och trummor gjordes flere 
anmärkningar. Dessutom påpekades nödvändigheten af att sär-
skildt skydda vägbanken ned till färjstället mot inverkan af 
1'ite-elfveus högvatten och is. 

Anläggning af väg mellan Klöfverträsk i Neder Luleå 
socken och Håkansön i Piteå socken, 

a) delen inom Neder Luleå socken. 
(2'f.s km.) 

Arbetet var färdigt och utan anmärkning. Endast uåu-ru 
smärre kompletteringar återstodo att utföra. 

Omläggning och förbättring af vägen i Öfver Kalix socken 
mellan Kanyls och liäktfors. 

(17-so-km.) 
Arbetet var ej påbörjadt. 
Anläggning af väg mellan Svanstein i Öfver Torneä sov ken 

och Kengis i Pajala socken, 
a) delen mellan Svanstein och Pellevaara. 
(8.oo km.) 
Hela vägsträckan var renstakad och röjd. Omkring 5(J0 n\ 

voro terrasserade och en trumma lagd. Bron öfver Knitasjoki 
var i det närmaste färdig. 

b) delen mellan Kassa by och Kengis. 
(12oo km.) 
Vägen var fullständigt renstakad samt ä fast mark bruteu 

och å myrmark risbäddad och dikad på tillsammans cirka 10 
km. längd. 11 st. stentrummor och 5 st. trätrummor voro 
lagda. Arbetet å bron öfver Portiseuoja var i full gång. 

Anläggning af den mellan Huukijoki och bivägen till Vuo-
majärvi fallande delen af väg mellan Björkfors—Kurunyivägcn 
vid Haukijoki i Carl Gustafs socken och Koivukylä i Hietaniemi 
socken jemtc biväy till Vuomajärvi. 

(5-5o km.) 
Arbetet var ej påbörjadt. 

Följande med statsbidray understödda vägarbeten hafva 
under år 11)01 blifvit kontraktsenligt fullbordade och af sty
relsen godkända, nemligen: 
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Skillinge hamn i Kristianstads län. 

Djup: 3'0 m. 

Hamnbassinen var länspumpad inom en provisorisk fåncr. 
dam och större delen af fördjupningsarbetet ntfördt. Det upp. 
tagna muddret var utplaneradt längs stranden söder om södra vå». 
brytaren. Uppmuddringen af inseglingsrännan var helt obetyd
ligt verkstäld. De till norra vågbrytarens förlängning afsedda 
träkistorna voro sänkta och försedda med stenfyllning inuti och 
utanför. Sträckstenslisten i vattengången vnr uttransporterad 
men ännu ej inpassad. Det utförda arbetet motsvarade cirka 
45 % af det hela. 

Kåsoherga hamn i Kristianstads län. 

Djup: 3'S m. 

Sedan föregående års besigtniug hade intet vidare arbete 
blifvit utfördt. Det verkstälda arbetet var dåligt gjordt och 
hade, oaktadt gifna föreskrifter, inga som helst förändringar 
härmed vidtagits. Arbetet låg nere på grund af pågående 
tvistigheter om inlösen af mark till hamnen. Det arbete, som 
utförts, men ej blifvit fullbordadt, var till men för hamnens 
bestånd, i det att väsentliga uppgrundningar hade skett och 
fortfarande påginge innanför de sänkta kistorna. För att för
hindra detta måste antingen arbetet omedelbart fortsättas och 
fullbordas eller de sänkta kistorna bortskaffas. 

Borstahusens hamn i Malmöhus län. 

B. Hamn- och brobyggnader samt vatten
kommunikationer. 

I. Hamnar. 

Södra distriktet. 

Under arbete. 

Nogersunds hamn i Blekinge län. 

' ) Djup: 2 i m. 

Det påbörjade arbetet hade afstaunat i följd af svårighe
terna att anskaffa intressenternas andel af bygguadsmedlen. 
Den enda möjligheten att kunna genomföra arbetet ansågs vara, 
om halfva beloppet af intressenternas tillskott kunde erhållas 
hos länets landsting eller hushållningssällskap. 

Kiviks hamn i Kristianstads län. 

Djup: 2-l m. 

Kaj- och fördjupningsarbetena pågingo med all kraft inom 
fördämningar. Nedpålningen af bålverkets pålar var till stor 
del verkstäld samt hammarband och ankarbjelkar under på-
läggning. Utschaktnings- och muddringsarbetena voro delvis 
utförda. 

' ) De under hamnarnes namn angifna djupsiffrorna ttro den vid stats
anslagets beviljande fastst&lda planens. Ftir hafskustens hamnar hänföra sig 
dessa siffror till hafvets medelrattenyta. 

Den 300 m. långa inseglingsrännan var upptagen till fullt 
djup. Rännan genom den inre hamnen och längs östra kajen 
hade påbörjats. Hela östra bålverkskajen var i det närmaste 
färdig. Endast cirka 15 m. af densamma återstod att utföra 
jemte bankfyllning å omkring 50 m. längd. Mot hamnens un
derhåll anmärktes, att en del stenfyllning tarfvades utauför 
vågbrytarne till skydd mot vågsvallet. 

Alabodarnes hamn i Malmöhus län. 

Djup: 26 m. 

Den 220 m. långa strandskoningen var i det närmaste 
färdig. Afschaktning och planering af strandvallen innanför 
strandskoningen och dess stensättning var ännu ej påbörjad. 
Det utförda arbetet motsvarade uugefär 75 % af det hela. Mot 
hamnens underhåll gjordes ingen anmärkning. 

Fullbordade. 

Karlskrona hamn (skeppsdocka). 

Utom de förutvarande dockorna, som befunnos i ypperligt 
skick, var en större docka under arbete med ett djup af 75 w., 
bredd af 20-8 a 25v> m. och längd af 116 m. i botten samt 
119 m. i dagen. Dockan uthugges till större delen ur berget, 
men förses med erforderligt murverk omkring dockporten, 
hviiken utföres som en flytande ponton af jern. 

Ronneby hamn i Blelänge län. 

Hamubyggnaden, ~som befunnits för trång och otidsenlig, 
skulle undergå väsentliga förändringar, hufvudsakligen för åstad-
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kommande af bättre förbindelse niellau lastkajerna och oi vanför 
varande landområde. En utvidgning var sålunda påbörjad och 
skulle en bassin bildas vester om den nuvarande lastkajen med 
ett djup af 4-:> m. och med en sammanlagd kajlägd af 270 ni., 
utförd såsom träbålverk. 

Hörviks liamn i Blekinge län. 

Djup: 1'5 ii 3'0 m. 

Den nyligen fullbordade hamnen var i godt skick nch har 
leninat ett tillfredsställande resultat. 

Ahus hamn. 

,y I i hnmnen 5'0 m. 
^ p ' { i inseglingsrännan 60 m. 

Hamnen, som för ett par år sedan ombygdes och iordning
ställdes, befatta i ett särdeles godt skick. Under året hade större 
delen af norra stranden nedom tullkammaren blifvit försedd 
nted straiidskoning. 

Hvitemblla båthamn i Kristianstads län. 

Djup: 0-9 a 3-3 no. 

Djupet i hamnen hade hållit sig väl, men visade i gattet 
benägenhet att grunda igen. Jordfyllningen bakom bålverket 
hade sjunkit ihop något och beltöfde påfyllas. Pä utsidan af 
båda hamnarmarna erfordrades rätt mycket stenpåfyllning till 
ersättning af den sten, som sjön redan utdragit. 

Ystads liamn. 

•pj- | i inloppet 5'1 a 5-3 m. 
J p | i hamnen 25 k 00 m. 

Hamnen var mycket väl underhållen, flere förslag till dess 
betydliga utvidgning hade under de sista åren utarbetats. 

Abbekus liamn i Malmöhus län. 

n i | i inseglingsrännan 4'8 m. / 
> p ' | i hamnen 30 a 48 m. 

Hamnen syntes temligen väl underhållen. Djupet var i 
allmänhet tillfredsställande, men mellan pirltufvudena låg en 
sandbank med 19 m. vattendjup. Bortmuddring af densamma 
torde för närvarande vara lönlöst arbete, då gattet vid första 
sydoststornt åter blefve sandfyldt. 

Trelleborgs hamn. 

Djup: 3'6 å 4'8 m. 

Ur östra hamnbassinen hade under året uppmuddrats om
kring 18,100 kbm. Inseglingsrännan, som i allmänhet hade 
6-o till 6-3 m:s djup, var mellan l:sta och 2:dra bojarne endast 
5-3 m. djup. Detta grund skulle nästa år bortntuddras. Hamn
armarna och pirerna voro väl underhållna. 

Skanörs hamn. 

„ . | i hamnen 2-4 a 2'7 m. 
•! "' | i inseglingsrännan 3-o m. 

Bristande hamninkomster och stadens fattigdom hade hin
drat utförandet af en del nödiga underhållsarbeten, hvadan 
hamnens byggnader befunuos vara i ganska bristfälligt skick. 

Väg- och Vattenbyggtutdsstyrelsena berättelse 1901. 

Malmö hamn och docka. 

Djup: 5'0 m. 

Den till hamnen hörande skeppsdockan, som är uthyrd till 
Kockums mek. verkstad, befann sig i fullt användbart skick. 
Utan statsbidrag pågå stora utvidgningsarbeten af hamnen. 

Vikens hamn i Malmöhus län. 

Djup: 1'8 m. 

Anläggningen, som för ett par år sedan blifvit fullbordad, 
syntes till alla delar vara väl bibehållen och underhållen. 

Höganäs hamn i Malmöhus län. 

Djup: 4'8 m. 

Vanliga underhålls- och muddringsarbeteti hade utförts och 
den straiidskoning, som skyddar det utfylda rymliga hamnplanet, 
var fullbordad och i godt skick. 

MölU hamn i Malmöhus län. 

Djup: 3'S m. 

Vägbrytare och kajer hade nödtorftigt underhållits, men 
voro bålverken angripna af röta och dessa så väl som vågbry-
tarnes träkistor derjemte skadade af hafsniasken. 

Engelholms liamn. 

Djup: 2'< m. 

Några underhållsarbeten hade icke på många år utförts, 
hvarför sjögång och flod obehindradt fått fortsätta sitt förstörelse
arbete. År 1897 hade hamnen blifvit på konkursauktion inköpt 
af enskild man, hvilken förbundit sig att på hamnunderhållet 
använda halfva hamninkomsten. Då intet intresse tor hamnen 
numera råder t orten och ej något behof af densamma före
finnes for närmaste tiden, torde hamuens sorgliga öde icke kunna 
afvändas. 

Halmstads hamn. 

Djup: 4 s a 45 m. 

Muddringsarbete för vinuande af b m. djup pågick i yttre 
hamnen. Den återstående pålningen och steufyllningen af den 
s. k. inre ledarmeu från stora vågbrytaren till stranden pågick. 
För öfrigt voro följande betydande arbeten under året utförda 
nemligen: residenskajen, yttre delen ttf södra bålverket samt 
uppntuddring af yttre hamnen till 5 ni. djup och rensning i 
rännan och elfven. 

Varbergs hamn. 

Djup: fi'0 m. 

Ett icke obetydligt fördjupningsarbete hade blifvit ntfördt, 
så att hamnen nu egde ett djup af fvu å frs in. Den på
gående hamnutvidgningcu österut utfördes inom fördämningar. 

Vestra distriktet. 
Under arbete. 

Hamnen å Stora Dyrön i Göteborgs och Bohus län. 

Arbetet var ej påbörjadt. 
4 
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Fullbordade. 

Kristinehamns hamn. 

Djup: 2'7 m. under Venerns 1. v. y. 

Botten i hamnen låg ingenstädes högre än Sjötorps sluss
tröskel. Ångbåtsbryggan var under året reparerad samt mudd-
ring utförd utmed den år 1898 utförda stenkajen. För ham
nens utvidgning hade under senare tid ett större område syd-
vest om ångbåtsbryggan inköpts. 

Karlstads hamn. 

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

Mot vattendjup och underhåll förekom ingen anmärkning. 

Åmåls hamn. 

Djup: 2-7 m. under Venerns 1. v. y. 

Vågbrytaren, som består af med sten fylda träkistor, be-
höfde ombyggas. Vid den inre södra delen af hamnen var 
början gjord till en ny kaj af sten. 

Vågbrytarna vid Vänersborgs hamn. 

Genom årets låga vattenstånd hade skolning och fogstryk
ning kunnat göras till i det närmaste ända ned till 1. v. y. 

Östra distriktet. 

Fullbordade. 

Färjestadens hamn på Öland. 

Djup: 1'8 m. 

Den norra vågbrytaren hade under vinterns lopp raserats 
af isgång, och hade inga åtgärder för skadans reparerande vid
tagits. Endast en smal ränna från haminloppet till lastbryggan 
hade erforderligt djup. För öfrigt var hamnen betydligt upp
grundad. 

Stora Börs hamn på Öland. 

Djup: 3'6 m. 

Mellan norra hamnarmen och lastbryggan hade en upp-
grundning på ända till 0-7 m. mäktighet uppstått. För öfrigt 
höll hamnen minst 3'4 m. djup. 

Jönköpings hamn. 

Sedvanliga underhållsarbeten hade utförts och anledning 
till anmärkning mot underhållet förekom icke. Många förslag 
till hamnens utvidgning hade på sista tiden utarbetats. 

Hästholmens hamn vid Ödeshög. 

Hamnbryggans yttre hörn hade blifvit skadadt äfvensom 
hörnknutarne i grundkistan. I öfrigt förefanns ingen anledning 
till anmärkning. 

Vadstena hamn. 

Endast de nödvändigaste underhållsarbetena hade blifvit 
utförda. Hamnarmarne hade på några ställen satt sig O0jj 
tarfvade påfyllning. 

Mellersta distriktet. 

Under arbete. 

Rone hamn på Gotland. 

En del sten och virke var anskaffadt. Arbetet låg nere i 
afvaktan på besked om begärd ändring i faststäld plan. 

Klinte hamn på Gotland. 

Djup: 4/5 m. 

Alla kistor å en längd af tillsammans 130 m. voro sänkta 
och granitskiften samt '/4 af kalkstensskiften utlagda. Mudd-
ring hade utförts utanför kistorna och stenkajen samt i in. 
seglingsrännan. 

Kajanläggning i Mariefred. 

Grusfyllningen var till största delen verkstäld och mudd-
ringen utanför kajlinien under utförande. 

Fullbordade. 

Visby hamn. 

Omkring hälften af de i inre hamnen tillämnade kajerna 
voro utförda och pågick uppmuddring derstädes till 3'4s ni. 
djup. I yttre hamnen hade muddring verkstälts till 5 ä 6 m, 
djup. I gattet framför pirhufvudet var djupet 6-o m. 

Tomteboda hamn på Gotland. 

Diur» ! ' »nseglingsrannan 1"2 m. 
U J u p" j i hamnen Oo a 0-9 m. 

Hamnområdet skyddades af två ofullständigt utfylda våg-
brytare af sten, nående i jemnhöjd med v. v. y. och afslutade 
med två pirkistor, hvilka befunnos vara jemförelsevis väl bibe
hållna. Vattendjupet i hamnen var 06 å O-9 m. och i in
loppet 08 ra. 

Nystrands hamn på Gotland,, 

Djup: 1'0 m. 

Hamnarmarne, som voro bygda af stenkistor med klent 
sammanhållna timmerhvarf, hade statt sig ganska bra. 

Hus hamn på Gotland. 

Djup: ro m. 

Hamnen, en god fiskhamn, var väl bibehållen. Vatten
djupet var O 7 ä 0'9 m. 
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Enköpings hamn. 

Vattendjupet längs stenkajen befanns vara 2'2 ni. och 
utanför träkajen 2v> m. Den senast bygda stenkajen hade 
tryckts utät, dock ej sa mycket, att fara för någon stor sätt
ning af densamma förefinnes. 

Tre med statsbidrag utförda hamnarbete)), hafva under är 
1<J()1 kontraktsentigt fullbordats och godkänts, nemligen: 

II. Broar. 

Vestra distriktet. 

Under arbete. 

Ombyggnad af den å allmänna landsvägen från gränsen 
mellan Bollebygd och TöUesjö socknar till Bollebygds jernvägs-
station belägna bron öfver Nolån vid Fläskjum i Bollebygds 
socken i Elfsborgs län. 

Arbetet, som utföres på entreprenad, var påbörjadt medelst 
stenuttagning. 

Fullbordade. 

Anläggning af bro öfver Klarelfven nedanför Brattmon, 
belägen å den mellan Letbacken och Brattmon fallande delen 
af väganläggning mellan Letafors i Södra Finnskoga socken 
och Brattmon i Dalby socken af Vermlands län. 

Ny skyddskista af trä, med stenfyllning och pansarklädnad 
mot strömriktningen, var uppförd till skydd mot timmer och is. 
Utfyllnad af sprängsten hade verkstälts omkring pelaren och 
östra landfästet. Emot brons underhåll förekom ingen an
märkning. 

östra distriktet. 
Under arbete. 

Anläggning af bro öfver Svartån vid färjestället Kullers-
bro i gränsen mellan Björkebergs och Ilistads socknar i Öster
götlands län. 

Endast en del sten var uttagen. 

Mellersta distriktet. 
Under arbete. 

Ombyggnad af Sundsbron öfver vattendraget i Lindes
bergs stads södra del i Örebro län. 

Arbetet var ej påbörjadt. 

Fullbordade. 

Bro öfver Karlbergs kanal. 
Bron var i godt skick. Vid inspektionen anmärktes, att å 

ömse sidor om bron pållare borde nedsättas vid kanalkanterna. 

Nedre norra distriktet. 

Under arbete. 

Anläggning af bro öfver Östcrdalelfven, vid Bastubacken 
i Mora socken af Kopparbergs län. 

Kistan för pelaren n:o 1 var sänkt på siu plats och voro 
deri nedslagna 141 pålar. Arbetet med pålningeu pågick vid 
inspektionstillfället. 

Bro öfver Ljus)u> elf rid Ljusdal i Gefluborgs län. 
Timinerkistorna till de båda mellanpelttrne voro utsatta 

och hade pålningen verkstälts i den vestra. Sten till pelarne 
var framkörd och större delen deraf huggen. 

Anläggning af bro öfver Fjällsjö df vid Sordantjäl i 
Ramsele socken af ]'esternorrkuuls (än. 

Arbetet var utfördt och ansågs kunna godkännas. 

Fullbordade. 

Bro öfver Indalselfven vid Sörc i Lits socken af Jemt-
lands län. 

Ingen anmärkning gjordes mot underhållet. 
Landsvägsbro mellan Östersunds stad och Frösön i Jemt-

lands län. 
Brobanan var sliten och behöfde repareras. De norra do

seringarna å de stenfylda baukarna tarfvade reparation på kor
tare sträckor. Jeruöfverbyggnaden kräfdc pämålning. 

Bro öfver Vikesundrt i Holms socken af Vesternorr-
lands län. 

Påloken voro förstärkta, men tarfvades ytterligare förstärk
ning af bron mot isgåug, derest ej fristående isbrytare koranie 
att anordnas. 

öfre norra distriktet. 

Under arbete. 

Anläggning af ny bro öfver Umc elf i närheten af Sten-
sele kyrka i Stensele socken af Vesterbottcns län. 

Stenarbetena voro i det närmaste fullbordade. 
Anläggning af bro öfver Norsjöån i Norsjö socken af 

Vesterbottens län. 
Arbetet var ej påbörjadt. 

Fullbordade. 

Bro öfrer Vinddelfven vid Ekorrsele i Degcrfors socken 
af Vesterbottens Uin. 

Bron var i klanderfritt skick och torde med omsorgsfullt 
underhåll ega bestånd i ännu några år. 

Bro öfver Ume elf vid Lycksele i Vesterbottens Uin. 
Anmärktes, att de smidesjemsskifvor, som på spänureglarue 

öfverflytta den af hängdockorua uppburna lasten, behöfde ut
bytas mot tillräckligt stora gjutjernsplåttor. 

Bro öfver Ume elf vid ÅskUje i Stensele socken af Vester
bottens län. 

Bron var väl underhållen. 
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Brobyggnad öfver Luleå elf vid Edefors i Norrbottens län. 
Jernkoustruktionen var nymålad. Landfästen och pelare 

befuunos vara i orubbadt skick. Smärre delar af slitbanan 
tarfvade reparation. 

Sju med statsbidrag utförda broarbeten hafva under är 
1901 kontraktsenligt fullbordats och godkänts, nemligen: 

Kanalen mellan Bäppe—Helgasjö och Toftasjö. 
Djupet i kanalledernn varierade niellau l"i och 1-g m 

Slusskammarens mur visade en bugtning utåt på 5 till (> Cln 

hvilket uppkommit under en tid af 12 år och således ej innebär 
någon omedelbar tara. Vestra landfästet till svängbron mellan 
Tolg- och Asasjöarne behöfde omläggas. 

Vestra distriktet. 

III. Kanaler och farleder. 

Södra distriktet. 
Fullbordade. 

Farled till Kristianstad (Hernestads kanal, Åhus—Kri
stianstad). 

Farledsdjupet varierade mellan l-o och 2-r> m. under m. v. y. 
Bålverket vid kajen i Kristianstad tarfvade reparation. Farleden 
användes numera, efter jernvägarnes tillkomst, så godt som 
uteslutande af en trafikant, hvilken med 2 ångslupar och b' st. 
pråmar ombesörjer fraktfarter. 

Farled på Bönneå från Engelholm tdl Sönnarslöf. 
Farledens djup varierade mellan 0-9 och 2-4 m. Den tra

fikeras nästan uteslutande endast å sträckan mellan Engelholms 
stad och hamn, å hvilken sträcka en liflig persontrafik uppe
hälles under somrarne allt sedan tillkomsten af badanstalteu 
vid Engelholms hamn. Några underhållsarbeten lära ej sedan 
godkännandet af farleden vara verkstälda. 

Farled å Rottne å. 
Denna farled, som utgöres af Rottne å mellan Ronneby 

stad och dess uthamn, har en längd af 3'9 km. Vattendjupet 
varierade mellan 2-i och 3%o m. vid 1. v. y. I hamnen, utmed 
lastbryggan befanns djupet vara 35 å 5'B m. Sedan tillkomsten 
af Mellersta Blekinge jernväg har farleden förlorat sin förra 
betydelse. Den trafikeras nu endast af helsobrunnens ångslupar. 
Hamnstyrelsen i Ronneby hade hos Konungens Befallnings-
hafvande anhållit om att få ändra åns utlopp i och för den 
nya hamnutvidgningen, som pågår. 

Farled på Nettraby å (Karlskrona—Nettraby). 
Sedan 1899 hade muddrings- och strandskoningsarbeten 

verkstälts. Djupet i farleden varierade mellan 1-8 och 2-3 m. 

Fullbordade. 

Göteborgs hamn- och elfarbeten. 
Muddiingsarbetet i infartsrännan och den yttre hamnen 

hvarest djupet enligt faststäld plan skall blifva 7-o ni. under 
ni. v. y., var till en stor del utfördt. Förstärkningen af Mast
huggskajen var under utförande och antogs blifva fullbordad 
till följande års sommar. 

Trollhätte kanal. 
En del underhållsarbeten voro utförda sedan föregående 

besigtniug, och var kanalen i fullgod t skick. 
Inseglingsrännan till Sunnanä hamn i Elfsborgs län. 
Vattendjupen voro i enlighet med gillad plan. Ångbåts

bryggan hade under året reparerats. 
Karlstads p råmkanal. 
Den under förra året påbörjade byggnaden för svängbro var 

fullbordad. En del muddringsarbeten voro dessutom verkstälda 
och slussporten reparerad. 

Norsbäckens kanal mellan Bergsjön och Hyttsjön. 
Trafiken är i det närmaste upphörd pä kanalen och vid dess 

utlopp i Bergsjön var en fast bro uppförd för väg till Näs
sundets jemvägsstatiou. 

Östra distriktet. 

Under arbete. 

Utvidgning af norra itdoppet täl Gamlebyviken (Stegeholms 
kanal) i Kalmar län. 

Arbetet var ej påbörjadt. 
Anordning af farled å Svarlän mellan Tranas köpinij i 

Jönköpings län och sjön Sömmen. 
Arbetet var ej påbörjadt. 

Fullbordade. 

Göta kanal. 
Underhållsarbeten hade verkstälts å de olika afdelningarna, 

och voro nya farleder under upptagande i sjön Viken. För att 
transportera virke från sjön Unden till Viken hade kanalbolaget 
anlagt en jernväg från Lilla Björstorps hamn till Edet med 
5 km. längd och en spårvidd af 0'6 ni. Rullande materielen 
utgjordes af ett lokomotiv och 20 lastvagnar. 

Kinda kanal. 
Kanalen var väl underhållen och i godt skick. Vanli"a 

underhållsarbeten voro utförda. 
Stångåns rätning mellan Boxen och Nyqvarn. 
Vattendjupet i gamla ån mellan de båda åomgräfniugarna 

var omkring 0,i m. för litet. Strandskoniugen var skadad och 
måste repareras a flera ställen. 

Sjön Boxens reglering. 
Den under åren 1868—1872 verkstälda rensningen i Motala 

ström i enlighet med major Grafströms förslag syntes hafva 
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gjort god verkan. Endast vid Kiiusta forna ålfiske hade en 
uppgrundniug egt rum. 

Mellersta distriktet. 
Fullbordade. 

Södertelje kanal. 
Vattendjupet var öfverallt tillfredsställande liksom uiider-

luillet. Ett par skarpa krökar hade under de senaste aren för
bättrats. 

Hjelmare kanot-. 
Ingen anmärkning förekom mot vattendjup och underhäll. 

Mellan halfslussen och Arbogaän hade stensättningen a kanal
slänterna kompletterats. 

Strömsholms kanal. 
Ingen anmärkning förekom mot underhållet. När till-

langarna det medgifva, borde kanalen förbättras i ätskilliira 
trånga sund. 

Karlbergs kanal. 
Euligt ritning skulle kaualbottueu ej ligga högre än ( H G m. 

öfver Stockholms slusströskel, men befanns den pä ett och annat 
ställe ligga något för högt. 

Farled till Enköping. 
Sedan 1898 hade ej någon muddriug skett i farleden. 

Vattendjupet varierade mellan 2'5 och 2-8 m. 

Nedre norra distriktet. 
Fullbordade. 

Farled genom Sträkvattnet i Ströms vatttulal i Jemt-
lands län. 

Farledens botten, som består af berg, visade sig alldeles 
fri från slam. Någon väsentlig anmärkning mot underhållet 
gjordes ej. 

Öfre norra distriktet. 
Fullbordade. 

Segelled till Piteå jemte lastbrygga. 
Vid verkstäld undersökning visade sig segelrännan hafva 

bibehållit både bredd och djup. Hamnbassinen var delvis upp-
muddrad till 6 m. djup. Liknande fördjupning skulle äfven 
utföras i segelrännan, sedau hamnen fullständigt uppmuddrats. 
Lastbryggan var i fullgodt skick och hade mellan denna och 
land verkstälts en fullständig utfyllning, hvarför de ursprung
ligen befintliga, för kommunikationen med land afsedda, broarne 
blifvit öfverflödiga. 

Farled till Luleå genom Tjufholmssundet. 
Farleden hade under 3 skilda perioder blifvit uppmuddrad, 

hvaraf 2 gånger med bidrag af statsmedel. Sista gången upp
rensades farleden till 7-o m. djup under 1. v. y. och med en 
botten bredd af 30 ni. 

Vid besigtningen verkstälda undersökningar visade, att en 
del smärre uppgrundningar förekomino på flere ställen i far
leden, hvarjemte bottenbredden på några ställen var något för 
knapp. Under hösten skulle de för tillfället af brutna muddrings-
arbetena fortsättas. 

Kanalisering af Kaskerströmmen mellan sjöarna Storafvan 
och Uddjaur. 

Vattendjupet i kanalen visade sig vara minst 16 m. under 
1. v. y. Vid besigtningstillfället utröntes, att tvenne stenar med 
topparna på ett djup af 1M o och l#3o m. förefunnos i farleden 
till fara för trafiken. De skulle omedelbart undanskaffas. 

C. Vattenaftappningar. 

a) För od l ingsändamål . 

Södra distriktet. 

Kronobergs län. 

Under arbete. 

Afdikniny och odling af vattenskadade marker, tillhörande 
Villtofta oclt Nöbbeleds byar i Vederslöfs socken. 

lliifviidkunalen var upptagen pä en sträcka af 1,425 ni. 
Stödjemurarna voro omsedda och här och livar försvarligt repa
rerade, men erfordrades åtskillig justering af kanaldoseringarna. 
Det utförda arbetet kunde uppskattas till omkring 50 % af 
det hela. 

Uttappnbuj af Hösjöti, tillhörande hemmanen Smedings-
måla. Gropanäs, Gropaniis Stom, Stora liusmålu, Högebo och 
Höyebomåla i Sandsjö socken samt Lilla Kösmålu, bidragna 
bostället Randö, Vrångebo, Bisterhult och Hornanäs i Linne-
ryils socken. 

Hufvudattoppet hade i nere år varit färdigt. Af 0,000 in. 
tloddiken och 1,000 m. aflednhigsdiken återstodo endast respek
tive 960 oedi 270 ui. A några ställen var sjöbotten äunu sa 
lös, att floddikena efter sista rensningen fyllts ined dy, som 
måste bortrensas. — Rik skörd hade inbergats ä hela sjöbotten. 

Sänkning af Jiössjön samt torrläggning af tattcnskadtul 
mark, tilUiörande Jiöstnåla, (Jlofslyckc, Urnhtdt och 'JYchörnti 
i Urshults socken. 

Hela arbetet var i det närmaste färdigt. En del rensningar 
återstodo dock att utföra. 

Blekinge län. 

Under arbete. 

Sänkning af Arsjön och reglering af Vicrydsån samt af-
dikning och odlbuj af mark, tilUtöramk byarne Stora och 
Lilla Arsjömåla, Vcrmansmäla m. fl. hemman i Hobg och 
Baekaryds sochiar. 

Afloppskanalcrna, omfattande sammanlagdt 3,'J30 ni. i längd, 
voro redan 1897 upptagna. Arbetet var nu afslutadt och an
sågs kunna godkännas. 

Kristianstads län. 

Under arbete. 

Sänkning af Balingslöfssjön och OtUtrpssjön samt reglering 
af Alma-ån från liättelöfs bro till Alyutstorps yvam för torr
läggning och odling af mark, tiUluirande Ottarps by i Hästvcda 
socken, Tockarp, Balingslöf m. fl. byar i Storby och Sandby 
socknar. 

Regleringen framträdde såsom ett väl utfördt och under
hållet arbete. De mindre sidoafloppen, som voro upptagna med 



30 BESIGTNINGAR Å VATTENAFTAPPNINGSARBETEN. 

en sidolutning af 1 :1 , hade dock flerestädes rasat och tarfvade 
upprensning. — Den verkstälda odlingen syntes hatVa gifvit 
goda skördar. 

Reglering af Örupsån samt torrläggning och delvis odling 
af mark, tillhörande Örups säteri i Benestads socken, Öfra-
byborgs gård och Öfraby by i Öfraby socken, Ullstorps och 
Toarps byar i Ullstorps socken, Norra och Södra Qverrestads 
byar i Qverrestads socken samt Ingelstculs gård och Ingelstads 
nygård i Ingelstads socken. 

Intet arbete var utfördt sedan föregående besigtning, men 
skulle, sedan kanalslänterna vunnit nödig fasthet, samtliga ka
naler och diken fullständigt upprensas. 

Utdikning af Efveröds mosse, tillhörande Efveröds by i 
Tryde socken och Boaryds gård i Tranås socken. 

Hufvudkanalen med en längd af 3,300 m. var upptagen, 
likaså bikanalen. Stödjemurarne hade reparerats med skolsten. 
Samtliga broar voro mer eller mindre underhaltigt utförda och 
hade ej sedan föregående besigtning blifvit förbättrade. Af 
den enskilda dikningen återstod ännu en del arbeten. 

Reglering af Norraskogsbäcken samt af dikning och delvis 
odling af mark, tillhörande byarne Öfre Stafshult i Visseltofta 
socken, Hyngarp och Qundrastorp i Vittsjö socken samt Trueds-
torp, Ristorp och Norraskog i Verums socken. 

Gräfningsarbetet i bäcken var till största delen fullbordadt. 
llågångsdikena voro till ungefär hälften gräfda. Arbetet var 
väl utfördt och ansågs utgöra ungefär 60 % af det hela. 

Reglering af Kägleån samt delvis odling af mark, till
hörande Rebbélberga, Brötagården och Månstorp i Rebbelberga 
socken, Errarp, Engeltofta, Kelliehouse, Barkåkra, Käglenäs, 
Toftakulla, Vantinge och Nådala i Barkåkra socken samt 
Backagården och Ulriksfält i Hjernarps socken. 

Arbetet var i det närmaste färdigt. Förutom en del efter-
rensningar och reparationer af slänter, återstod uppgräfning af 
bikanalerna Stathusbäcken och Allabäcken samt ombyggnad af 
den kasserade bron vid Errarp. Arbetet syntes i öfrigt vara 
omsorsfullt utfördt. 

Reglering af Rörsbäcken samt af dikning och delvis odling 
af kringliggande marker inom Rinkaby och Gälltofta byar i 
Rinkaby socken, Nymö by i Nymö socken samt Vanneberga 
by i Trolle-Ljungby socken. 

Totala längden af Rörsbäcken och de 7 stora floddikena 
uppgår till 11,623 m. Rörsbäcken var till hela längden upp-
gräfd äfvensoin tvenne af floddikena. Landsvägsbron var klander
fritt utförd, men mot egobroarna gjordes anmärkning. Det ut
förda arbetet motsvarade omkring 65 % af det hela. 

Reglering af Nedre Humlebäcken samt dermed i samband 
stående dikning och odling af sank mark inom byarne Björne
kulla, Åstorp och Vallaröd i Björnekulla socken, Goentorp, 
Kärreberga, Kärrarp, Maglaby och Bonarps utäng i Qvidinge 
socken samt Humlarp i Ausås socken. 

Arbetet var i det närmaste färdigt. En del efterarbeten, 
rensningar och reparationer återstodo. dock att utföra. Tnga 
väsentliga anmärkningar gjordes mot utförandet. 

Hallands län. 

Under arbete. 

Sänkning af Hjörneredssjön, Skällingesjön, Stegasjön och 
Storsjön samt afdikning och delvis odling af mark, tillhörande 

Hult och Tomared i Knäreds socken, Hultabyggct, Perstorps 
säteri, Eskabygget m. fl. byar i Renncslöfs socken, Timmcrhult, 
Hjörnered och Ysby gärd i Ysby socken. 

Hjörneredssjön syntes vara enligt planen fullt utgräfd och 
dess stränder odlade samt beväxta med vacker skörd. Afk/ppeil 

från de öfriga sjöarne hade redan 1899 blifvit färdiggräfda. 
Det återstående arbetet, omkring Vä af det hela, bestod i upn. 
rensning af Tomaredsbäcken, som blott delvis var upparbetad. 

Afdikning och odling af vattenskadade marker, tillhörande' 
N:ris 3 och 6 Hunestad i Huncstuds socken. 

Arbetet var ej påbörjadt. 

Vestra distriktet. 

Göteborgs och Bohus län. 

Under arbete. 

Afdikning och odling af Ejdetjämet med omkringliggande 
sänka marker, tillhörande Öster- och Vcstcr-Ejde, Nästcgärden 
Bodelen, Vik m. fl. hemman i Tanums socken. 

Arbetet med vattenafledningen var fullbordadt. 
Reglering af Qvillebäcken norr om Tufve bro samt odling 

af mark, tiWiörandc Tufve och Skandia byar i Tufve socken 
samt Skogome, Lerbäck, Trolleröd, Espet, Svensbyn, Asmund-
torp, Bärby, Säfve kyrkoby, Brunstorp, Brunstops näs, Gnnnes-
byn och Öxnäs i Säfve socken. 

Arbetet var färdigt och ansågs kunna godkännas. 

Elfsborgs län. 

Under arbete. 

Afdikning och odling af mark, tillhörande hemmanen Stora 
och Lilla Glofsbo samt Geneved i Stora Mellby socken. 

Förutom 200 m. nygräfning återstod en grundlig rensniug 
af de förut upptagna dikena. 

Reglering af Nossan samt afdikning och delvis odling af 
mark, tillhörande hemman i Brottensby, Eggvena, Fölene och 
Remmene socknar. 

Afdikningen var fullständigt och i enlighet med faststäld 
plan utförd, med undantag af några smärre ändringar, hvartill 
godkännande skulle sökas. 

Reglering af Björvattnet för odling af marker, tillhörande 
Dyrtorp, Södra och Norra Rån, Södra och Norra Spungerud 
m. fl. hemman i Färgelanda och Ödeborgs socknar. 

Vattenafledningen var i det närmaste utförd. 
Vattenafledning och delvis odling af vattenskadad mark, 

tillhörande hemmanen Gurentorp, Ölanda södra och norra 
frälsegård, Ölanda Högen, Ölanda Norregård, Starrkärr, Svens
torp och Krokstorp i Starrkärrs socken. 

Arbetsföretaget var, hvad sjelfva afdikningen beträffar, 
fullbordadt. Den vid påluummer 8 belägna bygdevägsbron var 
emellertid så illa ombygd, att den kasserades. 

Vattenafledning och delvis odling af vattenskadade marker, 
tillhörande hemmanen Assurabo, Finnabo och Klackhyttan i 
Mjöbäcks socken. 

Arbetet var anmäldt till afsyning, men var utfördt med 
betydligt mindre dimensioner än faststälda planen visade, hvadan 
en del sprängnings-, schaktnings- och ombyggnadsarbeten er
fordrades. 
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Östra distriktet. 

Östergötlands län. 

Under arbete. 

Torrläggning och odling af sänka marker till hemmanen 
Åby oeh TJlherstad i Skärkinds socken. 

Kanalerna voro fylda af vatten. Endast en del af dikningen 
syntes återstå. Arbetet låg nere. 

Jönköpings län. 

Under arbete. 

Torrläggning och delvis odling af "mark, tillhörande 1»/-
arne Hjortsjö, Tryggarp och Lufveryd samt Rydaholms kyrko-
herdeboställe af Nederleds by inom Rydaholms socken. 

Omkring 1/i af hnfvudkaualen var upptagen. 

Kalmar län. 

Under arbete. 

Reglering af Stångån mellan Storebro och Åbyboda samt 
af dikning och delvis odling af mark, tillhörande Abyboda, 
Njöhult, Falla m. fl. i Horns socken af Östergötlands län 
Bullebo, Hallersrum m. fl. i Djursdala socken, Norra Fläka, 
Södra Fläka, Hvenefall m. fl. i Södra Vi socken samt Nybble 
komministergård, Näs kyrkoherdeboställe m. fl. ängar och utgär-
dar inom Vimmcrby landsförsamling äfvensom Vimmerby stad. 

En del mindre rensningsarbeten återstodo, för att arbetet 
skulle blifva färdigt. 

Sänkning af sjön Nejern samt afdikning och odling af 
vattenskadade marker, tillhörande byarne och hemmanen Veder-
hult, Träda, Östrahult och Brevik i Hvena socken samt Lönn-
hult, Fagerhult, Skinshult, Bergebo och Hågerums fideikommiss 
med Ekenäs i Kristdala socken. 

Arbetet var färdigt, men tarfvades en del reusningsarbeten, 
innan det kunde godkännas. 

Reglering af Emån emellan Lixhult och Snuggedamm för 
torrläggning och odling af sänka marker, tillhörande Torp, 
Virstad, Högmossehult, Ekenäs, Yttre Valåkra, Melby, Val-
äkra, Drageryd och Stora Hanåsa i Högsby socken samt Lix
hult i Fogelfors socken.-

Under året hade intet arbete utförts. För företagets full
bordande återstodo ännu åtskilliga arbeten. 

Upprensning af Trändeån samt afdikning och odling af 
mark, tillhörande Bota och Hultsnäs i Långemåla socken samt 
Stora och Lilla Alébo, Gillberga och Ruda i Högsby socken. 

Arbetet, som var anmäldt till afsyning, visade sig, hvad 
hufvudkanalens botten beträffar, på åtskilliga ställen ej vara 
utförrdt till föreskrifvet djup, hvarför arbetet ej kunde god
kännas, förr än detta fel blifvit afhjelpt/ 

Afdikning och odling af sänka marker, tillhörande hem
manet Gökhult i Fliseryds socken. 

Alla afloppskanalerna voro upptagua, äfvensom en del af-
ledningsdiken. Det utförda arbetet motsvarade omkring 93 % 
af det hela. 

Sänkning af Oräsdalssjön, Torskemålasjön och Sjömäla-
sjön samt afdikning och odling af mark, tillhörande byarne 
Torskemåla, Kolningsmåla, Gräsdal, Sjömåla, Haltemdla, 
Svensboryd och Bäckebo N;o 3 i Bäckebo socken. 

llufvudkaiialeu var upptagen till Sjömålasjön och af bi-
kanalen återstod blott en obetydlig del. Det utförda arbetet 
tillsammans med den fullbordade invallningen af Snärjebäcken 
utgjorde omkring 70 % af det hela. 

Sänkning af Sjöbosjön samt afdikning och, odling af mark. 
tillhörande Östra ocli Västra Sjöbo, Körningshven och Morebo 
i Kristralla socken samt StenhroJwIt och EshUshult i Bäckebo 
socken. 

Hufvudkanalen, som liar en längd af cirka 2,600 m., var 
i det närmaste färdig och dikningen var påbörjad. Omkring 
!X) % af arbetsqvantiteten var utförd. 

Siinkning af Skårebosjön samt afdikning ocli odling af 
mark. tillhörande Brändetorp, Kolaretorp, Slättningeliygd och 
kronodomäneti Skårobo i, Kristvalla socken. 

Omkring lJ0 "„ af arbetet var utfördt. Endast fördjupning 
af kanalen ofvanför sjön samt upptagning af tre mindre diken 
återstodo att utföra. 

Afdikning och odling af vattenskadad mark. tillhörande 
hyam<> Flyeryd. Lönnemålu och Svärdsmåla i Kristianopcls 
socken af Blekinge län samt Karhho K:is 2 och H i Thorsås 
socken af Kalmar län. 

Endast en del rensningsarbeten återstodo att utföra. 
Afdikning och odling af vattenskadade markei; tillhörande 

byarne Gårdby, Torp, Ullevi och Öfre Åhlsbäck i Gårdbi/ 
socken, Skarpa Alby i Sandby socken samt BbUingc, Dörby 
och Bostorp i Norra Möckleby socken. 

Arbetet var i det närmaste färdigt. Endast ea kortare 
sträcka af hnfvudkaualen skulle upprensas och omkring 200 ni. 
afledniugsdiken gräfvas. 

Sänkning af Applerumsån i och för torrläggning och odling 
af mark å egorna till Öfraby, Ryd, Fastlycke och Ekaryd i 
Söderåkra socken samt Applerum, QviUa, Hulubäck och Gullabo 
i Torsäs socken. 

Arbetet var päbörjudt på flere ställen. 
Sänknhig af sjön Smälten för torrläggning och odling af 

mark, tillhörande Smälterum, Arhult och itulragna militiebo-
stället Hvcningehnlt i Döderhults socken samt Hdlersmäht, 
Bockara ocli Hyltan i Mörlunda socken. 

Hufvudkanalen, som mäter 3,120 in. i längd, samt sido
kanalen, med en längd af 1,480 m., voro i det närmaste full
bordade. Omkring 10 % af arbetet återstod att utföra. 

Skaraborgs län. 

Under arbeto. 

Afdikning och odling af vattenskadade marker, tillhörande 
kronodomänen Munstorp i Asaka socken, säteriet Ölttnda samt 
Krogstorp i Istmms socken, Etiksberg, Hökaberg, Stora Mos
sen, Sanna Lillgtmhmirken och Höknskog i Ledsjö socken. 

Sedan sistlidna årets inspektion hade intet blifvit utgjordt 
företaget. 

Mellersta distriktet. 

Stockholms län. 

Under arbetn. 

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

Arbetet var färdigt och ansågs kunna godkännas. 
Sänkning af sjöarne Långrosen, Södersjön och Tomtasjön 

samt afdikning och delvis odling af mark, tillhörande hemmanen 
Tomta, Uthundra, Krogsbol, Ilsholmen, Brännbol, Virö och 
Eke i Roslagsbro socken. 

Arbetet var utfördt och skulle godkännas, så snart räken
skaperna derför blifvit granskade. 

Afdikning och odling af egor, tillhörande Stutby, Sund-by, 
Aska, Frölunda och Nyboholm i Sorunda socken. 

Omkring 80 % af arbetet var färdigt och väl utfördt. 
Afdikning och, odling af egor, tillhörande Lilltorp, Tomta. 

Östernäs, Vesternäs, Vreta och Uppnäs i Bådmansö socken. 
Hufvudkanalen var delvis färdig och sidokanalerua helt och 

hållet utgräfda. Omkring 75 % af arbetet var verkstäldt och 
ordeutligt utfördt. 

Afdikning och odling af egor, tillhörande Loskälfva, Nyc-
kelby och Skjulsta i Lohärads socken. 

Arbetet var färdigt och ansågs kunna godkännas. 

Vpsala län. 

Under arbete. 

Förbättradt vattenaflopp genom odlade egor till Skäfve, 
Vallby, Skälsta, Lunda, Plenninge, Knifsbrunna, Vedyxa, Bohlsta 
och Angelsta byar inom Vaksala och Danmarks socknar. 

Arbetet var nästan färdigt. Endast en del rensningar samt 
ombyggnad af en landsvägsbro återstodo. Cirka 90 % kunde 
anses färdigt. 

Södermanlands län. 

Under arbete. 

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

Företaget syntes vara misslyckadt. Cirka 55 % af arbetet 
var utfördt för en kostnad af omkring 42,000 kr. Hela kost
naden är beräknad till 45,300 kr. De utförda arbetena hotades 
med ras, hvaremot åtgärder skyndsamt måste vidtagas. Arbets
ledningen syntes vara underhaltig. 

Torrläggning och odling af Strökärren, tillhörande Hög
berg, Ingclstorp, Ruäbäcken, Valla och kronodomänen Myrkärr 
i Sköldinge socken, Eriksbergs fideikommissegendom, Jälksätor 
samt komministerbostället Laggarhult i Stora Malms socken 
äfvensom Fjéllskäfte fideikommissegendom och Ekeby i Lerbo 
socken. 

Företaget syntes vara misslyckadt, ty trumman för hufvud-
aHoppet under statens jernvägar låg så högt, att ofvanliggande 
marker ej kunde nöjaktigt afdikas. Kostnaden för trummans 
omläggande, hvilkens omläggning ej tagits i betraktande vid 
förslagets uppgörande, ansågs uppgå till cirka 17,000 kr. Sedan 
föregående år hade föga arbete blifvit nedlagdt. 

Gotlands län. 

Under arbete. 

Afdikning och odling af Bonc myr, tillhörande hemmanen 
Sindarfve, Tjengdarfve, Lindvide, Likmide, Kodings och Hulta 

samt lägenheten Bom myr i Hemse socken, Davide, AV 
Prostgården, Autsarfve, Hägdarfve, Lillgårds, Findarfve oc/( 
Burgc samt lägenheten Bone myr i Bonc socken, Sallmunds, 
Vesterluus och Gaune samt lägenheten Bone myr i Burs socken. 

Samtliga kanaler voro färdiggräfda. Ånednings- och af-
skärningsdikena återstodo att utföra, men ämna intressenterna 
söka blifva befriade från detta arbete, emedan de anse dessa, 
diken komma att mera skada än gagna. 

Afdikning och delvis odling af Sundermyr jemte kringlig. 
gande sänka marker, tUUtörande hemmanen Skymnings, Licked-
arfve, Medebys, Orodda, Annexhemmanet, komministerbostäJlct 
Hessle, Nors, Mölncr och Utöga i Fleringe socken. 

Arbetet var färdigt och ansågs kunna godkännas. 
Afdikning och delvis odling af mark, tillhörande hemmanen 

Autsarfve, Botlia, Mårtens, Sindarfve, Frindarfre, Smiss, Half-
vans och, Hägulds i Gärda socken samt Bara i Etelhems socken. 

Arbetet var färdigt och ansågs kunna godkännas. 
Utdikning och odling af Hemmyr jemte omgifvande sänka 

marker, tillhörande hemmanet Kullans i Gerums socken, hem
manet Burge och indragna häradshöfdingebostället Skogs N:o ] 
i Levede socken samt hemmanet Öfverburge i Fardhems socken. 

Arbetet var till största delen utfördt. Utförandet var godt. 

Fullbordade. 

Utdikning af Vidängs myr i Follingbo m. fl. socknar. 
En del rensningsarbeten hade utförts under åren 1900 och 

1901. Dikena i öfre delen af företaget hade stått sig bra, men 
behöfde nedre delen af hufvudkanalen upprensas. Dikningen 
syntes hafva uppfyllt sitt ändamål. 

Afdikning af Tenglings myr i Stånga och Etelhems socknar. 
Rensningar erfordrades och behöfde utloppet, som ligger i 

berg, samtidigt fördjupas, för att rensningen skall komma till nytta. 
Afdikning af Stånga och Visne myrar inom Stånga, Linde. 

Fardhems, Hemse, Bone och Burgs socknar. 
Hufvudafloppet var i godt skick, men behöfde kanalerna i 

myren rensas. Myren var ej väl odlad. 
Afdikning af Akebäcks myr inom Akebäcks, Borna. Björka 

och Valls socknar. 
Kanalerna, som enligt uppgift rensades hvart 5:te år, voro 

i godt skick, samt syntes uppfylla sitt ändamål. 
Afdikning af Åkelösa myr i Etelhems socken. 
Kanalerna, som hade rensats under år 1900, voro i mycket 

godt stånd. Myren var vackert odlad. 

Västmanlands län. 

Under arbete. 

Torrläggning och odling af marker, tillhörande byame 
Tengesbo, Ginka, Offerbo, Upplanda, Rickebo, Stärte. Buddbo 
samt Vestra och Östra Horsskog i Östervåla socken. 

Företaget var nästan färdigt, men åtskilliga rensningar 
behöfde verkställas. 

Utdikning och odling af marker, tillhörande by ar ne Bad
mössa, Nickelsbo, Kroksbo, Blomsterängen och Rosendal i 
Enäkers socken. 

Omkring 90 % af arbetet var utfördt. 
Sjön Hallarens sänkning samt afdikning och odling af 

mark, tillhörande byar och hemman inom Enåkers, Möklinta 
och Sala socknar. 
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Arbetet, som syntes vara väl ledt, pågick med god fart. 
utloppet frän sjön var nästan fullbordadt och sjöns vattenyta 
hade redan sänkts med cirka 1-5 ni. Muddring pågick i vestra 
delen af sjön. 

Uttappninij och torrläggning af Klasbomyren samt afdik
ning och odling af mark, tillhörande byar och hemman inom 
gala, Norrby, Vester-Löfsta och Enåkers socknar. 

Cirka 80 % af arbetet var utfördt, deribland hufvndafloppet. 
sa att sjön blifvit uttappad. 

Sala damms uttappning och torrläggning samt reqlcring 
nf åsträckan uppåt Kyllinge qvam i och för afdikninq och 
odling af marko- inom Sala stads omrwh samt Sala och Norrby 
socknar. 

Omkring 24,500 kbm. jord var upptagen i kanalerna. Hela 
massan är beräknad till 173,840 kbm. En brobyggnad vid Bala 
hytta hade rasat och kasserades grundläggningen för densamma. 
Arbetsledningen var ej fullt tillfredsställande. 

Afdikning af vattenskadad åkerjord, tillhörande byarne 
Sensta och Rabbsta, Munktorps kyrkolierdrboställe och krono
domänen Granin/ i Munktorps socken. 

Cirka 80 % af arbetet var utfördt och utan anmärkning. 

Nedre norra distriktet. 

Kopparbergs län. 

Under arbete. 

Reglering af Hornåalsån samt afdikning och odling af 
egor, tillhörande Ingeborgsbo och Rossberga byar i By socken. 

Hufvudafloppet var nedifrån upptaget pä en sträcka af 
700 ni. och pågick arbetet i detsamma samt i en af sidograf-
varua. Arbetet gaf ej anledning till anmärkning. 

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. 

Arbetet var färdigt och ansågs kunna godkännas. 

Öfre norra distriktet. 

Vesterbottens län. 

Under arbete. 

Uttappning af Ratuträsket, tillhörande Ratu, Djekneboda, 
Floremark och Nyvik i Bygdeå socken. 

Arbetet hade kraftigt bedrifvits sedan föregående ars be-
sigtning och var nu färdigt och i överensstämmelse med den 
faststälda planen, med undantag af att sidolutningen i aflopps-
kanalen var tagen till 1:1 i stället för 1 : 1V2, men pä grund 
af jordens fasta beskaffenhet ansågs den brantare tagna sido
lutningen vara tillfyllest, hvarför företaget förordades till god
kännande. 

Väg- och VcUtenbyggnadtstyreken» berättelte 1901. 

b) För minskning af frostländighet. 

Södra distriktet. 

Kronobergs län. 

Under arbote. 

Utdikning af frostförawle mark. tillhörande hemmanen 
(Jrhihvlf. Mjäryd och Rishult i Traheryds socken. 

lliifviidkaualcn var fiirdig och hade sedan föregående år 
rensats. Af bikaualerna voro omkring 2,800 ni. upptagna. En 
del smärre an märkningar gjordes. 

Vestra distriktet. 

Elfsborgs län. 

Under arbete. 

Utdikning af frostförande mossar, tillhörande hemmanen 
Tommared och Nittorp i Nittorps socken. 

Dikningsarbete var utfördt å 2f>0 m. längd. 
Afdikning af frost förande mark. tillhörande Gisslarp, Haga 

och Tommared i Nittorps socken samt Andlaho o,h Yttcrhaga 
i Tranemo socken. 

Omkring 30 "lU af arbetet ansågs vara utfördt. 

Veimlands län. 

Fullbordade. 

Utdikning af Getkärn i Sunne socken. 
llensning af kanalerna utföres i regel hvartnnnnt år. Mot 

underhållet gjordes ingen anmärkning. 
Utdikning af Leruds- och Mölnerudstjärnama samt vatten

skadade egor rid Önneby och Ohleby i Fryksände socken. 
Utloppen tarfvade grundliga rensningar. 
Rätning och uldikuing af Grytteruds och Toby clfrar 

samt utdikning af 1? st. myrar, tillhörande hemmanen Öfra 
Slolnjn, Salungen, Bjurbuken, Löfnäs. Nästorp. Humsjön och 
Öfre Fjell i Magneskogs socken samt Toltan i Brunskogs socken. 

Genom flottning, som årligen bedrefs a (Jrytterudselfven, 
hade åbädden blifvit skadad. I Humsjön hade en damm utan 
tillstånd blifvit uppförd. De besigtigade myrarne voro delvis 
väl underhållua, men tarfvade somliga grundliga rensningar. 

Utdikning af Backakärn i Sunne socken. 
Hvarje år utföras rensningsarbeten. Emot underhållet var 

intet att anmärka. 
Utdikning af Persmyren å hemmanet Narkstad egor i 

Arrika socken. 
Dikesdimensionerua syntes vara tillräckliga, ehuru bottnarne 

voro tuf- och gräsbevuxna. 
Utdikning af 24 st. smärre myrar, tillhöraiule hemnuiwn 

Bjnrbäcken, Djupdalen, Danielstorp, Humsjön. Slobyn, Lätt
viken. Vivikcn, Löfniis, Finntorp, Uytternd, llrakerud, Fjell 
och Rien hu>m Magneskogs socken. 

flertalet myrar voro hjelpligt torrlagda; ii några tavfvjides 
dock grundliga rensningar. 

Sänkning af Nedra Hurrsjbn i Töcksmarks socken. 
Det år 1874 beviljade auslaget hade sedermera blifvit in

draget på grund af Hofrättens utaf Kongl. Maj:t faststälda dom 
år 1880, genom hvilken dom (sjösänkningen förvägrats. 

6 
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Sänkning af Hänsjön i Fryksämlc sockan. 
Den årligen i vattendraget förekommande flottniiigeu hade 

orsakat en del utskärningar å sidoslänterna. Vid utloppet ob
serverades sjunket virke. Emot underhållet i öfrigt förekom 
ej anmärkning. 

Utdikning af Kjellkerudssjön, Bondkärns-, Stensgards-, 
Ånnebohlsmossarne samt Långmyr ar ne, tillhörande hemmanen 
Kjellkerud, Stensgård, Utterbyn, Röbjörkeby och Önne. by i 
Fryksände socken. 

Utloppet från Kjellkerudssjön var tillfredsställande bibehållet; 
deremot tarfvade utdikningarna af mossarne och myrarne grund
liga rensningar. 

Utdikning af Hvit-, Olera-, Kalfskinns- och Snarmyrarna, 
Örkärnet och Bäckängen, belägna å Sörmarks och MUlmarhs 
hemman i Östmarks socken. 

Underhållet syntes blifva skött på ett tillfredsställande sätt. 
Utdikning af Helgeby mosse jemte rätning af Magebäcken 

i Silleruds socken. 
Grundliga rensnirigsarbeten voro erforderliga. 
Utdikning af Bergerudsmossen vid Bergcrud i Holmedals 

soclcen. 
Utdikningen var väl underhållen. 
Upprensning af Karlandabäcken vid Bjerns by i Karlanda 

socken. 
I öfre delen af bäcken syntes rensningar erforderliga. 
Sänkning af sjön Ulla Emsen och uttappning af LUlsjön 

och Markvattensjön i Grums socken. 
Underhållet var omsorgsfullt skött. 
Sänkning af Bjur sjön samt utdikning af myrmark vid 

Sörmarkssätter ä hemmanet Sörmark i Östmarks socken. 
Underhållet var väl skött. 

Östra distriktet. 

Jönköpings län. 

Under arbete. 

Afdikning af frostförande mossar, tillhörande Björna
holmen, Önnarp, Långaholmen och Slättefall i Norra Sandsjö 
socken. 

Ett par kortare dikessträckor återstodo att gräfva, och en 
del efterrensningar att utföra. 

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

Af arbetet återstod omkring 15 %. 
Reglering af Vesterän och utdikning af frostförande 

mossar, tillhörande Bröttjaryd, Bro, Södra Hestra kyrko
herdeboställe, klockaregård och fattiggård, Vestra Hyggås. 
Prippcbo, Stora och Lilla Markebäckshult, Bosön och Södra 
Oxås i Södra Hestra socken, Södra och Norra Stafås, Stcn-
brohult, Betorp, Burseryds kyrkoherdeboställe och komminister
boställe, Bilgärden, Södra Frostnäs, Helgarem, Ytter-, Mellan 
och Öfvcr-Lida i Burseryds socken samt Samseryd, Vestra 
Kalset och Stenbasteryården i Villstads socken. 

De i förslaget för första arbetsåret upptagna arbetena 
voro nästan färdiga. Derjemte var omkring 26 % af andra 
årets arbetsqvantitet utfördt. 

Utdikning af frostförmule mossar, tillhörande byarnc 
Hörda, Skaftarp och Långstorp i Rydaholms socken. 

Omkring 70 % af arbetet var utfördt. 
Utdikning af frostförande mossar, tillhörande Stora och 

Lilla Yboholm, Lönhult, Holstcryd, Granskatte]mit och Sa,ley,"ls 

i Norra Sandsjö socken. 
Omkring 8,000 m. diken voro gräfda, hvilket motsvarade 

ungefär 60 % af det hela. 
Utdikning af frostförande marker, tilUiörand^ säteriet 

Turbyholm i Norra Sandsjö socken. 
Sammanlagdt var 60 % af hela arbetsqvantiteten utförd. 
Utdikning af frostförande mossar, tillhörande Djurseryi], 

Djufvanas och Slätthult i Norra Sandsjö, Björkö och Näfvel-
sji) socknar. 

Hufvudkanalerna voro i det närmaste upptagna och af de 
mindre dikena omkring 1,000 m. gräfda. Sammaulagdt var 
ungefär 60 % af hela arbetet utfördt. 

Utdikning af frostförande mossar, tillhörande Ahnestorp, 
Helgarp, Hiäu, Lunden, Johansberg, EskUsbo och Flata inom 
Kållerstads socken samt Karaby och Billarp inom Ahs socken. 

Omkring 10 % af arbetet var utfördt. 
Utdikning af frostförande mossar tllhörande Hästcryil, 

Ön och Jonsbo i Malmbäcks socken. 
Det utförda arbetet motsvarade omkring 25 % af det hela. 

Fullbordade. 

Afdikning af icke odlingsbara delar af Rye mossar, tdl 
hörande Hjeltaryds hemman i Myresjö socken samt Frishitlfa 
hemman i Näsby socken. 

Afdikningen tarfvade grundlig rensning. 
Afdikning af mossar invid Bjelkarumsån, hörande till 

liemmanen Ryd, Vimmarp, Nyboda, Gripslund, Husnäs Skatto
gård och Husnäs säteri inom Karlstorps socken samt Näs 
och Bjclkarum inom Kråkshtdts socken. 

Såväl hufvudaflopp som diken erfordrade genomgående 
rensning. — Afdikningen hade medfört tydlig minskning i 
frostländigheten. 

Afdikning af frostförande mark, tillhörande Hjelmsus och 
Göljamålen i Säby socken samt Komas, Vivastds och Gåreho 
i Frinnaryds socken. 

Samtliga kanaler voro förfallna och behöfde fullständigt 
upprensas. 

Torrläggning af nordöstra delen af Store mosse, belägen 
inom Stråkeveds och Svanö hemman af Käfsjö socken samt 
Häradsö, Nässja, Ledas och Galtås hemman i Åkers socken. 

Samtliga frostkanaler voro rensade en gång sedan afsy-
ningen, men tarfvade åter en del rensningar. Odlingskanalerna 
voro deremot väl underhållna. 

Torrläggning af frostförande marker vid Bratteborg i 
Byarums socken. 

Omkring '/s ftf l ' e n utdikade arealen var odlad. En upp
rensning af dikena var välbehöflig och skulle inom kort verk
ställas. 

Utdikning af frostförande mossmark, tillhörande egendomen 
Stora Hultrum inom Vireda socken. 

Dikena befunnos vara i godt skick. 
Utdikning af mossar, tillhörande hemmanen Mölnehult, 

Mossebo, Tranebo och Mångarebo i Våthults socken. 
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Ingen rensning liade egt rum sedan afsyniugen ocli var 
derför nu välbehöflig. 

Utdikning af Gullarps mosse under E.ällundu säteri i 
jCärda socken. 

Dikena hade väl underhållits. Mossen e"es numera af 
KiUlunda torfströfabrik. 

Afdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanen 
Södra Sprottcbo, Ubbäs, Ingelsbo och Uedenstorp i Båraryds 
socken. 

Dikena voro delvis rensade. Genom afdikningen hade frost-
ländigheten betydligt minskats. 

Kalmar län. 

Under iirbete. 

Afdikning af frostförande mark inom Brantestads by i 
Frödinge socken. 

Omkring 70 % af arbetet var utfördt. 
Afdikning af frostförande mark, tillhörande hemmanen 

och lägenheterna Ngdal, Ängedal och Munstorp, lydande un
der Kulltorps säteri i Tunu socken. 

Arbetet hade ej påbörjats. 

Skaraborgs län. 

Under arbete. 

Fullbordande af afdikning af frostförande mossar, till
hörande egendomen Långholmen i Luttra socken. 

Omkring 85 % af arbetet var utfördt. 
Afdikning af Storemossen, tillhörande Byholms gärd i 

Reatebergs socken samt hemmanen Mossebo, Löfbrålen och 
Gräskärr i liansbergs socken samt Gäddenästorp i Ekeskogs 
socken. 

Arbetet var påbörjadt. 
Utdikning af den s. k. Öjemosscn, tillhörande Främme-

stads gods i Främmestads socken och hemmanen Djupedal 
och Åras i Träkorna socken. 

Arbetet var påbörjadt. 

Mellersta distriktet. 

Stockholms län. 

Under arbete. 

Sänkning af sjöarna Falken, Trehörningen och Fyrsjön 
samt afdikning af närbelägen frostförande mark, tillhörande 
Sättra by i Edsbro socken, egendomen Ekebyholm i Jiimbo 
socken samt Hållsta, Krogsta och BAby byar jemtc Kristine-
holms gård i Lohärads socken. 

Arbetet var väl skött och omkring 50 % af det hola var 
utfördt. 

Vestmanlands län. 

Under arbete. 

Afdikning af frostförande mark, tillhörande skogsskiftes-
laget Åby hamn, omfattande hemmanen Åby, Hof, Svingbol-
stad, Espenbo och Mårtsbo samt kyrkoherde- och komminister
boställena i Östervdla socken. 

Företaget var i det närmaste färdigt. 

Nedre norra distriktet. 

Kopparbergs län. 

Under arbete. 

Torrläggning af den s. k. Digermyren inom egor till 
En vikens kyrkoby och Klockarnas by uti Envikens socken. 

Arbetet var knappast påbörjadt. 

Gefleborgs län. 

Under arbete. 

Reglering af llulån samt afdikning af frostförande mar
ker, tillhörande Sundvallens, Nybovallens, Norvallens, Backar
vallens och Näsvallens fäbodlag inom Ljusdals och Färila 
socknar. 

Större delen af arbetet var utfördt. 
Afdikning af frostförande mossar, tillhörande byarne Östra 

och Vcstra kyrkobyn, Bunemo och Sunnanåker i Alfta socken. 
Arbetet var färdigt ocli ansågs kunna godkännas. 
Sänkning af Trolltjäru sami reglering af Tegelbruks- och 

Vestermursbåckame för torrläggning af frostförande marker, 
tillhörande byarne Öfperhärde, Flintebo, Skräckmyra, Vcstanås, 
Lomsheden, Jläcldinge, Un. Stocksbo och Mackmyra samt 
Forsbacka bruk och Kungsladugården Vall i Valbo socken. 

Endast tvenne kanaler äterstodo att griifva, hvarjemte en 
del efterrensningar tarfvades. 

Sänkning af Bysjön, Östersjön, Karrissjön, Buksjön och 
Björksjön för torrläggning af frostförande sankmarker, till
hörande byarne Högnäs, Vindböle, Gisselbo, Mälbo, Byn, 
Öster- och Vestcrbyggebo, Bångsta, Vall, Brunn, Backa, Svarte, 
llaget. Sundby, Oppåker, Älbo, Klappsta, Vreta, Basbo, Öster-
bor, Österungc och Fernebo prestbol samt Gysinge bruks all
männing inom Hedesunda ocb Öster-Ferncbo socknar. 

Alla sjöarne voro säukta och tillstötande kanaler voro under 
arbete. 

Sänkning af Ldngsjön samt utdikning af frostförandc 
marker, tillhörande byarne Vcsterbor, Vcstanhede och Sisbo i 
Öster-Fernebo socken. 

Arbetet var färdigt och utfördt i enlighet med faststäld 
plan. 

Sänkning af Lillbotjärn samt afdikning af frostförande 
marker, tillhörande byarne Koldemo i Arbrd socken samt 
Vexsjö och Roste i Bollnäs socken. 

Endast en del efterrensningar äterstodo att uttöra. 
Sänkning af Vcstra Losjön samt torrläggning af frost

förande mark, tillhörande byarne AUibo, Marbäck, Trönbyn, 
Nygården, Binga, Långvinds bruk, A, Soarfvcn, Boda, Vad, 
Kungsgården, Näsbyn, Löfsjö, Bemsta och Närbyn inom 
Norrala socken. 

Hufvudafloppet var upptaget och en del öfriga diken voro 
under arbete. 

Fullbordade. 

Utdikning af Näpptjäx i Roste by i Bollnäs socken. 
Företaget, sora var anmärkningsfritt underhållet, Uado 

gifvit anledning till betydande odling. 
Utdikning af Gräs- och Kåbbängsmyrarna i Flåsta by 

i Arbrd socken. 
öfre delen af hufvudkaualen äfvensom bikanalerna behöfde 

rensas. Företaget hade väl uppfyllt sitt ändamål. 
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Utdikning af Buller- och Botjärnarna i Säljestads by af 
Jerfsö socken. 

Företaget, som åstadkommit odling längs större delen af 
sin omfattning, var väl underhållet. 

Utdikning af Håckbo- och Teftjäm samt Långmyren, 
tillhörande Sörby by i Jerfsö socken. 

Frostläudigheten var ej minskad, öfversvämningar lore-
koinmo, till följd af att hufvudafloppets ursprungliga dimensio
ner voro för små samt underhållet i sin helhet värdslösadt. 

Utdikning af Åsbo ängar, tillhörande Åsbo byamän i 
Jerfsö socken. 

Mot underhållet förekom ej anmärkning. En^stor del af 
utdikningen hade uppodlats. 

Utdikning af Bensmyren, tillhörande Tå och Myra byar 
i Jerfsö socken. 

Upprensning af kanalerna hade verkstälts innevarande år, 
juen ytterligare rensningar behöfde göras. En del af utdik-
ningsområdet hade uppodlats. 

Utdikning inom Boda och Sjövesta byar i Jerfsö socken. 
Dikningsföretaget, som medfört talrika odlingar, var icke 

förty skäligen dåligt underhållet. Genomgripande rensningar 
och reparationer voro behöfliga. 

Utdikning inom byarne Sjöbo, Kafven, Åkern och Kolsvedja 
i Ljusdals socken. 

Företaget hade verksamt bidragit till frostminskningen och 
törauledt vidtomfattande odlingar. Underhållet var nöjaktigt. 

Utdikning af Klösbomyren vid Klösbo i Ljusdals socken. 
Företaget var nöjaktigt underhållet och hade gifvit anled

ning till en del odling. 
Utdikning inom Kallmyrs- ock Ygsbyn i Färila socken. 
Anmärkning mot underhållet förekom ej. Afsevärd odling 

liatle verkstälts å afdikningsområdena. 

Utdikning vid Svartån och af Köl-, Bäck-,' Greuts-, 
Freutz-, Torrand-, liå-, Storäng-, Lapp- och Skrytesmyrarna, 
tillhörande Storbyn, Stocksbo, Svedja, Hyltebo m, fl. i Färila 
socken. 

Det vidsträckta företaget hade föranledt omfattande od
lingar med goda resultat. Underhållet var delvis nöjaktigt. 
Dock tarfvades flerestädes grundliga rensningar. 

Utdikning af Jsbosjön i Delsbo socken (Guddängarna, 
Gåssjön, Skogssjön, Strand- och Sättjärasjöarne, Elkelsbo-
och Tolbotjämarna, Lumpän, Venästjärn, Elfve- och Isbo-
sjoarne samt Gräbban, tillhörande Sannäs, Sjömyra, Afva, 
Näsby, Nyåker, Hagen, Slättäng, Bredåker, Myra, komminister
bostället Vitterarf, Byn, Ede, Lund, Sättjära, Sunnansjö, Skog, 
Östra Tolbo, Tjärnmyra, Jobsmyra, Norrberg, Ofvanåker, 
Vharlottenberg, Ås, Östansjö, Klubbo, Vestra Tolbo, Vesteräng, 
Wij, Tomta, Bjusnäs, Mora, Kila, Näset, Edsäng, Sjulgård, 
Backen, Björka, Gräbban, Svala, Fjärdsätter, Valloget, Stömne 
och Vestra Berge). 

Det vidtomfattande företaget, som medfört förutom frost-
niiuskuing äfven betydande afkastning af sjöfoder (s. k. fräken), 
var öfver hufvud taget ganska väl underhållet. 

Utdikning af Ytterhafrasjön vid Ytterhafra by i Bjur-
åkers socken. 

Företaget hade under år 1895 undergått fullständig upp
rensning, men var nu i bebof af förnyad sådan. 

Utdikning af Svedjetjärn, tillhörande Svedje och Kyrkbyn 
i Hassela socken. 

Företaget var väl underhållet. 
Utdikning af Östra och Vestra Kölsjöar ne med myrar 

tillhörande Kölsjöns by i Hassela socken. 
Företaget var nödtorftigt underhållet. 

Vestemorrlands län. 

Under arbete. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande byarne 
Tåsjö Vestra, Skänknäsberget och Brattbäcken i Tåsjö socken 

Af företaget, som omfattar utgräfning af 14,133 m. diken 
hade cirka 3,000 m. blifvit upptagna. 

Utdikning af frostförande marker inom Tåsjö by i Tåsjö 
socken. 

Arbetet var färdigt. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmautt 

Vike i Tåsjö socken. 
Af de 2,504 m. diken, som skulle upptagas, voro oinkiiij.r 

1,000 m. färdiga. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Sunds 

by i Bodums socken. 
Af hela arbetet återstod ungefär 2/ä. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande Gideå Ig 

i Bjöma socken. 
Ungefår 1/t af dikningen var färdig. 
Utdikning af frostförande mark, tillhörande byarne Smeds

byn, Norrbrynge, Högbyn och Stensöden i Arnäs socken. 
Arbetet var anmäldt till afsyning, men kunde ej godkännas, 

då dagbreddeu för afiedningsdikena, på grund af misstag, tagits 
för knapp. 

Sänkning af Bölesjön för torrläggning af frostförande 
mark, tillhörande Sunnansjö, Svarfvareböle, GÖkböle, Svakri 
och Vestansjö byar i Hässjö socken. 

Afloppet från Bölesjön var färdigt och arbetet å landsvägs
bron öfver sjöns utlopp påbörjadt. Mot detta senare gjordes 
en del aumärkningar. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Ensillre by 
i Borgsjö socken. 

Hufvudafloppet var till mer än hälften utfördt samt nedersta 
sidodiket fullbordadt. 

Afdikning af frostförande marker, tillhörande Bensjö by 
i Barnsele socken. 
, Af företagets hela dikningslängd, 4,580 ni., voro omkriug 
3,(500 m. upptagna. 

Afdikning af frostförande mark, tillhörande byarne Dom-
bäcksmark och Lakamark i Grundsunda socken. 

Af de 3,241 m. diken, som företaget afser att upptagit, 
voro ungefär 1,200 m. gräfda. 

Afdikning af frostförande, delvis odlingsbar mark, till
hörande Krångeds och Eds byar i Eds socken. 

Arbetet var i det närmaste färdigt. 

Jemtlands län. 

XJndor arbete, 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande byarne 
Gärde, Lien, Nygården, Ben och Tand i Aspås socken. 
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Arbetet var i det närmaste färdigt. Mot detsamma an
märktes, att dikesjorden rlerestädes låg tor uiira dikeskanterna 
oCh att ett af dikena var för knappt upptaget. 

Afdikning af frostförandc mark under Trungens och Store-
gårdens byar i Aspås socken. 

Arbetet var till inemot -/3 af sitt omfång anmärkningsfritt 
utfördt. 

Afdikning af frostförandc myrmarker vid lägenheten Sand-
wyren på Utgårds bys skogsskifte i Offerdals socken. 

Dikningsföretaget var i det närmaste fullbordadt. Mot det 
utförda arbetet anmärktes, att dikena flerestädes icke innehade 
faststäld sektion samt att dikesjorden här och hvar lag för 
uära dikeskanterna. 

Afdikning af frostförande marker inom byarne Öne, Åflo 
och Kaxås i Offerdals socken. 

Omkring 40 % af arbetet var utfördt. Mot murningeu af 
eu trumma gjordes anmärkning. 

Afdikning af frostförande mark inom byarne Berge, 
Kläppe, Flatnor och Rise i Offerdals socken. 

Arbetet var till en mindre del påbörjadt. 
Afdikning af frostförande myrmarker inom byarne Vestcr-

och Öster-Stafre i Offerdals socken. 
Arbetet var nyss påbörjadt. 
Afdikning af frostförande mark, tillhörande Valne och 

Värmons byar i Alsens socken. 
Omkring 20 % af arbetet var utfördt. 
Afdikning af frostförande myrmarker inom byarne Röd-

ningsberg och Ede i Alsens socken. 
Något nämnvärdt arbete var ej utfördt. 
Afdikning af frostförande mark, tillhörande Sällsjö by i 

Mörsils socken. 
Arbetet var ej påbörjadt. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande byarne 

Misselds och Vallen i Ströms socken. 
Ungefår 50 % af arbetet var utfördt. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande byarne 

Bredkälen och Tullingsås i Ströms socken. 
Omkring 80 % af hela arbetet ansågs vara utfördt. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande Storhöjdens 

by i Ströms socken. 
Af omkring 2,900 m. diken, som företaget omfattar, voro 

1,600 m. upptagna. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Öns by 

i Ströms socken. 
Få ungefår halfva dikessträckan hade upptagits små kanaler 

för vattnets bortledande. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande byarne 

Lomasen och Gåxsjö i Gåxsjö socken. 
Arbetet var till omkring 1/s af sitt omfång anmärknings-

fritt utfördt. 
Afdikning af frostförande myrmarker inom Sikds by i 

Hammerdals socken. 
Företaget var till ungefår /ä fullbordadt. Mot det utförda 

arbetet anmärktes, att en del diken voro skäligen knappa till 
dimensionerna. 

Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Fisk
sjölandets by i Stuguns socken. 

Företaget var i det närmaste fullbordadt och utan an
märkning. 

Afdikning af frostförande marker inom Strömsnäs by i 
Stuguns socken. 

Omkring 30 % af arbetet var utfördt och utan anmärkning. 
Afdikning af frostförande myrmarker inom byarne Qvitsle 

och Halabacken i Mattmars socken. 
De vid föregående års besigtning anmärkta bristerna voro 

delvis afhjelpta. 
Afdikning af frostförande mark, tillhörande Ilöla och 

Läsbule byar i Hallens socken. 
Företaget var till något mer än hälften utfördt ocli utan 

anmärkning. 
Afdikning af frostförande myrmarker inom Ange, Angstu, 

Första och Rise i Lockne socken. 
Arbetet var i det allra närmaste fullbordadt. Anmärkning 

gjordes mot en del diken, som hade för små dimeusioner, och 
mot att dikesjorden Herestädes låg för nära dikeskanten. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Öster-, 
Med- och Vestervigge i Bergs socken. 

Cirka 80 % af företaget var utfördt och gaf arbetet ej an
ledning till anmärkning. 

Afdikning af frostförande marker inom Gussåscns by i 
Frostvikens socken. 

Arbetet var nyligen påbörjadt. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande byarne 

Bjerte, Svedje och Knöfva samt hemmanen Djurriket och 
Osterböle i Brunflo socken. 

Arbetet var till omkring 70 % af omfattningen anmärk-
ningsfritt utfördt. 

Afdikning af frostförande mark vid byarne Tul/us och 
Bjerte i Näskotts socken. 

Inemot 40 % af arbetet var utfördt och utan anmärkning. 
Afdikning af frostförande marker, tillhörande Östersunds 

stad, östra och Vestra Odensala byar i Brunflo socken samt 
Sems och Lugnviks byar jemte Frösö uljord i As socken. 

Arbetet var nyss påbörjadt. 
Afdikning af frostförandc mark, tillhörande Jlof, Rösta, 

Sörby, Hållskarfven, Åskott och Kännåsen i Ås socken. 
Arbetet var ej påbörjadt. 
Afdikning af frostförande mark inom Östra Munkflo-

högens by i Häggenås socken. 
Omkring 25 % af arbetet var utfördt och utan anmärkning. 
Afdikning af frostförande mark inom Storbrännans by 

i Häggenås socken. 
Arbetet var påbörjadt. 
Afdikning af frostförande mark inom Rastens och Bcllsta 

byar samt Brattdsen, tillhörande Genvalla by i Frösö socken. 
Omkring 50 % af arbetet var utfördt och gaf ej anledning 

till anmärkning. 
Afdikning af froslförande mark vid Sämsta by i Sundsjö 

socken. 
Omkring 20 % af företaget var utfördt och utan anmärkning. 

Fullbordade. 

Utdikning vid Böhle och Vesterdsens byar i Fors socken. 
Företaget var illa underhållet, oaktadt det föranledt odling 

af större delen angränsande mark. 
Afdikning af frostförande myrar, tillhörande byarne Gre-

nings, Greningsholm och Långvattnets skogskil i Lits socken 
samt Mdrdsjö by i Stuguns socken. 
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Företaget hade särskildt å Grenings område medfört an
senliga odlingar. Ingen anmärkning gjordes mot dikningen. 

Afdikniny af frostförande myrmarker inom Örevattnets 
by i Stuguns socken. 

Underhållet gaf ej anledning till anmärkning. Ett flertal 
odlingar med godt resultat hade uppstått efter dikningen. 

Utdikning vid Fullsjö by i Borgvattnets socken. 
Underhållet var, beträffande de smärre dikena, dåligt. 

Hiiiga frostminskning hade vunnits genom företagets utförande. 
Utdikning vid Bobergs by i Borgvattnets socken. 
Samtliga diken voro upprensade och i godt stånd. 1 af-

seende på frostminskningen hade godt resultat vunnits. 

Utdikning vid Björkvattnet och Björkhöjdens byar i Borg
vattnets socken. 

Diket genom Björkvattuets by var delvis rensadt. I afiopps-
kanalen från sjön hade Sprängsvikens aktiebolag, som aiivändt 
nämnda kanal till flottled, låtit uppiöra ledkistor, som verkade 
skadlig uppdämning i sjön. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanen 
Östra Halåsen och Hölje samt indragna militiebostället As-
mundsgården i Liths socken. 

Dikningen var i ganska godt stånd. Någon odling hade 
ej föranledts genom densamma. 

Utdikning vid Östra Munkflohögens by i Häggenås socken. 
Företaget var nödtorftigt underhållet. 
Utdikning vid Vestra Munkflohögens by i Häggenås socken. 
lutet underhåll syntes vara nedlagdt, hvarför grundliga 

rensningar voro behöfliga. 
Afdikning af frostförande mark, tillhörande Glista och 

Österåsens byar i Häggenås socken. 
A företaget, som föranledt odling till ganska stor omfatt

ning, hade föga underhåll nedlagts. Dikeua voro dock i ganska 
tjenstbart skick och kräfde blott en del rensningar och några 
smärre reparationer. 

Utdikning vid hemmanet Granbo, tillhörande Österåsens 
by i Häggenås socken. 

Dikningen behöfde grundligt rensas, för att upphjelpa det 
försummade underhållet. 

Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Öster
åsens by med Labbgård inom Häggenås socken. 

Dikena voro mestadels betänkligt igenrasade och igengrodda 
och tarfvade omfattande bottenrensningar. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom byarne Kors-
myrbränna och Högarne i Häggenås socken. 

En del diken voro väl upprensade, andra åter igengrodda, 
företaget ansågs hafva verkat frostminskande. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom Stormyr-
bodarne och Stocklandsbodarne inom Österåsens by i Häggenås 
socken. 

Underhållet var utan anmärkning. 
Utdikning af Kläppe myr i Kyrkas socken, 
Utdikningen, som vid Kläppe by medfört ansenliga odlingar, 

var någorlunda underhållet. 
Afdikning af myrar, tillhörande Brynje by i Kyrkas 

socken. 
Underhållet gaf ej anledning till anmärkning. 
Afdikning af frostförande myrmarker inom Bringåsens 

by i Kyrkas socken. 
Företaget var anmärkningsfritt underhållet. 

Öfre norra distriktet. 

Vesterbottens län. 
Under arbete. 

Utdikning af frostförande mark inom Kinnbäcks ltl/ ; 
Byske socken. 

Omkring '/,-, af hela arbetet ansågs vara utfördt. 
Utdikning af frostförande mark, tillhörande hemmanet J\r

:o 

-i Byske by i Byske socken. 
Arbetet var färdigt. 
Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Finn-

träsks by i Byske socken. 
Cirka 40 % af arbetet var utfördt. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande hem

manen Perstorp och Graflund i Byske socken. 
Arbetet var utfördt till ungefär l/\. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Ösian-

bäcks by i Byske socken. 
Af arbetet var knappt /3 utfördt. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande hem

manet Krokliden i Byske socken. 
Ungefär 30 % af arbetet var utfördt. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Gaga-

marks by i Byske socken. 
Arbetet var nyss påbörjadt. 
Utdikning af frostförande- myrmarker, tillhörande Käll-

bomarks och Ekenäs byar i Byske socken. 
Arbetet var påbörjadt på flere ställen. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Backa 

och Stensjö byar inom Byske socken. 
Omkring 30 % af arbetet var utfördt. 
Utdikning af frostförande myrmarker inom Bure by i 

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

Skellefteå socken. 
Cirka 60 % af dikningen ansågs utförd. 
Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande hemmanet 

Sidbergsliden i Skellefteå socken. 
Arbetet, som var aumäldt till afsyning, kunde ej god

kännas, enär deu nedersta tredjedelen af diket var för grunät 
upptagen och de uppkastade jordvallarne lågo för nära dikes
kanterna. 

Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande hem
manen Dalfors, Brännfors, Holmfors och Holmlund i Skellefteå 
socken. 

Arbetet var färdigt. 
Afdikning af den s. k. Pursmyren, tillhörande hemmanen 

Norrström och Forsberget i Skellefteå socken. 
. Ungefär en tredjedel af arbetet var utfördt. 

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

Af hela arbetet var omkring 60 % färdigt, 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanen 

Ljusvattnet, Istermyrliden och Kroknäs i Skellefteå socken. 
Omkring 30 % af arbetet var utfördt. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande Lunds by 

i Skellefteå socken. 
Ungefär 60 % af hela arbetet var utfördt. 



BESIGTNINGAR Å VATTENAFTAPPNINGSARBETEN. 39 

Utdikning af frost furande murker, tillhörande Hedensbyn 
i Skellefteå socken. 

(!irka 60 % af arbetet ansågs vara vevkstäldt. 

Utdikning af frostförande myrmarker, Ullhörande hem
manen Krångsvarfvet och Forshacka i Skellefteå socken. 

Omkring 10 % af arbetet var utförd t. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Gamla 
Fahlmarhs by i Skellefteå socken. 

Af de 8,900 m. diken, som företaget omfattar, voro 5,500 
ni. upptagna. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanet 
Jjångoäck i Skellefteå socken. 

Sedan föregående ar hade intet ytterligare arbete blifvit 
utfördt. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Mycklc hy 
i Skellefteå socken. 

Omkring 15 % af arbetet var utfördt. 

Afdikning af frostförande mark, tillhörande Degcrhyn i 
Skellefteå socken. 

Arbetet var nyss påbörjadt. 

Afdikning af frostförande mark, tillhörande Storkåge-
träsks by i Skellefteå socken. 

Ungefår 10 % af arbetet var utfördt. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Svanströms hy i Skellefteå socken. 
Arbetet var nyss påbörjadt. 
Afdikning af frostförande mark inom Qvammarens by

område i Norsjö socken. , 
Ungefår halfva arbetet var utfördt. 
Afdikning af en frostförande myr, tillhörande hemmanet 

Högberget i Norsjö socken. 
Af arbetet var cirka 90 % utfördt. 
Utdikning af frostförande mark :vid Holktjerns by i 

Norsjö socken. 
Af hela dikningslängden, 4,100 m., voro SKX) m. upptagna. 
Afdikning af frostförande mark, tillhörande Qvavisträsks 

by i Norsjö socken. 
Ungefär 75 % af arbetet var utfördt. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanet N:o 1 Bastuträsk i Norsjö socken. 
Arbetet var påbörjadt. 
Utdikning af frostförande marker inom byarne Ullbergs-

träsk och Högbränna i Jörns socken. 
Arbetet var färdigt och kunde godkännas. 
Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Mells-

träsks by i Jörns socken. 
Omkring 65 % af arbetet ansågs vara utfördt. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Kloek-

träsks by och hemmanet Bergnäs i Jörns socken. 
Omkring 55 % af arbetet var utfördt. Mot detsamma an

märktes, att jordvallarne lågo för nära dikeskanterna. 
Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande hemmanet 

Högtiden i Jörns socken. 
Samtliga diken voro upptagna, men återstod sten- och 

bottenrensning i de flesta af dem. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande hem 

manet Degerträsk i Jörns socken. 
Det utförda arbetet uppskattades till 60 a 65 %. Mot-

detsainnia anmärktes, att jordvallarna i allmänhet lago för nära 
dikeskanterna. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanel 
Sundheden i Jörns socken. 

Omkring 10 % af arbetet ansågs vara utfördt. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Gran

bergsträsks by och hemmanet N:o 1 Löflund i Jörns socken. 
Omkring C>0 % af arbetet var utfördt. Mot detsamma 

gjordes en del smärre anmärkningar. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanet 

Brännlidens och Höglidens utskifte i Jörns socken. 
Omkring 80 % af arbetet var utfördt. Anmärkning gjordes 

mot att dikesvallavne lago för nära dikeskanterna. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhöratide Änders-

träsks hy i Jörns socken. 
Cirka 40 % af arbetet var verkstäldt. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanet 

N:o 1 Nyborg i Jörns socken. 
Omkring 10 % af arbetet var utfördt. 
Afdikning af frostförande mark, tillhörande N:o 1 Fogel-

bcrg i Jörns socken. 
Af arbetet var 35 % utfördt. Anmärkning gjordes mot 

dikesvallarnes lägen. 
Afdikning af frostförande mark, tillhörande År:ris 7 och 2 

Djupträsk i Jörns socken. 
Endast 10 % af arbetet var utfördt. 
Afdikning af frostförande mark, tillhörande Stafträsks 

by i Jörns socken. 
Arbetet kunde anses fullgjordt till 25 %. 
Utdikning af frostförande myrar, tillhörande ' „ mantal 

Myrheden samt Kronotorpet Kafrineberg inom Jörns socken. 
En fjerdedel af arbetet var utfördt. 
Afdikning af frostförande mark, tillhörande Södra Får

träsks by i Mald socken. 
Af de 4,970 in. diken, som skola upptagas, voro 1,050 m. 

gräfda. 
Afdikning af frostförande mark, tillhörande byn Östra 

Lainjaur i Mald socken. 
Endast en obetydlig del af arbetet var utfördt. 
Afdikning af frostförande mark, tillhörande Östra Lain

jaur N:o 1 eller Vallen i Mald socken. 
Af 2,400 in. diken, som företaget omfattar, voro 1,050 m-

upptagna. 
Afdikning af frostförandc mark, tillhörande hemmanet 

Hemnäs i Mald socken. 
Omkring 250 in. af de i företaget ingående 648 ni. diken 

voro gräfda. 
Afdikning af frostförande mark, tillhörande hemmanet 

N:o 1 Böle i Mula socken. 
Arbetet var nyss påbttrjadt. 
Utdikning af frostförande mark inom Lotträsks hy i 

Sorsclc socken. 
Arbetet var färdigt. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande hem

manet N:o 1 llåstrands by och Jioptokheden i Sorsele socken. 
Omkring 80 % af arbetet var utfördt. 
Utdikning af frostförandr myrmarker, tillhörande hem

manet Orrbcrget i Burträsks socken. 
Arbetet var färdigt. 
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Afdikning af froslförande myrmarker, tillhörande Mjöd-
vattnets by i Burträsks socken. 

Ungefär 60 % af hela arbetet var färdigt. 

Utdikning af frostförande mark, tillhörande Lappvattnets 
by i Surträsks socken. 

Af de 8,720 m. diken, som ingå i företaget, voro G,800 m. 
upptagna. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanen 
Jeppnästjernliden och Graflund i Burträsks socken. 

Ej fullt 1/5 af hela dikningslängden var upptagen. 

Afdikning af frostförande märk vid Bodbyn i Burträsks 
sorken. > 

Af arbetet var omkring hälften utfördt. 

Afdikning af frostförande marker, tillhörande Mårtcns-
boda by i Löfångers socken. 

Arbetet var ej påbörjadt. 

Utdikning af frostförande^ myrmarker, tillhörande hem
manet Oumbodabäcken inom Gumboda by i Nysätra socken. 

Omkring '/« af erforderlig arbetsqvantitet återstod ofull
bordad. Dikningen hade ej kunnat verkställas till fullt djup, 
enär myrområdet ännu icke vunnit tillräcklig stadga. 

Utdikning af frostförande myrar inom Krokvattnets by i 
Nysätra socken. 

Omkring 75 % af arbetet var utfördt. 
Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Hål-

vattnets by i Nysätra socken. 
Två tredjedelar af arbetsföretaget i sin helhet var utfördt. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande Gunsmarks 

by i Nysätra socken. 
Arbetet var färdigt med undantag af 240 m. sträcka, som 

återstod odikad. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande byarne 

Skäran och Grimsmark i Nysätra socken. 
Endast en del rensningsarbeten återstodo, för att arbetet 

skulle blifva fullbordadt. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande byarne 

Selsfors, Stor rödjningsberget, Akullsjö och Stortjärn i Bygdeå 
socken. 

Omkring 90 % af arbetet var utfördt med synnerlig omsorg. 
Afdikning af frostförande marker, tillhörande Batu by 

samt hemmanen Floremark och Landtvallens by i Bygdeå 
socken. 

En sjettedel af arbetet var utfördt. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Ytter 

Storbäckens by i Bygdeå socken. 
Omkring 60 % af arbetet var verkstäldt. 
Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 

Högfors by i Bygdeå socken. 
Arbetet var påbörjadt. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Yttre 

Ultcrvattnets by i Bygdeå socken. 
Arbetet var påbörjadt. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Ytter-

boda by i Säfvars socken. 
Arbetet var i det närmaste fullbordadt. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Täfteå 

och Säfvars byar i Säfvars socken. 
Arbetet var färdigt och kuude godkännas. 

Utdikning af frostförande marker inom byarne Furnnäs 
och Bullmark i Säfvars socken. 

Arbetet var färdigt och kunde godkännas. 

Afdikning af frostförande marker, tillhörande liyarne 
Strömbäck och Klappmark i Säfvars socken. 

Arbetet var färdigt och kunde godkännas. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, ft//. 
hörande Täfteböle i Säfvars socken. 

Omkring 40 % af arbetet var utfördt. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Iljngq. 
marks by i Säfvars socken. 

Omkring två tredjedelar af hela arbetsföretaget var utfördt 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Ostnäs b,t 
i Säfvars socken. 

Arbetet var påbörjadt å samtliga dikningsområden. 

Utdikning af sänka och. frostförande myrmarker, t;jj. 
hörande Brattfors by äfvensom till en mindre del Gra/fors 
by uti Säfvars socken. 

Arbetet var påbörjadt. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Hål-, 
marks by i Umeå socken. t 

Af hela dikningslängden, 15,347 m., voro omkring 15,000 m 
upptagna. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Bark 
och Hörneå i Umeå socken. 

Cirka 40 % af arbetet var utfördt. Anmärkning gjordfs 
mot en del för branta slänter. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanet 
Tafvelsjö N:o 3 (Varmvattnet) i Umeå socken. 

Något mer än hälften af arbetet var utfördt. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande Kassjö by 

i Umeå socken. 
Af 4,240 m. diken, som ingå i företaget, voro 2,100 ni. 

gräfda. 
Afdikning af frostförande mark, tillhörande Norrböb, 

Sörböle, Bussjö och Nordansjö byar i Umeå socken. 
Omkring 10 % af arbetet var utfördt. 
Afdikning af frostförande mark å Storhäggsjobys område 

i Umeå socken. 
Arbetet var färdigt till en sjettedel. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhörande 

Skrafvelsjö by i Umeå socken. 
Arbetet var påbörjadt och voro 300 ra. af det stora hufvud-

diket delvis upptagna. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanet N:o 1 Granön i Umeå socken. 
. Ungefär 25 % af arbetet var utfördt. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Nyåkers 
by i Nordmalings socken. 

Arbetet var anmäldt färdigt, men kunde ej godkännas, då 
en hel del rensningsarbeten återstodo samt några diken voro 
för knappt upptagna. 

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

Nära 90 % af arbetet var färdigt. 
Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Torrböle 

by i Nordmalings socken. 
Arbetet var i det närmaste färdigt. 
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Vtdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Hörnsju 
ly i Nordmalings socken. 

Af dikningen, som omfattar 22,300 meter diken på 11 st. 
myrar, voro 8,900 m. upptagna. 

Vtdikning af frostförande mark, tillhörande Hummélholms 
by i Nordmalings socken. 

Omkring 20 % af arbetet var utfördt. 
Afdikning af frostförande mark å kronoskattehemmanet 

JJögdals område i Nordmalings socken. 
Arbetet hade nyss påbörjats. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Högas, 

Vesterås, Nyby och Ramsele byar i Degerfors socken. 
Omkring i/i af arbetet var utfördt. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande byarnc 

Holmön, Qvarntorp, Holmlund och Barnsele samt hemmanen 
Jlelsinglund och Helsingfors i Degerfors socken. 

Af de i företaget ingående 11,625 m. diken voro omkring 
7,800 m. upptagna. 

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

Intet arbete hade utförts sedan förlidet år. 
Utdikning af frostförande myrar inom byarne Norra 

Degerfors, Röbäck, Medsele och Aborrtjärn i Degerfors socken. 
Omkring 75 % af arbetet var utfördt. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillrörande Hambo 

by och hemmanet Österbäck i Degerfors socken. 
Det utförda arbetet utgjorde ungefär 25 % af det bela. 
Utdikning af frostförande myrmarker, Ullhörande Åmselc 

by i Degerfors socken. 
Arbetet var färdigt, men kunde ej godkännas, då en del 

sten ännu qvarlåg i dikena och dikesjorden var uppkastad för 
nära dikeskanten. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande byarne 
Näsland, Bastusele, Sörfors, Vänfors och Bastunäs i Deger
fors socken. 

Af hela den i arbetsplanen ingående dikeslängden, 10,0(32 ni., 
hade sammanlagdfc omkring 2,700 m. upptagits. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanet 
Norrby N:o 1 i Degerfors socken. 

Två tredjedelar af hela arbetet ansågs vara fullbordadt. 
Utdikning af frostförande myrar, tillhörande Ekträsks by 

% Degerfors socken. 
Omkring 65 % af arbetet var utfördt. 
Utdikning af frostföranåe marker, tillhörande Tegnäsets 

by i Degerfors socken. 
En femtedel af arbetet uppskattades vara färdigt. 
Afdikning af frostförande mark vid Granön i Degerfors 

socken. 
Hufvudafloppet å Långmyren var upptaget på en längd af 

1,200 m. samt halfdikadt å 1,300 m. 
Afdikning af frostförande mark till Tvärdträsks by i 

Degerfors socken. 
En tredjedel af arbetsqvautiteten ansågs återstå. 
Afdikning af frostförande mark, tillhörande Vesterås och 

Nyby byar i Degerfors socken. 
Arbetet var påbÖrjadt. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Norr-

lidens och Sjöbrånets byar i Degerfors socken. 
Arbetet var nyss påbörjadt. 

Väg- och Vattenbyggnadsstyrdsens berätlelte 1901. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Skif-
sjöns by i Degerfors socken. 

Arbetet var påbörjadt. 

Utdikning af frostförande myrar, tillhörande Sundö och 
Sundfors byar i Degerfors socken. 

Arbetet var påbörjadt på flere punkter. 

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

Af de i företaget ingående 8,070 m. diken voro cirka 
6,100 in. färdiga. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Näsåker i 
Vännäs socken och Lillberget i Bjurholms socken. 

Omkring 40 % af arbetet var lärdigt. 

Afdikning af frost förande myrmarker, tillhörande Nylands
näs by samt Jtemmanen Nybo och Nyliden i Vännäs socken. 

Cirka 60 °i0 af arbetet var utfördt. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Sterkes-
marks och Qvarnfors hyar i Vännäs socken. 

Arbetet var färdigt och ansågs kunna godkännas. 

Utdikning af frostförandc marker, tillhörande Hällfors 
by i Vännäs socken. 

Ungefär halfva arbetet var fullgjordt. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande byarne 

JTednäs och Kolksele samt hemmanen Hällnäs och Pengfors 
i Vännäs socken. ' 

Af de 5,180 m. diken, som skola gräfvas, voro omkring 
2,900 m. färdiga. 

Utdikning af frostförande mark, tillhörande hemmanen 
Långsjö, Långåker N:o 1 och Holmbäck i Vännäs socken. 

Hälften af arbetet ansågs vara utfördt. 
Afdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanen 

Eriksborg, Holmsjö och Berglunda i Vännäs socken. 
Eu tredjedel af arbetet var utfördt. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Lill-

armsjö by i Bjurholms socken. 
Omkring 80 % af arbetet var fullgjordt. 
Afdikning af frostförande mark, tillhörande Lillarmsjö 

by i Bjurholms socken. 
Arbetet ansågs vara färdigt till en tredjedel. 
Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Örträsks 

kyrkoby i örträsks socken. 
Arbetet var färdigt. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanet 

Strömdker i örträsks socken. 
Arbetet var färdigt. 
Afdikning af frost förande mark, tillhörande Tor fsjö by 

i Åsele socken. 
Arbetet var nyss påbörjadt. 
Afdikning af frostförande mark, tillhörande hemmanen 

N:ris 1 och 2 Varpsjön i Varpsjö by i Åsele socken. 
Arbetet var nyligen påbörjadt. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Lajksjö 

by i Dorotea socken. 
Arbetet pågick å alla myrarne, och voro omkring 8,000 ra. 

diken upptagna. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande Arksjö by 

i Dorotea socken. 
Cirka 2,900 ni. diken voro upptagna. 

6 
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Afdikning af frostförande mark vid" Långsele by och 
kronoskattehemmanet Högland i Dorotea socken. 

Omkring 1,900 m. diken voro upptagna. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Dalasjö 
by i Vilhelmina socken. 

Omkring 90 % af arbetet var utfördt. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet 23/i28 mantal N:o 2 Laxbäcken i Vilhelmina 
socken. 

Arbetet var påbörjadt. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Malgoviks by i Vilhelmina socken. 

Arbetet var nyss påbörjadt. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Yttre 
Bussjöns by i Lycksele socken. 

Omkring 75 % af arbetet var utfördt. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Vin-
lidens by i Lycksele socken. 

Arbetet var anmäldt färdigt, men kunde ej godkännas, 
enär samtliga diken tarfvade grundliga rensningar. 

Utdikning af frostförande marker, tillbörande Brattfors 
by i Lycksele socken. 

Ej fullt två tredjedelar af arbetet var utfördt. 

Fullbordade. 

Utdikning af Uttertjärn samt Uttertjärns Bastu och 
Andersmyrarna i Hötjärns by och Löfångers socken. 

Företaget var till största delen förfallet. Vid besigtuings-
tillfället pågick en del rensningsarbeteu. 

Utdikning vid Ytter- Vebomarks by i Löfångers socken. 
Den reglerade Storbäcken var i det hela väl underhållen, 

men öfriga diken voro sämre hållna. Byn sades ännu lida af 
frostländighet. 

Utdikning vid Vallens by i Löfångers socken. 
Dikningen var illa underhållen och tarfvades grundliga 

rensningar. Frostländigheten var afsevärdt minskad. 
Utdikning vid Mångby, Gärde och Broänge byar i Löf

ångers socken. 
Dikningen hade gifvit anledning till betydliga odlings

arbeten, hvarjemte frostländigheten afsevärdt minskats. Under
hållet var försummadt, men rensningar pågingo. 

Utdikning vid Hökmarks by i Löfångers socken. 
Grundliga rensningar voro nyss afslutade. Odlingar till rätt 

stor omfattning hade uppstått och frostländigheten var minskad. 
Utdikning af myrsträckor, belägna utmed Sels-, Nygärdes-

och Långängsbäökarna och tillhörande Selets by i Löfångers 
socken. 

Frostländigheten var minskad och ganska omfattande od
lingar hade uppstått. Underhållet af dikningen var deremot 
försummadt. 

Afdikning af myrar, tillhörande Svarttjems by i Löf
ångers socken. 

En stor del af det torrlagda området var odlad, och hade 
företaget medfört gynsamt resultat med afseende på frostländig
heten. Underhållet var försummadt. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Kräkångers 
och Brännkälens byar i Löfångers socken. 

Rensning af dikningen var erforderlig och hade också ny
ligen påbörjats. Frostminskning hade vunnits. 

Utdikning af frostförande marker inom byame Daglöstcn 
och Bäck i Löfångers och Skellefteå socknar. 

Dikena voro i allmänhet i godt skick. Bottenrensningar 
voro under utförande. 

Utdikning af frostförande marker inom Kåsböle by i Löp 
ångers socken. 

Rensningar voro behöfliga. Diket å stora Lomtjernmyreu 
hade till följd af myrens vattensjuka beskaffenhet fullständigt 
igensjunkit och måste ånyo upptagas. 

Utdikning af frostförande myrmarker inom Nohlby by -; 
Löfångers socken. 

Dikningen var i temligen godt stånd. 
Utdikning af Gårdsmyren och Qvarnmyren, tillhörande 

Medle by i Skellefteå socken. 
Dikningen hade i hög grad minskat frostländigheten, hvar

jemte den medfört odling af hela det torrlagda området. Grund
liga rensningar af dikena voro behöfliga. 

Utdikning vid Skråmträsk i Skellefteå socken. 
Företaget var temligen väl underhållet. En del odline» 

hade uppstått och något frostminskning vunnits. 
Utdikning vid Hjoggböle by i Skellefteå socken. 
Dikningen hade medfört odling och afsevärd frostminsknincr. 

Rensning af dikena var synnerligen behöflig. 
Utdikning vid Bagvaldsträsk och Gummarks byar i Skel

lefteå socken. 
Det utdikade området var till största delen uppodladt. 

Frostskador förekommo sällan. Underhållet var likväl mycket 
försummadt. 

Utdikning vid Gummarks by och Noret i Skellefteå socken. 
Odlingar voro upptagna längs alla diken, och hade företaget 

medfört afsevärd frostminskning. Rensningsarbeteu pågingo. 
Utdikning vid Gärdsmarks by i Skellefteå socken. 
En stor del af de torrlagda områdena voro uppodlade och 

hade betydande frostminskning vunnits. Rensningsarbeten på
gingo. 

Utdikning vid Tjerns by i Skellefteå socken. 
Frostskador förekommo sällan, sedan utdikningen full. 

bordats. 
Utdikning vid Långviks, Östra Fahlmarks och Sjöbottens 

byar samt hemmanet Nyborg i Skellefteå socken. 
Nyodling å de utdikade områdena pågår årligen och stora 

områden voro redan uppodlade. BVostländigheten var afsevärdt 
minskad, men underhållet försummadt. 

Utdikning vid Bagvaldsträsks by i Skellefteå socken. 
En del odlingar hade uppstått och frostminskningen var 

påtaglig. Underhållet var ganska försummadt, men pågingo 
rensningsarbeten. 

Afdikning af frostförande mossar, tillhörande kronohem
manet Orrträsk i Skellefteå socken. 

Dikningen var i godt skick och hade medfört betydlig 
frostminskning. 

Afdikning af frostförande marker, tillhörande krono
nybyggena Nygård N:ris 1 och 2 samt Nyliden i Skellefteå 
socken. 

Minskning i frostländigheten var märkbar. Uppodling hade 
påbörjats å de utdikade områdena. Underhållet gaf ej anled
ning till anmärkning. 
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Norrbottens län. 

Under arbete. 

Utdikning af frostförande marker inom Glommersträsks by 
i Arvidsjaurs socken. 

Omkring en tredjedel af arbetet var utfördt. 

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

Arbetet var fullbordadt till omkring tre fjerdedelar. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Akkavare 
hy i Arvidsjaurs socken. 

Omkring 25 % af arbetet var utfördt. 

Utdikning af frostförande marker inom byn Hallberget i 
Arvidsjaurs socken. 

Omkring 1/s
 a^ företaget var utfördt. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande kronony
bygget Mausjaur i Arvidsjaurs socken. 

Omkring 60 % af arbetet var färdigt. Anmärkning gjordes 
niot att dikesvallarne lågo för nära dikeskanten. 

Utdikning af frostförande mark, tillhörande Bättsels by 
i Arvidsjaurs socken. 

Omkring 25 % af arbetet var fullbordadt. 

Utdikning af frostförande mark, Ullhörande Svanträsks 
by i Arvidsjaurs socken. 

Cirka 10 % af arbetet var färdigt. 

Utdikning af frostförande mark inom kronohemmanet 
Kläppen i Arvidsjaurs socken. 

Omkring 40 % af hela arbetsqvantiteten var fullbordad. 

Utdikning af frostförande marker inom hemmanen Pjesker 
}f:o 6 och Granudden N:o 1 inom Arvidsjaurs socken. 

Dikningen inom Pjeskers byområde hade blifvit indragen. 
Inom Grauuddens område var 20 % af arbetet utfördt. 

Afdikning af frostförande mark inom Hålbergs by i Ar
vidsjaurs socken. 

Omkring 35 % af arbetet var utfördt. 

Utdikning af frostförande mark, tillhörande Utterlidens 
by i Arvidsjaurs socken. 

Omkring 10 % af hela arbetsqvantiteten ansågs vara utförd. 

Afdikning af frostförande mark inom krononybygget Gran-
liden i Arvidsjaurs socken. 

Arbetet var ej påbörjadt. 

Utdikning af frostförande myrar inom skattehemmanet 
Jlenviken i Arvidsjaurs socken. 

Arbetet var helt nyligen påbörjadt. 
Afdikning af frostförande mark inom Bäcknäs by i Ar

vidsjaurs socken. 
Arbetet var utfördt till en tredjedel. Anmärkning gjordes 

mot att dikesvallarne lågo för nära dikeskanterna. 
Afdikning af frostförande mark inom Grundträsks by i 

Arvidsjaurs socken. 
Omkring 25 % af arbetet var utfördt. 
Afdikning af frostförande mark inom Nya Bastuséle by 

i Arvidsjaurs socken. 
Arbetet hade nyss påbörjats. 
Utdikning af frostförande mark inom byn Rönnliden i 

Arvidsjaurs socken. 
Arbetet var påbörjadt. 

Afdikning af frostförande mark, tillhörande kronohem
manet llönnås i Arvidsjaurs socken. 

Omkring 60 % af arbetet var fullbordadt. 

Utdikning af frostförande marker inom kronohemmanen 
Serrejaur och Grannäs i Arvidsjaurs socken. 

Omkring 10 % af arbetet var utfördt. 

Utdikning af Kallkäll- oc/i Lillmyrarne, tillhörande krono
hemmanet Högheden i Arjcpluogs socken. 

Arbetet ansågs vara utfördt till en fjerdedel. 

Utdikning af frostförande marker inom hemmanet Jäkk-
vik i Arjcpluogs socken. 

Arbetet var påbörjadt. 

Utdihiing af frostförande marker inom nybygget Deliknäs 
i Arjephtogs socken. 

En tredjedel af arbetet ansågs vara utfördt. 

Utdikning af frostförande marker inom byn Mullholm i 
Arjcpluogs socken. 

Omkriug en tredjedel af hela arbetsqvantiteten hade utförts. 

Utdikning af frostförande marker inom hemmanet Hello-
näs i Arjepluogs socken. 

Omkring 20 % af arbetet var verkstäldt. 
Utdikning af frostförande mark, tillhörande kronohem

manet Vaxnäs i Arjcpluogs socken. 
Arbetet var påbörjadt. 
Afdikning af frostförande mark, tillhörande byn Stensund 

i Arjepluogs socken. 
Arbetet var påbörjadt. 
Afdikning af frostförande mark, tillhörande krononybygget 

Nyliden i Arjepluogs socken. 
Arbetet var ej påbörjadt 
Utdikning af Brobäcksmyren inom Solbergs by i Xeder 

Luleå socken. 
Af de 2,366 ni. diken, företaget omfattar, voro cirka 1,500 

m. upptagna. 
Utdikning af Tranmyren inom Alviksträsk X:o 2 och 

Långnäs byar i Xeder Luleå socken. 
Uugefår 60 % af arbetet var färdigt. 
Utdikning af frostförande myrar inom Bälinge by i Neder 

Luleå socken. 
Arbetet var till större delen utfördt. 
Afdikning af frostförande marker inom Hollsvattnets by 

i Neder Luleå socken. 
Omkring Ve a^ arbetet var utfördt. Process pågår med 

anledning af att en del delegare vägra fullgöra sin dikning. 
Utdikning af frostförande mark, tillhörande byarne V ester-

mark och Solberg i Neder Luleå socken. 
Omkring 25 % af arbetet var utfördt. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Sun-

derby by i Neder Luleå socken samt Säfvast by i Öfver Luleå 
socken. 

Inom Sunderby område voro omkring 3,700 m. diken upp
tagna, hvarförutom kanalen från Qvavasträskefc var utgräfd till 
Ii al fva sin sektiou. Notträsket och Trängtriisket vore sänkta 
och V» af dikningen inom sjelfva Säfvast by utförd. 

Afdikning af frostförande mark vid byn Alviksträsk i 
Neder Luleå socken. 

Af de 5,190 m. diken, som ingå i företaget, voro omkring 
1,600 m. gräfda. 
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Utdikning af frostförande mark inom Persö by i Neder 
Luleå socken. 

Arbetet var påbörjadfc. 
Utdikning af frostförande myrar inom Hundsjö by i Öf-

ver Luleå socken. 
Omkring 22 % af arbetet ansågs vara utfördt. 
Afdikning af frostförande mark, tillhörande Åskogens by 

i öfver Luleå socken. 
Omkring 40 % af arbetet uppskattades vara färdigt. 
Utdikning af frost]"ärande marker, tillhörande Skatamarks 

by i Öfver Luleå socken. 
Omkring '/« a? arbetet var utfördt. 
Afdikning af frostförande mark, tillhörande hemmanet 

Sandträsk i Edefors socken. 
Arbetet var färdigt med undantag af en kortare dikes

sträcka, som ej var fullt, upptagen. 
Sänkning af sjöarne Sörträsk och Lillträsk i och för 

torrläggning af omkringliggande, frostförande myrmarker inom 
byarne Rånbyn, Prinsnäs och Prestholm i Båneå socken. 

Sedan föregående år hade endast en del rensningsarbeten 
blifvit utförda. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande byn Nie-
misel i Båneå socken. 

På grund af de rådande höga arbetsprisen hade ej något 
arbete utförts sedan förlidet år. 

Utdikning af frostförande marker inom byn Flåsjon i 
Båneå socken. 

Omkring 18 % af arbetet var färdigt. Mot dikesvallarnes 
lägen för nära dikeskanterna gjordes anmärkning. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande byn Prest-
holmen i Båneå socken. 

Omkring 40 % af arbetet var utfördt. 
Utdikning af frostförande mark inom Niemiholms by i 

Båneå socken. 
Arbetet var ej påbörjadt. 
Utdikning af frostförande marker inom Bånbyn i Båneå 

socken. 
Arbetet var ej påbörjadt. 
Afdikning af frostförande mark, tillhörande kronohem

manet Grubbnäsudden och krononybygget Östanvik inom Stor
träsks by i Neder Kalix socken. 

Omkring 35 a 40 % af arbetet var fullbordadt. 
Utdikning af en frostförande myrmark inom Nyby by i 

Öfver Kalix socken. 
Sedan några rensningar blifvit utförda kunde företaget 

godkännas. 
Utdikning af en frostförande myrmark inom Svartby by 

i Öfver Kalix socken. 
Arbetet hade helt och hållet afstannat. 
Afdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanen 

Roiva och Kattilasaari inom Öfre Vojakala by i Neder Torneå 
socken. 

En del sten- och andra bottenrensningar återstodo att ut
föra, innan arbetet kunde godkännas. 

Afdikning af frostförande mark inom Långträsks by i 
Neder Torneå socken. 

Arbetet var påbörjadt. 

Afdikning af frostförande mark å Juoksengi bys område 
i Öfver Torneå socken. 

Till omkring en tredjedel var arbetet fullbordadt. 
Afdikning af frostförande mark inom byn Bantajärvi i 

öfver Torneå socken. 
Arbetet var ej påbörjadt. 
Afdikning af frostförande mark vid Karungi by i Carl 

Gustafs socken. 
Arbetet var färdigt till omkring en femtedel. Mot ut

förandet af tvenne broar gjordes anmärkning. 
Afdikning af myren Takajänkä, tillhörande Matojärvi J« 

i Hietaniemi socken. 
Arbetet var helt nyligen påbörjadt. 
Afdikning af frostförande mark, tillhörande Anttis by i 

Pajala socken. 
Omkring 1/5 af arbetet var färdigt. 
Utdikning af frostförande marker inom Kainulasjärvi by 

uti Tärendö kapellförsamling af Pajala socken. 
Arbetet var nyss påbörjadt. 
Utdikning af frostförande mark, tillhörande hemmanet 

Taipalensuu i byn Muonionalusta i Muonionalusta kapellför
samling. 

Omkring 40 % af arbetet ansågs vara utfördt. 
Utdikning af frostförande marker vid hemmanet Björk

holmen i Jokkmokks socken. 
Arbetet var färdigt. 
Utdikning af frostförande marker inom byn Pajerim uti 

Jokkmokks socken. 
Omkring två tredjedelar af arbetet var utfördt. 
Utdikning af sjöarne Yli- och Ala-Jänkäjärvi för frost-

ländighetens minskning vid Avakko by i Gellivare socken. 
Arbetet var färdigt. 
Utdikning af frostförande marker inom Lannavaara by i 

Jukkasjärvi socken.. 
Omkring 60 % af dikningen var utförd. 
Afdikning af frostförande mark, tillhörande byn Kuttai-

nen i Enontekis socken. 
Omkring 20 % af arbetet var utfördt. 

Fullbordade. 

Utdikning vid Lahnajärvi i Korpilombolo socken. 
Företaget var bristfälligt underhållet. Någon frostminsk

ning hade det ej heller medfört. 
Utdikning vid Ohtanajärvi i Korpilombolo socken. 
Underhållet var i högsta grad försummadt, och hade före

taget ej på minsta sätt bidragit till frostländighetens för
minskning. 

Utdikning af Jerijärvi träsk vid Jerijärvi by i Korpi
lombolo socken. 

Genom företagets utförande hade stora odlingsmarker blifvit 
torrlagda och pågick odlingsarbetet flerestädes omkring den 
forna sjön. Mot underhållet gjordes ingen väsentlig anmärk
ning. 

Utdikning af Tevrajärvi vid Tevrajärvi by i Korpilombolo 
socken. 

Underhållet var delvis försummadt. Beträffaude frostländig-
heten ansågs den förr hafva till- än aftagit. Någon nämnvärd 
odling hade ej uppstått. 
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Utdihning af Kirnujärvisjön i Kimujärvi hy af Korpi
lombolo socken. 

Uuderhållet var försvarligt. Genom utdikningen både en 
mängd kallkällor bragts i dagen, hvarigenom frostländigheten 
snarare ökats än minskats. Minst 100 lass hö bergås årligen 
från den forna sjöbotten. 

Utdihning af sjöarna Eiesojärvi och Lumben i Limingo-
järvi hy af Korpilombolo socken. 

Underhållet af dikningen var i hög grad vårdslösadt. Af-
kastningen af hö från sjöbottnarne hade år från år minskats. 

Utdihning af Lombolojärvi, Lehtimäjärvi i Kirnujärvi 
ly af Korpilombolo sochen. 

Upprensningar och justeringar voro behöfliga på flera ställen. 
Utdikningen hade ej medfört någon odling, men lemna sjöarne 
afkastnhig af hö. 

Utdihning af sjön Fempelijärvi i byn Fempelijärvi af 
KoryUombolo sochen. 
^^Underhållet var utan anmärkning. De förut sänka strän
derna kring sjön hade genom torrläggningen blifvit möjliga 
att odla. 

Utdihning af Valheajärvi, tillhörande Korpilombolo kyrho-
hy i Korpilombolo socken. 

Underhållet var delvis försummadt. Från träsket bergades 
årligen en 50 lass hö, men någon odling hade ej uppstått. 

Under år 1901 hafva följande vattenafledningsarheten blifvit 
godkända, nemligen: 

a) Odlingsföretag med hänsyn till vatteuafledniugeu och 
afdikningen. 
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b) Odlingsföretag med hänsyn till odlingen. 
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c) FrostdikuiugsfÖretag. 
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D. Enskilda jernvägar. 

a) För trafik öppnade. 

Malmö—Kontinentens jernväg. 

Underhållet å denna bana var i allmänhet godt. Vissa 
vexelkorsningar voro dock starkt afnötta. 

Malmö—Trelleborgs jernväg. 

Spåret erfordrade en genomgående rigtning; i öfrigt var 
underhållet oklanderligt. 

Vestra Klagstorp—Tygelsjö jernväg. 

Spåret låg bra och underhållet å banan var godt. 

Malmö—Limhamns jernväg. 

Spåret låg oklanderligt. 
Skarfbultar och skenspikar behöfde efterses och åtdragas; 

åtskilliga vexlar tarfvade lyftning och justering. 
Broarnas jernbalkar voro mycket rostiga och behöfde om

målas. 
Å stationen i Malmö hade väntsalshuset ombyggts och sam

tidigt flyttats längre vesterut. De förra året olämpligt uppsatta 
automatiska räkne- och betalningsapparaterna hade nu flyttats 
längre inåt perrougen, hvarigenom ett godt utrymme beredts 
framför dem, "och hade derjemte öfver desamma uppförts ett 
större skärmtak. 

Å Ribersborgs hållplats hade förra året uppbyggts en mindre 
väntpaviljong. 

Å rangerbangården vid Limhamn hade utlagts fyra nya 
spår. Vid vexlarna till dessa spår, der någon fast bevakning 
ej fanns, äfvensom vid korsningen vid Limhamn med Kalk
brottens jernvägs hamnspår ansågs förreglade signaler böra 
uppsättas. 
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Malmö—Ystads jernväy. 

k Svedala station hade spåren delvis omlagts och dervid 
Jen engelska vexeln, som i åtskilliga år gifvit anledning till 
anmärkning, borttagits. 

Broarna vid Svartebro och öfver Varfskanalen i Malmö 
behöfde målas. 

Den trumma, som 1'5 km. fråu Hindby station blifvit lagd 
under jernvägsbanken i sambaud med utförande af ett när
beläget afdikningsföretag, och å hvilken anmärkning vid förra 
årets inspektion framstälts, hade genom jernvägens försorg för
setts med vingmurar och ändomfattningar af granit, murad i 
cement. 

På grund af från jernvägsbolagets styrelse framstäld be
gäran om tillstånd att öka största tåghastigheten, hade jeru-
vägen under året undergått en särskild besigtning. Dervid 
befans jernvägen vara i sådant skick, att den ej borde befaras 
med större tåghastighet än 40 km. för timme och att banans 
öfverbyggnad i väsentlig mån borde förstärkas, innan en tåg
hastighet af 50 km. för timme finge tillämpas. Besigtnings-
männen ansågo, att oafsedt hvilken tåghastighet, som å banan 
användes, signalanordningarna å de flesta af stationerna böra 
förändras, så att tågsäkerheten blefve tryggad. 

Borringe—Östra Torps jemväg. 

360 kbm. grus hade utförts å linien för komplettering af 
ballasten. Denna var af god beskaffenhet och i allmänhet 
rikligt tilltagen. 

Spåret erfordrade efter grusningen någon justering här 
och hvar, men låg i öfrigt väl. 

Fasta signaler saknades vid Defvelstorp, Stäfvesjö och Hön
singe. Det anmärktes, att vid Anderslöf semaforen synes, såväl 
norr- som söderifrån, först i närheten af ingångsvexlarna. 

Vid Hönsinge hade en ny godsbod af c:a 15 qv.m:s golfyta 
uppförts. 

Trelleborg—Rydsgårds jemväg. 

5,508 syllar hade utbytts. Större syllutbyte ansågs dock 
erforderligt, i det en stor del syllar voro dåliga. Skenspikarna 
sutto mångenstädes uppkrupna öfver skenfoten. 

Spåret behöfde genomgående justering och rigtning. 
Ehuru vid föregående inspektion anmärkts, att fasta signaler 

saknades å Gislöfs, Simlinge och Vallby stationer, hade sådana 
ännu ej uppförts. 

Vid Skifarps sockerbruks hållplats hade utlagts tvenne 
rundspår samt ett stickspår, ledande till sockerbruket. Ett 
mindre stationshus hade under året uppförts. 

Skifarp—Charlotténlunds jemväg. 

Denna bana besigtigades den 28 Juli, och lemnades till
stånd att öppna densamma för trafik den 31 i samma månad. 

Malmö— Genarps jemväg. 

Betydligt större syllutbyte an=ågs erforderligt. 
Spåret låg någorlunda väl. 

Väg- och Vattenbyggnadtelyrelsens berättelse 1901. 

Vexeln till Klågerups grusgrop, hvilken föregående år för-
anledt anmärkning, hade borttagits. 

Nya vägbomraar hade uppsatts vid vägöfvergången öster 
om Bjereshögs station. 

Malmö—Tomelilla och Tomelilla—Simrishamns jernvägar. 

Oaktadt syllntbytet under året varit temligen starkt, syntes 
dock ett lifligare förnyande af syllarna vara önskligt. De ny-
inlagda voro kokade i karbolineum. 

A samtliga broar hade syllarna nytjärats. 
Vestra ingångsvexeln å Dalby station hade krokiga anslags

skenor och behöfde justeras. 
Det anmärktes, att semaforen å Lunnarps station var delvis 

skymd af träd österifrån. 
Spåret låg väl. 

Ystad—Eslöfs jemväg. 

Ett provisoriskt lokomotivstall med fem stallrum hade upp
förts å Ystads bangård. A Köpingebro station hade en travers-
kran uppsatts. 

Broarna vid Vollsjö och Skarhult behöfde målas. 
Det ansågs nödvändigt att i samtliga tågspår å stationerna 

anbringa dubbla vinkelskarfjern i skenskarfvarna. 
De fasta signalerna behöfde undergå vissa förändringar på 

Ystads och Tomelilla stationer, vid Ystad—Gärsnäs jernvitgs 
anslutning strax utanför Köpingebro station samt vid Örups 
grusspår, så att tågsäkerheten blefve bättre tryggad. 

Banan hade under året undergått särskild besigtning för 
erhållande af tillstånd att tillämpa en största tåghastighet af 
50 km. i timmen, och befanns banan vid denna besigtning i 
det skick, att dylikt tillstånd af Styrelsen meddelades. 

Ystad—Gärsnäs jemväg. 

A banan hade under året utbytts 7,537 st. syllar, men 
syntes lifligare syllutbyte dock vara behöfligt 

Klossningen var bristfällig i en del kurvor. 
Broöfverbyggnaderna voro nymålade. 
A Glemmingebro station var semaforen skymd vpstorifr&n 

genom ett nyligen uppfördt hus och behöfde derför höjas. 

TomelUla—S:t Olof—BrÖsarps jemväg. 

Denna bana erhöll den 16 September tillstånd att uppnäs 
för allmän trafik. 

Lund—Trelleborgs jemväg. 

Vid Mariebergs station anmärktes, att vagnstopparo borde 
utläggas öfver stickspåret till de norr om stationen belägna 
tegelbruken. Samma anmärkning gjordes rörande stickspåret 
från Holmeja station till dervarande tegelbruk. 

Jernvägens norra ingång till Svedala station hade för
bättrat» genom borttagande af en dålig engelsk vexel. Spåret å 
stationen låg illa oöh var i behof af omläggning och justering. 

På linien låg spåret i allmänhet väl, men å några bankar, 
särskildt å ömse sidor om broarna, hade sättningar egt rum, sä 
att spåret här behöfde lyftas. 

7 
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Lund—Kjeflinye jernväg. 

Spåret låg ganska bra. 
Vid Vallkärra och Lackalänga stationer befintliga mellan-

plattformar af grus ansågos böra förse? med stenkant eller 
träskoning. 

Lund—Bjerreds jernväg. 

Banan erhöll den 26 Juli tillstånd att öppnas för trafik. 

Landskrona—Kjeflinge jernväg. 

A banan hade inlagts 2,850 syllar. Ett kraftigare syll-
utbyte syntes erforderligt, då åtskilliga syllar voro väl mycket 
angripna af röta. 

Ballasten syntes väl knapp i några skärningar. 
Bispåret till Annelöfs krutfabrik föreföll bristfälligt. 

Landskrona och Helsingborgs jernvägar: 

Landskrona—Eslöf och Helsingborg— Billeberga. 

A sträckan närmare Helsingborg syntes ett något rikligare 
syllutbyte erforderligt. 

A Landskrona bangård erfordrades rigtning och justering 
af spår och vexlar. 

Stationshuset vid Tågarp hade tillbyggts i likhet med hvad 
förra året skedde i Vallåkra. 

Mellanplattformarne vid Raus och Ramlösa voro i brist
fälligt skick. I Ramlösa behöfde de fasta signalerna undergå 
förbättringar. 

Vid flera vägöfverg&ngar behöfde vidtagas anordningar till 
undvikande af olyckshändelser. 

Spåret var mycket väl rigtadt och justeradt och banan 
äfven i öfrigt omsorgsfullt underhållen. 

Säbyholms jernväg. 

De å stationerna qvarliggande jernskenorna hade börjat 
blifva mycket slitna, så att de antagligen inom närmaste tiden 
behöfva utbytas mot stålskenor. 

Underhållet af banan var oklanderligt. 

Eslöf—Röstånga och Klippan—Röstånga jernvägar. 

4,831 syllar hade utbytts. Ballasten syntes öfver allt riklig. 
Å Ljungbyheds station hade å södra sidan af stations

området och på samma sida som stationshuset uppförts en 
större, jernvägen ej tillhörig byggnad af sten, ämnad till soldat-
hem. 1 Skäralid hade spårsystemet utvidgats. 

Spåret var omsorgsfullt rigtadt och justeradt. 

Helsingborg—Hcssleholms jernväg. 

Spåret hade lyftats och ballasten kompletterats; spårets 
justering och rigtning pågick. Efter lyftningen var emellertid 
ballastbredden för knapp och behöfde ökas. 

Syllafståndet å bangårdarna behöfde regleras och förslitn» 
jernskenor i sidospåren utbytas. Äfven syntes ett stort antal 
otidsenliga vexlar snarast möjligt böra ersättas af mera tids
enliga. 

Kulverteu öster om Bjufs station var i bristfälligt skick. 

Ä Hera af stationerna voro de fasta signalerna olämpligt 
placerade eller dolda af träd. # Nya jerusemaforer hade uppsatts 
på Påarps, Bjufs, Qvidinge och Åstorps stationer samt vid in-
gången till Hessleholms station. 

Bibanan Bjuf—Billesholm var lyftad, men grus fattades 
utanför sylländarna. Spåret kräfde en genomgående rigtnincr 
och justering. A Billesholms station voro vexlarna i allmänhet 
dåliga och hela spårsystemet å bangården behöfde justeras. 

Skåne—Smålands jernvägar. 

a) Kärreberga—Markaryd. 

Spåret låg utmärkt väl. 
Nytt kolbås hade uppförts å Kärreberga station. 
De fasta signalerna å Örkelljunga och Åsbo-Fagerhults 

stationer syntes ej fullt lämpligt anordnade. Å Värsjö statiou 
var semaforen skymd söderifrån af träd, som sålunda behöfde 
undanhuggas. 

b) Markaryd—Vernamo. 

Spåret låg utmärkt väl. 
Bergskärningarna behöfde rensas från i dikena nedfallen 

lossnad sten. Semaforen å Thimsfors station var från båda 
hållen skymd af träd, som borde nedhuggas. 

A Traheryds station hade ett rundspår utlagts och ett nytt 
större godsmagasin uppförts; å Ljungby station hade uppförts 
ett 30 m. långt omlastningsskjul och ett lokomotivstall af tegel 
med ett stallrum. 

Hessleholm—Markaryds jernväg. 

Banan var nöjaktigt grusad, men spåret behöfde justeras 
och rigtas. Större syllutbyte var erforderligt. Öfverbyggnaden 
till samtliga broar behöfde målas. 

Markaryd— Veinge jernväg. 

A banan befintliga broar, särskildt gallerverksbroarna, be
höfde ommålas. 

De å banan använda korsningarna, bestående af götjerns-
skenor, voro af en mindre tillfredsställande typ. 

I öfrigt befanns jernvägen med dertill hörande byggnader 
i tillfredsställande skick. 

Hör—Hörby jernväg. 

Vid besigtningen pågick arbete med putsning af ballast 
och bank samt lyftning och justering af spåret äfvensom dikas
rensning, och voro dessa arbeten vid besigtningen fullbordade 
å sträckan Hör—Ludvigsborg och derstädes omsorgsfullt utförda. 

Vexlarna voro betydligt slitna och hade krokiga tungor. 
Spåret låg försvarligt utom i en del kurvor, der det behöfde 

spikas om. Dikesrensning var erforderlig. 
En del af den rullande materielea hade undergått revidering. 

Östra Skånes jernvägar. 

a) Härstveda—Karpalund. 

Ballasten, som kompletterats med 5,960 kbm. grus, syntes 
tillräcklig. 
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Norra landfästet å bron öfver Almaån visade 15 ,'i 20 mm. 
stora sprickor, som antagligen hade uppkommit genom sättning, 
förorsakad af åbottuens sänkning vid Almaäns reirlerin". 

Lasta vagnstoppare ansågos böra utläggas öfver rundspåret 
ii Fågelsångs lastplats och spåret till grustaget vid GHmminge. 

I Qviinge hade under året uppförts en vattenstation, be
stående af brunn, vattentorn med cistern och ångpuinpverk 
samt vattenkastare, i stället för den förut vid Almaån varande, 
som under sommaren nedbrunnit. 

Spåret låg väl och banan syntes i alla aiseemlen godt 
underhållen. 

b) Efveröd—Ahus. 

Med anledning af Efveröds nya stations förläggande mellan 
Efveröds gamla och Gärds Lyngby stationer hade härför be
tingad ombyggnad af linien mellan nämnda stationer verkstälts. 
Kfveröds gamla och Gärds Lyngby stationer hade förändrats 
till lastplatser och stationshusen inredts till banvaktstugor. 

På grund af föregående års rätt stora syllutbyte, hade 
under året endast 300 syllar ansetts behöfva förnyas. 1,700 
kbm. ballast hade utförts på linien, som å långa sträckor hög-
lyftats. 

Bron öfver Helge-å vid Hernestad befanns vara af svag 
konstruktion. Vid Ahus station hade ett förut befintligt triangel-
vändspår borttagits och en vändskifva af G m:s diameter inlagts. 

Spåret var väl rigtadt och justeradt och banan äfven i öfrigt 
godt underhållen. 

c) Karpalund—Degeberga. 

Bandelen Efveröd—Degeberga hade undergått ombyggnad, 
och efter verkstäld besigtning öppnades den ombyggda sträckan 
för allmän trafik i Maj månad. 

1,448 syllar hade utbytts och 1,075 kbm. ballast utförts å 
linien. 

A bron öfver Östra Vramsån hade ny öfverbyggnad inlagts. 
De fasta signalerna å samtliga stationer béhöide målas, likaså 
öfverbyggnaden å Skepparslöfs vägport. 

Vid Maltesholms lastplats hade uppförts ett godsmagasin. 

d) Hörby—Tollarp. 

3,325 syllar hade utbytts och ballasten kompletterats med 
2,550 kbm. Efter spårets höglyftning var krönbreddeu knapp. 
Mellan Sätaröds och Liarams stationer hade banvallens krön
bredd ökats till 5-5 m. 

En del broar och vägpörtar tarfvade målning. 
Skenor, vägande 30 kg. per meter, hade inlagts i sido

spåren å Törastorps och Satserups stationer. A Tollarps station 
hade uppförts nytt lokomotivstall med 6 stallrum af 19 m:s 
längd, ny vändskifva af 12 m:s diameter, ny vagn våg och nytt 
godsmagasin samt ny lastkaj af 30 m:s längd, tre mellanplatt-
former af trä och två nya vattenkastare. 

e) Eslöf—Hörby. 

Spåret både lyftats och rigtats och låg mycket väl. Dikes-
rensning var behöflig. 

Å Fogdarps station hade två gamla 3"-vattenkastare utbytts 
mot nya af 4" diameter. 

f) Degeberga—Brösarp. 

700 kbm. ballast hade utförts å linien. 
Brösarps station hade utvidgats med tvenne sidospår på 

grund af Tomelilla -Brösarps jeruvägs inledande pä stationen. 
Dessutom hade ett bostadshus uppförts för stations- och tåg
personalen. 

g) Kristianstad—Efveröd. 

Delen Hedeutorp—Efveröd öppnades för allmän trafik i 
Maj månad. 

Kristianstad—Hcssleholms jcmväg. 

Signallyktorna vid vexlarna till grusspiiret vid llessleholm 
och ängsiigsspäret vid Vinslöf syntes böra ändras så, att ljus
signalerna kunna syuas i begge riktningarna. 

Vid lgnaberga hade sparsystemet utvidgats. A ivenså arbe
tades pä stationsplanens förbättrande. A Fridhems station hade 
inlagts ett nytt ruudspär. 

Spåret var mycket väl rigtadt och justeradt. 
Hullande materielen hade tillökats med ett (i koppladt 

tanklokomotiv, försedt med vacuumbroms. A ytterligare 3 loko
motiv, 3 bogie- och 2 4-hjuliga vagnar hade vacuuuibronisar 
aubragts. 

Kristianstad—Åhus jernväg. 

Ballasten hade kompletterats med 980 kbm. grus; dess 
djup syntes tillräckligt, men krönbredden knappt tilltagen. 

A sträckan mellan Hammar och Viby hade linien för
ändrats på en sträcka af 1,175 m. på så sätt, att tvenne lut
ningar 1 :100 förändrats till resp. 1:200 och 1 :200 och en 
lutning 1:160 utjemuats till horisontalplan; allt i syfte att 
underlätta vexlingen vid Håslöfs tegelbruk och grustag. 

Från Kristiaustads södra rangerbangärd hade utlagts ett 
provisoriskt spår till nya elektricitets- och gasvcrksbygguaderna. 
öfver tegelbruks- och grusgropsspåreu vid Håslöf ansågos låsta 
vagnstoppare böra utläggas. Mellanplattformerua vid Binkaby 
tarfvade reparation. 

Spåret låg försvarligt. 

Kristianstad—Immelns jernväg. 

Å Sibbhults station hade uppsatts en semafor, å Immelns 
station två skifsignaler och å Gliraäkra ändstation en skifsjgnal. 
Semaforen å östersiöfs station syntes böra utbytas mot tvenne 
ingångssigualer. Fasta signaler saknades vid stationerna Eke-
stad, Gårrö, Kaffatorp, Tubbarp, Hylta och Ilöena. 

Vid vägöfvergångarna vid Rödaleds och Arkelstorps sta
tioner ansågs behöfligt att auordna bommar. Fällbommar med 
ringverk hade uppsatts vid öfvergåugen vid Näsby station. 

Spåret låg oklanderligt utom i en del kurvor. Ballasten 
ä banan var otillräcklig. 

Sölvesborg—Elmhults jernväg. 

Denna bana erhöll den 21 Maj tillstånd att öppnas för 
allmän trafik. 

Karlskrona— Vexiö jernväg. 

Bauan med dess underbyggnad syntes väl underhållen. 
Den använda korsplåtskonstruktionen syntes olämplig. 
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Vexiö—Alfvesta jernväg. 

' Banan var väl grusad, justerad och rigtad och syntes i alla 
afseenden väl underhållen. Slänterna hade längs hela linien 
befriats från träd och buskar. 

Vid ingången till Alfvesta, der linien ligger i skarp kurva, 
ansågs nödigt att uppsätta en försignal. 

Kalmar—Emmaboda jernväg. 

Banan, som var i utmärkt godt skick, hade blifvit lyftad 
till hela sin längd, så att ballastens djup var O a m.; äfvenså 
hade dess bredd ökats, hvartill åtgått 25,000 kbm. grus. 

Alla jernskenor i hufvudspåret och 170 m. i sidospår voro 
utbytta mot stålskenor, vägande 24'8 kg. per meter. 

Kalmar bangård var nu försedd med elektrisk belysning 
och i stationshuset var vattenledning inledd. I Nybro var 
signal- och vexelförregling mellan Kalmar—Emmaboda och 
Nybro— Säfsjöströms jernvägars hufvudspår anordnad. A Örsjö 
station både ett nytt stickspår inlagts. 

Nybro—Säfsjöströms jernväg. 

Banan var i godt skick. På sträckan mellan Nybro och 
Gullaskruf befunnos enbart stålskenor, vägande 24-8 kg. pr m., 
på den återstående sträckan jernskenor af 20-1 kg:s vigt per 
m., mot hvilka dock ingen anmärkning gjordes. 

11 vexlar hade försetts med nya tungor af stål. 

Nässjö—Oskarshamns jernväg. 

Banan var väl underhållen. Nya stålskenor af 27"ir> kg:s 
vigt hade inlagts på en sträcka af 5v> km. mellan Eksjö och 
Ormaryd, så att sålunda hela hufvudspåret var försedt med 
stålskenor. 

Ett nytt stationshus af sten var under uppförande vid 
llultsfreds station och nytt godsmagasin vid Lillsjödal. För att 
framdeles försöka elda lokomotiven med torf hade en omkring 
20 har. stor torfmosse inköpts vid Ormaryd. 

Rullande materielen hade tillökats med 10 täckta och 3 
öppna godsvagnar. 

Vimmerby—Hultsfreds jernväg. 

Banan var väl underhållen. 
På en sträcka af 65 km. närmast Hultsfred voro stålskenor 

af 27'5 kg:s vigt per m. utlagda. 
Trenne broar, alla med 6 m:s fritt spann, hvilka saknade 

diagonalstag, ansågos böra dermed förses. En ny jernbro öfver 
Silfverån hade under året inlagts. 

Vimmerby stationshus hade flyttats och restaurerats och 
godsmagasinet tillbyggts. 

Halmstad—Nässjö jernväg. 

Banan var i allmänhet i godt skick. 
Tvenne öppna trummor, vid Poglabäck och Tvärbäcken, 

hade ombyggts till täckta. Vid Refteled hade spåret lyftats i 
och för anslutning med banan från Gislaved, och hade härtill 
användts 230 vagnslaster grus. Vidare hade stationshuset till
byggts och stationsplanen utvidgats samt nödiga signaler för 

anslutningen uppsatts. Vid Johansfors hade stationshuset till
byggts, vid Aled och Skillingaryd hade stickspåren förändrats 
till rundspår. 

Den rullande niaterieleu hade ökats med ett från England 
inköpt 6-koppladt tanklokomotiv och minskats genom »löpning 
af en godsvagn. 

Kinnared—Fegens jernväg. 

Banan var i godt stånd. 
Vid Ashylte, Bränuagårds och Skogsgärde hållplatser an-

sågos stickspårens vexlar böra förreglas med signalerna. 

Fegen—Ätrans jernväg. 

Öfverbyggnaden vid Essereds bro var i behof af förstärk
ning. För öfrigt befanns banan vara i godt skick. 

liefteled—Änder storp—Gislaveds jernväg. 

Banan öppnades för allmän srafik i December månad. 

Jönköping—Vaggeryds jernväg. 

Banan var i godt stånd och ingen anmärkning förekom. 
Vid Norrahammar hade rundspåret närmast plattformen 

förlängts 60 ni., och vid Jönköpings hamn hade uppförts tvenne 
nya bostadshus för jernvägens personal. 

Borås—Svenljunga jernväg. 

Å delen Borås—Hillared, hvilken bansträcka efter Borås— 
Alfvesta jernvägs öppnande ej längre torde komma att trafikeras, 
hade endast mindre underhållsarbeten företagits, samtidigt med 
att tåghastigheten något minskats. Mellan Hillared och Sven
ljunga deremot hade under året relativt genomgripande arbeten 
utförts. Sålunda hade samtliga lutningar å denna sträcka, som 
varit brantare än 10 %0 , ändrats till detta mått med undantag 
af tvenne bandelar närmast Svenljunga. Afsigten var dock 
att äfven nedbringa härvarande lutningar till högst 10 0/w. 
Samtidigt med dessa arbeten hade ballastdjupet på denna bau-
del, Hillared—Svenljunga, ökats. 

Ringestena stationsplan hade höjts 0 4 m.; vid Hillareds 
station hade inlagts en vexel för anslutningen med Borås—Alf. 
vesta jernväg; Svenljunga stationshus jemte en del af stations
området var försedt med elektriska glödlampor. 

Göteborg—Borås jernväg. 

14,000 nya syllar hade inlagts. 
Mot underhållet förekom ingen anmärkning. 

Varberg—Borås jernväg. 

I Horred hade nytt vattentorn uppförts och i Skene var 
godsmagasinet tillbyggdt. Å tre mindre broar hade nya stål
balkar inlagts. 

18,125 syllar hade utbytts och spåret vederbörligen under
hållits och justerats. 

Bords—Herrljunga jernväg. 

Det förutvarande stationshuset af trä vid Fristad hade 
flyttats till Skogsryds hållplats, hvarjemte derstädes nödiga ut-
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hus uppförts samt planeringsarbeten verkstälts. Vid Sparsörs 
hållplats hade en viintstuga uppförts, planerings- och vägarbe
ten utförts samt sidospåret förlängts med 58 m. Å Herrljunga 
station hade sparsystemet utvidgats med tvenne nya spär. 

Den banan förut tillhöriga ångvagnen hade under året 
salts. 

Underhållet gaf ej anledning till anmärkning. 

Uddevalla—Venersborg—Herrljunga jernväg. 

Ett vattentorn samt en kolgård, rymmande 1,000 tou, hade 
uppförts i Uddevalla. I Veuersborg hade uppförts nytt förråds
hus, kolgård, lastbrygga för boskap oeh en lossningsbrygga fol
köl. Derjemte hade vid svängbron befintliga dykdalber för-
sedts med dem sammanbindande jernvägsskenor. 

Vid flera af stationerna hade signalanordniugarna för
bättrats. 

Rullande materieleu hade under året tillökats med 3 kom
binerade 1. och 3. klass vagnar. 

Bana och materiel befunnos vara i godt skick. 

Dalslands jernväg. 

Banan var anmärkningsfritt underhällen. 
I Mellerud hade lokomotivstallet och kolboden, i Ed gods

magasinet samt utefter banan flera vaktstugor och uthus repa
rerats. 

Rullande materielen hade under året ökats med en pack-
vagn samt tvenne fyrkopplade lokomotiv med fyrhjuliga bogies 
och fyrhjulig tender, men hade under samma tid ett sexkoppladt 
tenderlokomotiv försålts. 

Bergslagernas jernvägar. 

Telefonförbindelse mellan vaktstugorna hade under de 
gåugna åren varit under anläggning, och var arbetet dermed 
så långt framskridet, att telefonlinien utan afbrott sträcker sig 
från Falun till Mellerud. 

Agnesbergs station hade utvidgats med 230 m. spår, Troll
hättans med 735 ni., Ulfshyttans med 374 ni., Öxnereds med 
140 m., Grums med 27 m., Åmåls med 1,065 m., Ludvika med 
234 ni. och Borlänge med 330 m. spår. 

Vid Surte hållplats var nytt stationshus under uppförande 
på af glasbruket skänkt område, och terrasseringsarbeten hade 
utförts för utvidgande af stationsplanen. 

Med anledning af i Åmåls stad genom brandolycka upp
kommen stor bostadsbrist hade tvenne provisoriska bostadshus 
uppförts för beredande af bostäder åt jernvägens verkstads
arbetare. 

I Ludvika hade uppförts nytt bostadshus med 6 lägenheter 
för jernvägsbetjeuingen. Vid Trollhättan och Dovnnarfvet hade 
godsmagasinen tillbyggts. Vid Qviberg, c:a 2 km. norr om 
Olskroken, hade en afstigningsplats beredts för resande till 
kapplöpnin gsbanan. 

Frändefors, Brålanda och Eriksdals stationer hade försetts 
med vexelförreglingar och centralställ af Schaumanns system. 

Under året hade stålskenor nedlagts på 53 km. bana, så 
att jernskenor nu ligga endast på 58-9 km. af banan. 

Rullande materielen hade under året tillökats med 6 loko
motiv, 1 person- och 1 godsvagn. 

Ingen anmärkning förekom. 

Mora—Venems jernväg. 

Banan befanns väl underhållen. 
Vid Lesjöfors hade godsmagasinsspäret förläugts, vid Vans 

hållplats hade ett nytt rundspår utlagts, hvarjemto på samma 
ställe en semafor utbytts mot tvenne skifsignaler med ledningar. 
Utvidgningen af Mora stationsplan hade under året afslutats. 
Godsmagasinet i Persberg hade tillbyggts. 

För borttagande af frostknölar hade på en sammanlagd 
banlängd af 800 in. den frostförande jorden bortschaktats och 
ersatts med fyllning af mossjord. Dessutom hade en del borg-
skärningar grundligt rensats för undvikande af ras. 

Ammeberg— Vettems jernväg. 

Mot underhållet förekom ingen anmärkning. 

lliifors—Laxå jernväg. 

Ingen aumärkuing förekom. 

Kumla— Yxhulls jernväg. 

Ingen annan anmärkning gjordes mot underhållet, än att 
åtskilliga skenor voro något skadade och behöfde utbytas, för 
hvilket ändamål äfven materiel inköpts, samt att en öfver banan 
byggd landsvägsbro snarast möjligt behöfde förses med nya 
tvärbjelkar. 

Frövi—Köpings jernväg. 

Banan var väl underhållen. 
Valskogs station hade utvidgats och försetts med acet) len

gasbelysning ut- och invändigt. Vid Arboga voro 153 m. spär 
inlagda, och bangården var försedd med belysning af båglampor. 
Vid Jäders bruk voro 600 m. nya spår inlagda och bauau för
ändrad så, att ett 610 m. låugt hosisontalplan erhållits; vid 
Alsäng hade 64 m. spår inlagts. 

Den nya stationen vid Vanneboda befanns färdig med 
stationshus, boställshus, lokomotivstall och dertill hörande bygg
nader, kolgård, rymmande 4,000 ton samt omlastningsbrygga. 
1,100 m. spår' och 15 vexlar hade här utlagts och fasta sig
naler uppsatts. 

Under året hade nya stålskenor af 40'5 kg» vigt inlagts 
på en sträcka af 2 km. 

Örebro—Svarta jernväg. 

•Denna bana trafikeras af Kongl. Jeruvägsstyrelscn ocli har 
derför ej genom Väg- och Vatteubygguadsstyrulsens försorg 
inspekterats under det gångna året. 

Frövi—Ludvika jernväg. 

Banan var väl underhållen. 
Den föregående år gjorda anmärkningen rörande bristande 

signalanorduingar vid Grängesberg hade ej afhjelpts. 
Sparsystemet hade under året utvidgats på följande statio

ner: Linde, Guaselby, Vasselhyttan, Kopparberg, Grängesberg 
och Blötberget. 

I Linde hade en ny 40-tons vaguvåg med våghus uppsatts. 
Under året hade nya stålskenor, vägande 40-s kg. pr m., 

inlagts på eu sträcka af 15,730 m. 
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Bånghammar—Klotens jernväg. 

Med hänsyn till trafiken på banan, som i regel inskränker 
sig till ett tåg i hvardera rigtningen i veckan, var underhållet 
tillfredsställande. 

Stora—Guldsmedshyttans jernväy. 

Men hänsyn till trafiken ä banan, der ingen regelbunden 
tåggång eger rum, var underhållet tillfredsställande. 

Nora—Er valla jernväg. 

Ingen annan anmärkning mot underhållet förekom, äii att 
ballasten på åtskilliga ställen var väl knapp. 

Nora—Karlskoga jernväg. 

Vid Asbobergs lastplats hade utlagts ett rund- och ett 
stickspår samt vid Karlskoga station ett nytt 100 ni. långt spår. 

Nya stålskenor hade inlagts i 9,875 ni. hufvudspår. 
Mot underhållet förekom ej någon annan anmärkning, än 

att ballasten föreföll väl knapp på åtskilliga ställen. 
Rullande materielen hade tillökats med två lokomativ och 

fem täckta godsvagnar. 

Svartelfs jernväg. 

Ingen anmärkning förekom mot underhållet. 

Krylbo—Norbergs jernväg. 

Ingen anmärkning förekom. 
Nya stålskenor hade inlagts på en sträcka af 3,055 m. 
Ett vid statsbanorna utrangeradt lokomotiv hade inköpts 

för att användas såsom reserv. 

Kärrgrufvan—Klackbergs jernväg. 

Vid Klackberg hade uppförts ny banvaktstuga, ladugård, 
källare och vedbod. 

Mot underhållet gjordes icke någon anmärkning. 

Stockholm— Vesterås—Bergslagens jernväg. 

Banan hade under året undergått besigtning för erhållaude 
af tillstånd att tillämpa större tåghastighet, hvilket äfven af 
Styrelsen på vissa vilkor beviljades. 

Lokomotivstallet i Sundbyberg hade förlängts, så att det 
medgifver plats åt två tankmaskiner. Från hållplatsen Sundby
bergs Norra hade utlagt ett spår till Max Sieverts fabriksbolags 
verkstäder, i hvilket spår en vändskifva af 56 m:s diameter 
inlagts. 

Vid Bromstens hållplats hade uppförts stationshus och sta
tion skarisbostad med dertill hörande byggnader. Vid Askebro 
hade anordnats en mindre hållplats med tillhörande väntstuga. 

Vid Vesterås station hade den föregående år påbörjade 
verkstadsbyggnaden fullbordats och i sammanhang därmed så
väl ingångsspåren till verkstaden som spåren på materialgården 
ordnats. 

Stationshuset, godsmagasinet samt bangården i Köping hade 
försetts med elektrisk belysning. En traverskran hade uppsatts 
på stationen för omlastning af gods. 

Vid Bålsta, Seglingsbergs och Virsbo stationer hade spår
systemen utvidgats. 

Ett bostadsbus for betjeningen var uppfordt i Engelsbew 
På en sträcka af 1294 km. mellan Ekolsund och Euköpincr 

hade nya 40'5 kg:s skenor inlagts med understödda 3-syll-
skarfvar. 

Rullande materielen hade tillökats med 7 passagerarebogie-
vagnar samt 15 täckta och 30 öppna godsvagnar. 

Vansbro—Ludvika—Engelsbergs jernväg, 
delen Ludvika—Engelsberg. 

En del kompletteringsarbeteu hade under året utförts. 
Bandelen undergick den 23 Oktober besigtning för erhål

lande af tillstånd att tillämpa större hastighet på densamma 
och befanns dervid, att signalanordningarna vid Engelsberg och 
Hugnora grusgrop behöfde undergå vissa förändriugar innan 
dylikt tillstånd kunde meddelas. 

För öfrigt befanns vid besigtniugen alla arbeten med om
sorg utförda samt rullande materielen i godt stånd. 

Sala—Tillberga jernväg. 

Inga nybyggnadsarbeteu voro företagna. Mot underhållet 
förekom ej någon anmärkning. 

Ramnäs—Kolbäcks jernväg, 

Vid Ramnäs kyrkoby hade anordnats en hållplats. Der 
hade uppförts ett hus, rymmande väntsal och expedition. För 
bultfabrikens räkning hade ena stickspåret vid Hallstahamniar 
dragits in på fabrikens område. 

Ingen anmärkning gjordes mot banans underhåll. 

Norbergs jernväg. 

Inga nybyggnadsarbeten hade företagits. Underhållet gaf 
ej anledning till anmärkning. 

Norberg—Klackbergs jernväg. 

Ingen anmärkning mot underhållet gjordes. 

Spånga—Löfsta jernväg. 

Ingen anmärkning förekom. 

Oxelösund—Flen—Vestmanlands jemvägar. 

I Oxelösund hade tvenne arbetarebaracker uppförts, kaj
byggnadsarbeten utförts, en amerikansk kollossningsmaskin upp
satts och 700 m. nya spår utlagts. Diverse husbyggnader hade 
företagits i Nyköping, vid Eskilstuna centralstation, Belgviken, 
Folkesta och Kungsör. Spårsystemen voro utvidgade vid statio
nerna Helleforsnäs, Eskilstuna central och Kungsör. 

En hållplats, benämnd »Stuteriet», bestående af expeditions
rum och täckt plattform, hade anlagts 3 km. norr om Ströms
holm. 

Ingen annan anmärkning mot underhållet förekom, än att 
stängslet på åtskilliga ställen behöfde rättas och lagas. 

Rullande materielen hade under året ökats med 3 loko
motiv, 3 person- och 17 godsvagnar. 
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Norra Södermanlands jernväg. 

Vid Brottsta hade lastplats med sido- och stickspår anord
nats för Eskilstuna stads renhållningsverk. Dessutom hade en 
tvåvingad semafor uppsatts, hvilken skötes af en på platsen 
boende banvakt. Vid Ryssjöbrinks hållplats hade mötesspåret 
förlängts 9r» m. och lastbrygga anordnats för Eskilstuna stads 
renhållningsverk. 

Den vid en föregående besigtning föreskrifna signalför-
reglingen vid Södertelge verkstäder var ännu icke utförd. För 
ofrigt förekom ej någon anmärkning. 

Nynäs—Elfsjö jernväg. 

Tillstånd att för allmän trafik öppna denna jernväg med
delades den 23 December. 

Stockholm—Saltsjöbadens jernväg. 

2,248 syllar hade under året inlagts, deraf 1,095 impreg
nerade. 

Vaktstugorna vid Henriksdal och Nacka samt stationsbygg
naden vid Stadsgården hade tillbyggts. 

Ingen anmärkning gjordes mot underhållet. 

Upsala hamn- och förbindelsespår. 

Mot underhållet förekom ej någon anmärkning. 

Sala—Gysinge—Gefle—jernväg. 

Denna bana afsynades i September månad. 

Upsala—Gefle jernväg. 

Söderfors station hade utvidgats. 
Ombyggnaden af broarna vid Tierp och Elfkarleö hade 

fullbordats. 
Banan befanns i fullgodt skick. 

Gefle—Bomhusuddens jernväg. 

Gefle södra station hade utvidgats. 
Mot banans underhåll gjordes ingen anmärkning. 

Gefle—Ockelbo jernväg. 

Spåret var omsorgsfullt rigtadt och justeradt. 78 m. bank 
hade utgräfts och ersatts med stenkolssfcybb för förhindrande af 
frostknölars bildande. 

De vid föregående inspektion gjorda anmärkningarna rö
rande vändskifvan och lokomotivstallet i Ockelbo upprepades 
såsom synnerligen befogade. Några broar behöfde, åtminstone 
delvis, målas. 

För öfrigt förekom ej någon anmärkning af vigt. 

Gefle—Dala jernväg. 

21,293 syllar hade under året utbytts och skenor på en 
sträcka af 24-5G km., så att stålskenor af 40-5 kg:s vigt nu
mera finnas å sammanlagdt 8854 kra. hufvudspår och 3-90 kim. 
sidospår. 

Följande bangårdar hade under året utvidgats: Gefle med 
358 ni. spår, Hagaström med 3,809 m., Sandviken med 247 m., 
Granstranda med 104 m., Hofors med 3,291 ni., hvarjemte Ryg
gens bangård förlängts 40 ni. 

1 Hagaström hade uppförts nya stations- och bostadshus 
för betjeningeu, båda af sten. Sandvikens godsstation hade 
tillbyggts och elektrisk belysning inledts. 

En ny bro öfver Jädraån hade färdigbyggts. Landfästena 
till tre broar voro under tillbyggnad för dubbelspår. 

Rullande materielen hade under året undergått följande 
förändringar: ett lokomotiv och två godsvagnar hade sålts samt 
en vagn sönderkörts, hvaremot två passagerare- och 25 gods
vagnar samt två ångfinkor anskaffats. 

Ingen väsentlig anmärkning förekom. 

Falun—llättvik—Mora och Mora—Orsa jemvägar. 

1 Orsa hade uppförts nytt lokomotivstaU med rum för fyra 
maskiner, vattentorn och reparationsverkstad, hvarjemte gods
magasinet tillbyggts. Dessutom hade arbetena med bangårdens 
utvidgande afslutats. 

Från Falu norra station hade ett bispar utlagt till Fal» 
tegelbruk. I Rättvik hade lastbryggan tillbyggts och spåret 
intill densamma i samband dermed förlängts. 

Ingen anmärkning förekom mot någon af banorna, 

Mora—Elf dalen—Rots jernväg. 

Delen Mora—Elf dalen erhöll tillstånd att öppnas för all mun 
trafik i Juli 1900. På bandelen Elfdalen—Hot har under det 
gångna året intet arbete utförts. 

Södra Dalatmes jernväg. 

Banans underhåll gaf ej anledning till anmärkning. 
Avesta station hade utvidgats med 110 m. spår, hvarjemte 

en 50-tons vagnvåg inlagts. Vid Snickarbo hållplats hade stick
spåret förlängts och vid Nås hållplats ett väutrum uppförts. 

På många ställen hade banvallen uppgräfts och stenkols-
stybb ifyllts för förhindrande af frostknölar. 

Snöskärmarna befunnos för sommaren upplagda illa och 
för nära intill spåret. 

Rullande materielen hade under året tillökats med ett nytt 
6-koppladt tenderlokomotiv med tvåhjulig bogie. 

Siljans jernväg. 

Ingen anmärkning förekom. 
Ehuru banan ej i nämnvärd grad lider af frewt, hade dock 

hauvallen på flera ställen urgräfts och fyllts med koNtybb. 

Delen Söderhamn—Granskär af Söderhamns vestra—Gran
skär—Flaket. 

Då banan Söderhamus vestra—Granakär—Flaket iinnu ej 
är i sin helhet färdig och under byggnadstiden står under 
Kongl. Jernvägsstyrelsens koutroll, har den ej under det gångna 
året genom Väg- och Vattenbyggnadsstyrelseus försorg inspek
terats. 
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Martna—Sandarne jernväg. 

Spåret var väl stoppadt och justeradt, dikena rensade och 
grus i tillräcklig mängd utkördt på banan. 

Som trafiken är synnerligen liflig, ansågs för tågsäkerhetens 
tryggande telegraf eller telefon böra inledas ej blott i stations
husen utan äfven i alla vaktstugorna. 

Patrabron behöfde ombyggas snarast möjligt. Elisebäeks-
brön var ombyggd till kulvert. Tvenne andra broar hade för
stärkts. Ny vaktstuga hade uppförts vid Kolningen. Vid samma 
ställe hade nya spår utlagts. Vid Sandarne brädgård hade 
likaledes nya spår utlagts, men dervid ej öfverallt iakttagits 
fria rummet. 

Ett nytt 6-koppladt tanklokomotiv hade inköpts. 

Dala—Helsinglands jemväg. 

Banan hade under året varit underkastad besigtning för 
afsyning, men befanns dervid en del kompletteringsarbeten er
forderliga; deremot meddelades tillstånd att trafikera jernvägen 
med en största hastighet af 50 km. i timmen. 

Hernösanä—Sollefteå jemväg. 

Spåret var väl grusadt, stoppadt, justeradt och putsadt. 
Till förekommande af frostknölar hade utgräfning af jäslera 
utförts på cirka 1,000 läugdmeter bana och i stället påkörts 
235 vagnar myrjord samt 35 vagnar kolstybb. 

Dikena voro rensade och staketet på långa sträckor repa-
reradt, så att det i allmänhet var i tillfredsställande skick. 

Stickspåret vid Bollstavik hade förlängts, och vid Kläpp 
hade en spårvexel med dermed förbunden skifsignal anbragts. 

Smedjebackens jemväg. 

Banans underhåll var försvarligt. 
Hägnaden var mångenstädes så pass förfallen, att den be

reder föga säkerhet emot kreaturens inträngande på jernvägens 
område. 

Köping—Uttersbergs jemväg. 

Stationshuset i Köping hade ombyggts och det i Asby om-
och tillbyggts. Nya (i'0 m:s vändskifvor hade inlagts i Utters
berg och Köping. 

Ingen anmärkning förekom mot underhållet. 
Rullande materielen hade under året tillökats med en 3. 

klass personvagn. 

Uttersberg—Riddarhyttans jemväg. 

Förbindelsespåret till Krampens station å statsbanan Örebro 
—Krylbo hade under året afsynats och tillstånd till dess trafi
kerande medgifvits. 

Vid Forshammars station hado ett mindre godsmagasin 
uppförts. 

Ingen anmärkning förekom. 

Sölvesborg—Kristianstads jemväg. 

13 km. af banan hade höglyftats och ballasten komplet
terats till O- m:s djup, hvartill c:a 7,900 kbm. grus åtgått. 

Spåret låg oklanderligt och bispäret till Ifösjöu var i trari-
kabelt skick. En del vexlar, äfven i hufvudspåret, voro af klen 
och otidsenlig konstruktion, och hufvudspåret var ej på alla 
stationer försedt med vinkelskarfjern. 

Stängsel saknades på åtskilliga ställen och dikesrensuin« 
var på långa sträckor erforderlig. 

Nya fållbommar med ringverk och manöverledningar hade 
uppsatts vid trenne landsvägsöfvergångar. Stationshuset vid 
Gualöf hade tillbyggts. Ett omlastningsspår hade inlagts °A 

Sölvesborgs station i anledning af Sölvesborg—Elmhults jern-
vägs anslutning. 

Vestra Blekinge jemväg. 

Å 1,584 m. bana i hufvudlinien och 1,577 m. i bilinien 
till Hölje hade inlagts nya stålskenor af 17-2 kg:s vigt pr meter. 

Vid Gammalstorp hade nytt godsmagasin uppförts och bron 
helt och hållet ombyggts! Bron profbelastades och befanns i 
tillfredsställande skick. 

Hufvudbanans spår låg mycket väl rigtadt och justeradt 
men ballastdjupet var knappt, Å bibanan till Hölje låg spåret 
temligen väl, och ballasten var här rikligare än på hufvudbanau. 

Karlshamn—Vislanda jemväg. 

Nya stålskenor med vinkelskarfjern hade inlagts på 1,027 
m. bana. 

Det anmärktes, att skenorna på broarna borde fastspikas vid 
alla syllarna, i stället för på hvarannan, såsom på en del ställen 
var fallet. De fasta signalerna hade på flera stallen ändrats 
i enlighet med vid föregående inspektion gifna föreskrifter. 
Vagnstoppare behöfde utläggas på åtskilliga ställen. 

På Vislanda station hade inlagts ny vagnvåg. En ny last
plats för torf var under anläggning vid Häsfchagen; ett rund
spår var utlagdt, semafor uppsatt och ett mindre vakthus upp. 
fördt; ett stickspår jemte vagnvåg var under arbete. 

Hufvudspårsvexlarne vid Hulvik behöfde utbytas. 
A Narraryds station, som öppnats i samband med tillkom

sten af Hönshylte—Qvarnamåla jernväg, hade ett provisoriskt 
lokomotivstall uppförts. Vid Ryds station hade stationshuset 
tillbyggts, ett bostadshus af trä uppförts samt det gamla loko
motivstallet nedrifvits. Ett nytt godsmagasin hade uppförts vid 
Fridafors. På Karlshamns bangård tarfvade hufvudspåret någon 
rigtning och justering. 

Vexelställen behöfde på flera ställen justeras. 
Spåret var mycket väl rigtadt och justeradt och banan 

omsorgsfullt underhållen. 
Rullande materielen hade tillökats med 11 godsvagnar. 

Vislanda—Bolmens jemväg. 

I en skärning hade på en sträcka af 120 m. frostförande 
jord aflägsnats och ersatts af kolstybb och aska. 

Det anmärktes, att å sträckan Ljungby—Ågårds lastplats 
stängsel saknats i flera år samt att strax öster om Ljungby 
bangård inga afstängningsanordningar funnos vid en väg-
öfvergång. 

A Bolmens station inlades ny vändskifva; den i Ljungby 
behöfde utbytas. Korsningen med Skåne—Smålands jernväg 
var i bristfälligt skick. I Ryssby hade stationsplanet sänkt sig 
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och ölägenheterna häraf voro ej helt och hullet undanröjda. 
Målaskog hade utvidgats med ett sidosnår. 

Spåret låg oklanderligt. 

Halmstad—Jiolmcns jernväg. 

Ballasten var rikligt tilltagen och väl af putsat]. 
Vexlarna voro underhaltiga, men arbete med deras för

bättrande pågick. Hakbultama i brosyllarna voro ej allestädes 
åtdragna. 

A Mahults och Elmas hållplatser saknades stationär be
vakning, och borde för den skull antingen sådan anordnas eller 
med vexlarna förreglade signaler uppsättas. Vid Åsen behöfde 
en ingångssignal för från Unnen kommande tåg uppsättas. 1 
Skallinge hade stationshuset tillbyggts. 

Spåret låg väl och banan syntes godt underhållen. 

Hönshylte—Qvarnamåla jernväg. 

Banan hade under året af synats, och dervid meddelades 
tillstånd att å densamma använda en största tåghastighet af 
40 km. i timmen. 

Mellersta Blekinge jernväg. 

54 km. af banan var höglyftad och ballastdjupet, så vidt 
möjligt för banvallens ringa -bredd, ökadt till OM m. 

Alla stationer voro numera försedda med fasta signaler. 
Öfverbyggnaden på de flesta broarna behöfde målas. Land

fästena voro äfven flerestädes i behof af reparation. 
I Gullbärna hade uppförts nytt godsmagasin, hvarjemte 

stations- och ekonomibyggnaderna tillbyggts. 
Spåret låg väl ocb banan var väl underhållen. Bispåret 

till Kallinge bruk var något grusfattigt. Å spåret till Ronneby 
redd erfordrades reparation af stenglacisen längs ån på några 
ställen. 

Bredåkra—Tingsryds jernväg. 

A en del ställen behöfde ballasten kompletteras på bredden. 
En betydande del. af sy Ilarna voro starkt angripna af röta, 

ocb syllafstånden på stationerna voro mycket varierande. 
Sättningarna vid Skarups mosse, Hallabro station och 

Dackamåla hade ej upphört, till följd hvaraf lyftning och grus
fyllning ånyo måst ega rum. Norra landfästet till bron norr 
om Hallabro hade visat tecken till rörelse. 

Å samtliga broarna behöfde balkarna målas. 
Nytt godsmagasin hade uppförts i Hensmåla. 
Å Backaryds station och Vermanhults hållplats behöfde 

stationsplanen bättre uppgrusas och spåren lyftas. 

Vexiö—Tingsryds jernväg. 

Banan låg mycket väl. Äfven öfver mossarna hade spåret 
kraft ringa lyftning och justering. 

Å samtliga broar och vägportar behöfde balkarna målas. 
I Vexiö hade personplatformen och omlastuingsbryggan 

utvidgats. 

Östra Blekinge jernväg. 

Spåret låg temligen väl i synnerhet mellan Jemjöslätt och 
Torsås, men ballasten var mycket gräsbevuxen mellan Lyckeby 
och Jemjöslätt. 

Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens berättelse 1.901. 

.Samtliga broars öfverbyggnad behöfde målas och större 
delen af dikena längs banan upprensas. 

Å Jemsjöslätts station hade ett nytt rundspår utlagts och 
skifsignal uppsatts vid östra ingångsvexeln, förreglad med denna. 

Rullande materielen hade tillökats med 10 öppna gods
vagnar. 

V attjom—Matfor s—Ljunga elfs jernväg. 

Spåret var grusadt och omsorgsfullt justeradt, banan jemte 
byggnader och sidospår i godt skick, hvarför anledning till 
anmärkning ej förekom. 

Vexiö—Klafreströms jernväg. 

Sy liarna syntes tarfva ett kraftigare utbyte; ballasten var 
på åtskilliga ställen väl knapp och fordrade genomgående kom
plettering. Flere semaforer behöfde justeras. l'å några ställen 
voro signalerna skymda af träd, brädstaplar ocb dylikt. Vagn-
stoppare behöfdes pä ett par ställen. 

Rottna stationshus hade tillbyggts. Å Klafreströms station 
pågingo eu del arbeten i samband med jernvägsbyggnaden 
Klafreström—Asheda. Lokomotivstallet var nedrifvet och ett 
provisoriskt sådant med vattenstation uppfördt. 

Spåret var försvarligt rigtadt och justeradt. 
Rullande materielen hade under året tillökats med en 

ii klass bogievagu samt 10 godsvaguar. 

Kalmar—Torsås jernväg. 

Banan var väl underhållen. 
En del kompletteringsarbeten hade under året utförts och 

den rullande materielen tillökats. 

Kalmar läns östra (Kalmar—Berga) jernväg. 

Vid besigtningen pågick spårets lyftning och justering på 
de ställen, der banan framgår öfver mossar, meu var detta ar
bete på öfriga ställen afslutadt och väl ut förd t. 12,000 kbin. 
grus hade atgatt titt ballastens komplettering. 

På de sträckor, som af Emån vid vårfloden 1899 öfversväm-
mades, var spåret upplyftadtOs m. och stenbeklädnad anbringad 
till en höjd, motsvarande högsta vattenytan vid nämnda döde. 

Vid Rockneby station var ett spår till grustaget inlagd t; 
vid Högsby var ett vundspår inl&gdt aauvt stickspåret förläw^dt. 

Rullande materielen var vid besigtningen i mycket godt 
skick och hade sedan föregående besigtuing tillökats med 20 
.godsvagnar. 

Hvetlanda—Säfsjö jernväg. 

Banan var i ganska godt skick; dock var ballasten väl 
knapp; en af de gamla vexlarna var utbytt, men 7 återstodo 
att ersättas med nya. 

Stations- och uthusen i Lannaskedebrunn hade om- och 
tillbyggts, likaså vagnboden i Hvetlanda. 

En ny, kombinerad 1. och 3. klass bogievagn hade an
skaffats. 

Lidköping—Skara—Stenstorps jernväg. 

Spåret var väl rigtadt, men ballasten var i allmänhet för 
knappt tilltagen. < 

8 
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Vexlarna voro på många ställen bristfälliga. De flesta 
lokomotiven voro dåliga, men hade ett nytt sexkoppladt loko
motiv under året inköpts. En kombinerad post- och person
vagn hade äfven anskaffats. 

Lidköping—Håkantorps jernväg. 

Banan var väl grusad, spåret rigtadt och i allmänhet i 
godt skick. 

Flera förslitna vexlar behöfde utbytas mot nya. 

Skara—Kinnekulle—Venerns jernväg. 

Banan var i godt stånd med spåret efter hela sin längd 
lyftadt och justeradt. 

Kinnekulle—Lidköpings jernväg. 

Banan var i mycket godt skick. 
Det gamla stationshuset i Forshem hade apterats till bo

stadshus för Mariestad—Kinnekulles jernvägs personal. 
8 st. öppua godsvagnar hade inköpts. 

Mariestad—Kinnekulle jernväg. 

Banan var i godt stånd; dock var ballasten mellan Svane
berg och Forshem något knapp. 

Ny semafor af jern hade uppsatts vid Österäng. Lokomotiv
stallet vid Forshem hade tillbyggts med ett stallrum. 

Maricstad—Moholms jernväg. 

Ballasten var knappt tilltagen och behöfde kompletteras 
för att öfverensstämma med faststäld normalsektion. 

Nya signaler hade uppsatts vid Moholm, Jula och Marie
stad. En ny lyftkran af jern var uppsatt på Mariestads station. 

En bogievagn och fem täckta godsvagnar voro nyanskaffade. 
Hamnspåret var i trafikabelt skick. 

B.jo—Stenstorps jernväg. 

Banans underhåll var bristfälligt, i det ballastens djup och 
bredd voro för knappa och dikesrensning flerstädes försummad. 

Fasta signaler saknades på flera ställen. 
Vid Tidaholtns station hade ny vagnbod uppförts samt 

magasinspåret förlängts 80 ra.; vid Svensbro hade spårsystemet 
utvidgats med 485 ni. spår och ett mindre bostadshus uppförts; 
vid Korsberga hade ett 550 m. långt grusspår utlagts; vid Hjo« 
station hade ny vagnbod uppförts. 

Ett lokomotiv hade sålts samt tvenne kombinerade 2. och 
3. klass bogievagnar inköpts. 

Fogelsta— Vadstena jernväg. 

Banan var i godt stånd med spåret lyftadt och ballasten 
kompletterad. 

Vid Aska hade anlagts en ny station, som efter afsyning 
öppnades för allmän trafik den 1 Juni. 

Vid Stubbetorps grusspårsvexel hade anbragts en med 
vexeln förreglad signal. 

5 öppna godsvagnar hade nyanskaffats. 

Vadstena—Ödeshögs jernväg. 

Banan var i godt stånd och ballasten kompletterad. 
Vig Roglösa hade anorduats ny vattenstation med elevator. 
Hästholmens hanmspår var i godt skick. 

Mellersta Östergötlands jernväg. 

Banan var i mycket godt stånd, ballasten hade i alla skär
ningar höjts till 45 cm. öfver balanslinien och dess bredd var 
ökad med 15 cm. 

Ett stickspår hade utlagts vid G ullbergs station och ett 
rundspår vid Elfvesta. 

Hultsfred— Vesterviks jernväg. 

A. linien befintliga vexlar hade försetts med fasta signaler 
förreglade med vexlarna. Signal hade uppsatts vid Hvalstads 
hållplats. 

Skenutbytet hade framskridit så långt, att 49-7 km. af 
banan var belagd med stålskenor, under det att 16-5 km. hade 
jernskenor. 

Mot underhållet förekom ej någon anmärkning. 
Rullande materielen hade tillökats med ett lokomotiv, en 

personvagn och 12 malmvagnar. 

Vestervik—Åtvidaberg—Bersbo jernväg. 

Vid alla utom stationsområde belägna vexlar hade uppsatts 
fasta signaler, som förreglats med vexlarna. 

Nytt förrådshus samt magasinsbyggnader hade uppförts vid 
Vesterviks station i stället för de vid eldsvåda i Augusti månad 
nedbrunna. 

Ingen anmärkning förekom. 
Stålskenor hade under året inlagts på en sträcka af 9 km. 
En passagerarevagu hade under året nyanskaffats. 

Norsholm—Bersbo jernväg. 

På denna bana hade liksom på de begge föregående för-
regling anordnats mellan de fasta signalerna och] vexlarna på 
linien. 

Nya stålskenor hade under året inlagts på en sträcka af 
G km. 

Välbehöflig rödjning för beredande af friare utsigt vid 
kurvor hade verkstälts. 

Underhållet föranledde ej någou anmärkning. 

Bålsboda— Örebro jernväg. 

En del kompletteringsarbeten hade under årets företagits. 
Ingen aumärkning förekom. 

Pålsboda—Finspongs jernväg. 

Banan var i godt stånd; spåret hade höglyftats på en 
sträcka af 25 km. söderut från Pålsboda; till grusning hade 
användts 10,434 kbm. ballast. 

Vid Skärbäckens lastspår och Sonstorps grusspår voro upp
satta två skifsignaler, förreglade med vexlarna. Det föreskrefs, 
att stickspår vexeln vid Glottra vattentorn skulle antingen bort
tagas eller med skifsignal förreglas. 

Rullande materielen hade tillökats med 10 nyinköpta täckta 
godsvagnar. 
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Finspony—Norsholms jemväy. 

Banan var i godt skick. 
Utbyte af jernskenor inot stålskenor hade under aret fort-

giitt, så att numera jernskenor ligga pä endast 1,850 in. al 
banan. Vid Glans grusspärsvexel hade uppsatts en med vexeln 
förreglad skifsignal. En magasinsbyggnad med väntrum hade 
uppförts vid Dol vedstorp. 

10 öppna godsvagnar hade under året nyanskaflaK 

Norrköping—SöderMpiny—Vikbolandets jemväy. 

Banan var i allmäuhet i godt stånd; dock var pii flera 
ställen ballastrnängden otillräcklig. 

Två stickspår hade inlagts på Norrköpings station. 

Falkenherys jemväy. 

Delen Elfsered—Mjöbäck—Holtsljunga hade under året 
undergått afsyniug, hvarvid alla arbeten befnnnos väl utförda 
och tillstånd till en största tåghastighet af 40 km. i timmen 
meddelades utom för passagen öfver Inganäs mosse, der tåg
hastigheten ej finge öfverstiga 25 km. i timmen. 

På delen Falkenberg—Elfsered beböfdes större syllutbyte. 
Mellan Falkenberg och Köinge, der banan vid besigtningen 

ännu ej var lyftad och justerad, låg spåret dåligt, mellan 
Köinge och Elfsered deremot, der detta arbete var afslutadt, 
iranska väl. 

Ötvevbyggnsiden till bron vid Elfsered beböfde målas. 
Vid öfvergången af stora landsvägen vid södra gränsen af 

Köinge station hade uppsatts fällboinmar med lykta och ringverk. 

Ulricehamn—Vartofta jemväy. 

Den bristfälliga bron öfver Åtrau vid Baldersnäs utanför 
Ulricehamn hade under hösten ersatts af en ny bro, uppförd i 
ett spann med nitade plåtbjelkar på cementmurade stenlund-
fästen. 

Vid Dalums station hade ett mindre stickspår inlagts, likaså 
vid Trädet. 

Ett nytt 16-tons tanklokomotiv hade anskaffats. 
Ingen anmärkning förekom. 

Uddayården—Fa Iköpinys jemväy. 

Spåret var lyftadt och omgrusadt och banan äfven i öfrigt 
i godt stånd. 

Ett nytt lokomotiv, i tjenst vägande 10'5 ton, hade an
skaffats. 

Uddevalla—Lelånyens jemväy. 

Mot banans underhåll förekom ej någon anmärkning. 
Vid Bengtsfors hade godsmagasinet tillbyggts. 
Vagnparken hade tillökats med 3 täckta och 20 öppna 

godsvagnar. 

V ester götland—Göteborgs jemväy. 

Bana och materiel voro i synuerligt godt stånd. 
Personstatioushuset i Göteborg var tillbyggdt, en 5-8 m:s 

vändskifva samt ett 140 m. långt hamnspår hade inlagts. Nytt 
godsmagasin hade uppförts i Essunga och ny vattenstation vid 
Tumleberg; stickspåret i Gendalen hade förlängts. 

Två sexkopplade tenderlokoinotiv och 15 täckta godsvaguar 
had nyanskatfats. 

Askcrsund—Skyllbcrg—Lerbäcks järnväg. 

De vid föregående års inspektion anmärkta bristerna voro 
alhjclpta, mod undantag af att ballasten på åtskilliga ställen 
var knapp, men afsågs att äfven rätta detta under årets lopp. 

Filipslads norra beryslays, Nordmark —Klarelf'vens och 
Björnda Isbron—Mu n k fors jemväy a r. 

Dessa jernvägar, som hafva gemensam förvaltning och 
samtidigt inspekterades, befnnnos vill underhållna. 

Gräfning och dränering för frostknölars allägsnande hade 
egt rum på en sträcka af 780 ni. 

I närheten af 1 lagfors vid Engfallhedens vaktstuga hade 
ett iinpregneringsverk för svllar uppförts för en kostnad af 
11,000 kr. 

Som tyngre lokomotiv skulle anskaffas, hade under året 
alla broar och vägporlar förstärkts, der sådant varit erfor
derligt. 

Hullande materielen hade tillökats med 10 täckta och 12 
öppna godsvagnar samt ii 3-axiiga kalkvaguar. 

Stockholm—liimbo, Djursholm—Ösby och Kohaysviken — 
Osby jernväyar. 

Delen Kohagsviken— Svalnäs öppnades under .sommaren för 
allmän trafik. 

Mellan Mörby och Ösby hade balanslinien förbättrats genom 
densammas höjande l%> ni. på de två lägsta punkterna, hvar-
igenom motlutningar borttagits. Vid Näsby hade 3 infarts-
sigualer förreglats med respektive vexlar. 

På delen Djursholm—Ösby hade 400 kg. konfliktråd utbytts 
och den gamla nedlagts i jorden till förstärkning af skenled
ningen. 

Under året hade en ångtinka nyanskatfats. 
Ingen annan anmärkning förekom, än att ballasten på 

några ställen var knappt tilltugeu. 

liimbo—Sunds jemväy. 

Från Edsbro station hade ett spår utlagts till Edsbro 
masugn. 

Ingen annan anmärkning förekom, än att ballasten var 
något knapp pä vissa ställen. 

Näsby—Åkers Berya jemväy. 

Banan hade under året öppnats för allmän trafik. 

Upsala—Länna jemväy. 

Det anmärktes, att bullasteu på flera ställen vur knappt 
tilltagen. 

Hullunde materielen hade tillökats med 7 godsvagnar. 

Länna—Norrtelje jemväy. 

Ballasten var på ett och annat ställe väl knapp och stängslet 
behöfde delvis lugas. För öfrigt förekom ej någon anmärkning. 

Rullande materielen hade under året tillökats med 8 gods
vagnar. 
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Bannemora—Hargs jernväg. 

Ingen anmärkning gjordes mot underhållet. 
En person-, en bagage- och en godsvagn hade under året 

anskaffats samt två bogies för framförande af nornvalspåriga 
vagnar, hvilka bolaget efter besigtning den 6 Maj erhållit Sty
relsens tillstånd i trafik använda. 

Visby—Hemse—Hafdhem och Visby—Tingstäde jernvägar. 

9,250 impregnerade syllar hade inlagts i stället för kasse
rade och 8,100 banmeter hade belagts med nya stålskenor. 

Vid Rosendals och Rosemyrs stickspår hade uppsatts signaler 
i förbindelse med vexlarna. En mindre stationsbyggnad hade 
uppförts vid Sylfaste hållplats. Nya semaforer hade uppsatts 
vid Hemse och Stånga stationer. 

Rullande materielen hade tillökats med tvenne täckta 
godsvagnar. 

Mot underhållet förekom icke uågou anmärkning. 

Klintehamn—Borna jernväg. 

Banan hade under året undergått slutlig afsyning. Den 
största hastighet, med hvilken jernvägen finge befaras, hade 
bestämts till 30 km. i timmen. 

Mot underhållet förekom ej anmärkning. 

Näs—Morshyttans jernväg. 

Spåret var vid inspektionen justeradt efter hela linien med 
undantag af 3-5 km. 

Genom användande af granulerad slagg såsom ballast hade 
man lyckats erhålla en torr bädd för syllarna. 

Långshyttan—Byvalla jernväg. 

Spåret låg väl. 
Jäslera hade utgräfts på en sträcka af 250 m. På 2-5 km. 

bana hade nya stålskenor af 17'2 kg:s vigt inlagts i stället för 
äldre af mindre vigt. I samband härmed hade syllafståndet 
under de nya skenorna ökats till 0'8 m. ifrån 0-6 m. Det an
märktes, att banan saknar stängsel på långa sträckor af bola
gets egen mark. 

Tvenne broar vid Rörshyttan behöfde målas. En kurva 
hade omlagts med 180 m:s radie i stället för förut 150 m:s 
och vid Byvalla mellan km. 22 och 23 hade banan rätats och 
förbättrats, der den förut låg i S-kurva och i sämre lutningar. 

Eu gods- och en passagerarevagu hade under året anskaffats. 

Dala—Oclcelbo jernväg. 

Banans underhåll var i alla afseendeu godt. 
Från kin. 65 hade ett spår utlagts till östbybergs timmer-

uppfordringsverk, som ersatt det slopade vid Bysjön. Utgångs-
vexeln var förreglad med tillhörig signal. Vid Jädraiis station 
hade tre nya stickspår utlagts. 

Under året hade nyanskaffats ett sexkoppladt tanklokoinotiv, 
4 kombinerade post- och bagage- samt 9 godsvagnar. 

Ockelbo—Norrsundets jernväg. » 

Spåret låg väl. 

På ett par ställen behöfde skymmande träd afläo-snas 
Staketet fordrade reparation i synnerhet vid Jädraås. Syllarna 
mellan broarna i Ockelbo voro dåliga och behöfde snarast 
möjligt utbytas. Bron öfver Häckelsängsbäcken behöfde målas. 
Spåret vid Sundsbro f. cl. uppfordringsverk qvarlåg visserligen 
med låst ingångsvexel, men ansågs kunna såsom obehöfli^t 
borttagas. 

Hudiksvall—Bergsjö jernväg. 

Banan låg väl och behöflig grusning var utförd. 
Buskar och träd, växande på banvallen, behöfde undan-

rödjas. 
Stationshuset och godsmagasinet i Bergsjö "hade tillbyggts. 
Skärningen genom det s. k. Raviksberget hade genom 

sprängning befriats från alla block, som kunde förmodas ligga 
osäkert. 

Bredsjö—Degerfors jernväg. 

Ingen anmärkning gjordes mot underhållet. 
Fasta signaler voro ännu ej uppsatta vid Valåsens, Dal

karlsbergs, Suöbergshyttans och Degerfors stationer. 
Ett bostadshus hade uppförts vid Järboås station. 

Säfsnäs jernväg. 

Spåret låg ganska bra, men behöfde dock något justeras. 
De förra året gjorda anmärkningarna mot stängsel och diken 
voro delvis afhjelpta. Vid km. 35 fordrades större syllutbyte. 

Vexlarna vid Hosjöheden och Steubrohålet borde förreglas 
med respektive signaler. Jernbroarna behöfde målas. 

Ett lokomotiv samt 10 godsvagnar hade inköpts. 

Helsingborg—Råå jernväg. 

Nya stålskenor af 14-5 kg:s vigt i längder af 9 och 10 ni. 
och fastskrufvade vid stålsyllarna hade inlagts i stället för 
gamla och svagare skenor på en sträcka af 2,100 m. mellan 
Helsingborg och Råå. 

Mellan Triangeln och Råå hade anlagts en hållplats med 
ett rundspår samt ett stickspår till det nyanlagda kopparverket. 
Vexlarna voro låsta, men hållplatsen borde bevakas af en vakt. 
Vid stickspåret hade uppförts en mindre byggnad, innehållande 
godsmagasin och väntsal för kopparverkets räkning. 

Vid Triangeln hade uppförts en väntpaviljoug. 
Spåret hade lyftats och riglats och låg å bandelarna med 

14-5 kg:s skenor mycket väl. 
Ändstoppare hade uppsatts vid Ramlösa brunn och å de 

båda stickspåren vid Råå. 
Frän Råå bangård hade anlagts ett spår till hamnen, 

hvilket under året öppnats för trafik. 
Den rullande materielen hade tillökats med en öppen 

personvagn och fem godsvagnar, deraf en bogievagn. En öppen 
personbogievagn hade under året slopats. 

Nettraby—Alnaryds jernväg. 

Ballasten, som öfverallt var temligen riklig och af ovanligt 
god beskaffenhet, var mellan Nettraby hamn och station mycket 
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gräsbevuxen. Spåret låg iifven småkrokigt på denna strilcka, 
hvilket dock ej var förhållandet på den' öfriga delen af banan. 

Pä åtskilliga ställen behöfdo stängslet repareras. 

Kosta jernväg. 

Spåret låg väl utom i några kurvor, som voio mindre väl 
vigtade. Spåret mellau Målerås Södra till Målevås station ä 
Nybro—Säfsjöströms jernväg var utlagdt men ännu ej slut-
justeradt och fullgrusadt. 

Å Ekeberga station hade stickspåret försetts med en gröfre 
svangstoppbom ocli omlastningsspåret i Lessebo med stoppbock. 
Vid Målerås Södra station saknades stoppbock för ett stickspår. 

Banan var väl underhållen. 
Rullande materielen hade tillökats med ett lokomotiv och 

10 öppna godsvagnar. 

Jönköping—Gripenbergs jernväg. 

Sedan banan i December 1900 öppnats för trafik till Vireda, 
hade reparatigns- och kompletteringsarbeten pågått, men detta 
hade bedrifvits med för liten arbetsstyrka, så att mycket återstod. 

Syllfördelningen var ojemn under de nyinlagda skenorna å 
sträckan Jönköping—Gisebo. Banken i närheten af Lyckas-
bäcken behöfde stensättas för att hindra urskärning vid flod-
tillfälle. Väudskifvan i Vireda hade måst borttagas, emedan 
grundläggningen under densamma var totalt oduglig. 

Sammaubindningsspåret genom staden, hvartill Kougl. Maj:t 
i särskildt nådigt bref af den 18 Febr. 1898 lemnat koncession, 
var ännu ej färdigt, och anmärktes dels att stensättniugen ut
med skenorna var för bög, dels att spåret i kurvan närmast 
statens jeruvägar var utlagdt med mindre radie än 50 ni. 

Banans rullande materiel, i synnerhet dess maskiner, befanns 
i dåligt skick. 

Munkedal—Skree jernväg. 

Ett ras å cirka 15 m:s längd af banan hade under året 
inträffat, förorsakadt af invid bauan pågående arbeten för Bohus
länska kustbanans korsning med Muukedal—Skree jernväg. 
Deuna sistnämnda jernvägs spår hade derför iuflyttata på den 
omedelbart augränsande berggrunden, hvarigenom fara för för
nyade ras på samma ställe förebyggts. 

Ingen anmärkning förekom. 
Tvenne nya öppna bogielastvagnar hade inköpts. 

b) Under byggnad varande. 

Malmö—Oenarps jernvägs bispar från Bara till Bokskogen. 

Detta bispar har varit utlagdt och sommartiden auviindt 
ända sedan år 1898. Jernvägsaktiebolaget har nemligeu af 
egaren till Torups säteri inköpt all deu mark, som erfordras 
för utläggning af spåret samt derefter byggt detta på egen 
mark. Först senare, då bolaget ernade begära lagfart dera, 
har det mot slutet af 1900 sökt koncession å anläggningen. 

Spåret befanns vara i behof af en genomgående lyftning 
och justering. 

Gärsnäs—S:t Olofs jernväg. 

Terrasseringen af limen och stationerna, som vid årets 
början var i det närmaste utförd, hade under året fullbordats, 
med undantag för Gärsnäs station. Torf- och niatjordsbekläd-
niiigen af slänter var äfveu nära fullbordad. 

Alla vattenbyggnader voro redan vid årets början utförda. 
Alla öfverbyggnadsarbeten, förutom dem vid Gärsnäs station, 

voro afslutade. 
Husbyggnaderna hade afslutats; en vändskifva af 167 5 

m:s diameter hade inlagts på S:t Olofs station. Alla vägöfver-
gängar, 40 till antalet, voro färdiga. Stängsel var uppsatt pä 
en sträcka af (Jr> knr.s banlängd. 

Telegrafledningen hade färdigbyggts. Semafor- och skif-
signaler samt öfriga signaler voro uppsatta för hela linien, med 
undantag af dem för Gärsnäs station. 

Mot arbetenas utförande förekom icke någon anmärkning. 

Ystad—Genarp. 

Som intet arbete under året utförts på jernvägen, inspek
terades den ej. 

Linköping—Kisa— Vimmcrby—jer nväg. 

Hela banan var fårdigterrasserad, med uudantag af 2 km. 
Alla stationsplauer både i det uärmaste färdigterrasserats och 
till stor del grusats. 

Alla trummor och brobyggnader voro utförda; dock sak
nades målning på broarnas öfverbyggnad. Omgräfningen af 
Kinda kanal vid Vist hade fullbordats, så att nya kanalleden 
kunde öppnas för trafik den 26 Juli. 

Skenläggning af så väl hufvudlinie, som sido- och stickspår 
hade afslutats. Grusningeu var fullbordad på hela banan, med 
undantag af 8 km. hufvudlinie och 15 km. sidolinie. Spåret 
hade lyftats och justerats på en sträcka af 70 km. 3 vund-
skifvor och en vagnvåg hade inlagts. 

Alla husbyggnader voro afslutade, lastkajer och person
plattformar färdiga. 

Alla vägbroar och vägportar voro fullbordade, och väg-
öfvergångar och vägauläggningar till största delen afslutade. 
Stängsel samt erforderliga grindar voro uppsatta längs hela 
banan. 

Telefon- och telegrafledniugar voro färdiga och indragna 
i stationerna. Alla fasta signaler voro uppsatta. 

Mot arbetets utförande förekom icke någon anmärkning. 

Bords—Alfvesta jernväg. 

Banan var fårdigterrasserad på en sträcka af 128-2 km. 
Af tunnelarbetena återstodo 70 m. Stationerna voro till stor 
del fårdigterrasserado, med undantag af Alfvesta. 

Samtliga trummor utom en och nästan alla broarnas under
byggnad voro färdiga, öfverbyggnudeu var uppsatt pä flere 
af broarna. 

Skenliiggning var utförd på en sammanlagd sträcka af 
105 km. Grusning hade helt eller delvis verkstälts å en sträcka 
af 89 km. 

Samtliga stationshus, godsmagasin och vaktstugor samt der-
till hörande bygguader voro under fcuk och arbetet med deras 
inredande pågick. 
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Vägportar och vagöfvergångar voro till största delen fär
diga, viadukten öfver Kindsbanan vid Borås utförd. 

Rullande materielen bestod af 7 lokomotiv och 23G gods
vagnar. 

Strömstad—Skee jernväg. 

Jemlikt nådigt bref den 22 December 1898 står denna 
jernvägsbyggnad under Jernvägsstyrelsens kontroll, hvarför den 
ej under det gångna året af någon under Väg- och Vatten-
byggnadsstyrelsen lydande tjensteman inspekterats. 

Ocfle—Dala jernvägs parallélspår mellan Gefle och Hagaström. 

Det nya spåret var färdigt och arbete pågick med omlägg
ning af det gamla. 

Delen Vansbro—Ludvika af Vansbro—Ludvika—Engcls-
bergs jernväg. 

39 km. bana hade terrasserats och 25 km. skenlagts, telegraf
ledning var uppsatt pä 48 kin., 1,U08 m. trummor hade färdig
byggts. Följande broar voro färdiga: vid Ludvika, Iviken, 
Elfkarlsnoret Nybammar, Kybäckshedeu samt en vägport vid 
Lekomberg. 

I Ludvika voro ett lokomotivstall för fyra maskiner, ett 
bostadshus af trä samt ett nytt vatteutorn af sten under arbete; 
en vändskifva af 15 m:s diameter var under inläggning. 

De utförda arbetena gäfvo ej anledning till anmärkning. 

Falun—Iiepbäcken— Vansbro jernväg. 

19 km. bana var terrasserad, 14'4 km. skenlagd och under-
grusning utförd på en sträcka af 13 km. Stenarbetena voro 
afslutade till nästan alla vägportar och delvis färdiga till 
broarna. 

Det anmärktes, att de båda strömpelarna till bron öfver 
Dalelfven vid Forshufvudet saknade tillförlitligt skydd mot is 
och timmer. I öfrigt förekom ej någon anmärkning. 

Rullande materielen bestod af tvenne lokomotiv samt 36 
godsvagnar. 

Delen Granskär—Flaket af Söderhamns vcstra—Granskär— 
Flaket. 

Jernvägen står under Kongl. Jernvägsstyrelsens kontroll 
och inspekteras ej genom Väg- och Vattenbygguadsstyrelsens 
försorg. 

Malung—Limedsforsens jernv&g. 

Terrasseringsarbetena påbörjades i Oktober månad i när
heten af Valleråsens blifvande station, men måste till följd af 
stark köld snart afstanua, sedan 80 ni. bana terrasserats. 

Orsa—Svegs jernväg. 

Terrasseringsarbetena, som påbörjades under sommaren, 
hade så bedrifvits, att vid årets slut 8'5 km. voro färdigterras-
serade. 8 trummor voro färdiga och bron öfver Ore elf under 
arbete. 

Tor sås —Bergqvara jernväg. 

Landfästena till bron öfver bäcken vid södra gränsen af 
Torsås station voro färdig murade och ovanligt solidt utförda 
med viugmurar och stenkoner af stor, väl lagd sten. 

Något öfver en kilometer af banan hade under året färdi.r. 
terrasserats. 

Klafreström—Asheda jernväg. 

Vid inspektioustillfället var hufvudspåret sä terrasseradt 
att spikning af skenorna kunde ske på en sträcka af 14-5 km. 

För Klafreströms stations utvidgning hade ännu intet 
gjorts. 

Det anmärktes, att tvenne under arbete varande stations
hus komme att ligga för lågt i förhållande till spåren. 

Asheda—Mönsterås jernväg. 

Arbetet på denna jernväg hade under året påbörjats och 
så bedrifvits, att 8 km. färdigterrasserats. Bron öfver Okne-
bäckeu var fullt färdig. Alla trummor på sträckan 10 km. 
vester ut från Mönsterås voro färdiga. 

Skenlägguing hade verkstälts på en sträcka af 8 km. Grund 
hade lagts till stationshus i Mönsterås; en större vägbro der-
städes var färdigbyggd. 

Ingen anmärkning förekom. 
Ett äldre lokomotiv hade inköpts från Hjo — Stenstorp.; 

jernväg samt 10 nya grusvagnar. 

Karlstad—Munkfors jernväg. 

Banan hade terrasserats på en sammanlagd sträcka af 6-7, 
km.; 9 trummor voro byggda, 21 under arbete och sten uttagen 
till broarna öfver Klarelfven vid Dejefors och Forshaga. 

Emot de utförda arbetena förekom ej någon anmärkning. 

lioma—Slite jernväg. 

Hufvudspåret var i det närmaste färdigterrasseradt och 
putsadt, med undantag af iugångskurvan till Roma station 
samt sträckan från Slite station till hamnen. 

Det anmärktes, att ingångskurvau till Roma station måste 
ändras så, att dess radie blir 300 m. i stället för 350 m., såvida 
förslaget till utvidgning af Roma station vinner nådig stad-
fästelse. 1 detta fall måste äfven en nyanlagd vändskifva 
flyttas. 

Terrassering af stationerna pågick, likaså arbetet med hus
byggnaderna. Hufvudspåret var spikadt efter banans hela längd, 
samt en del af rundspåren. Grusning hade verkstälts på en 
sträcka af 23-km. från Roma. 

Rullande materielen bestod af 2 lokomotiv och 30 öppna 
godsvagnar. 

Bonehamn—Hemse jernväg. 

I anledning af knapp peuuingetillgång hade sedan före
gående inspektion ej andra arbeten utförts än stängslets delvisa 
komplettering. 
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Alnaryd—firingsboda—jernväg. 

Arbetet å denna bana, som genomgår ovanligt svär terräng, 
luade fortskridit sa, att 7T> km. voro terrasserade oeli 10 trum
mor lagda. 

Bron öfver Nettrabyrån var under arbete; landfästena mu
rades på ett omsorgsfulllt sätt. 

De utförda arbetena gåfvo ej anledning till anmärk

ning-

Öfre Vira—Sandvikens jernväg. 

Hela den faststälda bansträckningen var terrasserad, sken-
lagd och till en del grusad. En bank norr om Bränntorp hade 
ännu ej upphört att sjunka. Stationerna voro färdigterrassenide. 
Husbyggnader voro utförda. Dubbeltrudig telefonledning var 
uppsatt längs hela banan. 

Ingen anmärkning förekom. 
Kullande materielen bestod af tvenne lokomotiv, vägande 

12T. ton i tjenst, samt IB fyrhjnliga och (J bogiegodsvagnar. 

U n d e r d a n i g s t : 

LARS BERG. 

Stockholm den 31 Oktober 1902. 

P. H. HRDENBLAD. F. B. STAFSING. LUDVIG BROOME. 





65 

T a b . 1. 

Omlagda, förbättrade eller nyanlagda vägar, som från och med år 1841 till och med år 1901 
åtnjutit understöd af allmänna medel. 



66 

T a b . 2. 

Beräknad kostnad och beviljadt statsanslag i medeltal för en meter omlagd eller nyanlagd väg 
under nedanstående fem år. 



67 

T a b . 3. 

Sammandrag öfver vattenaftappnings- och utdikningsarbeten, som från och med år 1841 till och med år 1901 
åtnjutit understöd af allmänna medel. 



68 

T a b . 4. 

Beräknad kostnad och beviljadt statsbidrag i medeltal för en hektar förbättrad eller nyvunnen jord 
under nedanstående fem år. 





70 Tab. 

Förteckning på de statsunderstöd, som från och med år 1841 till och med år 1901 blifvit 



71 5. 
till allmänna väg- och vattenbyggnader anvisade, dels såsom anslag, dels såsom lån. 





73 

T a b . 6. 

Odling och jordförbättring afsedd att vinnas genom de arbetsföretag, som från och med år 1884 till och med 
år 1901 erhållit understöd från odlingslånefonden. 



74 

Enskilda jernvägar, som vid 1901 års 

Tab. 



75 

7. 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 



76 
T a b . 7. 

Enskilda jernvägar, som vid 1901 års 



77 
(Forts.). 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 



78 
Tab. 7. 

Enskilda jernvägar, som vid 1901 års 



79 
(Forts.). 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 



80 
T a b . 7. 

Enskilda jernvägar, som vid 1901 års 



81 
(Forts.). 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 



82 

T a b . 7. 

Enskilda jernvägar, som vid 1901 års 



83 
( Forts.). 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 



84 
T a b . 7. 

Enskilda jernvägar, som vid 1901 års 



85 
(Forts.). 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 



86 
T a b . 7. 

Enskilda jernvägar, som vid 1901 års 



87 
(Forts.). 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 



88 
T a b . 8. 

Koncessionerade lokomotivbanor, dels under byggnad, dels ännu ej påbörjade vid 1901 års slut. 



89 
T a b . 8 (forts.). 

Koncessionerade lokomotivbanor, dels under byggnad, dels ännu ej påbörjade vid 1901 års slut. 



90 T a b . 9. 

Förteckning å enskilda jernvägar, som numera blifvit af staten inköpta, ersatta af andra jernvägar 
eller upphört att trafikeras. 



91 

T a b . 10. 

Öfversigt af koncessionerade jernbanor vid 1901 års slut med hänsyn till spårvidd, antal, längd, 
rullande materiel samt tilldelade statsunderstöd. 



92 
T a b . 

Spårvidd och längd af för trafik öppnade, koneessionerade 



93 
11. 

enskilda jernvägar vid 1901 års slut, länsvis. 



94 
T a b . 

Spårvidd och längd af för trafik öppnade, koncessionerade 



95 
11. (Forts.) 

enskilda jernvägar vid 1901 års slut, länsvis. 



96 
T a b . 

Spårvidd och längd af för trafik öppnade, koncessionerade 



97 
11. (Forts.) 

enskilda jernvägar vid 1901 års slut, länsvis. 



98 
T a b . 

Spårvidd och längd af för trafik öppnade, koncessionerade 



99 
11. (Forts.) 

enskilda jernvägar vid 1901 års slut, länsvis. 



100 

T a b . 

Spårvidd och längd af koncessionerade enskilda jernvägar dels 



101 

12. 

under byggnad, dels ännu icke påbörjade vid 1901 års slut, länsvis. 
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