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Till KONUNGEN! 

Jämlikt toreskrift uti nådiga instruktionen för Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen den 8 December 1899 får Styrelsen härmed 
afgifva underdånig berättelse om allt, som i afseeude å sådana allmänna arbeten, hvarom uti § 1 af samma instruktion sägs, 
blifvit under år 1904 i riket utfördt eller vid förrättade inspektioner förekommit; och får Styrelsen därvid lämna redogörelse 
under följande särskilda afdelningar, nämligen: 

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

Vtig- och VdtUnbjifKinitchxtyi-cleimH berättelse t.'104. 1 
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Styrelsen. 
Antalet af de år 1904 till Styrelsen inkomna ärenden upp

gick till 3,341 st. och antalet från Styrelsen under samma år 
afgångna skrifvelser till 3,409 st, utvisande vid jämförelse med 
år 1903, då de motsvarande siffrorna voro 3,087 och 3,441, en 
tillökning af 254 st. i de förra och en minskning af 32 st. i 
de senare. 

För jämförelse af förhållandet under de senaste fem åren 
lämnas följande öfversikt: 

A n t a l 
inkomna afgångna 
ärenden. skrifvelser. 

År 1900 : 2,603 2,848 
» 1901 2,684 2,831 
» 1902 2,947 2,824 
» 1903 3,087 3,441 
» 1904 3,341 3,409. 

Sedan år 1900 har sålunda antalet inkomna ärenden ökats 
med 738 st. och antalet afgångna skrifvelser ökats med 561 st. 
eller i procenttal respektive 28-35 och 19-69 procent. 

Denna under senare år inträdda tillökning i mål och 
ärenden beror dels däraf, att de för understödjande af allmänna 
arbeten afsedda anslag undergått väsentliga förhöjningar i för
hållande till förutvarande belopp, dels däraf, att utom de ärenden, 
som enligt instruktionen tillhöra Styrelsens ämbetsbefattning, 
det numera tillkommer Styrelsen att handlägga frågor äfven i 
följd af kungörelsen angående hvad iakttagas skall, då någon 
vill förvärfva tillstånd till byggande i kungsådra samt öfriga 
författningar rörande vattenrätten, äfvensom bestämmelserna 
om elektriska anläggningar och dithörande föreskrifter, hvilka 
senare numera i många fall beröra enskilda järnvägar, hvar-
jämte tillkommit handläggning i stor utsträckning af ärenden 
rörande rullande materiel för de enskilda järnvägarna. 

Under år 1904 hafva för allmänna arbeten nedannämnda 
belopp varit ställda till Eders Kungl. Maj:ts förfogande, näm
ligen för: 

A. Väganläggningar och vägförbättringar. 
1:o) För anläggning af nya samt förbättring eller om

läggning af backiga eller eljest mindre goda vägar ett anslags
belopp af 1,000,000 kronor, som Eders Kungl. Maj:t genom 
nådiga beslut af den 13 November 1903 samt den 15 April 
och 11 November 1904 täckts fördela mellan nedannämnda 
väganläggningar och vägförbättringar, nämligen: 
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Om härifrån räknas dels väganläggningen mellan Arvidsjaurs 
kyrkostad och Muskusselet i Norrbottens län, för hvilket företag 
hela kostnaden bestrides af statsmedel, dels väganläggningen 
mellan Forsa kyrka och Hudiksvalls stad, hvartill anslag Ulven 
beviljats från 1901 ars fond, utgör statsbidraget 66,50 procent 
af det beräknade kosfcnadsbeloppet. 
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B. Hamn- och brobyggnader samt vatten
kommunikationer. 

2:o) För understödjande af brobyggnader och företrädesvis 
mindre Twmnbyggnader samt upprensning af åar och farleder 
ett anslag af 300,000 kronor, som genom Eders Kungl. Maj:ts 
beslut af den 17 Juni och 31 December 1904 tilldelats nedan
stående arbetsföretag, nämligen: 

Om utvidgning ock förbättring af inseglingsrännan till 
Trelleborg, fördjupning och förbättring af Råå hamn samt om
byggnad af landsvägsbron öfver Emån vid Blankeström i Kalmar 
län frånräknas, emedan endast en del af statsanslaget till de
samma anvisats af årets fond, uppgå statsbidragen för dessa 
arbeten i medeltal till 66,15 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 Kungl. 
Maj:t den 29 April, 1 och 22 Juli samt 2 och 31 December 
1904· täckts anvisa nedannämnda lånebidrag, nämligen: 
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Den beräknade kostnaden för torrläggningen uppgår till i 
medeltal 127·74 kronor per hektar, hvaraf såsom lån erhållits 
i medeltal lOS^i kronor per hektar, motsvarande 84-87 procent 
af den beräknade kostnaden. 

4:o) För understödjande medelst anslag utan återbetalnings
skyldighet af sådana myrutdikningar och vattenafledningar, 
hvilkas ändamål är att minska frostländigheten för närliggande 
bygd, ett belopp af 500,000 kronor, som enligt Eders Kungl. 
Maj:ts beslut af den 31 December 1903 samt den 6 Maj, 1 Juli, 
19 Augusti och 31 December 1904 fördelats mellan nedan-
nämnda företag, nämligen: 
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Om härifrån räknas utdikningarna inom Blekåsens by samt 
Näsets och Lögdens byar i Jämtlands län, hvilka företag jäm
väl erhållit understöd från 1903, resp. 1905 års fonder, befinnes, 
att dikningskostnaden i medeltal beräknats till 97·84 kronor 
per hektar och att i statsbidrag anvisats i medeltal 48,09 kro
nor per hektar eller 49,15 procent af den beräknade kostnaden. 

D. Järnvägsanläggningar. 

Af det extra anslag å 7,500,000 kronor, som 1901 års riks
dag till låneunderstöd för enskilda järnvägar beviljat och ställt 
till Eders Kuugl. Maj:ts disposition att utgå med 1,500,000 
kronor för hvart och ett af åren 1902—1906, har Eders Kungl. 
Maj:t intill 1904 åra slut tilldelat nedanstående järnvägar lån 
till följande belopp: 

Härjämte har Eders Kungl. Maj:t under år 1902 för Malung 
—Liniedsforsens järnväg beviljat ett lån af 300,000 kronor ur 
Handels- och Sjöfartsfonden. 

E. Diverse arbeten. 

Särskildt anvisade medel: 
Till verkställande af år 1904 erforderliga underhållsarbeten 

å Tranebergs, Nockeby och Drottningholms broar, belägna på 
vägen mellan Stockholm och Drottningholm, genom nådigt be
slut den 29 Januari 1904 ett belopp af 5,633 kronor. 

Till påbyggande, iståndsättandc och inredning af svenska 
statens fjällstuga vid Strimasund i Tärna kapellförsamling af 
Västerbottens län genom nådigt beslut den 15 April 1904 ett 
belopp af 8,700 kronor. 

Till verkställande af undersökning samt upprättande af 
plan och kostnadsförslag till utvidgning och ändring i farleden 
mellan Ellos- och Koljöfjordarna i bohuslänska skärgården, 
Göteborgs och Bohus län genom nådigt beslut den 15 April 
1904 ett belopp af 1,890-71 kronor. 

Till fullbordande af utvidgning och förbättring af Väddö 
kanal genom nådigt beslut den 17 Juni 1904 ett belopp af 
50,000 kronor. 

Till undersökning och, upprättande af arbetsplan för en 
farled med 2'i meters djup från sjöarna Båfven, Lidsjön, 
Yngaren, Hallbosjön och Långhalsen till Östersjön jämte upp-
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rensning af ån mellan sjön Näten och Båfven samt för far
ledens utsträckning från Yngaren genom Åkforsån tUl Forssjö 
bruk genom nådigt beslut den 22 Juni 1904 ett belopp af 
6,000 kronor. 

Till undersökning rörande förflyttning af samtliga till 
flottans station i Stockholm hörande établissement till annat 
lämpligt område i hufvudstadens närhet genom nådigt beslut 
den 29 Juni 1904 ett belopp af 800 kronor. 

Till utdikning af frostförande mark vid Skytteanska skolan 
i Tärna kapellförsamling af Västerbottens län genom nådigt 
beslut den 5 Augusti 1904 ett belopp af 3,300 kronor. 

Till verkställande af undersökning samt uppgörande af 
plan och kostnads för slag till skyddsåtgärder mot sjön Vätterns 
inkräktning å Visingsö genom nådigt beslut den 12 Augusti 
1904 ett belopp af 1,800 kronor. 

F. Medelsförvaltningen. 
Öfver följande under Styrelsens förvaltning ställda anslags

medel får Styrelsen lämna redogörelse: 
a) Anslaget till aflöning åt Styrelsens ämbets-

och tjänstemän. 
A detta anslag fanns från år 

1903 en behållning å kr. 2,138: 36 
och utgjorde anslaget för år 

1904 .„ ^83,400: - k r . 85,538: 36 

hvaraf utbetalts till aflöningar och tjänst
göringspenningar kr. 68,538: 33 

samt till vikariatsersättningar, 
arfvoden och ersättningar till extra 
biträden y_^_> _17,000:_— » 85,538: 33 

hvadan till år 1905 uppstått en behållning å » 0: o3 
b) Extra anslaget till förstärkande af Sty

relsens arbetskrafter. 
För detta ändamål täcktes Eders Kungl. Maj:t 

genom nådigt bref den 11 November 1904 anvisa » 8,550: — 
hvaraf under året utbetalts » 2,358: 50 

då behållningen utgör kr. 6,191: r>o 
c) Reservationsanslaget till expenser för all

männa arbeten kr. 35,000: — 
afgäld för Grada kanal r » 50: — » 35,050: 
Af detta anslag täcktes Eders Kungl. Maj:t 

enligt nådigt bref den 29 Januari 1904 anvisa föl
jande förslagsvis beräknade belopp, nämligen: 

till rese- och inspektionskost
nader..... kr. 26,400: — 

till expenser i Styrelsen och 
distrikten samt ved för Styrelsens 
ämbetslokal » 7,000: — 

till inköp af inventarier, böcker 
och tidskrifter för Styrelsen » 1,600: — 

1er. 35~000: -

Utgifterna för berörda ändamål hafva utgjort: 
rese- och inspektionskostnader kr. 19,573: 5 5 
expenser i Styrelsen m. m. ... » 13,678: 8 7 
inventarier, böcker och tid

skrifter » 1,797: 58 » 35.050: — 

d) Reservationsanslaget till vägundersök-
ningar kr. 40,000: — 

Från föregående år å detta konto kvarstående 
för de särskilda länen anvisade medel » 25,186: i i 

under året återburna medel » 253: 56 

kr. 65,439: 6 7 

Enligt Eders Kungl. Maj:ts nådiga bref den 11 Mars 1904 
har årets anslag till vägundersökningar inom nedannämnda län 
fördelats sålunda: 

Kronobergs län kr. 1,000: — 
Kristianstads » » 1,000: — 
Malmöhus » » 800: — 
Hallands » » 800: — 
Göteborgs och Bohus » » 2,000: — 
Älfsborgs » » 3,000: — 
Värmlands » » 2,000: — 
Östergötlands » > 5,000: — 
Jönköpings » » 1,500: — 
Kalmar » » 800: — 
Skaraborgs » » 1,000: — 
Stockholms » » 1,000: — 
Uppsala » » 300: — 
Södermanlands » » 1,500: — 
Örebro » » 600: — 
Västmanlands » » 2,000: — 
Gottlands » » 200: — 
Kopparbergs » » 1,000: — 
Gäfleborgs » » 500: — 
Västernorrlands » » 2,500: — 
Jämtlands » » 1,500: — 
Västerbottens » » 6,000: — 
Norrbottens » » 4.000: — 

IcrT^ÖÖÖ: — 

För fullbordade vägundersökningar hafva under året nt-
gifvits kr. 35,281: 56 

hvadan den för pågående undersökningar 
disponerade ännu ej utbetalda summan vid årets 
slut utgjorde » 30,158: ii 

kr. 65,439: 6 7 

e) Till ålderstillägg åt därtill berättigade ämbets- och 
tjänstemän hafva af därför afsedt anslag utbetalts kr. 3,000: — 

f) Såsom dyrtidstUlägg för år 1904 åt därtill berättigade 
ämbets- och tjänstemän hafva af de utaf samma års riksdag 
förskottsvis beviljade medel utbetalts kr. 1,780: — 

g) För underhåll af Tranebergs, -Nockeby och Drottning
holms broar anvisades genom nådigt bref den 29 Januari 
1904 kr. 5,633: — 

hvaraf dock endast kr. 5,580: 02 behöfde för ändamålet 
lyftas. 

h) Till anläggning af väg mellan Tärna och riksgränsen 
i Västerbottens län. 

Behållningen från föregående 
år utgjorde kr. 41,002: 69 

hvarjämte influtit » 3 3 1 ^ 9 kr. 41,334: 38 

Transport kr. 41,334: 38 
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Transport kr. 41,334: 38 
bvaraf under året utgifvits < » 41,019: 8 9 
Behållningen till 1905 således kr. 314749 

i) Väddö kand. 
Behållningen från föregående 

år utgjorde: 
Af kanalkassans medel kr. 3,036: 26 
Af de från Handels- och Sjö

fartsfonden enligt nådiga brefvet 
den 30 Augusti 1901 beviljade me
del till uppförande af nya bygg
nader för personalen vid kanalen 
m. m » 3,192: 76 

Under året hafva uppburits: 
För kanalkassan, diverse in

komster från kanalen » 6,640: 34 

Kanalkassans debet » 9,676: 60 

kr71^869776 
Under året hafva utbetalts: 
till uppförande af nya byggnader hela be

hållningen å därför afsedda medel kr. 3,192: 7 6 
och af kanalkassans medel: 
för kanalens underhåll m. m. » 9,073: 4 5 » 12 266: 21 

hvadan en behållning å » 603: 15 
finnes å de senare medlen. 

k) Till hamnanläggningen vid Hanö fiskeläge. 
Behållningen från år 1903 utgjorde kr. 20,558: 02 
hvaraf uuder år 1904 utbetalts » 1,452: 30 

så att till år 1905 kvarstodo kr. 19,105: 72 

1), m), n) och o) De för åren 1896,1897,1898 och 1899 
å extra stat anvisade anslag till undersökning af mindre hamnar 
och farleder, äfvensom till upprättande af planer för anlägg
ning eller ombyggnad af broar, då dylika arbeten icke äro för
enade med vägföretag. 

A nämnda anslag har icke någon utbetalning gjorts, hvadan 
behållningarna till år 1905 å anslagen äro desamma som till 
är 1904 eller för 

1896 års anslag ·. kr. 1,672: 52 
1897 » » » 2,452: 82 
1898 » » » 2,665: 43 
1899 » » » 1,558: 78 

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

Behållningen från 1903 utgjorde kr. 3,105: 7 6 
hvaraf utgifvits » 1,165: 32 

så att behållningen till år 1905 blef kr. 1,940: 44 

q) 1901 års extra anslag för undersökning af mindre 
hamnar och farleder m. m. 

Behållningen från år 1903 utgjorde kr. 5,180: 95 
hvaraf utgifvits » 2,200: — 
hvadan behållningen till år 1905 blef kr. 2,980: 95 

r) 1902 års extra anslag för undersökning af mindre 
hamnar och farleder m. m. 

Behållningen från år 1903 utgjorde kr. 6,468: 3o 
hvaraf utgifvits » 1,000: — 

.sa att till år 1905 kvarstodo kr. 5,468: 30 

s) 1903 års extra anslag för undersökning af mindre 
hamnar och farleder m. m. 

Anslaget kvarstod oförändradt från år 1903 
med kr. 10,000: •— 

och utgåfvos däraf under år 1904 » 5,423: 7 2 

hvadan till 1905 återstodo kr. 4,576: 28 

t). Upprensning af Kalmar sund. 
Behållningen från år 1903 utgjorde kr. 121,773: 89 
hvarjämte af entreprenörens sterbhus under 

år 1904 inbetalts » 29,134: 72 
kr. 150,908: 11 

Under året hafva utgifvits kr. 139,900: — 

hvadan till år 1905 kvarstodo kr. 11,008: 11 

u) Ombyggnaden af Väddö kanal. 
Under året uppburos från Statskontoret ... kr. 159,900: — 
samt inflöto genom försäljning af mudder-

materiel m. m. _»_ 6,236: 35 
kr. 166/L36735 

Af detta belopp användes till reglering af 
de under år 1903 förskotterade 
utgifter kr. 123,791: 89 

och utgåfvos under år 1904 » 41,580: 86 , 165,372: 75 

hvadan till år 1905 återstodo kr. 763: eo 

v) Undersökning för reglering af Mälarens vattenstånd. 
Den å detta anslag befintliga behållningen 

från år 1903 kr. 2,067: su 
blef under år 1904 till fullo utgifven. 

x) Till utgifter för strandskoning vid Ångermanälfven. 
Styrelsens förskott från år 1903 kr. 1,572: 69 

kvarstod till år 1905. 

y) Till väganläggning mellan Arvidsjaur och Muskusselet 
i Norrbottens län. 

Af de för detta ändamål genom nådiga brefvet den 13 
November 1903 anvisade medel, 100,000 kronor, uppburos under 
år 1904 kr. 20,000: — 

och blefvo däraf utgifna »_ 3,236: 95 

hvadan till år 1905 återstodo » 16,763: 05 

Beträffande enskilda järnvägsanläggningar får Styrelsen, 
förutom hvad ofvan sagts med afseende å dem tilldelade stats
lån, i underdånighet omförmäla följande: 

a) Under år 1904 har Eders Kuugl. Maj:t täckts bevilja 
nedanstående järnvägar koncession: 

Spårvidd Längd 

m. km. 

Lund—Refvinge järnvägs förlängning till ilarlösa 1·435 3·2 
Bjärred—Löddeköpinge » 5'i 
Kjäfiiuge—Barsebäcks hamn · 16·3 
Glimåkra—Elmhult ? » 27·3 
llåsa—Hällefors ;. 0·8 
Vartofta—Tidaholm » 23·8 
Lödöse—Lilla Edet » 15·1 
Gätie—Fredriksskans » 1·9 
Garpeuberg—Fors » 10·3 
Oskarshamn—Kuda 0·89i 33·3 

Transport 137· 1 
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Transport 137· i 
Landsbro—Fröderyd.. 0·89i 8-i 
Klintehamn—Snögrinda » 3-6 
Eringsboda—Elmeboda 0-6oo 18-o 

Summa km. 166'8 

b) Nedanstående järnvägar hafva under år 1904 erbållit 
Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens tillstånd att öppnas för 
allmän trafik: 

Spårvidd Längd 
m. km. 

Hvellinge—Skanör—Falsterbo 1-485 17-5 
Ängelholm—östra Ljungby » 19-4 
Svenljunga—Axelfors » 6-3 
Delen Släp—Särö af Göteborg—Särö » 1-5 
Örebro södra—Skebäck, öppnad endast för gods

trafik » 4-i 
Delen Falun—Repbäcken af Falun—Repbäcken 

—Björbo » 29-4 
Delen Nyhammar—Björbo af Vansbro—Ängels

berg » 23-9 
Garpenberg—Fors, öppnad endast för godstrafik... » 10-3 
Holtsljunga—Limmared 0'8 9i 30 5 
Sköfde—Axvall » 21-3 
Visby—Visborgs slätt » 2-5 
Delen Karlstad—Deje af Karlstad—Munkfors 

järnväg » 30-2 
Summa km. 196° 9 

Härförutom har Ronehamn—Hemse järnväg, förut öppnad 
för godstrafik, under året öppnats jämväl för persontrafik. 

c) Nedaustående för allmän trafik öppnade järnvägar hafva 
under år 1904 blifvit slutligt afsynade: 

Spärvidd Längd 
m. km. 

Borås—Alfvesta 1-435 148-9 
Göteborg—Särö » 24-4 
Mora Noret—Mora Strand » 1'5 
Malung—Limedsforsen » 30a 
Torsås—Bergkvara 1-067 6-6 
Slite—Roma 0-891 33-4 
Ronehamn—Hemse » 10'2 

Summa km. 255'9 

il) A följande koncessionerade järnvägar har arbetet på
börjats före 1904 års slut: 

Spårvidd Längd 
m. km. 

Delen Lund—Refvinge af Lund—Ref vinge— 
Harlösa 1-435 21-4 

Kiafiinge—Sjöbo » 44-6 
Bjärka—Åtvidaberg » 18-2 
Falköping—Landeryd » 129"4 
Enköping—Heby—Runliällen » 50o 
Sträckorna 0 — 1-2 km. och 5 —7'6 km. afGätle— 

Dala järnvägs parallellspår mellan Gäfle och 
Hagaström » 3'8 

Gäfle—Fredriksskans » 1-9 
Delen Repbäcken—Björbo af Falun—Repbäcken 

—Björbo » 40-7 
Transport 310-o 

Transport 310-o 
Delen Vansbro—Björbo af • Vansbro—Ängelsberg 1-435 32-9 
Delen Granskär—Flaket af spåret Söderhamns 

västra—Granskär—Flaket » 0-4 
Orsa—Sveg » 128-5 
Delen Åsheda—Sandbäckshult af Mönsterås— 

Åsheda 0-891 77-4 
Hvetlanda—Målilla » 507 
Vimmerby—Spångenäs » 17·7 
Valdemarsvik—Söderköping » 41-6 
Kimstad—Norrköping » 16·7 
Alnaryd—Eringsboda 0-6oo 13-2 

Summa km. 689· i 

e) Å nedanstående koncessionerade järnvägar har arbete 
ej påbörjats vid 1904 års slut: 

Spårvidd Längd 
m. km. 

Ystad—Genarp 1-435 39-9 
Delen Refvinge—Harlösa af Lund—Refvinge— 

Harlösa » 3-2 
Bjärred—Löddeköpinge > 5 i 
Kjäflinge—Barsebäcks hamn » 16-3 
Klippan—östra Ljungby » 8-9 
Delen Hedentorp—Kristianstad af Efveröd—Kri

stianstad » 1-2 
Glimåkra—Elmhult » 27-s 
Rasa—Hällefors » 0-8 
Vartofta—Tidaholm » 23-8 
Lödöse—Lilla Edet » 15-i 
Stålboga—Skebokvarn » 23-4 
Liljeholmen—Stockholms södra » 2'5 
Älfsjö—Liljeholmen » 4-o 
Tomteboda—Kapellskärs hamn » 84-5 
Penningby—Norrtälje » 9-9 
Knippboheden—Rättvik » 30'7 
Delen Älfdalen—Rot af Mora—Älfdalen—Rot ... » 4-3 
Gäfle—Härnösand (Ostkustbanan) » 293-9 
Borgholm—Boda 0-891 55-o 
Oskarshamn—Ruda » 33-3 
Landsbro—Fröderyd » 8-i 
Linköping—Ringstorp » 20-7 
Klintehamn—Snögrinda » 3'6 
Delen Svalnas—Ösby af Kohagsviken—Ösby » 24 
Eringsboda—Elmeboda 0-eoo 18-o 

Summa km. 735'9 

f) Under året har koncessionen förverkats för Forsbacka— 
Alderhultens järnväg med en spårvidd af 1-4 3 5 m. och en längd 
af 37-5 km. 

I enlighet med föreskrifterna i den för Väg- och Vatten
byggnadsstyrelsen utfärdade nådiga instruktionen hafva under 
år 1904 vederbörande tjänstemän vid besiktningar kontrollerat 
alla med statsbidrag under utförande varande arbeten och före
tag af därstädes nämndt slag, äfvensom underhållet af vissa 
fullbordade företag, och när anledning till anmärkning därvid 
förekommit, har sådant skriftligen meddelats 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 besiktnin
garna omfattat: 

A. Vägarbeten. 

Södra distriktet. 

Kronobergs län. 

Omläggning och förbättring af vägen mellan Moheda järn
vägsstation och Torps bruk samt Moheda norra åbro. 

(1-76 km.) 
Arbetet var färdigt, och hade de vid föregående inspektion 

gjorda anmärkningarna föranledt rättelse. 
Afsyningsbevis med förord till arbetets godkännande skulle 

utfärdas, så snart räkenskaperna kunnat underkastas granskning. 
Omläggning och förbättring af häradsvägen från allmänna 

vägen vid Tingsryds järnvägsstation förbi Kroksjöbo Södergård 
och vidare genom Södra Sandsjö socken till Linneryds socken
gräns inom Konga härad. 

(4-n km.) 
Arbetena, som hvad beträffar terrassering, trumläggning 

samt uppsättning af handräcksstenarna, bortlämnats på entre
prenad, hade så fortskridit, att vägbanan var formerad. 6 nya 
trummor voro lagda och en förut befintlig mindre trumma för
längd, hvarjämte räckstenarna till största delen uppsatts. Ännu 
återstod läggning af 5 trummor samt grusning och komplette
ring af skyddsräckena. 

Den utförda arbetskvantiteten uppskattades till omkring 
55 % af det hela, och anmärktes mot arbetet, att dikena här 
och hvar behöfde bättre upptagas och rensas från kvarsittande 
stenar och bergknölar, att trummorna måste delvis muras om, 
då de saknade ordentliga vingmurar, hvarjämte anordnande af 
in- och utlopp från desamma erfordrades, äfvensom att hand
räcksstenarna blifvit alltför grundt nedgräfda. 

Kristianstads län. 

Omläggning och förbättring af bygdevägen mellan Englarp 
och Vittsjö järnvägsstation : 

a) delen mellan Englarp i Röke socken och Snickare
torpet i Vittsjö socken. 

(6-40 km.) 
Arbetet var fullbordadt och afsyningsbevis har utfärdats. 
b) delen mellan Snickaretorpet och Vittsjö järnvägsstation. 
(4-5 9 km.) 
Arbetet var fullbordadt och i sin helhet omsorgsfullt ut-

fördt. Afsyningsbevis liar utfärdats. 
Omläggning till bygdeväg af vägen mellan Hörröd och 

Tolseröd. 
(5·9 7 km.) 
Afsyningsbevis har utfärdats. 
Omläggning och förbättring af vägen från Köpinge gata 

förbi Köpinge station till Lyngby. 
(8-2 4 km.) 
Företaget var i sin helhet bortlämnadt på entreprenad för 

samma belopp som den beräknade kostnadssumman. Itenstak-
ning var verkställd och terrasseriugsarbetena voro, ehuru del
vis ofullständigt, utförda på en sammanlagd sträcka af omkring 

3,600 m., hvarjämte 2 trummor voro lagda. Makadamisering 
var ännu ej någonstädes verkställd. 

Det utförda arbetet, som icke gaf anledning till särskild 
anmärkning, uppskattades till omkring 15 % af det hela. 

Omläggning af vägen mellan Linderöds järnvägsstation 
och allmänna landsvägen Hörby—Kristianstad vid Linderöds 
folkskola. 

(0-5i km.) 
Arbetet var fullbordadt, och afsyningsbevis har utfärdats. 

Hallands län. 

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

(551 km.) 
Arbetet var färdigt, sedan anmärkta brister blifvit afhjälpta. 

Afsyningsbevis kunde utfärdas, så snart räkenskaperna kunnat 
klargöras, beroende på svårigheter rörande jordersättningen. 

Anläggning af väg mellan länsgränsen vid Vågesered och 
Gällinge kyrka. 

(10-14 km.) 
Företaget befanns försvarligt utfördt. Afsyningsbevis kunde 

utfärdas, så snart räkenskaperna hunnit granskas och ritningar 
öfver det utförda arbetet upprättats. 

Omläggning af vägen mellan Ollereds bro och Rolfstorp: 
a) delen mellan Rolfstorp och Nösslinge. 
(11-6 5 km.) 
Terrasseringen var så godt som öfverallt färdig, och åter-

stodo endast här och hvar efterjustering och dikesrensning. 
Banken öfver Nedsjön, som sjunkit flera gånger, hade på

fyllts, och pågick arbete med anbringande här af ny glacis-
bekladnad. Erforderliga trummor voro färdigbyggda, likaså bron 
å vägsträckan öfver Nedsjön. Grusningen var i det närmaste 
verkställd. Stenstöden för skyddsräckena voro delvis uppsatta, 
men räcken ännu ej pålagda. 

b) delen mellan Nösslinge och Ollereds bro. 
(3-12 km.) 
Terrasseringen var i det närmaste verkställd och erforder

liga trummor voro byggda. Någon hårdgöring af vägbanan 
hade ännu ej nämnviirdt utförts, hvarjämte handräcken felades. 

Det utförda arbetet, som uppskattades till omkring 65 % 
af det hela, gaf ej anledning till särskild anmärkning. 

Omläggning och förbättring af vägen mellan Nyebro i Värö 
socken och Veddige kyrka. 

(7·2 3 km.) 
Arbetet var väl utfördt. Afsyningsbevis kunde utfärdas, 

så snart räkenskaperna kunnat underkastas granskning. 
Omläggning och förbättring af den mellan Bökeberg och 

Mästocka belägna delen af den sä kallade Mästockavägen 
mellan Bökeberg och hemmanet Eslarcd inom Veinge och Knä
reds socknar. 

(5-9i km.) 
Terrasseringen var fullt färdig mellan Bökeberg och Alhult 

samt delvis mellan Alhult och Mästocka å sammaulagdt omkring 
4 km. längd; en mindre trumma var lagd. 

Mot det utförda arbetet, som uppskattades till omkring 
25 % af det hela, anmärktes, att vägbanan borde bättre bom
beras och dikena delvis fördjupas och rensas samt att trumman 
borde förses med ordentliga vingmnrav. 
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Västra distriktet. 

Göteborgs och Bohus län. 

Omläggning och förbättring af vägen mellan Viädesgärde 
i Ödsmåls socken och Skaf ter öd i Ljungs socken: 

a) delen mellan Viddesgärde och Brattefors. 
(7-24 km.) 
b) delen mellan Brattefors och Skafteröd. 
(1-2 0 km.) 
Båda vägarbetena voro färdiga. Afsyningsbevis kunde ut

färdas, så snart nödiga handlingar företetts. 
Anläggning af väg från Långesands lastplats å Båssö till 

Viks skjutsstation inom Tjärnö och Skee socknar: 
a) delen från Långesand till och öfver Valösundet. 
(3-07 km.) 
Landfästena till bron öfver Valösundet hade blifvit för

stärkta, så att brons rörelse syntes hafva upphört. 
b) delen från Valösundet till Vik. 
(3·2 8 km.) 
Arbetet hade under sommarens lopp afsynats. 
Omläggning och förbättring af vägen mellan Grebbestad 

och Hede i Tanums härad. 
(6-4 5 km.) 
Arbetet var fullbordadt med undantag af sträckan från 

järnvägsöfvergången till och förbi Sems bryggeri, å hvilken icke 
något arbete blifvit verkställdt, på grund af tvist med stats
banan. Afsyningsbevis kunde därför icke lämnas. 

Omläggning af allmänna vägen mellan Svanesund i Långe-
landa socken och Strömsholms skolhus i Morlanda socken: 

a) delen mellan Svanesund och Toggesta. 
(6-9i km.) 
Arbetet var väl och noggrannt utfördt, och afsyningsbevis 

har utfärdats. 
b) delen mellan Toggesta och Molleröd. 
(4-06 km.) 
Omkring 1,500 m. af vägbanan voro fårdigterrasserade, 

och hade 5 trummor blifvit lagda, däribland den stora dubbel
trumman vid Vräland. 

Mot det utförda arbetet, som kunde uppskattas till omkring 
25 % af det hela, gjordes ingen anmärkning. 

Omläggning af väg från Väfra förbi Brestens gästgifvare-
gård till gränsen mot Kungälfs stads område. 

(6-87 km.) 
På sträckan närmast förbi hemmanet Ekelöf var vägbanan 

fortfarande lös och tungkörd. Groft grus blandadt med små
sten hade påförts, men gjorde ej någon nytta, då det kommit 
att ligga i ytan. För att få en fullgod vägbana, måste den 
lösa sanden under gruset bortskaffas och ersättas med stenigt 
grus eller helst slagen sten. Afsyningsbevis kunde därför ej 
lämnas, förrän ofvannämnda vägsträcka blifvit försatt i full-
godt skick. 

Omläggning af den mellan Norra Bratteröd och höjden 
mellan Hafås och Jätterås belägna delen af väg från Norra 
Bratteröd till Utby inom Forshälla och Hjärtums socknar. 

(5-37 km.) 
Arbetet var färdigt. 
Omläggning af de på allmänna vägen mellan Strand-

norums och Ljungskile gästgifvaregärdar befintliga backarna 

Sträfvaliden samt Korsgårds- och Gamlebergsliderna i Ödsmåls 
socken. 

(1-38 km.) 
Arbetet med omläggning af Sträfvaliden hade ännu icke 

påbörjats i saknad af vederbörlig fastställelse å den ändring i 
sträckningen, som nödvändiggjorts genom framdragande af Bo
huslänska statsbanan i den för väglinien afsedda planen. 

Omläggningen af Korsgårds- och Gamlebergsliderna var 
fullbordad. 

Anläggning af väg från Sumpen till Södra Hvalsäng med 
biväg till Kålleröd inom Klöfvedals socken. 

(6·7 0 km.) 
Omkring 5,200 m. väg var terrasserad. 4 mindre och 2 

större trummor voro lagda. Dubbeltrumuiorua hade ändrats 
till enkla med 2 m. fri bredd i loppet, hvilket synts vara till 
förbättring, oaktadt därigenom en mindre inskränkning af sam
manlagda fria vattenöppningen ägde rum. 

Första grusningen var verkställd på tillsammans 2,500 ni. 
längd med början vid Sumpen. 

Mot arbetet, hvaraf omkring 40 % voro färdiga, gjordes 
några smärre anmärkningar. 

Älfsborgs län. 

Anläggning af utfartsväg vid Sandareds järnvägsstation i 
Sandhults socken. 

(2-6i km.) 
Underhållsarbetena voro bristfälliga. Vägbanan var mycket 

spårig och tarfvade ordentlig pågrusning. Den föregående år 
nära stationen föreskrifna trumman var ej lagd. 

Anläggning af väg mellan Rud i Grimmareds socken och 
Kransbro i Istorps socken. 

(9-40 km.) 
Mot vägarbetet gjordes åtskilliga anmärkningar, såsom att 

vägen på flera ställen var ofullständigt afdikad, att terrasseriu-
geu å vissa ställen borde kompletteras, att en behöflig trumma 
saknades och att grusningen å en längre sträcka var ofull
ständig på det sätt, att makadam påförts endast till 3-5 m. 
bredd, oaktadt vägbredden var föreskrifven till 4·5 m. 

Anläggning af väg i Mårdaklefs socken från sockengrän
sen vid Lönhult till Klefs kvarn. 

(3i3 km.) 
Den vid föregående inspektion ej fullbordade bankfyllningen 

hade numera blifvit fullständigt verkställd och hade öfriga på
pekade brister jämväl blifvit afhjälpta. Afsyningsbevis kunde 
utfärdas, så snart nödiga handlingar företetts. 

Anläggning af väg mellan Ulricehamn och Köttekulla i 
Bedvägs och Kinds härad. 

(16-35 km.) 
Alla anmärkningar och brister vid föregående års besikt

ning voro afhjälpta. 
Afsyningsbevis har utfärdats. 
Anläggning af väg från Karl Gustafs kyrka till läns

gränsen vid Näs. 
(10-09 km.) 
En del trummor hade för korta och svaga vingmurar, dock 

utvisade de senast byggda trummorna en förbättring i bygg
nadssättet. 

Terrasseringen var i hufvudsak verkställd, så att vägen 
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kunde i sin helhet befaras med åkdon. 2 träbroar hafva vid 
utförandet ersatts med kulvertar af 3 m. fri öppning. 

Förutom mindre brister i terrasseringen har anmärkts, att 
ena vederlaget till Skärbron borde ommuras och därvid inläggas 
ordentliga bindare, att stenfyllningen å sjöbankar icke på er
forderligt sätt skyddade dessa, att vissa trummors vingmurar 
borde ommuras med god kilad sten samt erhålla tillräcklig 
längd, att inlopp och aflopp till trummorna skulle gifvas erfor
derlig vidd samt att tvenne skarpa krökar i vägen skulle af-
rundas. 

Omläggning och förbättring af vissa backar inom Väne 
härad. 

(4-14 km.) 
Omläggningen vid Åkerström var under arbete och hade 

omkring 500 m. terrassering niedhunnits. — Vid Paxen var 
omläggningen fullbordad, likaså vid Hersbo. — Vid Lerum 
hade terrasseringen verkställts. — Vid Almas var arbetet icke 
påbörjad t. 

Mot de pågående arbetena gjordes icke någon anmärk
ning. 

Af företaget i sin helhet hade omkring 2/3 fullbordats. 

Anläggning af väg dels från Grimmareds kyrka förbi 
Långared tUl Stamnareds sockengräns, dels från Långared till 
SkäUinge sockens gräns. 

(5-60 km.) 
Vägen mellan Grimmared och Stamnareds sockengräns var 

terrasserad och grusad samt i det allra närmaste färdig. Bi
vägen till Skällinge var däremot endast till hälften terrasserad, 
och därå återstodo rätt stora arbeten, mest bergsprängning. 

Anläggning af ny väg mellan Lerjeholms säteri och lands
vägen från Agnesberg till Lerum vid Angered i Angereds 
socken. 

(6-4 8 km.) 
Hela vägen var färdigterrasserad och till större delen grusad. 

En del eftergrusning äfvensom dikesrensning återstod att 
utföra. 

Ingenting anmärktes mot arbetet, som uppskattades vara 
till 90 % af det hela fullgjordt. 

Anläggning af väg mellan Kyrkhidt och Snipebro inom 
Källunga och Hettestads socknar. 

(9-56 km.) 
Arbetet befanns vara färdigt och utan anmärkning utfördt. 

Afsyningsbevis kunde utfärdas, så snart räkenskaperna blifvit 
granskade. 

Omläggning och förbättring af allmänna landsvägen mellan 
Eångedala kyrka ocJi Mellsjön. 

(3-8o km.) 
Vägen var färdigterrasserad, alla trummor voro lagda och 

grusningen liade påbörjats. Bron öfver Itångcdalsån var äfven 
färdig, och voro å densamma, i stället för de i fastställda pla
nen upptagna träbjälkarna, samma antal helvalsade järnbalkar 
af profilen N:o 23 inlagda. 

Det utförda arbetet, omkring 75 % af det hela, var utan 
anmärkning. 

Omläggning af vägen från Bollebygds järnvägsstation förbi 
Almedals vattenverk och hemmanet Erikstorp. 

(l.-so km.) 
Arbetet var fullbordadt och har afsyningsbevis utfärdats. 

Omläggning och förbättring af landsvägen mellan Angereds 
kyrka i Angereds socken och Olofstorps prästgård i Bergjums 
socken. 

(4-78 km.) 
Vägen var färdigterrasserad och alla trummor utom 2 voro 

lagda. Utefter hela vägsträckan hade första grusningen påförts. 
Mot det verkställda arbetet, som uppskattades till 75 % af 

det hela, var icke någonting att anmärka. 

Omläggning af den mellan Hulud och Korsslätt belägna 
delen af vägen mellan Huluds och Brunns gästgifvaregårdar 
i Tvärreds och Brunns socknar. 

(4-oo km.) 
Vägen var färdigbruten, alla trummor voro lagda och grus

ningen verkställd till % med slagen sten. 
Anmärkning gjordes mot vägens afdikning, som var otill

fredsställande, och mot samtliga trummors vingmurar, hvilka 
voro oriktigt och slarfvigt utförda. 

Värmlands län. 

Omläggning af vägen mellan gränsen mot Norge vid roset 
N:o 81 och Thorsby: 

a) delen mellan Hvittjärnsbron i Lekvattnets socken och 
Bocklågan i Fryksände socken. 

(21-si km.) 
Slänterna voro för branta, dikena för små och trummorna 

för trånga. 

b) delen mellan Bocklågan och Thorsby i Fryksände socken. 
(5·7 8 km.) 
A nämnda del anmärktes, att vägen å 70 m. sträcka till 

följd af sättning innehade brantare lutning än 50 °/on. 
Båda vägdelarna hafva sedermera anmälts färdiga. 

Omläggning af gammal och anläggning af ny väg mellan 
Skäggegård i Lysviks socken och Myra järnvägsstation: 

a) delen inom Alfdals härad. 
C14-6 0 km.) 
Arbetet var färdigt. Särskildt var vägbanan hård och fast 

å den vid förra inspektionen angifna sträckan närmast väster 
om Klarälfven, där lerblandad jord under vintern utkörts. 

b) delen Skäggegård—Löfåsen. 
(7-7 8 km.) 
Arbetet var fullbordadt. 

Omläggning af väg från Kopparbergs länsgräns vid Gran
bergets by till landsvägen Älfdalen —Stället invid Värnäsmon 
inom Norra Ny socken: 

delen från Värnäsmon till Långviken. 
(9-i9 km.) 
Hela vägdelen var färdigbruten med undantag af 200 ni. 

striicka, hvarä dock 2 trummor voro färdiga. 
Anmärkning gjordes endast därom att vägbanan hade något 

för liten förhöjning i midten, hvilket borde afhjälpas vid grus
ningen. 

Vid besiktningen profbelastades med en tillfällig last af 
500 kg. pr kvm. bron öfver Värån, ett spann om 12 m., hvar
vid båda reglarna sänkte sig 8 mm., men efter belastningens 
borttagande återtogo de sin förra form, sä när som på 1 mm. 
permanent sättning å den norra och 2 mm. å den södra. 
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Omläggning af allmänna vägen från norska gränsen vid 
Medskogen t-ill Bograngen inom Södra Mnnskoga socken. 

(9-5 8 km.) 
Omkring 3,500 m. af vägbanan hade blifvit brutna och 

afdikade. 6 trummor voro lagda. Mot arbetet förekom icke 
någon anmärkning. 

Omläggning af landsvägen mellan Väsby och Nyeds härads 
tingshus jämte förlängning af vägen från Molkoms järnvägs
station till landsvägen till Hiäteby, allt inom Nyeds socken. 

(2-7 2 km.) 
Dikesdjupet var på flera ställen otillfredsställande, hvar-

jämte ytterligare en trumma borde anläggas. Tvenue vägen 
korsande linledningar måste höjas, äfvensom anordnas en kors
ning med en förefintlig elektrisk ljusledning. 

Arbetet har sedermera anmälts färdigt. 
Omläggning och förbättring af vägen mellan Larsbäckstorp 

och Öfverbyn i Hvitsands socken. 
(5-4 9 km.) 
Af omläggningarna voro de som ligga söder om Hvitsands 

kyrka färdigbrutna, och på de öfriga pågick flerstädes arbete. 
Åtskilliga anmärkningar gjordes särskildt beträffande dikenas 

dimensioner, hvarjämte en trumma utdömdes. 
Omläggning och förbättring af allmänna vägen mellan 

Snårberget inom Nyskoga och Bjurberget inom Södra Mnn
skoga socken. 

(15-82 km.) 
6 km. ny väg voro anlagda och 2 km. gammal väg breddade, 

hvarförutom parallelldiken och aflopp upptagits på samtliga 
återstående mossar. 

Mot arbetet förekom icke någon anmärkning. 
Omläggning och förbättring af Sillegårdsbackarna och 

backarna vid Skarpeds kvarn samt Rostgropsbackarna med 
Tremansbacken inom Västra Emterviks och Sunne socknar. 

(l-37 km.) 
Intet arbete hade påbörjats. 
Omläggning af å allmänna vägen från Sunne socken väster 

om sjön Bottnen till Kymsberg i Gräsmarks socken befintliga 
backar vid Ängarne, vid Södra Västerrottna och Berg, vid 
Barra kvarn och vid Norra Forsnäs. 

(1-n km.) 
Intet arbete hade påbörjats. 
Omläggning af vägen från Qîinnarskogs kyrka till Berga

torpet inom Gunnarskogs socken. 
(6-9 5 km.) 
Vägen var färdigterrasserad och alla trummor voro lagda. 

Arbetet å bron öfver Hjärperudsån var nära fullbordadt. 
Arbetet, hvaraf omkring 65 % voro färdiga, var synner

ligen ordentligt utfördt och utan anmärkning. 
Omläggning och förbättring af allmänna landsvägen längs 

Klar älfven: 
a) delen på ömse sidor om bron öfver bäcken vid Elinde-

bol jämte bron därstädes inom Norra Ny socken. 
(0-24 km.) 
Arbetet befanns utfördt på ett tillfredsställande sätt. Bron 

öfver Elindebolsbäcken med 9 m. spann profbelastades med en 
tillfällig belastning af 500 kg. per kvm. och sänkte sig därvid 
östra brobalken 5 mm. samt den västra 6 mm., hvarefter båda 
balkarna återtogo sin form, så när som på en permanent sätt
ning af mellan 1—2 mm. 

b) delen vid Anneryd och vid Backa inom Dalby socken. 
(2-36 km.) 
Båda vägomläggningarna voro färdigbrutna samt delvis 

grusade. 
Arbetet var väl utfördt. 
Omläggning af vägen mellan Skålerud och Earlanda 

kyrka i Holmedals och Karlanda socknar. 
(10i5 km.) 
Omkring 3·6 km. väg voro terrasserade, och hade 4 trum

mor blifvit lagda. 
Mot arbetet anmärktes, att vägbredden vid terrasseringen 

tagits för knapp, att på en del ställen matjorden icke var nöj
aktigt undanskaffad ur vägbanan, att rötter och grenar hade 
medföljt i ett par bankfyllningar samt att de lagda trummorna 
saknade vingmurar. 

Östra distriktet. 

Östergötlands län. 

Anläggning af ny väg från Ulrika kyrka till Bimforsa 
kanalstation: 

delen inom Tjärstads socken. 
(10-35 km.) 
Arbetet var färdigt och afsyningsbevis har utfärdats. 
Omläggning och förbättring af väg mellan Stjärnevik och 

Råsö sund inom Kinda härads norra väghållningsdistrikt. 
(6-76 km.) 
Slutafsyning af detta arbete var fortfarande beroende på, 

huruvida färjled eller bro öfver Råsö sund kommer till stånd. 
Något arbete med det till vägbyggnaden hörande färjfästet 

var ännu ej vidtaget. 
Anläggning af väg mellan Bösebo i Blåviks socken och 

Ramfall i Torpa socken: 
a) delen mellan Bösebo och Sundsudden. 
(10-74 km.) 
Detta arbete påbörjades delvis redan under år 1902, och 

voro nu trumläggnings- och planeringsarbetena i det närmaste 
utförda. 

b) delen mellan Torpöns norra udde och Ramfall. 
(15-4 8 km.) 
Planerings-, trumläggnings- och grusningsarbetena voro 

verkställda med undantag af på en sträcka af omkring 200 m. 
vid Torpöns norra ända. Brobyggnaden vid öns södra ända var 
ännu ej påbörjad, till en del beroende på, huruvida denna bro, 
i fastställda förslaget upptagen med ett mindre fast spann, 
skulle ändras till svängbro i och för den ifrågasatta farleden 
genom sundet därstädes. 

Omläggning och förbättring af vägarna från Vada bro i 
Oppeby socken tUl Tegelsäter i Hägerstads socken, från Skedevi 
kanalbro till Opphem och från Skedevi kanalbro till Linnäs i 
Tjärstads socken inom Kinda härads norra väghållningsdistrikt. 

(10-7 5 km.) 
Arbetet var färdigt och afsyningsbevis har utfärdats. 
Omläggning och förbättring af landsvägen mellan läns

gränsen vid Sandliden och hemmanet Räftomta. 
(4-4i km.) 
Arbetet var färdigt och afsyningsbevis har utfärdats. 
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Omläggning och förbättring af vägen från Åtvidaberg förbi 
Templet vid Adelsnäs till Kättilstads sockengräns vid Bödgrund. 

(8-2 5 km.) 
Planeringsarbetet var fullständigt utfördt samt större delen 

af grusningeu verkställd. Vägbyggnadens fullbordande hade 
hindrats genom ombyggnaden af en å vägen befintlig hvälfd 
stenbro, hvilken ombyggnad tillhörde arbetet för sänkning af 
den i närbeten varande sjön Asken. 

Omläggning och förbättring af vägen från Motala stad till 
Medevi brunn. 

(4-86 km.) 
Arbetet var färdigt och afsyningsbevis har utfärdats. 
Anläggning af den mellan Fagerdal och Norrby belägna 

delen af vägen från Dalhems sockengräns vid Fagerdal förbi 
Björstorp till Templet vid Adelsnäs. 

(8-37 km.) 
Terrasserings- och trumläggningsarbetena voro utförda med 

undantag af på en sträcka af omkring 300 m. 
Omläggning och förbättring af den inom länet mellan 

Väsby och Källeberg belägna delen af vägen mellan Horns 
lastageplats och Hallersrum i Kalmar län. 

(7-33 km.) 
Omkring 9/10 af planerings- och trumbyggnadsarbetena voro 

utförda. 
Omläggning och förbättring af vägen från Vinnerstads 

fattighus till Motala. 
(1-60 km.) 
Arbetet var färdigt och afsyningsbevis har utfärdats. 

Jönköpings län. 

Anläggning af bygdeväg från Fogelhult vid bygdevägen 
mellan Käringenäs och Kållerstad förbi Segerstad till Befte-
leds järnvägsstation inom Befteleds och Kållerstads socknar. 

(8-4 5 km.) 
Arbetet var färdigt. 
Anläggning af väg mellan hemmanen Byas i Färgaryds 

socken och Holmen i Långaryds socken. 
(6·88 km.) 
Terrasseringsarbetet hade utförts på en sträcka af 2 km. 

Öfriga arbeten, hvaribland 2 broar, voro ej påbörjade. Det ut
förda motsvarade omkring 10 % af det hela. 

Stora intressen förefinnas för att få vägens västra ändpunkt 
flyttad från Byas till Färgaryds kyrka. Förslag till denna syn
nerligen ändamålsenliga ändring var under utarbetning. 

Omläggning af bygdevägen mellan Burseryds prästgård i 
Burseryds socken och Älfsborgs läns gräns vid hemmanet Bäck 
i Håcksviks socken. 

(8'3 9 km.) 
Omkring l/t af sträckan var terrasserad, men inga trummor 

voro lagda. Det utförda arbetet uppskattades till omkring 10 
% af det hela. 

Kalmar län. 

Omläggning och förbättring af den inom länet mellan 
Hallersrum och Källeberg belägna delen af vägen Hallersrum 
—Horns lastageplats. 

(5-4 5 km.) 
Planerings- och trumläggningsarbetena voro till ungefär 

2/3 af det hela utförda. 

Väg- och Vatlenhi/f/gtiailMtyrilsens berättelse 1904. 

Skaraborgs län. 

Förbättring af allmänna landsvägen mellan Myrtorpet i 
Sunnersbergs socken och Senäte i Otterstads socken. 

(5-is km.) 
Arbetet var färdigt och ansågs kunna godkännas. 
Förbättring af vägen Varpaliden—Brandstorp inom Dåre-

torps socken. 
(12-43 km.) 
Arbetet var färdigt. 
omläggning och förbättring af väg från Segerstads håll

plats till Håkantorp. 
(3-76 km.) 
Arbetet var i det närmaste färdigt. Endast komplettering 

af grusningen och uppsättande af handräcken på en kortare 
sträcka återstod. 

Omläggning och förbättring af vägen från Sandhems järn
vägsstation förbi hemmanen KyUe, Hagagärdet, Ridlesås och 
Hunared i Sandhems socken af Skaraborgs län till gränsen 
mot Fiflereds socken i Älfsborgs län. 

(5-oi km.) 
Arbetet var färdigt. 
Omläggning och' förbättring af vägen från Brandstorps 

kyrka mot Hafsjöberg tUl Daretorps sockengräns. 
(4-26 km.) 
Arbetet var färdigt och ansågs kunna godkännas. 
Omläggning och förbättring af landsvägen från Freds

bergs sockengräns förbi Bäckersboda till Backa i Lyrestads 
socken. 

(1·53 km.) 
Terrasseringsarbetet var i det närmaste fullbordadt. Trum

morna voro ej lagda. Grusningen hade delvis blifvit utförd. 
Sammanlagdt hade 70 % af det hela verkställts. 

Anläggning af allmän väg från Undenäs kyrka förbi 
Skogen till Hallerudssund jämte bro öfver nämnda sund i 
Undenäs socken. 

(12-33 km.) 
Terrasseringen var utförd på 3/4 af sträckan, där de största 

arbetena förekomma. Af de till sammanlagdt ett 40-tal upp
gående trummorna voro 30 lagda. Bron öfver Hallerudssund 
hade byggts redan för 5 år sedan af ortsbefolkningen, dock så 
att åtskilliga förändringar voro af nöden. 

Arbetet sköttes på ett mycket tillfredsställande sätt och 
uppskattades den utförda delen till omkring 60 % af det hela. 

Mellersta distriktet. 

Stockholms län. 

Anläggning inom Vätö socken af väg mellan kyrkan och 
Ofverlöpe. 

(1·99 km. ) 

Arbetet var färdigt och afsyningsbevis har utfärdats. 
Anläggning inom Vätö socken uf väg mellan Björhöfda 

och Ilsholmen. 
(9-3i km. ) 

Arbetet var färdigt och afsyningsbevis har utfärdats. 
Förbättring af vissa vägar inom Färentuna härad. 
(4'9o km.) 
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Vägarbetena voro färdiga, men kunde afsyningsbevis ej ut
färdas, förrän vissa delar af vägarna, hvilka blifvit belagda med 
grof makadam eller groft rullstensgrus, erhållit en öfvergrusning 
med fint skarpt grus eller strid skarp sand, som kunde binda 
makadamen och rullstensgraset. 

Omläggning och förbättring af landsvägen utanför Stock-
holm vid Skanstull i Brännkyrka socken. 

(1-17 km.) 
Vägarbetet hade så långt framskridit, att det borde kunna 

fullbordas under året, så framt ej dålig väderlek lade binder i 
vägen. Någon anmärkning mot arbetet förekom ej. 

Anläggning af väg från Trollstalund i Sorunda socken 
till Segersäng (numera Sorunda) järnvägsstation i Ösmo socken. 

(5-6 6 km.) 
Vid förra besiktningen anmärkta fel å trummorna voro nu 

afhjälpta. Vägbanan var nyjusterad å sträckan närmast Trollsta
lund samt delvis grusad. Bron vid Åbj var påbörjad genom 
grundgräfning. 80 % af arbetet i sin helhet kunde anses ut
förda. 

Omläggning af de å kustlandsvägen mellan Norrtälje och 
Stockholm befintliga Forssa, Veda och Vaxtuna backar, belägna 
inom Frötuna och Länna skeppslags samt Österåkers, Riala 
och Roslagskulla socknars båda väghållningsdistrikt. 

(l-5i km.) 
Backomläggningarna voro färdiga och grusade samt upp

låtna för trafik. En andra grusning kunde ej utan olägenhet 
för trafiken göras under året, utan borde uppskjutas till på
följande års försommar. 

Anläggning af väg från Västerby i Sorunda socken till 
Hemfosa järnvägsstation i Västerhaninge socken. 

(5-36 km.) 
Vägen var färdigbruten och under året genomgående ju

sterad med dikenas rensning och vägbankarnas påfyllning. Vid 
förra besiktningen anmärkta felaktigheter å trummorna voro 
nu afhjälpta genom deras ombyggnad, och återstodo nu endast 
2 trummor att ändra, hvilket arbete var börjadt å den ena. 

Omkring 40 % af våglängden voro bottengrusade, men var 
gruset å en del sträckor för fint. 

Omläggning af bygdevägen förbi Dufnäs till Östervik samt 
anläggning af ny väg från Östervik till Neglinge station å 
Stockholm—Saltsjöns järnväg. 

(5-06 km.) 
Omkring 4 km. väg hade terrasserats. 
Mot arbetet anmärktes, att det dike, som skulle ersätta ett 

vid vägarbetet igenfylldt järn vägsdike, skulle justeras och lika
ledes dikena utmed vägen i mossmarken nära Neglinge station, 
så att vattnet kunde fortrinna till respektive aflopp, att en 
trumma låge för högt för att kunna torrlägga ofvauför varande 
mark till i'2 m. djup och att en trumma fattades, äfvensom att 
de i Dufnäsviken nedgående bankslänterna skulle omsorgsfullt 
utfyllas och befästas med sten, så att ej något ras kunde in
träffa. 

Anläggning af väg från Vätö sockengräns vid Ilsholmen 
till Utlunda inom Roslagsbro socken. 

(3-59 km.) 
Vägen var röjd och terrasserad här och hvar, utgörande 

den sammanlagda terrasserade våglängden omkring hälften af 
hela längden. Inga trummor voro lagda. 

Någon anmärkning gjordes ej mot arbetet. Omkring 20 
% af det hela voro verkställda. 

Omläggning och förbättring af dels allmänna landsvägen 
mellan Östra Ryas sockengräns och Ro sockengräns å sträckan 
mellan förstnämnda gräns och Råcksta samt vid Halls råbacke 
« gränsen mellan Össeby-Oarns och Kår sta socknar, dels äfven 
bygdevägen mellan Karby och Vadaby, äfvensom sänkning af 
de å förutnämnda landsväg befintliga backarna vid Lundby i 
Ångarns socken och vid Libby i Össeby-Garns socken. 

(3-55 km.) 
Gillinge backe var färdig så när som på grusningen. An

märkning gjordes mot det öfre diket, som skulle befrias från 
sten och fördjupas vid utloppet genom gamla vägen. — Råcksta 
kvarnbacke och omläggningen Karby—Vadatorp voro likaledes 
färdiga med undantag af grusning och en del räcken. An
märkning gjordes mot kvarliggande sten i sidodikena samt mot 
trummorna, som saknade vingmurar. — Libby backe var under 
arbete. 

Omkring 70 % af hela arbetet kunde anses färdiga. 

Uppsala län. 

Anläggning af väg mellan Stjärnan i Väster-Löfsta socken 
af Västmanlands län och Pålsbo i Bälinge socken af Upp
sala län: 

a) delen inom Hagunda härad. 
(7-37 km.) 
b) delen inom Ullerakers härad. 
(2-7i km.) 
c) delen inom Bälinge härad. 
(2-78 km.) 
Hagundadelen var redan föregående år anmäld till afsyning, 

och hade äfven afsyningsbevis då utfärdats med anmärkning be
träffande flerstädes felande handräcken. Sådana voro nu upp
satta. 

Ulleråkersdelen afsynades redan föregående år. 
Bälingedelen var nu äfven färdig samt har i afsyningsbevis 

kunnat till godkännande förordas. 
Anläggning af väg från Skyttorps järnvägsstation till 

Bannemora— Vattholma-vägen. 
(1-36 km.) 
Större delen af terrasseringsarbetet var utförd. — Några 

trummor hade satt sig och borde delvis ombyggas, hvarjämte 
en ny trumma måste läggas i och för den ofvanför liggande 
markens torrläggning till 1'2 m. djup. 

Omläggning af vägen från Vreta och Linsunda broar till 
vägkorset vid Vallby inom Lots socken. 

(2 i8 km.) 
Terrasseringsarbetet pågick. — Några trummor voro ännu 

ej lagda. — Vid arbetet anmärktes, att afdikningen borde göras 
så att jordägarnas mark kunde torrläggas till lagligt djup. 

Södermanlands län. 

Omläggning och förbättring vid vissa backar af landsvägen 
från Öster-Rekarne häradsgräns täl Strängnäs stad inom Åkers 
härad.. 

(5'32 km.) 
Arbetet var färdigt och afsyningsbevis har utfärdats. 
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Omläggning och förbättring -vid vissa lackar af landsvägen 
mellan Länna bruk och Biskopskvarn inom Åkers härad. 

(7-34 km.) 
Arbetet var fullbordadt och afsyningsbevis har utfärdats. 
Omläggning och förbättring af landsvägarna från Ramsta 

kors titt Bie och från Valla till VUlåttinge häradsgräns inom 
Flöda och Sköldinge socknar. 

(6'90 km.) 
Arbetet var färdigt och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 

snart räkenskaperna blifvit afslutade och granskade. 
Omläggning och förbättring af vägen mellan Jäders han

delsbod i Lunda socken och Stigtomta järnvägsstation å sträckan 
från Jäders handelsbod till och med backen vid Noppkärr. 

(2-94 km.) . 
Arbetet var färdigt och afsyningsbevis har utfärdats. 
Förbättring af bygdevägen förbi Löfsund i Eunttma 

socken. 
(0-56 km.) 
Arbetet var färdigt och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 

snart räkenskaperna blifvit afslutade och granskade. 
Omläggning och förbättring af den mellan Dyvik och Sjösa 

allé fallande delen af bygdevägen mellan Ånga och Sjösa. 
(4-40 km.) 
Omkring 75 % af våglängden voro brutna och väl utförda. 

— Anmärkning gjordes att en trumma var alltför kort och en 
slänt för brant äfvensom att blålera förekom i vägbanan, allt 
vid banken invid hafvet nära Sjösa. 

Västmanlands län. 

Anläggning af väg mellan Stjärnan i Väster-Löfsta socken 
af Västmanlands län och Pålsbo i Balinge socken af Upp
sala län: 

delen inom Torstuna härad. 
(2-9 7 km.) 
Eedan föregående år hade afsyningsbevis utfärdats med an

märkning beträffande felande handräcken. Dessa hade nu an
bringats på vederbörliga platser, hvarom bevis meddelats. 

Anläggning af väg mellan Gillberga i Vittinge socken och 
Heby i Väster-Löfsta socken. 

(9-8 9 km.) 
Vägen hade anmälts till afsyning och befanns vid besikt

ningen kunna till godkännande förordas, utom i afseende å en 
trumma vid Morgongåfva bruk. 

Vägförbättringar inom Norrby, Löfsta, Simtuna och Tärna 
socknar i Simtuna härad. 

(3-oo km.) 
En del grusningsarbeten återstod. Vissa vägdelar, å hvilka 

föregående år större anmärkningar gjorts, hade sedan dess syn
barligen icke på något sätt ändrats, så att de viktigaste an
märkningarna kvarstodo, nämligen att vid Vassbron var skär
ningen för smal, slänterna för branta och glacisen oduglig. 
Vid Koby skog var grusningen dålig; vid Karleby var glacisen 
likaså, vid Täljebackarna befanns berg ligga i dagen samt grus
ningen vara otillfredsställande. — Bron vid Heby både dålig 
glacis samt måste redan ombyggas för järnvägens Enköping— 
Heby—Runhällen arbeten. 

Anläggning af väg från Ärligbo förbi Buckarby till Ker-
stinbo inom, Nora socken. 

(8-e:s km.) 

Arbetet var nu fullbordadt samt syntes vara utfördt med 
omsorg. — Ett par trummor hade vid föregående inspektion 
befunnits ligga för högt; af dessa hade den ena blifvit sänkt, 
hvaremot den andra trummans läge, då jordägaren förklarat 
sig nöjd därmed, icke torde böra hindra vägens godkän
nande. 

Anläggning af väg mellan Molnebo bruk i Väster-Löfsta 
socken och Morgongåfva järnvägsstation i Vittinge socken. 

(4-84 km.) 
Arbetet var färdigt och kunde_i afsyningsbevis till god

kännande förordas. 

Anläggning af väg från Våsjö till länsgränsen mot Öre
bro län inom Skedvi och Bro socknar. 

(9-99 km.) 
Vid arbetet anmärktes, att dikena'längs vägen i allmänhet 

voro för grunda, att ytterligare 4 trummor borde läggas, att en 
trumma borde delvis omläggas, att en redan lagd och två till-
ämnade närmare angifna trummor borde läggas så djupt, som 
markens torrläggning fordrade och att samtliga trummors böjd-
lägen borde granskas och, där så funnes behöfligt, ändras, så 
att de ej hindrade ofvanför belägen odlingsbar marks torrlägg
ning till 1'2 m. djup. 

Bron öfver Skedviån borde byggas på annat ställe och efter 
annan ritning än den fastställda planen utvisade. Det nya bro
läget medförde visserligen en något ökad våglängd, men vore 
fördelaktigare med hänsyn till grundens beskaffenhet, då bron 
utfördes helt och hållet af sten. Anstalter voro ej vidtagna 
hvarken för grundens förstärkning eller dess skyddande mot 
underskärning. Arbetsstyrelsen uppmanades att å ömse sidor 
om bron anbringa spåntväggar. 

Örebro län. 

Anläggning af allmän väg från Hörks hytta till gränsen 
mot Stora Kopparbergs län vid Grängesberg inom Ljusnars-
bergs socken. 

(7-64 km.) 
Brytningsarbetet var i det närmaste färdigt. — En bank 

vid Hörks station hade jämte där belägen trumma sjunkit, dock 
ännu ej så mycket att ombyggnad syntes nödvändig. 

Vid öfvergången af spåren vid samma station hade uppsatts 
fållbommar, som manövreras medelst ledningar från stationen. 

Anläggning af nya vägar från närmaste allmänna vägar 
till Spannarboda, Sällinge och Blixterboda järnvägsstationer ä 
Krylbo—Örebro-banan. 

(1-40 km.) 
Arbetet var färdigt och afsyningsbevis har utfärdats. 

Ooftlands län. 

Anläggning af väg frän Martebo järnvägsstation till Nyp-
Ungs i Lokrumc socken. 

(3'54 km.) 
80 % af hela arbetet kunde anses färdiga. — Bron öfver 

Martebokanalen var ej utförd enligt planen, i det att såväl 
bjälkarna som plankdäcken hade för klena dimensioner. •— På 
flera ställen förekom matjord i vägbanan. 
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Nedre norra distriktet. 

Kopparbergs län. 

Anläggning af ny väg från Tyngsjö kapell förbi Sågens 
station å Mora— Vänerns järnväg till Klackbodarna vid lands
vägen från Lindesnäs bruk till Nås kyrka inom Äppelbo, Järna 
och Nås socknar: 

a) delen mellan Sågens järnvägsstation och nedgången till 
Flatälfven. 

(14-32 km.) 
Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 

snart räkenskaperna granskats. 
b) delen mellan Flatälfven och Klackbodarna. 
(14-31 km.) 
Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 

snart räkenskaperna granskats. 
c) delen mellan Sågen och Lakatjärnbäcken i Äppelbo socken. 
(8-96 km.) 
Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 

snart räkenskaperna granskats. 
d) delen mellan Lakatjärnbäcken i Äppelbo socken och 

gränsen mot Malungs socken. 
(8-20 km.) 
Terrasseringen var i det allra närmaste färdig. — Alla 

trummor voro lagda och broarna nästan färdiga. — Arbetet har 
varit bortlämnadt på ackord i mindre skiften och var noggrannt 
och omsorgsfullt utfördt samt gaf icke anledning till annan an
märkning än att på några ställen stenar kvarlämnats i väg
banan och att å ett par ställen i vägbanan iförts olämpligt 
vägbyggnadsämne, som måste bortschaktas och ersättas med 
lämpligt ämne, hvarjämte ordentligt väggrus eller makadam 
måste anskaffas. 

Omläggning af landsvägen från Ingels kvarn i Rättviks 
socken till och genom Gulleråsens by i Boda socken: 

a) delen mellan Ingels kvarn och Boda kyrka. 
(7-80 km.) 
Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 

snart räkenskaperna hunnit afslutas och granskas. 
b) delen mellan Boda kyrka och Ghdleråsens by. 
(8-0 5 km.) 
Mer än 7 km. våglängd var fårdigterrasserad, flertalet 

trummor voro lagda och en del handräcken uppsatta, hvarjämte 
grusning till ringa omfattning var påbörjad. 

Den i planen föreskrifna mindre bron öfver Gulleråsbäcken 
var utbytt mot en solidt utförd stentrumma, 1-2 X 1·9 m., fullt 
tillräcklig för vattnets af bördande, hvadan ändringen kunde till 
godkännande förordas. 

Ingen annan anmärkning gjordes än att en del smärre 
trummor, i synnerhet beträffande vingarna, voro skäligen under
haltigt utförda. 

Anläggning af landsväg från Valla by i Lima socken öfver 
Börbäcksnäs till riksgränsen mot Norge vid Flermon: 

delen mellan Valla by och KinvaUsjösätra rå. 
(18-50 km.) 
Arbetet var färdigt med undantag af att uppfarterna till 

bron öfver Dalälfven vid Valla by icke utförts, enär desamma 
icke lämpligen kunna verkställas, förrän bron blifvit utförd. 

Anläggning af den inom Kopparbergs län belägna delen 
af landsväg från Grönlands by förbi Lisskogsåsen och Gran

berget i Malungs socken till den s. k. Älfdalsvägen invid Vär-
näsmon i Norra Ny socken af Värmlands län: 

delen Grönlands by—Västra Tranuskölen. 
(10-6 5 km.) 
I anledning af anmärkningarna vid förra inspektionen hade 

en grundlig förbättring af arbetet blifvit verkställd. Sålunda 
hade vägbanan blifvit med betydligt arbete justerad såväl hvad 
beträffade skefhet som påfyllning å mossarna, hvarjämte en del 
brantare stigningar än 50 %o blifvit utjämnade. — Samtliga 
trummornas vingmurar voro under omläggning och flera trum
mor hade helt och hållet omlagts. 

Det påförda gruset bestod uteslutande af pinnmoartad jord, 
hvadan ordentligt väggrus måste anskaffas eller, om detta vore 
omöjligt, vägen makadamiseras, hvarvid dock, med hänsyn 
till den goda underbyggnaden, makadamlagrets tjocklek borde 
kunna inskränkas till 10 cm. tjocklek på midten och 5 cm. på 
sidorna. 

Omläggning och förbättring af allmänna vägen inom Husby 
och Hedemora socknar. 

(7-78 km.) 
Sedan förra inspektionen hade egentligen endast grusning 

samt någon dikesrensning verkställts och arbetet i öfrigt föga 
framskridit. — Anmärkningarna mot arbetets utförande kvar-
stodo oförändrade, såväl beträffande glacismurarna till trumman 
vid Flackbäcken, som angående bristande sidoaflopp och väg
banans otillräckliga bredd å långa sträckor. — Vid de smärre 
vägomläggningarna inom Dufåker och Näsbyn var intet att 
anmärka; den senare var fullbordad och å den förra återstod 
allenast en trumbyggnad samt en del handräcken. 

A den 3-7 8 km. långa sträckan mellan Kulbron och Svart-
gölsbron var påfördt groft rullstensgrus, rikligt bemängdt med 
sten af till körbana otjänlig storlek. — Utkrattning och bort-
föring af denna' sten pågick, äfvensom påföring af nödig 
bindjord. 

Anläggning af allmänna bygdevägar tUl Nyhammars sta
tion från dels allmänna vägen förbi Saxhyttan och dels all
männa vägen förbi Nyhammars bruk. 

(2-64 km.) 
Förstnämnda vägd el var fårdigterrasserad och grusad. 

Trummorna voro lagda. Erforderliga handräcken voro ännu 
icke uppsatta. 

Anslutningen till Saxhyttevägen var mindre lämpligt an
ordnad. Vid den där befintliga trumman borde vingarna helt 
och hållet ombyggas, därvid trumman borde förkortas åt Sax-
hyttesidan och förlängas vid vågriktningen till kyrkbyn, ditåt 
vägkorset borde genom utplanering vidgas. 

Den sistnämnda vägdelen var till följd af väckt fråga om 
ändring i den fastställda planen ännu ej under arbete. 

Anläggning af väg mellan allmänna landsvägen genom 
Tjerna by och Gagnefs järnvägsstation inom Gagnefs socken. 

( I i 2 km.) 
Vägen var fårdigterrasserad och grusad med undantag att 

en större bankfyllning ännu var ofullbordad. Anslutningen åt 
båda hållen vid allmänna landsvägen var numera nöjaktigt ut
förd. — Skäl till anmärkning förekom ej. 

Anläggning af väg från Grangärde kyrka till Barnens 
järnvägsstation inom Grangärde och Silfbergs socknar: 

delen mellan Grangärde kyrka och Fagerlid. 
(8-4 3 km.) 
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4 km. våglängd var i det närmaste fårdigterrasserad oeh 
540 m. jämväl grusade, hvarjämte nästan alla trummor voro 
fardiglagda. — I fastställda planen upptagna 3 kulvertar om 
2'o m. öfvei? Hyttbäcken voro utbytta mot dubbeltrummor af 
2 x l - o X l - o m. 

Den förut befintliga träöfverbyggnaden till bron öfver Ålf-
karlnoret, hvarå fastställda planen upptager allenast reparation, 
hade ersatts med 6 räls af Vansbro—Ängelsbergsbanans modell, 
31 kg. per m., upplagda med 6-3 ni. f̂ ri spännvidd, hvarigenom 
emellertid föreskrifven hållfasthet icke ernåtts. Ändring här-
utinnan var nödvändig. 

Mot det halffärdiga arbetet anmärktes, att jordfasta stenar 
funnos kvar i vägbanan, hvilka borde borttagas till minst Os 
m. djup under balanslinjen, att dikningen såväl i mossar som 
flerstädes i öfrigt var ofullständig eller ej tillräckligt djup, att 
vingarna till en del trummor voro synnerligen dåligt hophuggna 
af stenar med otillräckliga dimensioner samt att vägbredden 
här och hvar befanns för knapphändig. 

Gäfleborgs län. 

Anläggning af väg från Valla färjsund i lärila socken 
genom Föne, Onsäng och Grophamra tUl Bamsjölandsvägen 
vid Hedens by i Ljusdals socken; 

a) delen mellan Hedens by och bortre ändan af Ba-
mungssjön. 

(6-60 km.) 
Vägen var anmäld till afsyning, men befanns vara i ett 

mindre tillfredsställande skick. Vägbanan var på många ställen 
skef, gropig och kullrig, hvarjämte på ömse sidor om trummorna 
påfyllning erfordrades. Justering af vägbanan borde verkställas 
på sådant sätt att icke lera utan lämpligt vägbyggnadsmaterial 
påfördes. — En genomgående dikesrensning är nödvändig för 
beredande af godt vattenaflopp. — På de ställen, där jäslera 
förefinnes, borde helst först anbringas ett lager dyjord, minst 
0'5 m. i tjocklek, däröfver ett lager bindjord, ej lera, minst 0-4 
m. tjockt, och slutligen gruset. — En utelämnad trumma borde 
läggas. — Ordentligt väggrus till erforderlig mängd måste på
föras. — Bron öfver Ramungsbäcken borde justeras, hvarjämte 
gärdesgårdar inpå vägen måste borttagas, så att till vägen 
hörande diken blefve fria och åtkomliga. 

b) delen Barnungssjön—Valla by. 
(8-47 km.) 

Terrasseringen var i det närmaste utförd utom den stora 
skärningen vid Valla färjsund. — Alla vattenbyggnader voro 
färdiga. — Mot det utförda arbetet gjordes i tillämpliga delar 
samma anmärkningar som för föregående del. 

Anläggning af tillfartsvägar till bron öfver Ljusne älf 
vid Ljusdal. 

(O-is km.) 
Tillfartsvägarna voro till hufvudsaklig del fullbordade, i 

det att å den östra återstod en mindre del glacis- och mat
jordsbeklädnad samt planering och å den västra en del planering. 
— Grusning och uppsättning af handräcken hade ännu ej för
siggått. — Anledning till anmärkning förekom ej. 

Omläggning af de s. k. Gryttjesbackama ä stora kust
landsvägen inom Gnarps sorken. 

('3'36 km.) 

Terrasseringsarbetet var till största delen utfördt. De flesta 
trummorna voro lagda. Det verkställda arbetet gaf ej anled
ning till anmärkning. 

Anläggning af utfartsvägar till allmän väg från Ofvan-
åkers och Edsbyns järnvägsstationer å Dala—Helsinglands 
järnväg. 

(1-6 7 km.) 
Arbetet var färdigt och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 

snart räkenskaperna hunnit afslutas och granskas. 

Västernorrlands län. 

Väganläggning från Byvattnets by till Skorpeds järnvägs
station i Skorpeds socken: 

a) delen mellan Skorpeds järnvägsstation och Stugusjön. 
(4'68 km.) 
b) delen mellan Stugusjön och Byvattnet. 
(9-03 km.) 
Hela väganläggningen var fullbordad, och skulle afsynings

bevis utfärdas, så snart räkenskaperna afslutats och granskats. 

Väganläggning mellan Junsele sockens kyrka i Väster
norrlands län och Hälla by i Åsele socken af Västerbot
tens län: 

a) delen mellan Östanbäck och Kullbäcksbron. 
(9-23 km.) 
Bindjordsföringen å myrarna var flerstädes otillräcklig till 

kvantiteten, i allmänhet jämväl grusmängden. — Bortrensning 
af sten ur dikena var ock på flera ställen af nöden. — Vid 
förra inspektionen anmärkta felaktigheter hade rättats. 

b) delen från Kullbäcksbron till och strax bortom färj-
sundet vid Biskopssélet. 

(8-6i km.) 
Å de oansenliga vägsträckorna öfver myr var bind

jordsföringen delvis för knapp, hvilket äfven var förhållandet 
med grusmängden, å en del ställen. — A 17:de km. strax söder 
om Lillselet hade under en större bank anbragts stentrumma, 
l - aXl '5 m., i stället för enligt planen en mindre bro, hvilken 
förändring var ändamålsenlig. Ifrågavarande bank företedde 
emellertid en genom sättning förorsakad svacka, som borde 
genom ytterligare påfyllning utjämnas. — Den ena af de för 
Biskopsselets färjsund anskaffade mindre båtarna borde utbytas 
mot en större. 

Nämnda båda vägdelar voro anmälda färdiga till afsyning. 
c) delen mellan färjsundet vid Biskopssélet och öfversta 

krönet af grusåsen norr om Gulbäcken. 
(3-86 km.) 
Något mer än 2/3 af våglängden voro färdigterrasserade, 

flertalet trummor lagda samt landfästena för broarna öfver 
Kläppsjöbäcken och Gulbäcken uppförda. — Skäl till anmärk
ning emot arbetet förekom ej. 

Anläggning af den mellan Galvadsån och Ytterturingc 
by inom Västernorrlands län belägna delen af ny väg från 
Rätans kyrka till Hafverö kyrka. 

(15-6 5 km.) 
Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, sä 

snart räkenskaperna granskats. 
Omläggning och, förbättring af stora kustlandsvägen frän 

Njurunda sockengräns genom Sköns oeh Timrå socknar till 
Vifsta by i sistnämnda socken: 
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delen från Båstabacken till Timrå sockengräns. 
(5-oo km.) 
Omkring 2·3 km. af vägen voro färdigterrasserade och 2 

km. under terrassering. — Å en sträcka hade sökts ändring i 
den fastställda planen, h varför något arbete därstädes ej var 
vidtaget. — Flertalet trummor voro lagda. — Bron öfver 
Ljustabäcken, som var färdig, var utförd såsom hvälfd stenbro 
med enahanda vattenöppning som bron med träöfverbyggnad 
enligt planen, hvilken förändring var synnerligen förmånlig. 

Makadamisering hade verkställts och handräcken voro upp
satta å 1-7 km. väglängd närmast Sundsvall, hvarjämte dylika 
arbeten utförts å en del andra kortare sträckor, där pågående 
allmän trafik sådant kräfde. 

Omkring 75 % af hela arbetet kunde anses utförda och 
befanns arbetet omsorgsfullt verkställdt. 

Anläggning af tillfartsvägar till bro öfver Sillre å inom 
Indals-Lidens socken. 

(0-32 km.) 
Arbetet hade ej påbörjats. 
Väganläggning söder om Faxälfven mellan Edsele kyrka 

och Krången i Ramsele socken: 
delen från gränsen mot Edsele socken till nedgången mot 

Faxälfven. 
(7-54 km.) 
950 m. af vägen återstodo obrutna, beroende på att förslag 

till ändring af den fastställda planen å sträckan i fråga före-
låge ; i öfrigt var vägen fullständigt färdig. — Bron öfver Sels-
bäcken om 3-o m. spann hade utbytts mot en trumma l-oXl'5 
m., hvilken vattenöppning syntes fullt tillräcklig. 

Anläggning af väg från ångbåtsbryggan vid Gideå älf i 
Björna socken till Oideå kyrka. 

a) delen inom Björna socken. 
(3-24 km.) 
Vägen var fullständigt terrasserad till hela sin längd. — 

Handräcken voro ej uppsatta och grusning ej verkställd. — 
Slänterna voro å erforderliga ställen beklädda med torf. — 
Mot det utförda arbetet gjordes icke någon anmärkning. 

b) delen inom byarna Bullnäs och Norr-Oidsjö. 
(6-38 km.) 
Vägen var fårdigterrasserad till största delen af sin längd; 

endast å en sträcka af sammanlagdt omkring 600 m. pågingo 
ännu terrasseringsarbeten. 

De flesta trummor voro lagda. — Handräcken voro ej upp
satta, ej heller grus framforsladt. — Mot arbetet gjordes icke 
någon anmärkning. 

Anläggning af tillfartsvägar till den s. k. Qideåbackabron 
öfver Gideå älf vid Gideåbacka i Grundsunda socken. 

(0-50 km.) 
Den stora bankfyllningen för västra tillfartsvägen var verk

ställd till hälften, men arbetet hade af brutits under väntan på 
broöfverbyggnadens uppsättning, alldenstund fyllningen måste 
tagas från skärningen i östra tillfartsvägen. I och för fyll
ningen af banken vid östra tillfartsvägen pågick arbetet, som 
äfven här var verkställdt ungefår till hälften. 

Jämtlands län. 

Väganläggning mellan Slåttjärnbäcken och Thorsfjärdens 
by å vägomläggning mellan Frostvikens och Ströms socknars 
kyrkor: 

delen Sjuisåsens by—Thorsfjärden. 
(11-49 km.) 
Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 

snart räkenskaperna afslutats och granskats. 
Omläggning och förbättring af vägen mellan Krokoms 

järnvägsstation och Bödöns kyrka inom Bödöns socken: 
delen Kroksgård—Bödöns kyrka. 
(6-03 km.) 
Arbetet var färdigt och har afsyningsbevis utfärdats. 
Vägomläggning mellan Ange och Lungre i Offerdals socken 

samt anläggning af väg mellan sistnämnda ställe och Valne i 
Alsens socken: 

delen mellan Lungre och Valne. 
(6-7 7 km.) 
Arbetet var färdigt, och har afsyningsbevis utfärdats. 
Anläggning af den inom Föllinge socken till sektion ^/soo 

belägna delen af väg från Löfsjön till Gåxsjö sockens kyrka. 
(3-80 km.) 
Terrasseringen var i det närmaste utförd och de flesta 

trummorna voro lagda, hvarjämte grund till den å vägen före
kommande bron var lagd. — Arbetet var omsorgsfullt och nog-
grannt utfördt. 

Öfre norra distriktet. 

Västerbottens län. 

Väganläggning mellan Bobertsfors bruk i Bygdeå socken 
och Vindelns järnvägsstation inom Degerfors socken: 

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

(5-20 km.) 
b) delen mellan Kalkmyren och Åkullsjö i Bygdeå socken. 
(15-6 9 km.) 
c) delen mellan Åkullsjö och gränsen mot Säfvars socken. 
(8-95 km.) 
d) delen mellan Botsmark i Säfvars socken och gränsen 

mot Degerfors socken. 
(7-70 km.) 
e) delen mellan Botsmark och gränsen mot Bygdeå socken. 
(7-66 km.) 
Vägen befanns å samtliga dessa fem sträckor färdigbyggd 

med vidtagna större eller mindre afvikelser från den fastställda 
planen. — Afsyningsbevis skulle utfärdas, sedan erforderliga 
afsyningshandlingar inkommit från arbetsdirektionerna. 

Väganläggning mellan Fredrika kyrka och Västermyrriset : 
a) delen mellan Kojstrandsbäcken och Nordanås. 
(13-oo km.) 
b) delen mellan Nordanås och gränsen mot Åsele. 
(12-64 km.) 
c) delen inom Åsele socken. 
(2-8i km.) 
Alla tre vägdelarna voro färdigbyggda med i det hela taget 

mycket god terrassering. Afsyningsbevis skulle utfärdas, sedan 
arbetsdirektionerna insändt vederbörliga afsyningshandlingar. 

Väganläggning mellan Lycksele och Örträsks kyrkor: 
a) delen mellan Örträsks kyrka och Öre älf. 
(8-oo km.) 
Arbetet var färdigt och skulle afsyningsbevis utfärdas, sedau 

erforderliga afsyningshandlingar insändts. 



BESIKTNINGAR Å VÄGARBETEN. 23 

b) delen mellan Öre älf och Strömåker. 
(3'oo km.) 
Arbetet var färdigt enligt delvis ändrad plan, och skulle 

afsyningsbevis utfärdas, sedan afsyningshandlingarna blifvit fär
diga och insända. 

c) delen mellan Knaften och Öre älf. 
(600 km.) 
Erforderlig förlängning af en del trummor, hvarom an

märkning gjorts vid förra inspektionen, var ännu icke verk
ställd, men skulle enligt uppgift omedelbart påbörjas. — I öfrigt 
återstodo omkring 10 % af terrasseringsarbetena, träöfverbygg-
naderna i sin helhet till bägge broarna, ett par trummor, hand
räcken samt grusning. 

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

delen från Mnnfors till Krångfors. 
(8·62 km.) 
Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, sedan 

afsyningshandlingarna blifvit insända. 
Anläggning af väg mellan Nybyn i Nysätra socken och 

Öfverklinten i Bygdeå socken: 
delen från Nybyn till Flarkån. 
(10'2o km.) 
Samtliga vid förra besiktningen anmärkta brister voro nu 

afhjalpta. — Å myren mellan 3/1U0 och 3/500 hade nödig ut-
fyllning verkställts och någon ytterligare sättning hade sedan 
dess icke kunnat påvisas. — Afsyningsbevis skulle utfärdas, så 
snart räkenskaperna hunnit afslutas. 

Anläggning af väg mellan landsvägen vid Röbäck i Umeå 
socken och Hörnsjö järnvägsstation i Nordmalings socken: 

delen mellan Djäkneböle västra gräns och Kasamark. 
(5'6o km.) 
Vägen var färdig och kommer att förordas till godkännande, 

sedan erforderliga afsyningshandlingar blifvit insända. 
Anläggning af väg från Villielmina kyrka till Tresund: 
delen mellan Vilhelmina kyrka och Nästansjöån vid Sta

bi t-rnäs. 
(13-2 7 km.) 
Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, 

sedan afsyningshandlingarna blifvit insända. 
Anläggning af väg mellan Lefvar och Gräsmyr i Nord

malings socken, norr om Öre älf. 
(7-95 km.) 
Samtliga trummor och båda broarna voro byggda samt 

terrasseringen verkställd, med undantag af några skilda sträckor 
om sammanlagdt omkring 300 in. läugd. — Handräcken och 
grusning återstodo. — Bron öfver Risbäcken har vid utförandet 
minskats i spännvidd från fastställda l l -5 m. till 7 111. fritt 
spann. — Vid renstakningen hafva sådana ändringar i fast
ställda vågriktningen gjorts, att vägen dels förlagts till torrare 
mark, dels vid Örsbäck, där den enligt fastställda planen skulle ; 
dragas tvärs öfver en gårdsplan, förflyttats för minskande af 1 
expropriationskostnaden till östra sidan om gårdsplanen. 

Anläggning af väg mellan Stensele kyrka och Lång
vattnets by: 

delen mellan ]iå ströms fäbodvall och Norrberg. 
(5-35 km.) 
Af arbetet, som nyligen påbörjats, voro omkring 10 % af 

terrasseringen verkställda. — Inga trummor voro ännu påbörjade. 

Anläggning af väg från Norsjö kyrkoby titt Kusfors 
anhaltstation i Norsjö socken: 

delen mellan Kusfors och Bjurträsk. 
(15-6 5 km.) 
Vägen, som efter renstakningen innehar en längd af 15-89 

km., häri inberäknadt nedfartsvägen till anhaltstation en, var 
färdigbruten å en sträcka af 12·5 km. och under arbete å den 
återstående delen. — Alla trummor voro lagda utom en. — 
Bindjordsfyllningen å de långa sandhedarna var ännu ej verk
ställd. 

Mot det utförda arbetet anmärktes, att några trummor voro 
bristfälliga och för korta och att pinnmofyllningen å myr var 
för mager. — Vägen skulle grusas påföljande vinter. 

Anläggning af väg från Burträsk—Åsträskvägen vid 
Gammelbyn i Burträsks socken förbi Norra Stortjärn till 
Robertsfors—Vindelnvägen vid Södra Stortjärn i Bygdeå socken: 

delen inom Bygdeå socken. 
(6'6S km.) 
Vid renstakningen har vägen å en större sträcka förflyttats 

till bättre torrlagd mark, och har genom det på grund af denna 
förflyttning ändrade öfvergångsstället af Tvärån brobyggnaden 
öfver sagda å ansetts kunna minskas i spännvidd till 8 m. från 
i fastställda planen upptagna 12 m. — Bron öfver Tvärån och 
samtliga trummor voro byggda samt omkring 50 % af terrasse-
ringsarbetet utförda. 

Norrbottens län. 

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

delen mellan Tunturijoki och Lainio älf. 
(16·4 7 km.) 
Vägen var bruten till hela sin längd, ehuruväl dikena här 

och hvar delvis igenrunnit eller på sina ställen aldrig varit 
upptagna till erforderligt djup. — Något öfver halfva antalet 
trummor hade omlagts, men ännu återstod ett afsevärdt antal 
af dem, som måste fullständigt omläggas; å en hel del äro 
täckhallarna för små. 2 trummor utöfver de redan lagda er
fordras. 

Bron öfver Tunturijoki var färdig, men långbjälkarna 
borde strykas med tjära. — Handräcken voro uppsatta å erfor
derliga ställen, men ännu ej rödfärgade. 

A större delen af vägen var grusningen verkställd med 
undautag för mindre sträckor mellan 66:te och 68:de km. samt 
närmast Lainio älf. 

Anläggning af väg från Sikfors till Arnemark i Piteå 
socken. 

(6 54 km.) 
Den föreskrifna hårdgöringen af vägbanan å sandheden 

mellan Sikfors och Borgfors var verkställd, ehuruväl här och 
hvar något efterarbete erfordrades. Likaså återstodo komplet
teringsarbeten i slänten vid västra uppgången från älfven, där 
jordmånen bestod af jäslera. — En del slänter voro på erfor
derliga ställen torfsatta, men torfven var endast löst ditlagd, 
ej pinnad. 

Anläggning af väg mellan Svanstein i Öfver- Torneå socken 
och Kengis i Pajala socken: 

a) delen mellan Kassa by och Kengis. 
(12-oo km.) 
Vägen var terrasserad till hela sin längd, dock erfordrades 
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upprensning af dikena, särskildt å 2:dra och 4:de km.; från 
7:de till 8:de km. 700 ni. återstod stensprängning i vägplanet 
på en del ställen. — Beträffande trummorna anmärktes, att 
4 st. af trä mellan 0 och 2:dra km. voro för korta; att trä
trummorna vid 10 km. 650 m. och 11 km. 900 m. måste om
läggas, då de helt och hållet nppskjutits af kale; att vid 12 km. 
ytterligare en trumma erfordrades samt att på några ställen 
afloppen måste upprensas. — Den vid förra inspektionen kas
serade trumman vid 10 km. 300 m. var nu ombyggd och ut
förd af trä till en dimension af 0-8 X 0'8 m. utan anmärkning. 

Bron öfver Portisenoja var uppförd till föreskrifven höjd 
men då enligt uppgift svallningen nått upp ända till trävirket, 
borde ännu ett grusskift påmuras. — Handräcken invid bron 
samt vid några trummor voro ännu ej uppsatta. 

b) delen mellan Pellevaara och Puruoija i Öfver-forneå 
socken. 

(6-02 km.) 
Hela vägen var i det närmaste färdigterrasserad, endast 

på några enstaka ställen var terrasseringen ej afslutad. — 
Handräcken voro ännu ej uppsatta; grus var utkördt, ehuru ej 
öfver hela linjen, men ännu ej utbredt. — Samtliga trummor 
voro lagda. — Bron öfver Harrioija var i det närmaste färdig; 
starka skrufbultar måste insättas i nedre delen af det sneda 
öfverslaget. 

c) delen mellan Kostaniemi och Kassa by i Pajala socken. 
(10-43 km.) 
Vägen var till större delen färdigbruten och något mer än 

halfva antalet trummor voro lagda. — Den södra delen af vägen 
framgick öfver hedland med synnerligen lös jordmån, hvarför 
hårdgöring af vägbanan medelst påförande af pinnmo behöfdes. — 
Bron öfver Jalvoja var färdigbyggd; slitplanken var ej utlagd; 
underlagen under bärbjälkarna måste minskas i höjd, för att 
ej plankbanan komme att ligga högre än grusskiftet. — Bron 
öfver Topojoki var färdigbyggd ; mot konstruktionen anmärktes, 
att de öfverliggande hängseljärnen, som förbundo hängverks-
sträfvan med öfverslaget, borde göras längre och ordentligt fast-
bultas i sträfvorna och i öfverslaget, samt att underslaget ut
gjordes af en enda, skarfvad bjälke; tvärbjälkarna voro för 
svaga och måste utbytas mot nya. — Vid bron öfver Torisenoja 
voro landfästena uppförda på rustbädd ; å det norra fattades ett 
skift förutom grusskiftet samt å det södra tvenne; då grunden 
utgjordes af tämligen lös sand, hade föreskrifvits inspåntning 
af landfästena till skydd mot underskärning. 

d) delen mellan Puruoija och Pello inom Öfver- Torneä socken. 
(5-60 km.) 
Vägen var i det närmaste färdigterrasserad. — Af trummor 

voro 8 af sten och 3 af trä lagda. — Grus var utkördt på en 
stor del af vägsträckan, men ej utbredt. Handräcken voro ej 
uppsatta. — Vid bron öfver Haukioja voro landfästena •uppförda 
på rustbädd, det norra med trenne skift utöfver grundskiftena, 
det södra med fem. — Norra landfästet vid bron öfver Ylinen-
joki var uppfördt till full höjd, vid det södra fattades ännu 
tvenne skift förutom grusskiftet. — Bron öfver Pentasjoki var 
färdigbyggd, endast några smärre kompletteringsarbeten åter-
stodo ännu ; brons fria spännvidd hade ökats till 18-o m., hvar-
igenom norra landfästet komme att ligga på berggrund och 
det andra erhölle fast grund, bestående af groft grus och sten. 
— Bron öfver Puruoija var färdigbyggd och utan anmärkning; 
endast en del skrufbultar voro ännu ej insatta. 

e) delen mellan Kostaniemi och Jarhois inom Pajala socken. 
(8-74 km.) 
Af vägsträckan voro ungefår 3 km. färdigterrasserade samt 

dessutom en lika lång sträcka under terrassering. — Ingen 
trumma var ännu lagd. — A bron öfver Jarkoisenoja voro båda 
landfästena uppförda till full höjd; den använda stenen var af 
mycket god beskaffenhet, men arbetet bar icke spår af någon 
större omsorgsfullhet; dock var stenarbetet knappast af natur 
att kunna kasseras, helst grunden var fast. 

Anläggning af väg från Vuollerim förbi Afvaudden titt 
Murjekvägen vid Kirtik i Jokkmokks socken: 

a) delen från anknytningen med föreslagna vägen mellan 
Kuoka by och Afvaudden titt Kirtik. 

(7-36 km.) 
Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 

snart afsyningshandlingarna inkommit. 
b) delen mellan Vuollerim och Afvaudden. 
(5-2 5 km.) 
Af terrasseringsarbetet voro omkring 75 % utförda, de flesta 

trummor voro byggda samt 25 % af grusningsarbetet verkställda. 
— A hela sträckan söder om Lule älf från Vuollerim till bron 
äfvensom å en del af den återstående längden byggdes vägen 
med ändradt planläge, hvarom ansökan till vederbörande in-
gifvits. 

Anläggning af väg från Kuoka by öfver Kalludden och 
Porsi till Afvaudden å tillämnade vägen mellan Vuollerim och 
Kirtik i Jokkmokks socken: 

a) delen från Porsi till Afvaudden. 
(3-23 km.) 
Vägen syntes vara i anmärkningsfritt skick. 
b) delen från Porsi till Kattudden. 
(7-oo km.) 
Hela terrasseringsarbetet med undantag af 300 m. sträcka 

var verkställdt. — Samtliga trummor voro lagda, men af bro
byggnaderna återstod omkring 1/4 af bron öfver Kalluddsbäcken, 
ändrad till 6 m. bro från 4 m. kul vert uti arbetsplanen, samt 
hela bron vid km. nummer 615, hvarest i fastställda planen 
endast upptagits att utföras vanlig trumbyggnad. 

Omläggning och förbättring af allmänna vägen mellan 
Holmen och Räktfors inom Neder-Kalix socken. 

a) delen från Holmen tUl och med bron öfver Grunä-
träskån. 

(5-so km.) 
Vägen var fullständigt terrasserad, endast grusning åter

stod. — Den stora banken söder om bron öfver Grundträskån 
hade vid renstakningen förlagts i en krök, antagligen för att 
den gamla vägen skulle under arbetet i oförändradt skick kunna 
användas; på en del andra ställen lämnar äfvenledes renstak-
ningsarbetet åtskilligt öfrigt att önska. 

b) delen mellan Grundträskån och Räktfors. 
(7-20 km.) 
Vägen var terrasserad på en sträcka af sammanlagdt 4'5 km. 

och framgår här och hvar öfver synnerligen lös jordmån, hvar
för vägbanan måste gifvas nödig hårdhet medelst påförande af 
pinnmo eller lera. — På en del ställen gjordes anmärkning mot 
renstakningsarbetet. 

Å bron öfver Kälfån voro landfästena uppförda till full 
höjd, hvaremot öfverbyggnaden ej var inlagd. 
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Anläggning af väg mdlan Björkfors—Karungi-vägen vid 
HaukijoM i Karl Gustafs socken och Koivukylä i Hietaniemi 
socken jämte biväg till Vuomajärvi. 

a) delen mellan Haukijoki och bivägen till Vuomajärvi. 
(5'5o km.) 
Vägen var i det allra närmaste till hela sin längd röjd, 

under det att terrasseringsarbetena ännu ej påbörjats. — Om
kring 15 % af det hela kunde anses utförda. 

b) delen mellan gränsen mot Karl Gustafs socken och 
Pallakajoki. 

(7-93 km.) 
Äfven här var våglinjen uppröjd, men därutöfver var endast 

obetydligt arbete verkställdt. — Omkring 20 % af det hela kunde 
anses utförda. 

Väganläggning mellan Junosuando masugnsby i Jukkas-
järvi socken och Nattavaara järnvägsstation: 

delen mellan Nattavaara hy och Nattavaara järnvägsstation. 
(5-i3 km.) 
Omkring 30 % af terrasseringsarbetet voro verkställda. — 

Inga trummor voro lagda. — Mot arbetet har anmärkts, att 
försämringar gjordes i den fastställda planen, enär dels väg-
planet icke tillräckligt nivellerades, utan följde för närvarande 
den tillämpade balanslinjen mer än tillåtligt markens höjningar 
och sänkningar, dels vägens krökningar på plika ställen voro 
för skarpt tvära, h varjämte dessutom otillräckliga utbreddningar 
vid krökningarna utlagts, dels ock flera fullkomligt omotiverade 
slingringar inlagts, i hvilka hänseenden påkallades nödig rät
telse. — Samtidigt hade påpekats, att vid anslutningen till 
Nattavaara järnvägsstation den fastställda arbetsplanen nu
mera icke syntes vara fullt lämplig, hvadan vägbyggnadsstyrelsen 
uppmanats gå i författning om förslags uppgörande till för
månligare korsning af järnvägens spårsystem, uppgjordt med 
större hänsyn till att såväl landsvägs- som järnvägstrafiken 
blefve minst möjligt hindrade af hvarandra. 

Följande med statsbidrag understödda vägarbeten hafva 
under år 1904 blifvit kontraktsenligt fullbordade och af sty
relsen godkända, nämligen: 
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B. Hamn- och brobyggnader samt vatten
kommunikationer. 

I. Hamnar. 

Södra distriktet. 

Under arbete. 

Borstahusens hamn i Malmöhus län. 

Sedan förra inspektionen hade intet vidgjorts. Gräfuiugs-
arbetena i inre hamnen voro afslutade och färdiga, liksom trä
kajen. — Tvärarmens hufvuden voro färdiga, men återstodo en 
del reparationer å bålverkets yttre sida, som skadades genom 
iulstormen 1902. Skadorna efter nämnda storm kvarstodo 
oförändrade och utgjordes i hufvudsak af utspolningar och 
upprifningar af kajplanens fyllningsmassa' och stensättning på 
inre sidan af vågbrytaren; förslag är uppgjordt för skadornas 
reparation, och hafva hamnintressenterna gjort underdånig fram
ställning om bidrag af allmänna medel för ändamålet. — I yttre 
hamnen liksom i inseglingsrännan återstodo en del muddrings-
arbeten, hvilka oförtöfvadt skulle verkställas. De delar af 
hamnen, som voro färdiga, liksom vågbry tärna höllos i försvar
ligt skick. 

Fullbordade. 

Ystads hamn. 

Hamnen underhölls i god ordning. Bålverken började dock 
blifva tämligen angripna och torde snart fordra ombyggnad. 
Djupet i hamnen och inseglingsrännan utgjorde öfverallt G'5 m. 
•— Vågbrytaren hade under året lagats och fogats samt 
västra pirhufvudets lägre del cementerats. Muddriugsarbetena 

hade fortgått såväl i rännan som i hamnen, hufvudsakligen å 
senare stället utgörande rensningsarbeten framför kloakutloppen. 
— Yttre delen af den i hamnen utskjutande lastbryggan visade 
en mängd sättsprickor, dock utan fara för dess bestånd. — 
Under året hade den sydöstra kajen skadats genom en ångares 
påstötning, hvarvid frontmuren intrycktes 0-s m. och hela kajen 
rubbades på en längd af omkring 25 rn. Rättegång om er
sättningen påginge, och skulle skadan efter densammas afgö-
rande omedelbart repareras. 

Halmstads hamn. 

De äldre arbetena underhöllos försvarligt, de nyare syntes 
utförda på ett mindre bestående sätt. — Stora yttre vågbry
taren var sprucken och kistorna hade satt sig, så att betongöfver-
byggnaden hängde lös å långa sträckor. Arbetet pågick med 
borthuggning af, betongen på innersidan och undermurning med 
granitskift i vattenytan. Pirhufvudet hade äfven satt sig något. 
— Den långa skyddsvallen mot land var delvis bortspolad af 
sjön samt trävirket nedruttet. Verkställd utfyllning var bort
spolad. Arbete pågick med att ersätta skyddsvallen medelst 
en vågbrytare, murad i granit, och utfördes arbetet på ett om
sorgsfullt och betryggande sätt. — Under senaste året hade 
midt för telegrafverkets byggnad uppförts 90 m. bålverk af 
god konstruktion med undantag af förankringarnas anbringande. 
— Vattendjupet 'är trots jämna muddringsarbeten endast 4's m. 
(16 fot). 

Mölle hamn. 

Hamnen var mycket förstörd dels genom julstormen 1902, 
dels genom septemberstormen 1903. Västra vågbrytarens pir-
hirfvud var upprifvet och söndersprängdt samt den friliggande 
delen af vågbrytaren upprifven och utfallen. Inre sidan var 
på tvenne ställen rasad in i hamnen. Likaså var vågbrytarens 
yttersida, å den del som låg innanför västra bålverket, delvis 
upprifven, kajplanen innanför västra bålverket var utspolad och 
nedsjunken. Själfva bålverket var förfallet och delvis ruttet 
samt på grund af bristande underhållsarbeten färdigt för om
byggnad. — Södra bålverket var förfallet och kajplanen delvis 
utspolad, hvarjämte den äldre fiskarhamnens norra stenglacis 
var sjunken och utfallen samt erfordrade snar reparation. Vid 
inloppet till nyssnämnda fiskarhamn skedde igensandning, sä 
att vattendjupet därstädes minskats från 1-s till 1-o ä 1-2 m. — 
Djupet i inseglingsrännan höll sig tämligen bra vid det före-
skrifna djupet af 3-3 till 3-5 m., liksom djupet i hamubassängens 
midt fortfarande var 3'3 m. Någon egentlig igensandning af 
hamnen syntes ej förekomma. Däremot hade utspolad sand 
o-rundat upp längs kajerna och innanför vågbrytaren, så att 
därstädes numera endast var 2-5 til 3 m. — Några underhålls
arbeten hafva ej företagits i afvaktan på att staten skulle träda 
hjälpande emellan. De uppståndna skadorna borde så fort som 
möjligt repareras, vågbrytaren förstärkas och bålverken om
byggas till stenkajer, då sjömasken här förstör allt trävirke. 

Lerbergets hamn. 

Julstormen 1902 hade i hög grad raserat norra vägbrytareii, 
hvars parapet nedbrutits och delvis kastats in i hamnen samt upp-
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grundat densamma. Vågbrytaren var nu återställd i godt skick, 
parapeten samt yttre glaoisen voro murade i cemeutbruk samt 
kärnan utstampad i betoug. — Hela hamnens anläggning var 
från början utförd på ett mycket enkelt sätt, men syntes ar
betena utförda så, att de numera borde blifva beståndande. — 
Södra vågbrytaren hade vid ofvannämnda storm icke lidit någon 
skada, men borde repareras och förstärkas, då trävirket var 
ruttet. Bålverken voro ruttna och behöfde förses med nya 
pålar och plank. — Vattendjupet i hamnen var ej mera än 
1-5 m. och grundades ofta upp genom indrifven tång. — Öfver 
liufvud taget gjorde hamnens tillstånd ett ganska godt intryck. 
— Förslag till norra vågbrytarens förlängning hade uppgjorts 
och anslag begärts för arbetets utförande. 

Vikens hamn. 

Julstormen 1902 hade anställt betydlig skada å de äldre 
arbetena. En stor mängd sand och sten, som uppskattats 
till omkring 9,000 kbm., hade kastats in i hamnen samt sär-
skildt längs västra kajen fyllt densamma ända till kajhöjden. — 
Innanför den äldre västra vågbrytaren hade kajplanen upp-
brutits samt vågbrytaren delvis skadats. — Rundt det nya 
västra pirhufvudet hade en mängd sand spolats in samt upp
grundat inseglingsrännan. — Längs södra vågbrytaren hade 
äfven sand spolats in och kajplanen upprifvits. Skadorna å 
vågbrytarna och kajplanen hade provisoriskt reparerats, men 
mycket återstod att göra. — Den nya delen af västra våg
brytaren var i god ordning och hade icke genom nämnda storm 
erhållit någon skada. — Den äldsta norra kajen var mycket 
dålig, delvis nedrutten, och hade förskjutit sig utåt. 

Djupet i midteu af inre hamubassängen var omkring 3 à 
3-3 m., längs kajerna 2 à 2-5 m. samt i inseglingsrännan 2-9 
till 3-o m. 

Ansökan om anslag för afhjälpande af de under före-
nämnda storm uppståndna skador jämte anläggande af en er
forderlig sandfångare var inlämnad. 

Alabodarnas hamn. 

Hamnen blef vid julstormen 1902 mycket illa ramponerad. 
Sålunda blefvo västra och norra vågbrytarnas inre delar full
ständigt upprifna samt sten och sand kastade in i hamnen. 
Den innanför liggande träbryggan, som var medfaren af röta, 
blef fullständigt upprifven. — Den af fiskarna bekostade lilla 
hamnen blef fullständigt fylld med sand. A den yttre mot 
väster liggande delen af vågbrytaren, som under början af 
1890-talet förstärktes medelst betongöfverbyggnad, upprefs hela 
kajplanen och kastades betäckningen delvis in i hamnen. Det 
innanför varande träbålverket skadades delvis och försköt sig. 

Betongparapeten å denna vågbrytare var i godt stånd, utom 
å en ringa del, som satt sig. — Pirhufvudet var i godt skick. 
— Södra vågbrytaren liksom den innanför varande träbryggan 
underhölls i mycket godt skick. Hela vågbrytaren liksom pir
hufvudet var oklanderligt underhållen. — Glacisen för skydd 
af stranden söder om hamnen var i godt skick. — Inre norra 
vågbrytaren borde fortast repareras, ty vid hvarje nordväststorm 
kastades nya sandmassor in i hamnen. 

Vattendjupet i hamnen höll sig i den muddrade delen 
tämligen bra vid 2-8 m. I inseglingsrännan var endast om
kring 3·3 m., då vid hamnens byggande djupet var fullt 4'o m. 

Bäckvikens hamn. 

Julstormen 1902 uppref en del af fyllningen inom norra 
vågbrytaren jämte en del af bryggan och inre träskoningen å 
södra vågbrytaren. Dessa skador voro nödtorfteligen repare
rade. — I öfrigt var hamnen väl underhållen. — Djupet i 
hamnen håller sig oförändradt vid 3'0 m. och däröfver. — 
Hamnen är mycket besvärad af ostliga stormar till följd af den 
öppna inseglingen, hvarför södra vågbrytaren borde förlängas 
30 m. för att bättre skydd måtte beredas; likaså borde inre 
delen af södra vågbrytaren utföras i betong, liksom öfriga delen, 
då trävirket därstädes snart var uppruttet. 

Landskrona hamn. 

Förlängning af östra stenkajen med ytterligare 225 m. 
pågick. Kajen byggdes för 7-2 5 m. vattendjup, på tre rader 
pålar med 10 m. ankare, samt öfverbyggnaden af huggen sten 
med bakmur af betong. Arbetena utfördes försvarligt, elmru 
pålningsarbetena kunde verkställas på ett mera omsorgsfullt 
sätt. — Vattendjupet varierade i inseglingsrännan mellan 12 
och 15 ra., i yttre hamnen var djupet 7-2 5 m. och i nya ham
nen omkring 6-o m. I inseglingsrännan skedde någon igeu-
sandning längs rännans sidor. — Mot hamnens underhåll och 
arbeten i öfrigt gjordes ingen anmärkning. 

Vikhögs hamn. 

Hamnen var i dåligt skick. Under julstormen 1902 blef 
hamnarmen till hela sin längd upprifven ofvan vatten samt 
yttre delen af träbryggan upplyftad. I detta skick befunno sig 
arbetena ännu. — All den i hamnarmen befintliga mindre sten 
var kastad in i hamnen, men den större hade blifvit gauska 
bra liggande å sin plats. — Vattendjupet i hamnen höll sig 
tämligen oförändradt samt varierade mellan 1·5 och 2·0 m. — 
Inseglingen till hamnen i nordost för 1/5 m. djupgående fartyg 
var fri från sten. — Däcket å träbryggan var delvis ruttet och 
måste omläggas, liksom den yttre delen af bryggan helt och 
hållet ombyggas. — Stranden väster om hamnarmen utskärs 
vid storm och högvatten, och fördes sanden in mot hamnarmen, 
så att vid dess fäste stranden ökats med omkring 30 ni. En 
del sand hade äfven kastats in i hamnen. 

Hörviks hamn. 

Gångbanan å östra vågbrytaren, som å några ställen ut
spolats, samt stenfyllningen vid pirhufvudet behöfde repareras 
och kompletteras. — Djupet i hamnen höll sig bra och upp
gick vid pirhufvudet till omkring 3-o m. — Hamnen var i god 
ordning. 
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Västra distriktet. 

Fullbordade. 

Vänersborgs hamn. 

Vågbrytaren besiktigades och befanns vara utan anmärk
ning underhållen. 

Åmåls hamn. 

I inre delen af haranbassängen understeg vattendjupet på 
ett eller annat ställe det föreskrifna. Oaktadt olägenhet häraf 
för fartygen icke förefanns, förr än vattenståndet i Vänern 
sjönk väsentligt under det vid besiktningstillfället rådande, 
4·5 m. (15-3') å Sjötorps slusströskel, borde dock upprensning 
af hamnen till fullt djup äga. rum. 

Kristinehamns hamn. 

Sedan förra besiktningen hade någon muddring verkställts 
öch 50 ni. sträcka af ångbåtskajen vid staden ombyggts, hvar-
jämte uppförts ett 27 m. långt och 7-5 m. bredt varuskjul invid 
nämnda sträcka. — Bottnen i hamnen låg flerstädes 0'3—0-6 m. 
högre än Sjötorps slusströskel. Vänerns vattenstånd stod vid 
tillfället 4·8 m. (16'os fot) öfver nämnda tröskel, hvadan för
hållandet tillsvidare icke inverkade menligt på sjöfarten. 

Strömstads hamn. 

Åugbåtskajen och fisktrappan voro i godt skick. Den norra 
kajen var mellan fisktrappan och bron under ombyggnad, den 
skulle läggas på pålgrund, med 3 m. vattendjup intill den
samma vid m. v. y. — Utmed åugbåtskajen varierade vatten
djupet från 5-1 m. ytterst till 3'3 m. inemot fisktrappan. Fram
för denna var vattendjupet 2-2 till 2·4 m. och ute i hamn
bassängen allestädes mer än 5-2 m.; alla djupmåtten med hän
syn till hafvets medelvattenstånd. 

Östra distriktet. 

Under arbete. 

Sandvikens hamn pä Oland. 

Förslag till förstärkningsarbeten var uppgjord t till af hjäl
pande af vid föregående inspektioner gjorda anmärkningar. — 
Stcndrifvau hade sedan förra året ej nämnvärdt ökats, emedan 
stenförande storm senare ej inträffat. — Upptagning af större 
sten pågick i hamnen. 

Angående arbetet med anläggning af skyddsarm vid in
loppet till hamnen samt bortmuddringen af sten hade förut 
rapporterats, att anordningarna visat sig vara för klent till
tagna och stenen delvis bortspolats ur kistorna. Sedan besikt
ningen 1903 hade stenen i kistorna ytterligare minskats. Be
träffande muddringen bestod densamma i upptagning af större 
sten i hamnen. 

Fullbordade. 

Lidköpings hamn. 

Hamnen befanns anmärkniugsfritt underhållen. Under året 
hade stenfyllningen utmed västra hamnarmen kompletterats och 
förbättrats. 

Oamléby hamn. 

Under senaste året har ytterligare ett järnvägsspår blifvit 
utlagdt å lastbryggan, vid hvars yttre ända ett skjutbord blifvit 
anlagdt för järnvägsvagnarnas förflyttning från det ena till det 
andra spåret. — Muddring hade äfven företagits i Gamlebyåu 
till ett djup af 1·8 m. under m. v. y. 

Norrköpings docka. 

För omkring två år sedan hade ny panna anskaffats och 
maskinen reparerats. Bordläggningen af bräder ini dockan 
började blifva något bristfällig. 

Kalmar hamn. 

Muddringsarbetet, som staden åtagit sig att utföra i an
slutning till farleden genom Kalmar sund, var under utförande 
med ett större mudderverk. — Större delen af hamnområdet 
hade varit upptaget till fullt djup, men blifvit något uppgrun-
dadt. — Nytt förslag till hamnens utvidgning var antaget och 
utfördes delvis i samband med sundets rensning. Hufvudsak-
ligen komme arbetet att bestå af uppföraude af en lång hamn
arm mot söder, igensättande af nuvarande södra inloppet och 
utvidgandet af det norra till 60 m. bredd. — Kajerna voro väl 
underhållna. 

Borgholms hamn. 

Ingen uppmuddring kunde förmärkas. — Kajplanet belades 
med nya kalkstensplattor. — Vågbrytarens yttersida var under 
välbehöflig reparation. — Bryggorna voro bra underhållna. 

Eöhälla hamn. 

Vid besiktningen 1902 hade anmärkts att ritningar och 
handlingar rörande hamnen saknades, att hamn och inseglings-
ränua voro så uppgrundade, att hamnen vid medel vattenstånd 
ej kunde trafikeras af mer än 1 m. djupgående fartyg, att den 
till följd häraf vore otillräcklig för sjöfarten samt att norra 
ändan af södra hamnarmen var skadad. — Vid årets inspektion 
voro förhållandena desamma utom att skadan å hamnarmen 
förvärrats, så att omkring 4 m. af längden voro raserade. 

Mörbylånga Immn. 

I hamnen hade muddrats, dock ej allestädes till fullt djup, 
såsom i närheten af tilläggsplatsen 1·2 5 m. djup under medel-
vatteuständ. Upprensning af inloppet till 3 in. under ni. v. y. 
pågick. -— Statsanslag till hamnens utvidgning har sökts. 

Hjo hamn. 

Ingen uppgrundning kunde förmärkas, men hamnarmarna 
hade på flera ställen starkt behof af fogstrykning. 
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Degerhamns hamn. 
Djupet skull i den muddrade delen hålla: närmast gattet 

4-5 m., därefter 3 m. och innerst 2·7 m. Pejlingen visade emel
lertid att å de flesta ställen uppgrundning skett, varierande 
mellan 0'2—0-5 m. — Stenfyllningen på utsidan om hamn
armarna hade delvis bortförts af drifis och fogstrykningen å 
armarna behöfde kompletteras. 

Orenna hamn. 
Af de vid 1903 år3 besiktning anmärkta bristerna hade 

ingen afhjälpts, så att de gjorda anmärkningarna kvarstodo: 
att uppgrundning uppstått i hamnen, ett stycke innanför hamn
inloppet, så att djupet därstädes blott utgjorde 1,6 m. vid låg
vatten, hvilket medförde fara för haveri vid inseglingen; att 
norra pirhufvudets stenarbete skadats, så att snar reparation 
var af nöden, samt att en i inloppet nedrasad sten borde bort
tagas. — Vid vårens isgång hade å norra hamnarmens yttre 
ända kalkstensskiften skrufvats betänkligt, men några åtgärder 
för reparation af skadan hade ej vidtagits. — Enligt uppgift 
har sistlidne vår en seglare grundstött i hamnen. — På norra 
hamnarmen hade buskar uppvuxit. 

Oskarshamns hamn. 
Djupet i hamnen var öfverallt större än det föreskrifna 

och ett mudderverk sysselsattes med ytterligare fördjupning. — 
Steukajen var å längre sträckor i behof af fogstrykning. — 
Dockan var utmärkt väl underhållen. 

Västerviks hamn. 
Utanför järnvägskajen muddrades 1903, så att djupet nu 

var 16"5 m. under 1. v. y. Träkajen vid skeppsbron har flera 
år skjutit ut mot vattnet. — Under året har reparationsarbeten 
företagits, omfattande hufvudsakligen förankring af kajen på 
omkring 50 m. längd och spåntning. Därvid har äfven ned-
slagits en del nya pålar och pålagts nya hammarband. På 
omkring halfva längden har samtidigt ny plank inlagts. — 
Efter dessa reparationsarbeten kunde underhållet betecknas så
som tillfredsställande, men kajen är dålig och förslag har upp
gjorts för uppförande af en stenkaj. 

Färjestadens hamn. 
Vid 1901 års inspektion anmärktes, att ritningar och hand

lingar saknades, att nästan hela norra, vågbrytaren var raserad, 
att skala saknades och att hamuen var uppgrundad ända upp 
till Os ni. under m. v. y. med undantag af en smal ränna 
närmast kajen. Inga af de sålunda anmärkta bristerna hade 
afhjälpts. — Hela norra armen var nu raserad och bryggan 
rutten. — Hamnen har af föregående ägaren sålts till några 
kommuner, hvilka äfven åtagit sig underhållet. — Förslag har 
upprättats till hamnens utvidgning och iståndsättande, hvartill 
statsbidrag skulle sökas. 

Mellersta distriktet. 
Under arbete. 

Enköpings hamn. 
Stenkajeu var färdig utom anbringandet af frihultsbjälkar, 

hvilket arbete pågick. Borttagandet af ställning samt eu del 

af muddringen utanför kajen återstod. — Pålning till grund 
för järnvägsspår uppgafs vara utförd i sammanhang med pålning 
för kajen. 

Kajanläggning i Mariefred. 

Arbetet var färdigt och afsyningsbevis har utfärdats. 

Bone hamn på Gottland. 

Bryggans breddning var i det närmaste fullbordad, så att 
järnvägsspåret kunde utläggas å bryggan. Två kistor till bryg
gans förlängning voro färdiga. Bryggans anslutning till land 
var förbättrad. 3 dykdalber på östra sidau voro iståndsatta. 

Klinte hamn på Gottland. 

Kajen var färdigbyggd och planeringen därinnanför full
bordad, men järnvägsspåren voro ej vederbörligen utlagda. — 
Muddringsarbetena hade framskridit så långt, att det huvud
sakligaste af muddringen borde under året kunna utföras å 
sträckan från rännans början till midt för den gamla bryggans 
yttersta ända, hvaremot det hufvudsakligaste af muddringen 
framför nya bryggan återstod. 

Fullbordade. 

Dockhjggnad å Beckholmen vid Stockholm. 

Båda dockorna voro för tillfället obegagnade, hvadan be
siktningen inskränktes till de delar däraf, som lågo öfver vattnet, 
därvid ingen anmärkning mot underhållet förekom. 

Kappelshamn på Gottland. 

Hamnbryggan, som förra året provisoriskt lagats, befanns 
fortfarande i sådant skick, att den vid stark nordlig storm kunde 
helt och hållet förstöras. — Vattendjupet vid vanligt vatten
stånd befanns vid bryggans ända 14—12" 8 m. och därifrån längs 
den inre sidan 11—9 m. 

Ljugarns hamn på Gottland. 

Vattendjupet räknadt från m. v. y. var vid bryggans yttre 
hörn 4-2 m. och därifrån längs bryggans inre eller västra sida 
4-i till 1·3 m. — Det på bryggans östra sida anordnade skydds
värnet var skadadt, i det att åtskillig sten utdragits af våg
svallet och en del af virket angripits af röta. — Förslag var 
upprättadt till bryggans förstärkning och förlängning. 

Näbbens hamn på Gottland. 

Pirkistorna voro nybyggda och oskadade. Hamnarmarna, 
som bestodo af stenfyllning, voro mycket klena och borde er
sättas med stenfyllda träkistor, hvilka skyddades af stenfyllning. 
— Vattendjupet i inloppet var omkring 1 m. och aftog mot 
land, så att djupet i hamnen var Os—0·6 m. utom i den norra 
delen, där uppgrundningen delvis når öfver vattenytan. 

Ett med statsbidrag utfördt hamnarbete har under år 1904 
kontraktsenligt fullbordats och godkänts, nämligen: 

Kajanläggning i Mariefred med en beräknad kostnad af 
90,000 kronor och ett statsanslag af 59,900 kronor. 
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II. Broar. 

Södra distriktet. 

Under arbete. 

Anläggning af bro öfver Mörrums å vid Elieholm jämte 
tillfartsvägar, i Blekinge län. 

Landfästena voro fullt färdiga, hvarjämte hopnitningeu af 
järnöfverbyggnaden pågick. — Uppfarterna till bron voro på
började, men återstod grusning och fyllning af slänterna. Såväl 
landfästena som järnöfverbyggnaden syntes omsorgsfullt utförda. 
Mot arbetenas hittillsvarande utförande var icke någon an
märkning. 

Fullbordade. 

Långebro vid Kristianstad. 
Bron var efter genomgången målning och reparation i så 

godt stånd som dess ålder medgifver. Bron är nämligen full
bordad år 1865. — Landfästena voro nyfogade. — Under året 
hade en ny gångbana anbringats längs brons utsida. — Arbetet 
var förtjänstfullt utfördt. 

Bro öfver Laga å i Kanna socken af Kronobergs län. 
Vid senaste besiktningen år 1902 af bron, som byggdes 

för omkring 20 år sedan, befanns västra brofästet sprucket samt 
öfverbyggnaden nästan alldeles upprutten. öfverbyggnaden hade 
till allra största delen förnyats. — Den dubbla hängverkskon-
struktionen hade nu utbytts mot enkelt hängverk med tämligen 
klena stångdimensioner. Särskildt i tvärbjälken syntes påkäu-
ningen blifva mycket stor. Allt trävirke hade strukits med 
carbolineum. — Skadan å landfästet syntes icke hafva för
värrats. 

Bebbélberga bro norr om Ängelholm i Kristianstads län. 
Allt järn hade nymålats, brovirket var friskt samt land

fästena i något så när oklanderligt skick. — Anmärkning 
gjordes, att körbanan å bron var gropig och i midten delvis 
nedkörd, hvadan den erfordrade påfyllning med makadam, samt 
att stenstöden till anfarternas skyddsräck, särskildt mot ytter-
ändarna, där de stodo ett godt stycke ned på vägslänten med 
räcket ej nående öfver vägens plan, behöfde höjas och flyttas 
upp i vägkanten, önskligt vore, att i landfästena ingötes cement
massa och att fogarna cementerades, då fästena — särskildt det 
norra — visade stora sprickor, hvilka dock syntes hafva funnits 
till under en längre tid. 

Västra distriktet. 

Under arbete. 

Anläggning af landfästen till bro öfver Klariilfvcn vid 
Munkfors i Värmlands län. 

Det östra landfästet var nu fullbordadt och ämnade man 
utfylla mellanrummet mellan detsamma och straudbrinkeu med 
kolstybb för att vinna en möjligast frostfri och lätt bakfylluad. 

Öfverbyggnaden till samma bro var under uppsättning och 
brons tillfartsvägar under anläggning. 

Anläggning af bro öfver Ätran vid Svenljunga i Älfs-
borgs län. 

Landfästena voro färdiga och öfverbyggnadens utläggning 

börjad. — Arbetet pågick jämväl med anläggning af tillfarts
vägarna. 

Bro öfver Klarälfven nedanför Brattmon i Värmlands län. 
öfverbyggnaden hade målats med pansarfärg samt de vid 

1903 års besiktning anmärkta bristfälligheter å handräcken och 
stenskoning framför klyfvaren afhjälpts. — Samma sprickor 
som vid nämnda besiktning förefunnos fortfarande å östra land
fästet, antydande benägenhet hos dettas främre hörn att skilja 
sig från den öfriga inuren. 

Fullbordade. 

Bro öfver Göta älf vid Trollhättan. 
Brons öfverbyggnad var i stort behof af rengöring och 

målning, hvarjämte körbanan var mycket angripen af röta. 
Köpmannebro i Nordals härad. 
Sedan föregående besiktning af underhållet har bron blifvit 

ombyggd på sådant sätt, att hvalfvet närmast rullbron rifvits 
och i dess ställe uppförts järnöfverbyggnad, bestående af fem 
helvalsade balkar om 400 mm. höjd med tvärreglar af trä
bjälkar och körbanan af dubbelt plankdäck. Genom denna 
ombyggnad bar det ensidiga sidotryck, hvilket orsakat skuf-
ningen på mellanpelaren och hvalfvets sättning undvikits. — 
Mot brons underhåll i öfrigt var ingenting att anmärka. 

Östra distriktet. 

Fullbordade. 

Landsvägsbro öfver strömmen vid Tafvelhult i Västrums 
socken af Kalmar län. 

Bron, hvälfd af sten i 4 spann med omkring 4, 6, 6 och 3 m. 
öppningar, tedde sig som nybyggd. — Inga brister förefunnos. 

Mellersta distriktet. 

Under arbete. 

Anläggning af bro öfver bäck vid Molnebo a vägen från 
Stjärnan till Pålsbo i Västmanlands län. 

Anmärkning gjordes å hvalffogarna, hvilka icke voro nöj
aktigt sammanhuggna. 

Fullbordade, 

Bro öfver Almarc Staket i Uppsala län. 
Den pelare, som väster om broöppningen uppbär två gjnt-

järnskolonner, å hvilka brons öfverbyggnad hvilar, befanns vara 
något skadad, i det att den södra hörnstenen helt obetydligt 
rubbats i följd af en stöt från en förbipasserande farkost, så 
att den ena fogen öppnats några mm. 

Bro öfver Karlbergs kanal. 
Ingen anmärkning gjordes mot underhållet. 
Bro öfver Skamsundet i Stockholms län. 
Västra nedfarten hade iståndsatts och slussflotten reparerats. 

— Anmärktes, att den nedre delen af den östra rörliga ned
farten behöfde snarast till största delen ombyggas samt att 
flottbron var så vattendränkt, att körbanan delvis lag blott om
kring 0·0 2 m. öfver vattenytan. 
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Nedre norra distriktet. 

Under arbete. 

Bro öfver Ljusne älf vid Ljusdal i Oäfleborgs län. 
Brobyggnaden, som redan vid 1903 års inspektion nått sin 

fullbordan, kunde emellertid icke förordas till godkännanda. 
Efter tiden för årets inspektion hade ånyo en, om ock oan
senlig, ytterligare förskjutning framåt ägt rum såväl af östra 
som äfven af västra landfästet. En noggrann observation af 
landfästena vore förty fortfarande af nöden, intill dess sig visat, 
att utsikt till vidare formförändring icke vore att befara. Den 
till skydd mot skärning vid östra landfästet under sistlidne 
vinter anbragta mäktiga stenfyllning hade nöjaktigt uppfyllt 
sitt ändamål, i det ingen genom vårfloden vållad formförändring 
å densamma kunde konstateras. 

Brobyggnad af sten öfver Sillre å inom Indals-Lidens 
socken af Västernorrlands län. 

Broarbetet hade fortskridit så långt, att, efter fullbordad 
grundläggning, vederlagsmurarna uppförts till höjd med bro-
hvalfvets anfang, och vingmurarna i det närmaste fullbordats 
till föreskrifven höjd, hvarjämte en del sten till arbetets fort
sättning befanns frarnforslad. Arbetet i sin helhet syntes vara 
synnerligen omsorgsfullt och betryggande utfördt. 

Anläggning af bro öfver Fjällsjön å vägen mellan Taxans 
by och Fjällsjö kyrka. 

Landfästen och vingmurar voro efter verkställd grund-
pålning till det närmaste fullbordade. Ofverbyggnad var jämväl 
i det närmaste färdiguppsatt, så att egentligen endast plank
däckets apteriug återstod. Arbetet var omsorgsfullt utfördt. 

Anläggning af bro med ofverbyggnad af järn öfver Voxna 
älf å utfartsväg från Voxna järnvägsstation i Oäfleborgs län. 

Ena landfästet var färdigt och återstod endast högst obe
tydligt arbete å det andra. Stålöfverhygguaden var under upp
sättning på land. — Mot det utförda arbetet gjordes ingen 
anmärkning. 

Landsvägsbro öfver Oideå älf vid Gideåbacka inom Grund
sunda socken af Västernorrlands län. 

A västra landfästet voro uppförda 8 skift förutom grund
skift samt å östra 10 skift; de väldiga vingmurarna voro full
ständigt lagda. — Stenarbetet var synnerligen omsorgsfullt 
gjordt och det därvid använda materialet af god beskaffenhet. 

Anläggning af bro öfver Gideå älf å vägen mellan Oideå 
ångbåtsbrygga och Oideå kyrka i Västernorrlands län. 

Båda landfästena voro uppförda till full höjd; grunden ut
gjordes af kullersten och groft grus; de 3 öfversta skiften voro 
murade i cement. — Den föreskrifna muddringen i vatten
draget hade ännu ej utförts. — Järnöfverbyggnaden var afsedd 
att uppsättas kommande vinter. — Ingen anmärkning gjordes 
mot arbetet. 

Fullbordade. 

Bro öfver Ångermanälfven vid Sollefteå. 
Intet arbete med skoning kring pelarna var utfördt. — 

Någon ytterligare sättning i vare sig pelare eller landfästen 
kunde ej påvisas. Den föregående år anbragta skoningen om
kring mellersta pelaren syntes förblifvit orubbad, dock med den 
inskränkning att några af de ytterst belägna stenarna under 
stålmanteln bortspolats på grund af att stenarna ej på långt 
när innehaft tillräckliga dimensioner och att erforderlig utfyll-
ning omkring skoningen och pelaren ej verkställts. 

Bro öfver Dalälfven vid Avesta. 
A brons stenarbete kunde ingenstädes någon formförändring 

eller sättning förmärkas. — Stålöfverbyggnaden hade under efter-
sommaren 1903 undergått fullständig ommålning, vid hvilken tid
punkt ny slitbana inlagts och en del af undre planklaget jämväl 
utbytts. — Utbyte af tvärsyllarna, som ännu ej ägt rum, vore 
emellertid snart af behofvet påkalladt. Räckstolparna af gjut
järn hafva visat sig vara af något för svag konstruktion, hvadan 
sönderslagna sådana utbytts mot nya af något starkare typ. 

Bro öfver Ljusne älf i Järfsö. 
Bron befanns i utmärkt godt skick och anledning till an

märkning emot underhållet förekom ej. 
Bro öfver Ljusne älf vid Bollnäs. 
Broöfverbyggnaden hade förliden sommar undergått för

nyad bestrykning med oljefärg och utbyte af slitbana. — Bron 
var i utmärkt skick och dess underhåll föranledde ingen an
märkning. 

Bro öfver Ljusne älf i Arbrå. 
Bron, hvarå år 1880 verkställdes en genomgående om

byggnad, är af för eu träbro ansenlig ålder. — Vid vissa knut
punkter förekommo å samtliga 5 brospannen smärre svackor 
längs långbalkarna, hvilka svackor naturligen voro skönjbara 
jämväl å farbanan. Desamma torde mer bärröra af svaghet i 
konstruktionen än af trävirkets med åren aftagaude styrka. 
Jämväl vid högra landspannet företedde de mot landfästet vet
tande hufvudsträfvorna en svag bägform. 

A bron, som tvifvelsutan ännu några år kunde förmedla 
samfärdseln öfver älfven, borde emellertid endast smärre repa-
tioner vidtagas, enär total nybyggnad snart varder nödvändig. 
— Underhållet föranledde icke någon afsevärd anmärkning. 

Öfre norra distriktet. 

Under arbete. 

Anläggning af bro öfver Nästansjöån vid km. 30 + m 

af den mellan Vilhelmina kyrka och Nästansjö vid Staburnäs 
belägna delen af väganläggning från Vilhelmina kyrka till 
Tresund i Vilhelmina socken af Västerbottens län. 

Arbetet befanns färdigt med 2 spann af hvartdera 25 m. 
fri öppning i stället för i fastställda planen upptagna 3 spann 
à 18 m. öppning. — Prof belastning med gynnsamt resultat var 
före besiktningstillfället verkställd. — Afsyningsbevis skulle ut
färdas, sedan afsyningshandlingarna insändts. 

Anläggning af bro öfver Stora Lule älf, ingående uti den 
mellan Afvaudden och Vuollerim fallande delen af väganlägg
ning från " Vuollerim förbi Afvaudden till Murjekvägen vid 
Kirtik i Jokkmokks socken af Norrbottens län. 

Norra landfästet var fullt färdigt, södra till 2/3 samt mellan-
pelaren till Va- Stålöfverbyggnaden var beställd och beräknades 
kunna uppsättas kommande vinter. 

Anläggning af bro öfver Lilla Lule älf, ingående i den 
här omförmälda vägdelen Afvaudden—Vuollerim i Norr
bottens län. 

Allt stenarbete var färdigt och stålöfverbyggnaden, som 
var beställd, beräknades blifva uppsatt före 1905 års islossning. 

Anläggning af bro öfver Råneå älf, ingående i vägföre-
taget Nattavaara by till Nattavaara järnvägsstation i Norr
bottens län. 
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Landfästena voro fardigmurade och återstod stålöfverbygg-
naden samt öfre delen af stenkonerna vid östra landfästet. 

Anläggning af bro öfver Båtbäcken (Venetjoki), ingående 
uti vägföretaget Nåttavaara by till Nåttavaara järnvägsstation 
i Norrbottens län. 

Allt stenarbete var utfördt; stålöfverbyggnaderna till såväl 
denna som nästföregående bro beräknades blifva uppsatta in
stundande vinter. 

I västra landfästet förekommo några stötfogar, som voro 
påfallande vida, tydande på antingen icke fullt säkra grund
förhållanden eller ock på otillräcklig noggrannhet vid uppmur-
ningen; uti östra landfästet hade vid bottenskiftets läggning 
byggytorna icke bearbetats med nödig omsorg, hvadan skärfning 
måst tillgripas i stor utsträckning. Förstärkningsarbeten på
kallades, hvilka förordats att utföras medelst inpumpning af 
tunnt cementbruk samt därefter verkställd cementstrykning af 
bägge landfästenas ytterfogar. 

Anläggning af bro öfver Skellefteå älf å vägen mellan 
Norsjö kyrkoby och Kusfors anhaltstation i Västerbottens län. 

Båda landfästena med tillhörande vingar och koner voro 
färdiga och väl utförda. Grundskiftet, pallskiftet och grus
skiftena voro å båda fästena lagda i cement. — Järnöfver-
byggnaden skulle uppsättas instundande vinter. 

Följande med statsbidrag utförda broarbeten hafva under 
år 1904 kontraktsenligt fullbordats och godkänts, nämligen: 

III. Kanaler och farleder. 

Södra distriktet. 

Fullbordade. 

Båtled mellan Ahus och Kristianstad. 
Kanalen användes numera mycket litet. Underhållet är 

dåligt. 
Svängbron för Efveröd—Ahus järnväg var i ordning, sä 

att den lätt kunde svängas. Dykdalberna vid bron voro i år 
reparerade och delvis ombyggda. — Vattendjupet höll sig täm
ligen bra. Djupet varierar mellan i-s—2-o m., men här och 
livar förefinnas uppslamningar med endast 1-3 m. djup. I Helge-

Väij- och VdUenhi/fif/nai/s^lyrcl.ieiix hcriittehc 1f)04. 

sjön varierade djupet upp till 3 å 4 m. —Färjorna vid Herne-
stad och Vidtsköfle höllos i ordning med så ringa underhåll 
som möjligt. — Slänterna längs kanalen voro å många ställen 
utrasade och behöfde skyddas. Kajerna vid Kristianstad voro 
i god ordning. Djupet därstädes varierade mellan 1·7 å 1·8 m. 

Farled på Nettraby å (Karlskrona—Nettraby) i Ble
kinge län. 

Astränderna, som lidit betydligt af den pågående ångbåts
trafiken mellan Karlskrona och Nettraby bro, voro mycket 
underskurna samt i behof af strandskoningar. De äldre strand-
skoningarna af tätt slagna klena pålar voro i dåligt skick 
och syntes illa underhållna. For fyra år sedan utfördes 100 m. 
ny strandskoning längs norra stranden och arbetet pågick nu 
med 100 m. ny skoning nedanför prästgården å södra sidan. — 
Skoningen utfördes genom tätt slagna 8 m. långa pålar, 10 a 
12 cm. i toppen, försedda med en långsgående 15 X 15 cm. 
vattenlist och förankrade på hvar tredje in. med omkring 2'5 m. 
ankarband och pålar. — Bakom pålväggen sattes å vissa ställen 
plank till stöd för fyllningen. 

Vid pejling utefter hela åsträckan befanns vattendjupet 
variera mellan 1·8—2·o m. under m. v. y. — Någon upp-
grundning syntes ej föreligga. — Muddring skulle under året 
verkställas. — Dykdalben vid inloppet i ån låg kulldragen af 
isgången och bör repareras, hvarjämte nödiga underhållsarbeten 
böra verkställas och en ordentlig lastbrygga vid tegelbruket 
uppföras. 

Farled på Laga å i Kronobergs län. 
Ljungby södra kanalaktiebolag, som anordnat och under

hållit farleden samt uppehållit trafiken å densamma, tills den 
efter Skåne—Smålands järnvägs tillkomst helt och hållet för
lorade sin betydelse och blef onödig, beslöt på bolagsstämma 
att bolagets egendom skulle försäljas samt att bolaget skulle i 
laga ordning upplösas, hvarvid uppdrogs åt bolagsstyrelsen att 
vidtaga därför erforderliga åtgärder. 

Något särskildt medgifvande att blifva befriadt från den 
underhållsskyldighet, bolaget genom kontraktet med staten 
rörande farledens anordnande iklädt sig, lärer icke vid bolagets 
upplösning hafva sökts eller eljest erhållits. 

Västra distriktet. 

Under arbete. 

Albrektsunds kanal. 
Skalan vid Marstrands kaj liksom den vid inloppet till 

kanalen visade ett vattenstånd af 2-i m. (7'i fot). — Från 
Marstraudshållet söderut varierade vattendjupet i kanalen så
lunda: från l:a pricken till dragvägen 3-o—2-6 m., därifrån 
genom den gräfda delen 2 J6-2 '3 m., igenom bergkanalen 
2-7—2T> m. samt utanför denna 2-6—3'o in. — Drajiväp och 
byggnader voro i ganska godt skick. 

Fullbordade. 

Kanalen Filipstad—Sjöändan. 
Emot djupen i kanallederna och slussarnas underhåll var 

intet att erinra. Dock borde högra porten i Asphyttans sluss, 
hvilken tjänstgjort sedan kanalens anläggning, snart ombyggas. 
— En af slussportarna vid Bjurbäckeu hade ombyggts. — 
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Trafikeu å kanalen, som numera tillhör Mora—Vänerns järn
vägsaktiebolag, kunde sägas hafva i det allra närmaste upphört. 

Farleden å Timsälfven. 
Emot underhållet af Knapfors sluss var intet att erinra. 

Då fastställda ritningar öfver sluss och farled vid besiktningen 
ej funnos att tillgå, kunde ej undersökas, huruvida föreskrifvet 
djup förefanns öfverallt, hvarest rensningar verkställts. — Dock 
utröntes att strax nedom slussen hade bildats en bank af upp-
slammadt grus, om hvars omedelbara bortskaffande föreskrift 
lämnades. 

Norsbäckens kanal. 
Djupen i kanalen voro i allmänhet tillfredsställande. — 

Två fasta vägbroar med spännvidder af 4-2—4·7 m. och med 
2-2 m. fri höjd öfver lägsta vattenytan voro uppförda öfver 
kanalen. — Beträffande underhållet var intet väsentligt att 
erinra. 

Inseglingsrännan till Sunnanå hamn i Vänern. 
Mot underhållet fanns intet att anmärka. 

Östra distriktet. 

Under arbete. 

Upprensning af ränna genom Kalmar sund. 
Arbetet omfattar upprensning af en omkring 6 km. lång 

ränna genom sundet och ifrån densamma en ränna in till Kalmar 
hamn. 11 större grund och en massa mindre skola därvid sänkas. 
— À delen söder om Kalmar, där vid besiktningen i September 
1903 påträffats en del mindre förhöjningar i botten öfver fast-
ställdt djup, hade upptagning af sten därefter hufvudsakligast 
bedrifvits. Vid utförda pejlingar kunde grund ej upptäckas. 
Arbetet på denna del beräknades vara färdigt en vecka efter 
besiktningstillfället. — På norra delen ansågos 80 % af arbetet 
i sin helhet vara utförda. 

Anordnande af farled å Svartån mellan Tranås köping 
i Jönköpings län och sjön Sömmen. 

Tillfartsvägen till kajen hade terrasserats halfva sträckan 
och utfyllningen af kajplanet hade börjats. Det utförda arbetet, 
hvaribland äfven räknas uttagning och framforsling af sten, 
motsvarade omkring 5 % af hela arbetet. 

Fullbordade. 

Farled till Norrköping. 
Inseglingsrännan, som är omkring 1 mil lång, hade på sin 

tid med statsbidrag uppmuddrats till 4-8 m. djup. Under senare 
åren har djupet ökats och höll nu vid medelvattenstånd 6 m. 
å hela sträckan utom delen omkring l·s km. närmast Norr
köping, där djupet var 5-4 m. Vid utförda pejlingar anträf
fades ej mindre djup än de ofvan angifna. — Farledens ut-
prickning var fullt tillfredsställande. — I kröken vid Rörsviken 
hade under sommaren uppmuddrats en svänguingsplats till 200 m. 
bredd och 6 m. djup. 

Gränsö kanal nära Västervik. 
Under vinterns lopp hade upprensning skett. Kanalen hade 

fördjupats så att vattendjupet vid lågvatten ingenstädes var 
mindre än föreskrifna 1·5 m. Dessutom hade alla steuar i 
slänterna borttagits. — Underhållet kunde sålunda betecknas 
som fullgodt. 

Mellersta distriktet. 

Under arbete. 

Upprensning af farleden till staden Nyköping. 
Hela muddringsarbetet befanns fullständigt utfördt. Djupet 

var 0·45 m. större än h vad den fastställda planen bestämde. Af det 
med staten kontrakterade arbetet återstod dykdalbernas lagning 
och komplettering samt farledens utprickning. 

Fullbordade. 

Segelleden å Örsbaken samt genom Skanssundet och vidare 
till Nyköping. 

Denna segelled sammanfaller med nyssnämnda farleds
rensning med undantag af den del, som berör örsbaken och 
Skanssundet fram till Dödhällsdykdalben, hvilken del vid farleds
rensningen rätats. 

Farleden genom Kvicksund och vid Kungsör: 
genom Kvicksund. 
Vatten höjden i Galten var 3'9 9 m. öfver Stockholms sluss

tröskel och i Mälaren 3-9 m. öfver samma tröskel. — Vid pej
ling i genomfartsöppningarna togos mått från 3·7—6'5 m.; 

vid Kungsör. 
Vattenhöjden å skalan vid Kungsörs ångbåtsbrygga var 

2-S2 m. — Vid pejling af farleden från gränsen mellan Kri-
stineberg och Runa kvarn till den yttersta pricken i Galten 
befanns vattendjupet ingenstädes understiga sagda mått. Invid 
och under broarna var djupet minst 4 m. Nedom broarna var 
djupet i allmänhet 2-9—3-3 m. Minsta djupet, 2-6 m., iakttogs 
vid Ekudden. — Dykdalber och frihultsbjälkar voro i godt stånd 
med undantag af ett par bjälkar, som blifvit bräckta och seder
mera på hjälpligt sätt skarfvade. 

Segelleden genom Brandalsund i Stockholms län. 
Vattenståndet vid Stockholms sluss var 3 :7 m. eller i rundt 

tal 0-5 m. öfver lägsta vattenytan. Vid ett 30-tal utförda pej
lingar iakttogs ingenstädes mindre djup än 6-5 m. under dagens 
v. y., således 6 m. under 1. v. y., hvarför anmärkning mot under
hållet ej förekom. 

Nedre norra distriktet. 

Fullbordade. 

Farled genom Stråkvattnet i Ströms vattudal i Jämtland. 
Den i berg sprängda farleden befanns väl bibehållen. — 

Vid den till vänster i farleden förlagda ledbom, som år 1895 
undergick fullständig ombyggnad, hade föreskrifven kapning af 
nedre bomdelen ägt rum med god effekt i fråga om åstundad, 
ökad flytkraft. — Till beredande af ökad afloppsärea med ty 
åtföljande något minskad strömhastighet vid högflod, då »Strå
kens» passerande alltid varit förenadt med svårighet, hade ett 
klippskär numera afsprängts till omkring I i m. under h. v. y., 
motsvarande omkring 1·3 ni. öfver lägsta seglationsvattenyta, 
och hade härigenom någon, om än oansenlig, förändring till det 
bättre kunnat förmärkas» 

Farled till Gäfle. 
Norra inseglingsrännan mellan Limön och fiskeläget Bönan 

befanns hålla ett.djup under 1. v. y. af 6'5 m. och en botten
bredd af 45 m. ; södra inseglingsrännan (söder om Limön), som 
var mycket krokig och för navigering med större fartyg obe-
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på omkring 150 m. sträcka. Det verkställda arbetet uppskattades 
till 8 % af det hela. 

Utdikning af ägor, tillhörande Ollaryd, Ollaryds soldat
torp, Applaryd, Djura, Nöbbeled Södergård, Sven Perssons
gården, Ringagården, Norregården, Backagården, Bäfva-
gården, kyrkoherdebostället Lindeberg och Jätsberg inom Jäts 
socken samt Stenslanda Lillegård, Östergård, Södergård, 
Munkagård och Norregård i Täfvelsås socken. 

Hittills hade utförts arbetena för hufvudafloppet jämte bro
byggnaden därstädes samt gräfningen i västra kanalen på 2,280 m. 
och i östra på 1,880 m. längd, alltsammans motsvarande om
kring 70 % af det hela enligt kostnadsberäkningen. — Då jord
månen till största delen utgjordes af mycket fin lerhaltig mjäll-
sand under en tunn mulljordsskorpa, erfordrades vidlyftiga rens
nings- och justeringsarbeten i de nyupptagna kanalerna. 

Afdikning och delvis odling af mark, tillhörande hem
manen Moheda, Byd, Boatorp, Grennaforsa och Dansjö i 
Moheda och Lekaryds socknar. 

Den fastställda planen upptager en del enskild dikning å 
prästgårdens i Moheda ägor. Några af dessa diken hade redan 
för några år sedan, ehuru ofullständigt upptagits. — Hufvud-
kanalen börjar i bottnen växa igen med starrväxter och säf, 
slänterna voro i allmänhet bra, — Företaget har varit i hög 
grad lyckosamt, då nu präktiga åkerfält uppstått, där marken 
förr var nästan ofruktbar. 

TJttappning af Bössjön, tillhörande hemmanen Smedlings-
måla, Gropanäs, Gropanäs Stom, Stora Bösmåla, Högebo och 
Högebomåla i Sandsjö socken samt Lilla Bösmåla, indragna 
bostället Bandö, Vrångebo, Bisterhult och Hornanäs i Linne-
ryds socken. 

Samtliga arbeten voro afslutade, men behöfde dikena rensas 
och utrasade slänter omgräfvas, hvarjämte en del bottenrens
ningar mot Gropanäs återstodo. 

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

I den del af hufvudkanalen, som går genom fast mark och 
som sedan ett par år varit fullt upptagen, pågick arbete med 
efterrensning och justering. Den gamla sjöbottnen, som att 
döma af sommarens varma och torra väderlek nu borde hafva 
varit något så när fast, befanns ändock till stor del som ett 
gungfly. I densamma hade sex afledningsdiken upptagits, ehuru 
endast till halfva bestämda djupet; delvis hade de redan flutit 
igen. — Det utförda arbetet motsvarade högst 65 % af det hela. 

Utdikning af vattenskadad mark, tillhörande hemmanen 
Berg, Nykomstorp, Mada, Kjerseskruf och Stödsboda i Asheda 
socken. 

Hufvudkanalen skulle antagligen hinna fullbordas till hösten. 
— Arbetet, som var omsorgsfullt utfördt, motsvarade ungefär 
(55 % af det hela. 

kväm, höll däremot endast 5-2 m. djup med 22 m. botteubredd; 
skansrännan, som tillförene innehaft 5·4 m. djup, var — i sam
manhang med arbetena å nya hamnbyggnaden — under upp
rensning till afsedt djup af 6-5 m., bottenbredden var 50 ni. — 
Staden nedlägger årligen ansenliga summor på underhåll och 
förbättringar af farlederna inom hamnområdet. 

Farled till Söderhamn. 
Vid verkställda pejlingar anträffades i den utprickade segel

rännan öfverallt 5'0 m. djup under lågvattenstånd. — Rännans 
bottenbredd; som i den inemot 2 km. långa farleden var ganska 
varierande, understeg ingenstädes 45 m. 

Öfre norra distriktet. 

Under arbete. 

Upprensning af de mellan Volgsjön och Storholmen samt 
mellan Mdksjötjärn och Malgomajsjön belägna delarna af 
farled från Volgsjön till Malgomajsjön i Vilhelmina socken 
af Västerbottens län. 

Å de särskilda delarna voro utförda: 
Volgsjön—Storholmen 0% 
Maksjötjärn—Maksjön 50 % 
Maksjön—Varressjön 60 % 
Varressjön—Malgomajsjön 75 % 

eller sammanlagd t 55 % 

Tre med statsbidrag utförda kanal- och farledsarbeten hafva 
under år 1904 kontraktsenligt fullbordats och godkänts, nämligen: 

Utvidgning af norra inloppet till Gamlebyviken (Stege
holms kanal) i Kalmar län, till hvilket företag kostnaden be
räknats till 36,000 kronor, och som i statsbidrag erhållit 23,900 
kronor, samt utvidgning och förbättring af Väddö kanal och 
upprensning af en segelränna genom Kalmar sund, till hvilka 
företags utförande statsbidrag utbetalats till belopp uppgående 
till resp. 659,900 och 380,000 kronor. 

C. Vattenaftappningar. 

a) För odlingsändamål. 

Södra distriktet. 

Kronobergs län. 

Under arbete. 

Mcglering af Alster ån i och för torrläggning af vatten
skadad mark, tillhörande Fröseke, Kulla Bölnagård och Fagra
skog i Alghults socken. 

Regleringen i ån nedom Lilla Björksjön var i det närmaste 
färdig. — Ofvan samma sjö hade öfverschakt tagits till punkt 17. 
Några smådiken hade ej gräfts. — Det utförda arbetet, som var 
bortlämnadt på entreprenad, motsvarade omkring 40 % af det 
hela enligt fastställda planens kostnadsförslag. 

Torrläggning af vattenskadad mark, tillhörande kommi
nisterbostället 1 mantal Svartshult i Alghults socken. 

Arbetet hade nyligen påbörjats, och lmdc utloppet upptagits 

Blekinge län. 

Under arbete. 

Torrläggning och odling af Kråkerums fly med kring
liggande sänka marker, tillhörande hemmanen Kettilsboda, Flye-
boda, Lökaryd, Hammarby och Kråkerum i Jetnjö socken. 

Under året hade icke något arbete utförts, beroende dels på 
svårigheten att anskaffa arbetsfolk, dels ock i afvaktan på Eders 
Kungl. Maj:ts beslut rörande begärdt nytt lån till företaget. — 
Rensnings- och justeringsarbeten återstodo. 
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Kristianstads län. 

Under arbete. 

Torrläggning af vattenskadad mark söder om den s. Jc. 
Malmövägen inom IJolmö och Linderöds byar i Linderöds 
socken. 

Arbetet var färdigt, och afsyningsbevis har utfärdats. 
Borrby—Mossbäcks reglering samt torrläggning af vatten

skadad mark inom Borrby och Tullstorps byar i Borrby socken, 
inom Salarps och Glifvarps byar i Vallby socken af Järrestads 
härad samt inom Östra Hoby och Kvarnby byar i östra Hoby 
socken. 

Arbetena voro i sin helhet afslutade och befunnos vara om
sorgsfullt utförda. — Byvägsbron vid Hoby hade gjorts med 
2-or> m. spännvidd i stället för 2-so m., hvilket dock ej borde 
inverka på godkännandet, då den befintliga vattenöppningen 
var mer än tillräcklig. — Däremot hade utan tillstånd utförts 
två mycket dåliga trummor öfver diket, hvilka trummor an
tingen måste bortskaffas eller ombyggas, innan afsyningsbevis 
kunde lämnas. 

Hörrödsåns reglering söder om bygdevägen mellan Hörröds 
och Magiehems kyrkor för torrläggning af sank mark, till
hörande Hörröds by och Hörröds kyrkoherdeboställe i Hörröds 
socken. 

Arbetena befunnos utmärkt väl utförda i enlighet med det 
fastställda förslaget, och skulle afsyningsbevis utfärdas. 

Reglering af Hammarsrännan och Kabusaån inom Löde-
rups, Vallberga och Ingelstorps byar och socknar af Kristian
stads län samt Köpinge och Kabusa byar af Stora Köpinge 
socken i Malmöhus län. 

Afdikningsarbetena samt brobyggnader voro utförda till 
hela sin utsträckning, men till följd af jordens lösa beskaffenhet 
voro slänterna igenrasade och dikena mycket igenvuxna och 
uppslammade. — Broarna måste äfven delvis förbättras. — En 
genomgående rensning af alla dikena var af nöden. 

Sänkning af sjön Sjöleden samt afdikning och odling af 
ägor, tillhörande Sjöleden, Lökshuset, Ljungby, Brandsberga 
och Kolleberga i Riseberga socken. 

Arbetena hade redan för två år sedan utförts utom den 
enskilda dikningen. Därefter har intet som helst vidtagits for 
företagets fullbordande och vid föregående inspektioner gjorda 
erinringar rörande erforderlig efterrensning och justering samt 
reparation af trummorna hade ännu icke föranledt någon åt
gärd. — Enligt uppgift skulle emellertid föranstaltas om arbetets 
upptagande ånyo, så att företaget kunde vara färdigt till af-
syning före årets slut. 

Tomarpsåns reglering och nödiga bigrenars uppdikning 
för torrläggning af vattenskadad mark inom flera byar och 
gårdar i Östra Herrestads, Tomarps och Vallby socknar. 

Hela arbetet med gräfning och brobyggnader var utfördt 
enligt förslaget på ett fullt tillfredsställande sätt och med före-
skrifna djup samt botten- och dagbredder. — Emellertid hade 
å flera ställen slänterna rasat igen, hvarjämte vissa delar af 
diket voro igenvuxna. — En genomgående rensning måste före
tagas, innan slutafsyning kunde ske. 

Malmöhus län. 
Reglering af Segeån mellan Södra Lindved och Bränne-

mölla samt torrläggning och odling af mark, tillhörande Bör-

ringe klosters gods samt egendomarna Södra Lindved, Lind
holmen, Vannmådan och Nygård i Gustafs och Svedala 
socknar. 

Arbetet befanns utfördt i noggrann överensstämmelse med 
den fastställda planen med undantag af dikets framdragning 
genom järnvägsbron under Malmö—Ystads järnväg, där bottnen 
var försänkt och utmurad medelst granit i cementbruk i stället 
för lerrör, lagda i betong. Då ändringen var en förbättring 
i vattnets säkra afrinnande under bron, bör den icke in
verka på arbetets godkännande. — Till följd af slänternas ned
rasande å många ställen samt dikets igenväxt, måste en genom
gående rensning företagas. 

Utdikning af Mosslyckorna och delar af Vrånga mosse 
inom linetorps by i Västra Vrams socken och Gärds härad 
af Kristianstads län samt inom byarna Kilhult och Elmhult 
i Svensköps socken och Frosta härad af Malmöhus län. 

Dikningen var till hela sin utsträckning utförd, men ej 
tillräckligt djup inom afdelning II, som måste kompletteras. — 
Broar och trummor voro tillfredsställande utförda. — Inom af
delning I hade kröken flyttats längre ner å diket, men då detta 
var en förbättring för vattnets afrinnande och ej sönderdelade 
ägorna såsom- enligt förslaget, borde denna ändring ej inverka 
på företagets godkännande. — Däremot hade slänterna längs 
diket igenrasat samt måste på en del ställen skos med sten, 
hvarför en genomgående rensning erfordrades. 

Vattenafledning i Odenbäcken och dess utlopp inom Vä-
linge, Kattarps och Farhults socknar. 

Samtliga arbeten voro afslutade och omsorgsfullt utförda. 
— Då en del af dikena behöfde rensas samt en bro byggts för 
smal, anmärktes att dessa brister först måste afhjälpas, innan 
afsyningsbevis kunde aflämnas. 

Hallands län. 

Sänkning af Hjörneredssjön, Skallingesjön, Stegasjön och 
Storsjön samt afdikning och delvis odling af mark, tillhörande 
Hult och Tomared i Knäreds socken, Hultabygget, Perstorps 
säteri, Eskabygget m. fl. byar i Renne slö fs socken, Timmer-
hult, Hjörnered och Ysby gård i Ysby socken. 

Arbetet var färdigt och afsyningsbevis har utfärdats. 
Afdikning och odling af vattenskadade marker, tillhörande 

Nackhälla by i Spannarps socken. 
lutet gräfnings- eller rensningsarbete hade sedan förra året 

verkställts. — Ungefär hälften af dikesgräfningen var utförd, 
men dikena voro delvis mycket hopfallna och igenvuxna. — 
En trumma under byvägen mot Grimmeton hade under som
maren byggts. Anmärkningen rörande den förra året lagda 
trumman hade ännu icke föranledt rättelse. 

Reglering af Lindomeån med bigrenar samt afdikning af 
vattenskadade marker, tillhörande'hemmanen Hellesåker, Stre-
kered, Kättered, Hassungared, Sintorp, Anderstorp, Greggered, 
Knipered, Dverred, Torfmossared och Gärda samt Klockare
gården i Lindome socken. 

Arbetet hade så bedrifvits, att ån var till allra största delen 
upprensad och reglerad samt bigrenar rensade och uppgräfda på 
en sammanlagd sträcka af omkring 3,750 m. — Byvägsbron 
var byggd med den afvikelse från fastställd ritning rörande 
öfverbyggnaden, att densamma i stället för att helt göras af 
trä gjorts med körbana af trä på underlag af räls och två I -
balkar, dessa senare i sin ordning uppburna af en slags båg-
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konstruktion af järn. Mot denna afvikelse torde ej vara något 
att erinra, då bron ligger å alldeles enskild väg. — Rörande 
själfva regleringsarbetet påpekades behöfligheten af efterrensning 
i bottnen samt af justering af slänterna, som flerstädes voro 
för branta. 

Västra distriktet. 

Göteborgs och Bohus län. 

Under arbete. 

Af dikning och odling af Ejdetjämet med omkringliggande 
sänka marker, tillhörande • Öster- och Väster-Ejde, Näste
gården, Bodelen, Vik m. fl. hemman i Tanums socken. 

Arbetet var färdigt. Afsyningsbevis med tillstyrkan om 
godkännande kornme att utfärdas. 

Reglering af sjöarna Vassalen, Tollebosjön, Hustjärn, 
Furutjärn och Betvattnet för torrläggning af omkringliggande 
vattensjuka marker inom Torps socken och Valbo härad af 
Älfsborgs län samt Herrestads socken och Lane härad af 
Göteborgs och Bohus län. 

Den del af arbetet, som omfattade sänkning af Vassalens 
och Tollebosjöns utlopp, var fullständigt utförd. 

Vattenafledningen inom Rönnängens by, Rönnängens kapell
församling. 

Spräugningsarbetet var färdigt och större delen af dik
ningen genom myrjorden hade utförts. — Omkring 80 % af. 
det hela voro fullbordade. 

Vattenafledning och odling af mark inom hemmanen Berg
skär, Kisteröd, Välseröd, Elseröd och Folbergseröd inom Tos-
sene och Berfendals socknar. 

Det södra grendiket och hufvudafloppet från förgreningen 
till ändpunkten voro gräfcla. — Ingen anmärkning gjordes mot 
arbetet; omkring 70 % af det hela voro utförda. 

Älfsborgs län. 

Under arbete. 

Reglering af sjön Björvattnet för odling af marker, till
hörande Dyrtorp, Södra och Norra Rån, Södra och Norra 
Spångerud m. fl. hemman i Färgelanda och Odeborgs socknar. 

Såväl liufvudkanalen som bikaualerna voro omsorgsfullt 
rensade. HitiVudkanalens botten låg fortfarande O13 ni. högre 
än hvad fastställd plan bestämde. 

Vattenafledning och odling inom hemmanen Bohult och 
Amundehult i Hudene socken. 

Afloppskanalen var färdiggräfd på en sträcka af H80 ni. — 
Omkring 25 % af hela arbetet voro utan anmärkning verk
ställda. 

Vattenafledning och odling af mark inom hemmanen Norra 
och Södra Steneryr, Bön, Röse, Töftesäter, Låkön och Flog-
starud i Råggärds och Jerbo socknar. 

I det närmaste färdiga voro omkring 2,700 ni. diken, half-
färdiga 700 ni. och påbörjade 1550 m. — Bland de färdiga dikena 
är lmfvudafloppet genom hemmanet Låkön det betydligaste; i 
detta fattades blott en del smärre rensningar. — Någon an
märkning mot arbetet gjordes ej. — Omkring 70 % af det hela 
voro utförda. 

Vattenafledning och odling af mark inom säteriet Säfva-
redsholm i Sjötofta socken. 

Det i fastställda planen upptagna diket var färdigt så när 
som på en sträcka af omkring 100 m. — Odlingen hade jämväl 
till största delen utförts. 

Vattenafledning inom hemmanen Lilla Perstorp, Fagerås 
och Klef i Sjötofta socken. 

Diket i sin helhet hade blifvit upptaget och nedanför lig
gande verk utrifna; diket i sin öfre del var för grundt, så att 
detsamma midtför fixpunkten vid Lilla Perstorp behöfde för
djupas 0-2 ni. — Af odlingsarbetet var större delen utförd. 

Östra distriktet. 

Östergötlands län. 

Under arbete. 

Torrläggning genom invallning och dikning samt odling af 
vattensjuka marker, tillhörande Borgs säteri i Borgs socken. 

Sedan förra årets inspektion hade arbetet så godt som legat 
nere, och det utförda arbetet kunde sålunda fortfarande upp
skattas till omkring 2/3 af det hela. 

Torrläggning och odling af vattensjuka marker, tillhörande 
komministerbostället 1 mantal Löt samt l5/8 mantal Gäfver-
stad i Borgs socken. 

Arbetet hade legat nere sedan förra inspektionen. — Af 
arbetet återstod gräfning af omkring 90 m. afledningsdike, mot
svarande omkring 10 % af kostnaden i sin helhet. 

Torrläggning och odling af vattenskadade marker, till
hörande Borgs säteri med underlydande hemman, Borgs f. d. 
klockaregård samt fideikommissegendomen Kättsäter. 

Kanalen var gräfd och diket påbörjadt, så att omkring 
80 % af det hela voro utförda. 

Torrläggning och odling af vattenskadade marker, tillhö
rande hemmanen Degeryd, örminge, Erikstad och Almingstorp 
i Vårdsbergs och Svinstads socknar. 

Arbetet var färdigt och kunde godkännas. 
Sänkning af sjön Arken för torrläggning och odling af 

sänka marker, tillhörande säteriet Adelsnäs i Atvids socken. 
Arbetet var i det närmaste färdigt. — Hufvudsakiigast åter
stod ombyggnad af en vid hufvudgrafvens nedre del befintlig 
hvälfd stenbro å allmänna vägen mellan Adelsnäs och Rödgrund. 

Invallning af Västerängen för torrläggning och odling 
af sänka marker, tillhörande säteriet Adelsnäs i Atvids socken. 

Arbetet påbörjades till ganska stor omfattning redan under 
iörra året, men har däremot under året ej något företagits för 
arbetets fullföljande. 

Torrläggning och odling af mark, tillhörande hemmanet 
Långbrott i Atvids socken. 

Vattenafledningeii och afdikningen voro fullständigt utförda 
i enlighet med planen, och har afsyningsbevis utfärdats. 

Torrläggning och odling af sänka marker, tillhörande 
hemmanen Norrby med Dämpekulla samt IIuln i Asby socken. 

(i-räfningen hade fortskridit till omkring 250 m. från nedre 
ändpunkten, dock hade ej allestädes full sektion tagits. — Land
fästena för vägbron vid Hulu voro halffärdiga. — Arbete hade 
utförts för omkring 20 % af hela kostnaden. 
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Torrläggning af vattenskadad mark, tillhörande byarna 
Elmtomta och Bocklunda i Asks och Ekébyborna socknar. 

Arbetet var färdigt och kunde godkännas. 
Sänkning af Svinstadssjön, Värnässjön och sjön Ommen, 

reglering af kanalerna mellan dessa sjöar och deras gemen
samma utlopp samt torrläggning och odling af vattensjuka 
marker, tillhörande åtskilliga hemman och byar i Svinstads, 
Värna och Björsäters socknar. 

Af arbetet återstod endast uppförande af en bygdevägsbro 
samt någon efterrensning, och beräknades kostnaden härför till 
omkring 5 % af hela kostnaden. 

Torrläggning och odling af vattensjuka marker, tillhörande 
hemmanen Bölingstomta, Stratomta, Gällstad och Linghem i 
Törnevalla socken. 

Kanalarbetet blef färdigt redan sommaren 1902. Däremot 
hade två broar, en för bygdeväg och en för ägoväg ej utförts. 
Det utförda arbetet utgjorde omkring 85 % af hela kostnaden. 

Torrläggning och odling af vattensjuka marker, tillhörande 
hemmanen Narfveryd, Vallerstad, Götevid, Hassla, Melstad, Lo-
stad, Bjuggarpoch Nafvestad i Väller stads och Skeppsås socknar. 

Af afloppskanalerna hade omkring 5,000 m. gräfts. Trum
mor och broar voro ej påbörjade. Det utförda arbetet motsva
rade omkring 60 % af beräknade kostnaden. 

Sänkning af sjöarna Öjarn och Gransjön för torrläggning 
och odling af vattenskadade marker, tillhörande hemmanen 
Kvarnkulla, Lockarp, Björke, Sandvik, Skvathult, Gränsefall 
och Ryd i Åsbo socken samt Enshult, Basteberg och Danskebo 
i Malexanders socken. 

Af Ojarns aflopp hade omkring 1§5 km. gräfts, dock ej alle
städes till full sektion. Därvarande bro för bygdeväg var fär
dig, hvälfd af sten, men den visade benägenhet att sjunka. Af 
afloppet från Björke hade J/2 km. gräfts. Inberäknadt verk
ställd inlösen af Kvarnkulla kvarn motsvarade det utförda ar
betet omkring 40 % af beräknade kostnaden. 

Jönköpings län. 

Under arbete. 

Sänkning af sjöarna Kalfven och Vänstern samt torr
läggning af mark, tillhörande Djurafall, Packeryd, Sjöarp 
m. fl. inom Linderås socken samt Liarp, Kvarnarp, Kalfs-
hult m. fl. inom Adelöfs socken. 

Arbetet var i det närmaste färdigt. Endast någon efter
rensning återstod samt sänkning af bottnen på ett par ställen, 
där den från början icke tagits tillräckligt djup. 

Torrläggning och delvis odling af mark, tillhörande byarna 
Hjortsjö, Tryggarp och Lufveryd samt llydaholms kyrkoherde
boställe af Nederleds by inom Bydaholms socken. 

Af arbetet återstod hufvudsakligast efterrensning och för
djupning af kanalen, där den upptagits till för litet djup eller 
blifvit uppgrundad. 

Reglering af vattenståndet i Österån samt torrläggning 
af vattenskadad mark, tillhörande Pilagården, Västra Kalset 
och Frostabacke i Burseryds socken, Mad, Kvarnaryd m. fl. 
i Villstads socken, Samseryd, Mad, Thorsnas m. fl. i Hestra 
socken samt Landeryd, Applaryd m. fl. i Långaryds socken. 

Arensningen hade utförts på en sträcka af omkring 1 km. 
— Arbetet pågick å den besvärligaste delen och det utförda 
uppskattades till 6 % af beräknade kostnaden. 

Kalmar län. 

Under arbete. 

Sänkning af Gräsdalssjön, Torskemålasjön och Sjömåla-
sjön samt afdikning och odling af mark, tillkörande byarna 
Torskemåla, Kolningsmåla, Gräsdal, Sjömåla, Hdltemåla, 
Svensboryd och Bäckebo N:o 3 i Bäckebo socken. 

Kanalen var gräfd upp mot Gräsdalssjön och sålunda upp
tagen till nästan hela längden. — Invallningen af Snärjabäcken 
var färdig. — I hufvudsak återstod endast rensning. — Det 
utförda arbetet uppskattades till omkring 95 % af det hela. 

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

Arbetet har en längre tid legat nere, emedan torftillverk-
ning påbörjats å en del af mossarna. — Inberäknadt erforderlig 
rensning i redan gräfda diken återstodo omkring 7 % af arbetet. 

Sänkning af sjön Hornsviken samt afdikning och odling 
af vattensjuk mark inom byarna Alfvidsjö, Löttorp, Vicksjö, 
Vedby och Ranstad samt kungsladugården Horn och lägen
heten Bäckelund i Högby socken. 

Arbetet hade ej påbörjats. 
Sänkning af Lassegöl samt torrläggning och odling af 

mark, tillhörande Släthult och Basébo i Högsjö socken. 
Arbetet var färdigt. 
Afdikning och odling af Flintkärren och Brynsmossen 

inom Bo, Basthults och Tortebo ägor i Högsby socken. 
Arbetet var färdigt. 
Sänkning af Skårebosjön samt afdikning och odling af 

mark, tillhörande Brändetorp, Kolaretorp, Slättningebygd och 
kronodomänen Skårebo i Kristvalla socken. 

Företaget var fullbordadt. 
Sänkning af Sjöbosjön samt afdikning och odling af mark 

tillhörande Östra och Västra Sjöbo, Körningshven och Morebo 
i Kristvalla socken samt Stenbrohult och Eskilshult i Bäckebo 
socken. 

Hufvudkanalen var färdig med undantag af nödig upprens
ning. — Dikena voro färdiga till omkring 2/3. — Sammanlagdt 
voro omkring 95 % af hela arbetet verkställda. — Sedan besikt
ningen år 1903 hade arbetats nästan uteslutande med rensning 
af kanalen. 

Vattenafledning, afdikning och odling af Igelkärr å ägorna 
till Hagelstad i Källa socken samt Gillberga och Hörlösa i 
Persnäs socken. 

Kanalen hade upptagits till omkring 8/10 af längden, dock 
ej till fullt djup, och af dikena omkring 1/4. — I såväl kanal 
som diken hade påträffats berg å långa sträckor, hvilket för
senat arbetet och medfört betydligt ökade kostnader. — Det 
utförda motsvarade omkring 80 % af hela arbetet. 

Sänkning af Krokstorpssjön, Agebosjön och Hökasjön samt 
afdikning och odling af mark, tillhörande byarna Agebo, Forsbo, 
Stora och Lilla Ebbehult, Hultsby, Hökehult, Södra Svalehult 
och Bäckebo i Madesjö och Örsjö socknar samt Krokstorp, 
Besagöl, Lillaverke, Kroksmåla och Anebo i Oskars socken. 

Hufvudkanalen var gräfd till omkring 1/.2 km. nedanom 
Krokstorpssjön. Den besvärligaste delen af kanalarbetet var 
därmed undangjord. På flera sträckor hade kanalen ej tagits 
till fullt djup och jord och sten hade lagts alldeles för nära 
kanterna. — Sidokanalerna voro ej påbörjade. — Återstående 
arbetet uppskattades till omkring 40 % af det hela. 
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Afdikning af vattensjuka marker inom Länghult, Habbes-
torp, Grånébo och Ingébo hemman i Mönsterås socken. 

Omkring 80 % af arbetet voro utförda. 
Sänkning af Applerumsdn i och för torrläggning och 

odling af mark å ägorna till Öfraby, Ryd, Fastlycke och 
Ekaryd i Söderåkra socken samt Applerum, Kvitta, Hulubäck 
och Gullabo i Torsås socken. 

Omkring 80 % af bufvudkanalen voro gräfda och hälften 
af dikena. — Det utförda arbetet motsvarade omkring 85 % af 
beräknade kostnaden. 

Skaraborgs län. 

Under arbete. 

Sänkning af Hornborgasjön i ändamål att torrlägga och 
odla vattenskadade marker inom Bjerhlunda, Bjurums, Sätuna, 
Hornborga, Broddetorps, Bolums, Norra Lundby, Norra Vings 
och Stenums socknar. 

Arbetet utfördes till stor del med rnudderverk; ett sådant 
var i arbete och ett annat under byggnad. — Omkring 20 % 
af de för hufvudkanalen beräknade arbetena voro utförda. 

Torrläggning och odling af vattensjuka marker, belägna 
invid den s. k. Nockerudsån, tillhörande Nockeruds, Björn-
hults och Madens hemman i Hofva socken. 

Arbetet var färdigt och kunde godkännas. 
Afdikning och odling af vattenskadade marker, tillhörande 

kronodomänen Munstorp i Åsaka socken samt Krogstorp i 
Istrums socken och Erikstorp, Hökaberg, Stora Mossen, Sanna, 
Lillgårdsmarken och Hökaskog i Ledsjö socken. 

Det arbete, som på flera år utförts, uppgafs hafva bestått 
endast i rensning af förut gräfda kanaler. 

Mellersta distriktet. 

Stockholms län. 

Under arbete. 

Sänkning af Storträsket samt afdikning af ägor, till
hörande Bolka, Söderby och Kafvarö i Börstils socken. 

Hufvudafloppet var upptaget å sträckan 0—8 genom mycket 
svårartad mark, som flerfaldiga gånger rasat, och hade diket å 
nästan hela sträckan måst pålas och beklädas med virke. Ar
betet var i förhållande till de mötande svårigheterna bra ut-
fördt. — Vallarna skulle genomstickas och rännor i torfven 
upptagas för afledande af dagvattnet. — Omkring 46 % af hela 
arbetet voro färdiga. 

Sänkning af Kyrksjön samt odling af ägor, tillhörande 
Marieberg och Kasshamra i Grödinge socken. 

Arbetet var färdigt och afsyningsbevis har utfärdats. 
Sänkning af sjöarna Sormen och Vifvelstasjön samt vatten-

afledning från ägor tillhörande Husby, Lundby, Sälna, Harg, 
Torsåker, Lindö, indragna militiebostället Stora Mellösa jämte 
Méllösa äng och ängsvalctareboställe, länsmansbostället Hassla, 
komministerbostället Björkby m. fl. hemman inom Marläms, 
Skånella, Hammarby och Vallentuna socknar. 

Arbetet var färdigt och afsyningsbevis har meddelats. — 
Rensning pågick vid besiktningstillfället. 

Afdikning och odling af ägor, tillhörande Stutby, Sundby, 
Aska, Frölunda och Nyboholm i Sorunda socken. 

Arbetet var färdigt ocli afsyningsbevis har utfärdats. 

Vattenafledning å ägorna till byarna och hemmanen Åby, 
Mörby, Ormsta, Ekeby, Västanberga, Foderby, Nyby och 
Molnby i Vallentuna socken. 

Arbetet var färdigt och afsyningsbevis har utfärdats. 

Uppsala län. 

Under arbete. 

Utdikning af vattensjuka marker inom Kärfven, Vafd, 
Onsbo, Kulltorp och Böle hemman i Hållnäs socknen. 

Arbetet var fullbordadt samt väl utfördt. Afsyningsbevis 
har meddelats. 

Upprensning af Fälarån samt torrläggning af mark, till
hörande Kalfsbo och Fälandbo hemman samt Elinge by i Öster-
Löfsta socken. 

Vid 1903 års inspektion stod hela arbetet under vatten, 
hvarföre någon granskning däraf ej kunde då verkställas. Arbetet 
befanns nu närma sig sin fullbordan, men voro dikena i all
mänhet till utseendet mycket dåliga, särskildt borde ett par 
krökar vid VII och XIX borttagas och i allmänhet ganska vid
lyftiga rensningar göras. Alltför branta slänter förefunnos 
flerstädes. 

Reglering af Björklingeån med tillflöden samt vatten
afledning och delvis odling af mark, tillhörande Vilsåker, 
Brunnby, Norrkrycklinge, Hammarby, Axlunda, Forsby, Lång
åker, Lagmansbo, Mickelsbo, Närlinge, Ramsjö, Prästgården, 
Snugga, Hellanda, Ösby och Vigle byar och hemman i Björk-
Unge och Skuttunge socknar. 

Arbetet var färdigt från utloppet vid Ramsjö kvarn till 
N 14, eller å en längd af 1,400 m. - - Arbetet pågick raskt 
med 75 mans arbetsstyrka. 

Torrläggning af de s. k. Bälinge mossar och omgifvande 
vattenskadade ägor inom Bälinge, Skuttunge och Åkerby 
socknar af Bälinge härad samt Björklinge socken af Norunda 
härad. 

Arbetet var nära färdigt från nedra ändan vid XII till 
XIV i besvärlig, af stor sten uppfylld mark. — Arbetet pågick 
med 60 mans arbetsstyrka. 

Södermanlands län. 

Under arbete. 

Torrläggning och odling af vattensjuka marker, tillhörande 
hemmanen Skepsta, Berga, Domvalla, Sätra, Afla, Skylvalla, 
Stora Valla, Lilla Skinvalla, Kåretorp, Stora Skinvalla, Pung
sund, Torfsäter, Graneberg (Hällestad), Odensberga, Pung
säter, Långvik, Ollösa, Häggdalen och Bårsnäs i Gåsinge, 
Björnlunda och Gryts socknar af Daga härad. 

Hufvudutloppet från Gällaren genom sjön vid Berga var 
upptaget, dock ej till fullt djup, men tillräckligt djup för odlings
arbetenas börjande. — Af vikt är att arbetet ej forceras, eme
dan marken visade tecken till ras i större skala. — Dammen 
vid Skylsjön var färdig. — Skäl syntes föreligga att flytta den 
några hundra meter ned uti sjön Gällarens aflopp föreslagna 
dammen närmare sjön, hvarigenom större säkerhet for torrlägg
ning af en del mark nära sjön vunnes. 

Torrläggning och odling af vattensjuka marker, tillhörande 
Torshälla stads östra jord samt hemmanen Gultbrun, Slagsta, 
Glömsta, Eckersta och Ärna i Torshälla stad och Klosters 
socken. 
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Hufvudkanalen var färdig så när som på 600 in. i öfversta 
ändan och var invallningen mot Eskilstunaån med tillhörande 
dike färdig lika långt. — Omkring 90 % af arbetet i sin helhet 
kunde anses utförda, och var odlingsarbetet börjadt. — Arbetet 
var bra utfördt, dock borde vallen mot Eskilstunaån gifvas en 
mera jämn höjd och bredd samt, där så fordras, beklädas mot 
vågskvalp. 

Torrläggning och odling af vattensjuka marker, tillhörande 
2% mantal Hugelsta i Klosters socken. 

Hufvuddiket i Rotängskärret äfvensom en stor del sidodikeu 
och laggdiken därstädes voro upptagna, och kunde 20 % af hela 
arbetet anses utförda. 

Torrläggning och odling af vattensjuka marker, tillhörande 
1 mantal Edeby i Bipsa socken. 

Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas. 
Torrläggning och odling af vattensjuka marker, tillhörande 

Valinge gård i Stigtomta socken. 
Långkärret var genomdikadt, så att obetydligt arbete åter

stod; 80 % af arbetet här kunde anses utförda. — I Missmyran 
voro 70 % färdiga. — I Kjärrsjömossen, som tidigare varit af-
dikad, voro 500 m. ånyo upptagna i hufvudafloppet, men er
fordrades för öfrigt betydande rensningsarbeten, hvarför här 
endast 25 % af det hela kunde anses färdiga. — 65 % af hela 
arbetet voro utförda. 

Torrläggning och odling af vattenskadade marker, till
hörande hemmanen Lastad, Vretatorp, Lundby, Kärrholmen, 
Sandåsa, Skattvånga, Vaxäng med Bosved N:o 1, Bosved 
N:o 2, Bosved N:o 3 samt Bosved N:o 4 eller Käringstorp 
uti Strängnäs och Toresunds socknar. 

Arbetet var färdigt, och afsyningsbevis har utfärdats. 

Örebro län. 

Utdikning af de s. k. Välakärren, tillhörande byarna 
och hemmanen Lilla Vretstorp, Sågebol, Södra Öhna, Östra 
Härja, Västra Backa, Stubbetorp, Bäcken, Systeräng, Skäfvid, 
Lundby, Skarboda, Genstorp och Körtingsberg i Viby socken. 

Arbetet var färdigt och afsyningsbevis har meddelats. 

Gottlands län. 

Under arbete. 

Utdikning och odling af Nymyr med kringliggande sänka 
marker, tillhörande hemmanen Botvatte, Gurfiles, Gyhle och 
Lauritze i Ahla socken, Gandarfve i Vänge socken, Suderbys 
i Sjonhems socken, Tornase och Tule i Ganthems socken, Unts-
arfve i Hälla socken, Munkebos i Dalhems socken samt Gurpe 
i Kräklingbo socken. 

Arbetet var i det närmaste färdigt ; en del af diket närmast 
G a, en bro samt en del kompletterings- och rensningsarbeten 
återstodo. 

Afdikning af vattensjuka marker, tillhörande Laxarfve, 
Annexhemmanet och Ahner hemman i Boge socken. 

Föregående, år anmärkta brister hade nu af hjälpts, och var 
arbetet färdigt med undantag af ett enskildt dike, från hvars 
utförande dispens begärts på grund af pågående skiftesförrätt
ning. I händelse af bifall härtill ansågs arbetet kunna god
kännas. 

Torrläggning och odling af Häftings myr med kringlig
gande sänka marker, tillhörande Stora och Lilla Häftings 
hemman i Hangvars socken. 

Arbetet var färdigt till omkring 60 % af det hela. — En 
del mindre anmärkningar mot hermer och slänter framställdes. 

Utdikning och odling af Hejde träskmyr med kringliggande 
sänka marker i Hejde och Väte socknar. 

Arbetet var i det närmaste färdigt, endast omkring 400 m. 
af diket C-D-E återstodo. Dikningen var utförd med stor 
omsorg. 

Torrläggning och odling af vattensjuka marker, tillhörande 
Stengrinda, Viflings, Norrgårda och Längers hemman i Hellvi 
socken. 

Arbetet var färdigt och kunde godkännas. 
Utdikning och odling af Tall- och Holm-myrarna med 

kringliggande sänka marker inom Kattunge, Ekeby, Balhems, 
Ganthems samt Hörsne med Bara socknar. 

Hufvudkanalen A-B var i det närmaste färdig och södra 
kanalen (från Holmmyr) påbörjad på en sträcka af 400 m. — 
Arbetet var väl utfördt. 

Utdikning och odling af Mästermyr med kringliggande 
sänka marker inom Levede, Fardhems, Hemse, Alfva, Habling-
bo, Silte och Sproge socknar. 

Arbetet, som var något öfver halflardigt, hade föga fram
skridit sedan föregående år; det var synnerligen väl utfördt. — 
Hufvudgrafven var färdig med broar å sträckan A-B-C XLII 
samt under arbete på delen XLII—XLV. 

Torrläggning och odling af Fånggårdsmyr med kring
liggande sänka marker, tillhörande Nors, Hångers, Tengel-
gårda, Västringe och Angelbos hemman i Lärbro socken. 

Arbetet var färdigt till omkring 65 % af det hela och var 
utfördt med omsorg. 

Afdikning och odling af vattenskadad mark, tillhörande 
Prästgården, Bolex, Kvie, Kulstäde och Levide hemman i 
Valls socken. 

Arbetet var fullbordadt och kunde godkännas. 

Västmanlands län. 

Under arbete. 

Sjön Hallarens sänkning samt afdikning och odling af 
mark, tillhörande byar och hemman inom Enåkers, MöMinta 
och Sala socknar. 

I Södra och Östra Hallaren var hufvudafloppet med bron 
vid Kölfors färdigt samt alla smådiken färdiga utom tvenne, 
samt smådikena till sjön Doften, hvilka samtliga dock voro i 
det närmaste färdiga. — I Västra Hallaren var hufvudkanalen 
i det närmaste färdig och sidodikena utefter denna färdiga utom 
tvenne. — Hufvudgrenen, Hillersboån, var nästan färdig, hvilket 
äfven var förhållandet med hufvudgrenen, Kilsbäcken, på en 
sträcka. Några af sidodikena voro nära färdiga, andra påbör
jade och halffärdiga. — Gamla Kilsbron var under rifning. — 
De återstående delarna af företaget voro helt obetydliga, och 
arbetet, som var utmärkt väl utfördt, var färdigt till 90 % af 
det hela. 

Byängens afdikningsföretag, af seende förbättrad afdikning 
af åkerjord tillhörande Boda, Ynglinge, Hogla och Väsby 
byar i Kumla socken. 

Arbetet var färdigt och kunde godkännas. 
Sala damms uttappning och torrläggning samt reglering 

af åsträckan uppåt Kyllinge kvarn i och för afdikning och 
odling af marker inom Sala stads område samt Sala och Norr
by socknar. 
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Arbetet har bedrifvits väl sedan föregående år och åter-
stodo af gräfningsarbetena nu endast två diken å kyrkoherde
bostället och ett dike mellan Härsta och Kyllinge; i öfrigt voro 
en del sidodiken under arbete, hvarjämte en del rensnings
arbeten erfordrades. — Af broarna har hittills endast bron vid 
Sala hytta utförts. 

Oodkärra—Oäfvebo vattenafledningsföretag, afseende afdik-
ning och odling af mark, tillhörande byarna och hemmanen 
Qodkärra och Trehörningen i Västanfors socken samt Gäfvebo 
i Skinskattébergs socken. 

De föregående år anmärkta bristerna voro nu afhjälpta, och 
har företaget kunnat till godkännande förordas. 

Uttappning af Arnebosjön samt afdikning och odling af 
vattenskadade ägor, tillhörande byarna Arnebo, Ytter-Säfve 
och Öfver-Säfve i Väster-Löfsta socken. 

De föregående år anmärkta bristerna hade af hjälpts, och 
har företaget till godkännande kunnat förordas. 

Flänningesjöamas vattenafledningsföretag, afseende afdik
ning och odling af mark, tillhörande byarna Störte, Åkerby, 
Upplanda, Ettinge och Västersälja i Öster-Våla socken. 

Hufvudkanalen var färdig till Södra Flänniugesjön utom 
en del rensningar o. d. — Några af sidodikena voro färdiga 
samt andra påbörjade. — Bron mellan 0 och 1, å hvilken an
märkning tidigare gjorts, hade ännu icke ändrats. — Arbetet 
var i allmänhet bra utfördt och sammanlagdt färdigt till omkring 
70 % af det hela. 

Afdikning och odling af mark, tillhörande byarna Skogbo, 
Hemmingsbo, Korbo, Långgärde, Tobbo, Kanikebo, Gällarbo 
och Fogelsta i Öster-Våla socken. 

Byängen och Kvarnmyren voro färdiga, endast en del mindre 
rensningsarbeten återstodo. — Slåttmossen hade ännu icke be
arbetats. — Af det hela beräknades 75 % vara färdiga. 

Nedre Norra distriktet. 
Gäfleborgs län. 

Under arbete. 
Reglering af vattenståndet i Amotsån samt torrläggning 

af mark, tillhörande Åbyggeby, Vreten, Ulfsta och Åkerby i 
Ockelbo socken. 

Afioppssektionen mellan sektions n:ris 2—4 a var till halfva 
bredden längs åns högra sida i det närmaste upptagen. — Den 
i fastställda planen ingående ombyggnad af A byggeby kvarndamm 
befanns i det närmaste fullbordad. — Omkring hälften af hela 
vattenregleringsarbetet kunde anses utförd. — Ingen anmärk
ning förekom. 

Västernorrlands län. 
Sänkning af Drömmesjön, tillhörande Drömme, Kläppen, 

Näs, A, Nättersjö och Brynge byar i Sidensjö socken, samt 
Orrviks och Blåviks byar i Nätra socken. 

Enligt å platsen erhållen uppgift hade intressenterna afstått 
från odlingslånet. Arbetet var enligt uppgift redan utfördt. 

b) För minskning af frost ländighet . 

Södra distriktet. 
Kronobergs län. 

Under arbete. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Lindstad, 
Säfrarp, Lashylte, Björkerås, Bragshylte, Hallatorp och Spån-

Väg- och VaUenbyggncuhstyrelsens berättelse år 1,904. 

hyltan inom Rydaholms socken och Östbo härad af Jönköpings 
län samt Villarps och Mistelås komministergårdar i Mistelås 
socken. 

Stora hufvudkanalen hade fullständigt gräfts utom å om
kring 800 ni. längd, hvarjämte sammanlagdt omkring 750 m. 
diken upptagits; och uppskattades det verkställda arbetet till 
40 % af det hela. — Efterrensning och justering af dikena 
erfordrades. 

Utdikning af frostförande mossa¥, tillhörande Tagels säteri 
och Agnaryds by i Mistelås socken. 

Endast en del af utloppsdiket om 355 m. längd från den 
nordligast belägna mossen hade upptagits, motsvarande blott 
omkring 2 % af det hela. 

Utdikning af frostförande mark, tillhörande hemmanen 
Kvinhult, Mjäryd och Bishult i Traheryds socken. 

Arbetet var fullbordadt och ansågs kunna godkännas. — 
Några afledningsdiken i mossens Östra del hade gifvits ett från 
det fastställda förslaget afvikande planläge, hvilken ändring 
dock var en förbättring. 

Utdikning af frostförande mossar, tillhörande hemmanen 
Stockhult, Getaboda, Romarehyltan, Elmtåsa och Norra Finn-
hult i Agunnaryds socken samt Södra Finnhult i Pjätteryds 
socken. 

Endast afloppsdikena om sammanlagdt 1,087 m. längd 
samt ett 350 m. långt laggdike i sydligaste delen af mossen 
hade upptagits och motsvarade detta omkring 4 % af det hela. 

Utdikning af frostförande mossar, tillhörande hemmanen 
Sjuhult, Brötan samt utjordar under Hallaryd och Sännes-
holma i Hallaryds socken. 

Hufvudkanalerna i stora mossen hade nu uppgräfts på 
1,200 m. sträcka i södra och på 380 m. längd i östra utloppet. 
Mot det utförda arbetet, som uppskattades till omkring 23 % 
af det hela, gjordes ingen anmärkning. 

Utdikning af frostförande mossar, tillhörande hemmanen 
Lindhult, Öjhult och Stenhult i Pjätteryds socken. 

Omkring 2,100 m. diken hade gräfts, motsvarande 10 % af 
det hela. Det utförda arbetet gaf ej anledning till anmärkning. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanen 
Fothult, Fotebol, Skeppshult och Stenshult i Pjätteryds socken. 

Dikningen hade så bedrifvits, att för södra mossen aflopps-
och afledningsdiken till omkring 700 m. längd och för norra 
mossen hälften af afloppet, utgörande 180 m., upptagits, allt
sammans motsvarande omkring 15 % af företaget i sin helhet, — 
Rensning erfordrades från i botten och slänter här och hvar 
kvarsittande stenar. 

Utdikning af frostförande mossar, tillhörande hemmanen 
Frösjöhult och Smöramåla samt lägenheterna Veranäs, Veräng 
och Möfvaboda i Urshults socken. 

Dikningen var till största delen utförd. Endast ett 180 m. 
långt afledningsdike återstod att gräfva. — Grundlig rensning 
från i botten och slänter kvarsittande, vattenafloppet hindrande 
stenar och stubbar erfordrades. 

Utdikning af frostförande mossar, tillhörande hemmanen 
Trästen, Snöreshult, Rökla, Hjulsryd och Hulingsved i Vis-
landa socken. 

Arbetet, som i fjol påbörjades, hade så bedrifvits, att syd
östra afloppet upptagits, hvarvid här å en omkring 150 m. lång 
sträcka längs järnvägen stödmur lagts mot järnvägsbanken. — 
Det utförda arbetet uppskattades till omkring 8 % af det hela. 

0 
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Västra distriktet. 

Göteborgs och Bohus län. 

Under arbete. 

Af dikning af frostförande marker inom hemmanen Berg
skär, Kisteröd, Välseröd, Elseröd och Folbergseröd inom 
Tossene och Berfendals socknar. 

lutet arbete var påbörjadt. 

Älfsborgs län. 

Under arbete. 

Afdikning af frostförande mark, tillhörande Gisslarp, 
Haga och Tommared i Nittorps socken samt Andlabo och 
Ytterhaga i Tranemo socken. 

Arbetet var färdigt och afsyningsbevis har utfärdats. 
Afdikning af frostförande marker inom Norra och Södra 

Steneryr, Bön, Röse, Töftesäter, Låkön och Plogstarud i Råg
gärds och Jerbo socknar. 

I det närmaste färdiga voro omkring 5,000 m. diken, unge
fär 2,700 m. voro till hälften gräfda och 1,500 m. påbörjade. — 
Det till omkring 30 % af hela företaget verkställda arbetet var 
utan anmärkning. 

Afdikning af de Kobergs fideikommissegendom tillhörande 
Skare mosse i Väne-Asaka och Lagmansereds socknar, Sahl-
grens ängsmosse i Lagmansereds socken och Lifvereds mossar 
i Hålanda socken. 

Omkring 9,800 m. diken voro sammanlagdt upptagna, de 
flesta å Skare mosse. Arbetet var omsorgsfullt utfördt och 
utan anmärkning. — Omkring 25 % af det hela voro utförda. 

Afdikning af frostförande marker inom hemmanet Bohult 
och kronoparken Edsmären i Hudene socken. 

Arbetet var påbörjadt. 
Afdikning af frostförande marker inom säteriet Säfva-

redsholm i Sjötofta socken. 
Endast en ringa del af arbetet hade blifvit utförd. 
Vattenafledning för frostländighetens minskande inom 

Mölneby -gods i Östra Frölunda socken. 
Arbetet hade påbörjats å alla de till företaget hörande 8 

mossarna, utom en, och hade sammanlagdt 3,000 m. diken blif
vit upptagna. 

Vattenafledning för frostländighetens minskande inom 
egendomen Ellebäckstorp i Östra Frölunda socken. 

Något mer än halfva arbetet var på nöjaktigt sätt utfördt. 

Fullbordade. 

Afdikning af en frostförande mosse, tillhörande hemmanet 
7 8 mil Mossabo i Håcksviks socken. 

Dikena, som ej rensats på tre år, hade stått sig tämligen 
väl, men var ny upprensning nu behöflig. 

Utdikning af Ramne mosse i Mjäldrunga socken. 
Samtliga kanaler hade helt och hållet eller delvis rensats. 

På en del sträckor voro dock dikesgrafvarna betydligt igen
vuxna med starrgräs. — Hufvudkanalen A uppifrån ned till 
den punkt, där B-kanalen utgår, samma hufvudkanal genom 
grusbacken vid pål N:o 24 samt hela dikena C, K, L, Q och S 

återstodo att rensas. — Nedre delen af afloppsgrafven var mycket 
uppgrundad och verkade dämmande långt uppåt. Det uppgafs 
åligga statsbanan, genom hvars område denna del af kanalen 
går, att hålla denna sträcka rensad. 

Afdikning af frostförande myrar, tillhörande hemmanen 
Vettungen, Kårud, Ödebyn och Björtveten i Backe socken. 

Det stora afloppet var på omkring 400 m. längd nedifrån 
ändpunkten uppgrundadt genom medföljande grus. För att af-
hjälpa detta fordrades, utom rensning af kanalen, betydande 
uppgräfning af bäcken nedanför densamma. — Längre uppåt 
var kanalen i ganska godt skick, men behöfde sträckorna å 
ömse sidor om järnvägen rensas från gräs och uppdämningar 
genom släntras och riskvistar; i synnerhet ofvan järnvägen var 
detta erforderligt. — Det större grendiket behöfde närmast 
utloppet grundligt upprensas, och tarfvades i öfrigt här och där 
röjning af björk och vide, som uppvuxit från dikesbottnarna. 

Värmlands län. 

Fullbordade. 

Utdikning af sjön Kilen i Fryksände socken. 
Enär handlingar och ritningar saknades, kunde ej utrönas, 

huruvida föreskrifvet djup finnes i Röjdälfven å den sträcka där 
den blifvit sänkt för utdikning af sjön Kilen. Då emellertid en 
liflig flottning härstädes bedrifves, ofta vid ringa vattentillgång, 
och rensningar litet emellan verkställts för flottningens under
lättande, kan antagas, att afloppsgrafven icke nämnvärdt igen
grundats. 

Utdikning vid Önneby och Oleby i Fryksände socken. 
Handlingarna kunde ej företes. Af besiktningen framgick 

dock tydligt, att dikena behöfde grundlig upprensning. 
Utdikning af Persmyren vid Rackstads hemman i Arvika 

socken. 
Alla diken utom hufvuddiket voro orensade och igenvuxna 

med mossa och buskar. 

Östra distriktet. 

Jönköpings län. 

Under arbete. 

Utdikning af frostförande mark, tillhörande hemmanet 
Flahult Mellangärden och komministerbostället Granarp N:o 
1 jämte afsöndrade lägenheterna Mossfältet N:o 1 och Moss
fältet N:o 2 i Barnarps socken samt hemmanen Take och 
Målön i Månsarps socken. 

Arbetet var färdigt och ansågs kunna godkännas. 

Reglering af Väster ån och utdikning af frostförande mossar, 
tillhörande Brättjaryd, Bro, Södra Hestra kyrkoherdeboställe, 
klockaregård och fattiggård, Västra Hyggås, Prippebo, Stora 
och Lilla Markebäckshult, Basön och Södra Oxås i Södra 
Hestra socken, Södra och Norra Stafås, Stenbrohult, Betarp, 
Burseryds kyrkoherdeboställe och komministerboställe, Pil-
gården, Södra Frostnäs, Helgarum, Ytter-, Mellan- och Öfver-
Lida i Burseryds socken samt Samseryd, Västra Kalset och 
Stenbastergården i Villstads socken. 
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Af hufvudkanalen återstodo omkring 1,600 m., dock på en 
sträcka med mindre arbete. Af bäckrensningarna återstod 
omkring % af sträckan. — Så godt som all dikning Tar fär
dig. — Det utförda arbetet motsvarade minst 25 % af det hela. 

Utdikning af frostförande mossar, tillhörande Ahnestorp, 
Helgarp, Hulu, Lunden, Johansberg, Eskilsbo och Flata inom 
Kållerstads socken samt Karaby och Billarp inom Ås socken. 

Endast en mindre dikessträcka samt efterrensning återstodo. 

Utdikning af frostförande mossar, tillhörande Hästeryd, 
ön och Jonsbo i Malmbäcks socken. 

Hufvudkanalen var gräfd till hela sin längd. Endast efter
rensning och upptagning af en del ras återstodo. Af dikena 
voro omkring 75 % upptagna. — Det utförda arbetet motsva
rade omkring 85 % af det hela. 

Utdikning af frostförande mossar, tillhörande byarna 
Hörda, Skaftarp och Långstorp i Bydaholms socken. 

Arbetet var färdigt. 

Af dikning af frostförande marker inom Pilagården, Västra 
Kalset och Frostabacke i Burseryds socken, Mad, Kvarnaryd, 
Haghult, Samseryd, Åtterås, Ekebäckshult, Vickelsberg och 
Högsberg i Villstads socken, Samseryd, Mad, Thorsnäs, Oxås, 
BöcUa, Granhult, Ekenäs, Helghult, Haghult, Boda, Kärring-
hult, Hyggås och Fagerhult i Hestra socken samt Landeryd, 
Äpplaryd, Gårdshult och Tofhult i Långåryds socken. 

Af hufvudkanalen hade uttagits omkring 1 km. Arbetet 
pågick på den besvärligaste sträckan, och det utförda arbetet 
motsvarade omkring 6 % af det hela. 

Utdikning af frostförande mossar inom Hvetlanda-, Tho
mas- och Kullagården i Hvetlanda socken samt Bäckseda och 
Sliparegården i Bäckseda socken. 

Omkring % af dikena voro gräfda och det utförda arbetet 
motsvarade 3/t af det hela. 

Utdikning af frostförande mossmarker, tillhörande hem
manen Kvarnåsen, Hultet, Nackåsen, Karaby, Remmen, Vanta-
kull, Trädgårdstäppan, Svanaholm, Snöstorp, Odlingsberg och 
Sunnerås i Ås socken. 

Hela hufvudkanalen och omkring ·/s af dikena voro gräfda, 
motsvarande omkring 80 % af det hela. 

Utdikning af frostförande mossmark, tillhörande Karaby, 
Sunnerås och Snöstorp i As socken. 

Intet arbete var utfördt. 

Fullbordade. 

Af dikning af mossar invid Bjcrkarumså, hörande till 
hemmanen liyd, Vimmarp, Nyboda, Gripslund, llusnäs skatte
gård och Husnäs säteri inom Karlstorps socken samt Näs 
och Bjerkarum i Kråkshults socken. 

Såväl kanal som diken hade sedan sista inspektionen upp
rensats och befumios nu i fullgodt skick. 

Utdikning af mossar, tillhörande hemmanen Mölnehult, 
Mossebo, Tranébo och Mångarebo i Våthults socken. 

I allmänhet befunno sig dikena i ett tillfredsställande skick; 
på några kortare sträckor förefunnos dock uppgrundningar, men 
på dessa ställen pågick upprensning. — Frostländigheten hade 
minskats och skogsväxteu förbättrats. 

Kalmar län. 

Under arbete. 

Afdikning af frostförande mark, tillhörande hemmanen 
och lägenheterna Nydal, Angedal och Månstorp, lydande under 
Kulltorps säteri i Tuna socken. 

Arbetet var ej påbörjadt. 

Skaraborgs län. 

Under arbete. 

Afdikning af Storemossen, tillhörande Byholms gård i 
Beatebergs socken samt hemmanen Mossebo, Löfbråten och 
Gräskärr i Bansbergs socken samt Gäddenästorp i Ekeskogs 
socken. 

t Sedan förra årets inspektion hade obetydligt arbete ut
förts. — Af kanalerna var '/, af längden gräfd och af dikena V5. 
Det utförda arbetet motsvarade mellan 25 och 30 % af det hela. 

Utdikning af den s. k. Öjemossen, tillhörande Främme-
stads gods i Främmestads socken oah hemmanen Djupedal och 
Åras i Träkorna socken. 

Afloppskanalerna voro färdiga med undantag af att bottnen 
på några kortare sträckor skjutit upp och sålunda efterrens
ning måste ske. — Dikena voro upptagna till omkring 80 % af 
längden. — Det utförda arbetet motsvarade omkring 90 % af 
det hela. 

Mellersta distriktet. 

Uppsala län. 

Under arbete. 

Utdikning af frostförande mossmarker, tillhörande Östfora 
gård i Järlåsa socken. 

Arbetet var i det närmaste färdigt; en del mindre afvikel-
ser från förslaget förefunnos, delvis beroende på felaktigheter 
hos den ursprungligen uppgjorda kartan öfver marken. 

Västmanlands län. 

Under arbete. 

Afdikning af frostförande mossar omkring Arncbosjön, 
tillhörande byarna Arnebo, Ytter Säfve och Öfver Säfve samt 
Klockarbo i Väster-Löfsta socken. 

Sedan förra årets inspektion hade endast obetydligt arbete 
blifvit nedlagd t å företaget, beroende af brist på arbetskrafter 
på grund af inom orten pågående järnvägsarbete. 

Gottlanäs län. 

Fullbordade. 

Utdikning af Akebäcks myr i Akebäcks socken. 
Arbetet var i godt stånd och hade senaste större rensning 

af dikena företagits år 1903. 
Utdikning af Akelösa myr i Etelhems socken. 
Dikena voro i godt stånd och hade senaste rensning gjorts 

år 1900. 
Utdikning af Tenglings myr i Stånga socken. 
Dikena voro i allmänhet ganska igenväxta och slanifylkla, 
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men pågick just vid tiden för inspektionen en genomgripande 
rensning, som dock delvis syntes väl knapp. 

Vtdikning af Stånga och Visne myrar i Stånga socken. 
Dikena rensades år 1903 och voro i godt stånd; närmast 

nedom Stånga myr hade dock utloppet på en afsevärd sträcka 
nyligen illa nedtrampats af kreatur. 

Nedre norra distriktet. 

Kopparbergs län. 

Under arbete. 

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

Företaget, hvarå samtliga diken upptagits, befanns emeller
tid icke i fullt afsyningsbart skick. Midteldiket hade nämligen 
efter flerfuldiga gånger verkställd förnyad uppgräfning ånyo 
igenjäst. 

Torrläggning af mossar vid Ålhusån och Skiftstjärn inom 
Lingheds skifteslag i Svärdsjö socken. 

De nedersta genomgräfningarna för såväl Ålhusåns regle
ring som kanaliseringen för Skiftstjärns sänkning voro i det 
närmaste fullbordade. 

Vtdikning af Lomtjärns- och Intjärnsmyrarna, tillhörande 
Limbäcks och Höjens skifteslag i Våmhus socken. 

Hufvudkanalen till och från Intjärn äfvensom kaualen från 
Lomtjärn voro fullbordade. Öfriga dikessystem voro jämväl färdig-
gräfda med undantag af omkring 80 ni. dikeslängd, hvarå 
arbetet pågick. — I öfrigt återstod endast någon dikesjords 
aflägsnande från kanterna och upptagande af genoinstick i 
dikesvallen. 

Fullbordade. 

Afdikning vid Grosshedens by i Äppelbo socken. 
Kring dikena förekommo rätt stora odlingar och voro dikena, 

särskildt vid odlingarna, väl underhållna. 
Vtdikning af Torrvallsmyren i Äppelbo socken. 
Dikena voro i allmänhet i behof af rensning, och gäller 

detta särskildt för de delar, belägna nedanför järnvägen, som 
icke odlats. 

Vtdikning af Rikamyren i Äppelbo socken. 
Kring dikena förefunnos betydliga odlingar och är det där

för af synnerlig vikt, att de betydligt hopfallna och igenvuxna 
dikena underkastas en genomgående rensning, så mycket mer 
som terrängen är mycket flack. 

Vtdikning af Boddarhedsmyren i Äppelbo socken. 
Endast mindre odlingar förekommo kring dikena. Under

hållet var någorlunda bra, men erfordrades likvisst botten
rensning. 

Vtdikning af Myssmyren vid Näsets by i Äppelbo socken. 
Kring dikena, hvilka voro någorlunda väl underhållna, voro 

stora odlingar. Längs ned å afloppsdiket torde dock rensning 
behöfva företagas i en stenig grusbacke , så mycket nödvän
digare som terrängen är synnerligen flack, på grund hvaraf 
svårighet mött att odla myren längs upp. — Samtliga tvär
dikena voro nästan helt och hållet igenvuxna. 

Vtdikning af Bågsvedsmyrarna i Bågsvedens by i Äppelbo 
socken. 

Dikena syntes vara väl underhållna, ehuru ytterligare rens
ning i dikena nedanför landsvägen var erforderlig. 

Gäfleborgs län. 

Under arbete. 

Sänkning af Lillbotjärn samt afdikning af frostförande 
marker, tillhörande byarna Koldemo i Arbrå socken samt 
Växsjö och Böste i Bollnäs socken. 

Arbetet var fullbordadt och skulle afsyningsbevis utfärdas, 
så snart räkenskaperna afslutats och hunnit granskas. 

Sänkning af Västra Losjön samt torrläggning af frost
förande mark, tillhörande byarna Alebo, Marbäck, Trönbyn, 
Nygården, Binga, Långvinds bruk, A, Svarfven, Boda, Vad, 
Kungsgården, Näsbyn, Löfsjö, Bemsta och Närbyn inom 
Narrala socken. 

Arbetet var färdigt och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 
snart räkenskaperna afslutats och hunnit granskas. 

Sänkning af Bastnäs- och Hundsbosjön m. m. inom Kall
bäck, Löthen, Stråtjära, Bastnäs, Nygård oeh Hundsbo byar 
i Skogs socken. 

Arbetet hade fortskridit så långt att sjön Löthen var 
sänkt. — Mot det utförda arbetet anmärktes, att den hvälfda 
stenbron under landsvägen icke kunde godkännas, hvad hvalfvet 
beträffade, alldenstund fogarna icke voro på minsta sätt hop-
huggna. 

Västernorrlands län. 

Under arbete. 

Vtdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Bol-
tjäms by i Borgsjö socken. 

Arbetsföretaget var fullbordadt i öfverensstämmelse med 
fastställd plan; en del erforderliga efterrensningar erfordra
des dock. 

Torrläggning af frostförande myrmarker, tillhörande Hall-
sta by i Borgsjö socken. 

A företaget, som redan sistlidet år var i det närmaste full
bordadt, återstod ännu upprensning af nedrasade stenar och 
igenslamningar. 

Vtdikning af frostförande marker, tillhörande byarna 
Tåsjö, Västra Skänknäsberget och Brattbäcken i Tåsjö socken. 

Då arbetet befanns utfördt i öfverensstämmelse med fast
ställd plan och godkända ändringar, skulle afsyningsbevis ut
färdas, så snart räkenskaperna afslutats och hunnit granskas. 

Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande byarna 
Bängsjö och Pängsund i Anundsjö socken. 

Nedre delen af diket A B C D var upptagen till fullt djup 
och full bredd å en sträcka af 500 m., eller från utloppet upp 
till landsvägen, samt till större delen å omkring 100 m. ofvan-
för densamma. — Den fastställda stentrumman (l·o X i·o m.) 
under landsvägen har utbytts mot bro med 3'25 ni. fri spänn
vidd. Landfästena till bron voro uppförda. 

Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Godeå
bergs by och Meåstrands by i Edsele socken. 

Nästan samtliga diken voro upptagna till full storlek, dock 
med undantag for smärre delar å dikena i, AB, a, c och JL 
om en sammanlagd längd af 400 m. —- Dikesjorden låg öfver-
allt för nära dikeskanterna och genomstick för ytvattnets fram
släppande måste upptagas. 

Afdikning af frostförande marker, tillhörande Godmarks 
by i Grundsunda socken. 

En stor del diken voro upptagna, ehuruväl endast till 
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hälften eller två tredjedelar, på grund af markens synnerligen 
vattensjuka beskaffenhet. Af hela arbetet torde 35 å 40 % 
kunna anses utförda. 

Utäikning af frostförande marker, tillhörande Nordanås, 
Västerby och Nylands byar i Sidensjö socken. 

Af diket ABC var delen AB i det närmaste fullt upptagen; 
däremot var sträckan X—XIV gräfd endast till hälften samt 
XIV—XV ej alls. — Dikesjorden låg, särskildt i de öfre delarna 
af utdikningen, för nära dikeskanterna, och här och hvar var 
ännu ej full bredd och fullt djup uppnådt. — Något mer än 3/· 
af hela arbetet kunde anses utförda. 

Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Väster 
Billsjö by i Själevads socken. 

Diket a om 200 m. var ännu ej upptaget och ej heller 
diket ABC till fullt djup å sträckan O—III, på grund af mar
kens synnerligen vattensjuka beskaffenhet; myren har nämligen, 
innan den hunnit blifva uttorkad, benägenhet att helt och hållet 
skjuta igen, hvarigenom arbetet förhindrats. — Ungefår 80 % 
af det hela voro utförda. 

fullbordade. 

Utdikning af Igeltjärn, Bo- och Lilltjärn i Attmars socken. 
Utloppen voro nu nödtorftigt upprensade. 
Utdikning vid Bergs krononybygge i Bodums socken. 
Dikena, som enligt uppgift årligen rensas, befunno sig i 

tämligen godt stånd. 
Utdikning vid Sunnansjö by i Fjällsjö socken. 
Öfver inägorna voro dikena i allmänhet väl underhållna, 

men å skogs- och myrmark voro de däremot fullständigt igen
vuxna med ris och skog, hvarför en grundlig rensning här var 
af nöden. 

Utdikning af Gissjön i Guämundrå socken. 
Afloppet, som går genom fast mark, var väl bibehållet, och 

har ganska nyligen undergått rensning. — Någon anmärkning 
mot underhållet gjordes ej. 

Utdikning vid Ödens by i Helgums socken. 
Diket var tämligen väl underhållet, dock erfordrades utefter 

hela dess längd bottenrensning; dessutom erfordrades någon 
schaktning i öfre delen af diket, där själfva myren slutar och 
hårdare mark vidtager. 

Utdikning af Stormyren i Oagnets by i Helgums socken. 
Något underhållsarbete hade ej på afsevärdt lång tid verk

ställts. Betydlig bottenrensuing erfordrades. — Företaget hade 
föranledt odling i rätt afsevärd grad. 

Utdikning af Stormyren vid Solums by i Hemö socken. 
Dikena hade fatt fullständigt förfalla och växa igen med 

ris och skog. 
Utdikning af Hallsjö-, Flake- och Anundgårdmyrama i 

Holms socken. 
Under inånga år hade icke det ringaste underhållsarbete 

verkställts, hvadan dikena nu voro alldeles förfallna. 
Utdikning af Lill- och Storsjöarna i Lidals socken. 
Utdikningen, som består af tvenne skilda delar, var i 

nedre delen — afloppet från Lillsjön — tämligen väl under
hållet, och har efter gräfningen därstädes uppförts dammbygg
nad med såg, hvadan för vattnets afrinnande underhållet blir 
nödvändigt. 

Utdikning vid Högsjö by i Indals socken. 
Underhållsarbete hade under senare år företagits, men åt

skilliga diken voro ännu rätt mycket igenvuxna, hvadan ytter
ligare rensningsarbeten erfordrades. 

Utdikning af Gulsele myr i Junsele socken. 
Dikena, som numera ligga helt inom den odlade marken, 

voro i allmänhet rätt väl bibehållna. 
Utdikning vid Vallens by i Junsele socken. 
Dikena voro i allmänhet rätt väl underhållna. 
Utdikning af Kväcklingesjön i Lidens socken. 
Afloppet hade för några år sedan undergått upprensning 

och underhållet föranledde ingen anmärkning. 
Utdikning af Stormyren vid Näsåkers by i Lidens socken. 
Det stora hufvuddiket hade ganska bra bibehållit sin form 

och erfordrade endast tämligen obetydlig bottenrensning, men 
hade däremot rätt mycket igenvuxit med björk- och videbuskar. 
Tvärdikena voro till större delen rensade och äfven hufvud
diket bar här och hvar spår efter verkställd rensning. — Före
taget hade föranledt tämligen afsevärd odling. 

Utdikning af Högbacks-, Dal- och Långmyrarna i Nora 
socken. 

Dikena voro flerstädes igenvuxna med småskog och på 
andra ställen igenslammade, hvarför en genomgripande rens
ning var af nöden. 

Utdikning vid Själlandssjö, Björnås m.fl. byar i Nordingrå 
socken. 

Hufvudafloppet var på sina ställen alldeles igenvuxet eller 
igenslammadt. Rensningsarbeten syntes visserligen hafva verk
ställts, men ej på långt när af erforderligt omfång. — Före
taget har föranledt odling i vidsträckt mån. 

Utdikning vid Näsby i Nordingrå socken. 
Företaget var väl underhållet och hade föranledt bety

dande odling. 
Utdikning vid Dahls by i Nordingrå socken. 
Afloppet var synnerligen illa underhållet, särskildt i nedre 

delen; längre upp hade visserligen rensningsförsök gjorts här 
och hvar·, men diket hade ånyo slammat igen, då aflopp saknades. 

Utdikning af Lungsjön, Håsjömyren m. fl. i Ramsele 
socken. 

De genom odlad mark gående dikena voro något så när 
underhållna, under det att öfriga diken fått förfalla och växa 
igen; enligt uppgift hade rensning verkställts för 4 år sedan, 
hvilken rensning dock endast omfattade en del af företaget. 

Utdikning af Örmyren vid Littersjö by i Barnsele socken. 
Dikena voro mer eller mindre igenvuxna, hvadan upprens

ning af samtliga diken erfordrades. 
Afdikning af frostförande marker inom Vestansjö by i 

Ramsele socken. 
Företaget, som föranledt rätt afsevärd odling, var ganska 

väl underhållet. 
Utdikning af Edesjön och Svanemyren i Stöde socken. 
Båda dikningarna hafva fått icke obetydligt förfalla i brist 

på underhåll. 
Utdikning vid Ede och Kjölsta byar i Stöde socken. 
Utdikningen var tämligen väl underhållen, dock erfordrades 

här och hvar borthuggning af ris och småskog samt botten
rensning. 

Utdikning af Grantjärn, Västerängs och Stormyrarna i 
Stöde socken. 

Hufvudgrafven, som går genom fast mark, var ganska väl 
underhållen, ehuruväl den flerstädes var beväxt med ris och 
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småskog; de mindre dikena däremot voro betydligt sämre under
hållna och kräfde grundlig upprensning. 

Vtdikning af Stormyren inom Horsta och Ödens byar i 
Timrå socken. 

Företaget, som föranledt en betydande odling, var skäligen 
dåligt underhållet. Buskar, ris och småskog växte litet hvar-
städes i dikena; röjning och rensning erfordrades i ganska stor 
utsträckning. 

Utdikning vid byarna Skansnäset, Karbäcken m. fl. i Tå-
sjö socken. 

Detta betydande företag hade föranledt odling i vidsträckt 
omfattning, särskildt inom Skansnäsets och Brattbäckens byar. 
— Underhållet å den del af utdikningen, som ligger inom 
Skansnäsets by, föranledde ingen anmärkning, hvaremot inom 
Karbäckens by dikena voro flerstädes fullständigt igenvuxna 
med ris och småskog, och på sina ställen kunde de knappt 
återfinnas på marken. Äfven inom Brattbäckens by lämnade 
underhållet åtskilligt öfrigt att önska. — Den stora kanalen 
var i nedre delen så godt som fullständigt igenslammad, hvar-
igenom afioppet hindrades; äfven längre upp var den afsevärdt 
igenväxt, hvilket äfven var förhållandet med en del af de öfriga 
dikena. 

Utdikning vid Norrby i Tåsjö socken. 
Företaget var ytterst bristfälligt underhållet, i det ej ens 

den inom inägorna belägna delen var upprensad. 
Utdikning af Skänknäsmyren vid Tåsjö västra by i Tå-

sjö socken. 
Intet underhåll hade nedlagts å företaget, hvarför bety

dande rensning erfordrades. 
Utdikning af Lillskirsjön vid Stornäsets och Björksjönäs 

byar i Tåsjö socken. 
Ingen anmärkning mot underhållet förekom. 
Utdikning inom Karbäckens by i Tåsjö socken. 
I ett par af dikena erfordrades någon mindre bottenrens

ning jämte borthuggning af ris och småskog. I öfrigt var mot 
underhållet föga att anmärka. 

Jämtlands län. 

Under arbete. 

Af dikning af frostförande myrmarker inom Hafsnäs by i 
Alanäsets socken. 

Ett af dikena var något ändradt och lagdt i rågången på 
grund af hemmansklyfning, och voro ägarne öfverens härom. 
— Ändring af en träbro till stentrumma tillstyrktes. 

Afdikning af frostförande mark, tillhörande Valne och 
Värmons byar i Alsens socken. 

Arbetet var färdigt och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 
snart räkenskaperna hunnit granskas. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom byarna Böd-
ningsberg och Ede i Alsens socken. 

Betydliga rensningsarbeten beträffande såväl botten som 
slänter erfordrades. Den uppkastade dikesjorden måste aflägsnas 
från dikeskanterna och genomstick anordnas för ytvattnets 
genomsläppande. 

Afdikning af frostförande marker, tillhörande Östersunds 
stad, Östra och Västra Odensala byar i Brunflo socken samt 
Sems och Lugnviks byar jämte Frösö utjord i Ås socken. 

Här och där återstodo kompletteringsarbeten, såsom rens
ningar, dikesjordens bortskaffande, genomsticks anbringande ni. ni. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Gussåsens 
by i Frostvikens socken. 

Arbetet var färdigt och skulle afsyningsbevis utfärdas så 
snart räkenskaperna hunnit granskas. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Blåsjö 
by i Frostvikens socken. 

A arbetet hade verkställts upptagning af rännilar i gan
ska stor utsträckning, hvarjämte en del diken gräfts i det när
maste färdiga. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Vikens 
by i Frostvikens socken. 

Af arbetet torde omkring 70 % vara utförda. 
Utdikning af frostförande mark inom Nylands by i Gåxsjö 

socken. 
Arbetet var färdigt och afsyningsbevis bar utfärdats. 
Utdikning af vattensjuka marker, tillhörande Ede by i 

Hammerdals socken. 
Af arbetet i sin helhet voro omkring 70 % utförda. — 

Alla diken voro påbörjade. En del diken behöfde rensas och 
en del stenar bortsprängas. — Dikesvallarna lågo för nära och 
saknade genomstick. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Västra 
Åsen och Mo samt Hammerdals kyrkoherdeboställe i Ham
merdals socken. 

Arbetet var utlämnadt på ackord för hvar by. 

Utdikning af frostförande vattensjuka marker, tillhörande 
byn Hallen i Hammerdals socken. 

Endast en del rännilar voro upptagna. Några intressenter 
önskade flytta ett dike till, på grund af hemmansklyfning, ny-
blifven rågång, och kunde förändringen bifallas under förut» 
sättning att ägarna äro eniga därom. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom Knutkari-
brännans by i Häggenås socken samt Raftälfvens by i Föllinge 
socken. 

Intet dike var fullt färdigt, men pågick å de flesta ställen 
arbetet, som för samfällda delar var utlämnadt på entreprenad, 
men beträffande öfriga delar utfördes af intressenterna, hvar 
och en för sin del. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
Kläppe, Skjörs, Lungre och Bringåsens byar i Kyrkas socken. 

Arbetet, hvaraf hvarje intressent utförde sin del, var ny
ligen påbörjadt. — Utbyte önskades af den å Lit-landsvägen 
förekommande träbron mot en stentrumma för att slippa 
underhållet af träbron, hvilket å den starkt trafikerade vägen 
skulle blifva mycket betungande. Trumman borde likväl ej 
hafva mindre dimensioner än 0·9 X 0-6 m. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande byarna 
Böle, Palleråsen och Åsen i Lits socken. 

Ungefär 80 % af dikena torde vara gräfda. 
Utdikning af frostförande myrmarker inom Ytterocke och 

Halabackens byar i Mattmars socken. 
Omkring 30 % af arbetet torde vara utförda. 
Afdikning af frostförande myrmarker inom Böle utgods 

under Lockåsens by i Myssjö socken samt byarna Hällne, 
Västnor, Gisselås och Klockarbacken i Ovikens socken. 

Intet dike var ännu fullt färdigt, utan voro egentligen 
endast rännilar upptagna. En del obetydliga ändringar, be
roende på lokala förhållanden, önskades, äfvensom utbyte af 
träbroar mot stentrummor. 
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Utdikning af frostförande myrmarker inom byarna Trolls
åsen och Kingsta i Näskotts socken. 

Arbetet var färdigt och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 
snart räkenskaperna granskats. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom Väster- och 
Oster-Stafre i Offerdals socken. 

De flesta dikena voro under arbete; omkring 70 % torde 
vara utförda. — Komplettering af dikena var nödvändig i af-
seende å rensning och dikesvallarnas undanskaffande. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Ange 
och Ede byar i Offerdals socken. 

Af arbetet voro utförda omkring 20 %. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Eke-

bergs, Bäckens, Almåsa och Ede byar i Offerdals socken. 
En del diken voro under arbete och voro ett par stycken 

bitvis färdiggräfda. Ingen anmärkning förekom mot arbetet, 
som utfördes på ackord i mindre delar. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande jord
lägenheten Nyland i Tångeråsens by, Offerdals socken. 

Af arbetet voro utförda omkring 50 %. 
Afdikning af frostförande myrmarker inom byarna Gällö 

i Refsunds socken och Landsom i Sundsjö socken. 
Arbetet var färdigt och afsyningsbevis har utfärdats. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Öns by 

i Ströms socken. 
Många diken voro färdiga och förefanns mot desamma 

ingen annan anmärkning än att den uppkastade dikesjorden 
låg för nära kanterna och att en del rensningsarbeten erfor
drades. — I ett dike måste dock pålning på en kortare sträcka 
anbringas för hindrande af jäsleran att skjuta igen diket. 

Utdikning af frostförande vattensjuka marker, tillhörande 
byn Taxan i Ströms socken. 

Af arbetet voro omkring 70 % utförda. En del rensnings
arbeten erfordrades, äfvenså måste dikesjorden läggas på be-
behörigt afstånd och genoinstick genom dikesvallarna anordnas. 
—• Vingmurarna å trumman under Backevägen måste omläggas. 

Utdikning af frostförande vattensjuka marker, tillhörande 
byn Tullingsås i Ströms socken. 

Arbetet, som var utlämnadt på entreprenad, hade påbörjats 
med upptagande af en del rännilar. 

Afdikning af frostförande marker inom Strömsnäs by i 
Stuguns socken. 

Arbetet var anmäldt färdigt, men kunde ej förordas till 
godkännande, då en del felaktigheter förefunnos. I ett dike 
måste en del stenar borttagas. På ett annat ställe hade ej 
gjorts något försök att taga något dike genom tjärnen. För 
öfrigt var bottnen å en dikessträcka för hög, hvarjämte å en 
annan sträcka, där jäslera förekommer, pålning måste vidtagas 
för hindrande af igenskjutning. Dessutom var bottenrensning 
och borttagning af sten erforderlig här och där. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Söder-
hara by i Sunne socken samt Näcksta och Skede byar i 
Hackas socken. 

Arbetet var färdigt och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 
snart räkenskaperna granskats. 

Utdikning af frostförande myrmarker å Målsta bys. fyll-
nadsjord, benämnd Gilleråsen i Sunne socken. 

Arbetet var utlämnadt pä entreprenad i mindre delar, och 
förekom mot det utförda arbetet ingen anmärkning. 

Utdikning af frostförande mark, tillhörande Svedje by i 
Sunne socken. 

Arbetet var utlämnadt på entreprenad. — Flera diken voro 
under arbete, men intet var fullt färdigt. 

Afdikning af frostförande mark, tillhörande Hof, Hösta, 
Sörby, Hållskafven, Åskott och Kännåsen i Ås socken. 

Arbetet var färdigt och afsyningsbevis har utfärdats. 

Fullbordade. 

Utdikning inom Böle och Västeråsens byar i Fors socken i 
A dikningsföretagens underhåll var synbarligen på sista 

tiden ganska mycket arbete nedlagdt, men de voro dock ej i 
det skick att de kunde fullt godkännas. Å Bölesmyren var 
utloppet fortfarande i bristfälligt skick; det behöfde vidgas och 
fördjupas i synnerhet i nedre delen; å det i nordöstra hörnet 
af myren utgående 150 m. långa änddiket var föga åtgjordt; 
i öfrigt voro dikena på några ställen väl grunda och doserin
garna för branta. — Högåsmyren var försedd med väl under
hållna diken och utlopp, dock behöfde ett par större stenar 
undanskaffas. — Söderänget är med undantag af ett omkring 
80 m. långt igenvuxet dike i nordvästra hörnet af myren, för-
sedt med väl underhållna diken och aflopp; dikesjorden kvar-
ligger dock på flera ställen vid dikeskanterna. — Bjernmyren 
borde förses med ett något fördjupadt utlopp och dikesjorden 
undanskaffas. 

Utdikning inom Aspås kyrkslätt m. fl. byar i Aspås 
socken. 

Enligt erhållen upplysning vid besök på platsen hade de 
underhållsskyldige, med anledning af föregående års inspektion, 
valt en ny arbetsdirektion för att tillse att nödiga underhålls
arbeten verkställdes. — Under våren hade dock ej något arbete 
medhunnits, men vore afsikten att efter slåttern verkställa en 
del arbeten. 

Utdikning vid Lundsjö by i Aspås socken. 
Dikena voro dåligt underhållna, i det slänterna nedrasat 

samt gräs och buskar uppvuxit. — Genomgående rensnings
arbeten erfordrades. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom byarna Ny
gården, Gräfte, Tand och Aspås prästbord samt Eds afrads-
land, tillhörande hemmanen N:o 3 Häste och N:o 2 By i 
Rödöns socken. 

Dikena befunnos i någorlunda godt stånd, men erfordrades 
icke desto mindre en del rensningsarbeten. 

Öfre norra distriktet. 

Västerbottens län. 

Under arbete. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet N:o 1 Prof"åker inom Br of åkers by i Bjur-
holms socken. 

Helt obetydligt arbete hade sedan förra året nedlagts å 
företaget, hvilket kunde anses endast halffärdigt. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet N:o 1 Norrnäs i Bjurholms socken-
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Företaget var anmäldt till afsyning, men kunde ej till 
godkännande förordas, då vissa diken ej voro upptagna till 
fÖreskrifven storlek. 

JJtdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Aborrtjärns by i Bjurholms socken. 

Företaget var fullbordadt och skulle afsyningsbevis utfärdas, 
så snart några mindre brister blifvit ordentligt afhjälpta. 

JJtdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Bahlsjö by i Bjurholms socken. 

Arbetet var i det närmaste färdigt. Ännu återstodo att 
utföra en del rensnings- och justeringsarbeten i dikena och 
kompletteringsarbeten vid den nybyggda landsvägstrumman, 
beträffande såväl själfva trumman som vägbanan. 

JJtdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
Braxéle by samt kronohemmanen Forsnäs och Holmåker i 
Bjurholms socken. 

Inom alla tre områdena hade dikningsarbetet påbörjats, 
och hade af hela dikeslängden upptagits omkring 500 m. eller 
12 % af det hela. 

JJtdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanet 
Grönåker i Bjurholms socken. 

Af hela dikeslängden hade 220 m. upptagits till nära full 
sektion, hvaraf dock vissa delar deformerats i den lösa, rinnande 
lerjorden. — Arbetet kunde anses färdigt till knappt 1/i. 

JJtdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
hemmanet Aborrfors i Bjurholms socken. 

Arbetet var endast påbörjadt. 
JJtdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande byarna Järftjärn, Stensträsk och Burliden N:o 1 i 
Burträsks socken. 

Samtliga till företaget hörande diken voro upptagna för
utom omkring 40 m. af ett dike inom Burlidens område. Flera 
af grafvarna voro betydligt deformerade i den rinnande ler
jorden och en del mycket ofullständigt utförda. — Företaget 
kunde anses fullbordadt till 90 %. 

JJtdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Bergnäs och Lillbergets byar i Burträsks socken. 

Omkring 3,800 m. diken voro upptagna till 3/« à hel sektion. 
Ungefär 35 % af arbetet kunde anses utförda. 

JJtdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Tallträsks by i Burträsks socken. 

En dikeslängd af 2,660 m. var upptagen till full sektion. 
— Arbetet, som var väl utfördt, kunde uppskattas till 30 % af 
det hela. 

JJtdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Granträsks by i Burträsks socken. 

Dikena voro helt och hållet genomgräfda och till största 
delen färdiga. Nedre delen af grafven från Vedmyren och 
vissa delar af grafven genom Kallkällmyren voro dock ännu 
ofullständiga. Dikesvallarna lågo för nära kanterna. Före
taget kunde anses färdigt till 80 %. 

JJtdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet N:o 1 Bjurbäck i Burträsks socken. 

A Flakamyren voro upptagna 972 m. diken till full storlek. 
Dikesslänterna voro flerstädes buktiga. Ungefär V4 a^ det 
hela kunde anses färdigt. 

JJtdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Nya Rislidens by i Burträsks socken. 

Hufvuddikena å Stormyren med en längd af 942 m. voro 

upptagna till nära full storlek. I ett dike hade berg påträffats 
på en sträcka af omkring 80 m. på Oso à i-20 m. djup. Berg-
ocb stensprängning återstod ännu. Företaget kunde anses fär
digt till nära hälften. 

JJtdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
Lubbeträsks by i Burträsks socken. 

A Bäckmyren hade upptagits omkring 3,000 m. diken till 
3/4 à hel sektion och 150 m. till half sektion. Å Lerviks
myren hade ännu intet arbete utförts. — 20 % af det hela voro 
färdiga. 

JJtdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Lång
träsks by i Burträsks socken. 

Omkring 2,400 m. diken å Stormyren voro upptagna, hvaraf 
2,000 m. voro nästan färdiga och 400 antingen något ofull
ständiga eller igengångna i den rinnande lerjorden. — Före
taget kunde anses utfördt till 40 % af det hela. 

JJtdikning af frostförande myrmarker, tillhörande hem
manet 7/64 mantal N:o 6 Bygdeträsk i Burträsks socken. 

A Strandmyren voro 640 m. diken fullständigt upptagna 
och 190 m. delvis. Företaget var fullbordadt till 1/3. 

JJtdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Ljusvattnets by i Burträsks socken. 

2,550 m. diken voro upptagna till % à hel sektion och 
700 m. till half sektion. — 25 % af det hela kunde anses 
färdiga. 

JJtdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Renfors 
by i Burträsks socken. 

Företaget var färdigt till 35 à 40 % af det hela. 
Af dikning af frostförande mark, tillhörande Ratu by samt 

hemmanen Floremark och Landtvallen i Bygdeå socken. 
Arbetet var färdigt och kunde godkännas. 
JJtdikning af frostförande myrmarker, tillhörande byarna 

Akullsjö och Selsfors i Bygdeå socken. 
Omkring 75 % af arbetet i sin helhet kunde anses färdiga. 
JJtdikning af frostförande marker, tillhörande Norums 

by och hemmanet N:o 2 Södra Sandåsen i Bygdeå socken. 
Omkring 50 % af arbetskvantiteten ansågos utförda. 
JJtdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Gryssjö 

och Ratu byar samt hemmanet Nyböle i Bygdeå socken. 
Omkring 25 % af arbetet i sin helhet voro verkställda. 
JJtdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Gulltjärns by i Bygdeå socken. 
Af dikningsarbetet voro omkring 25 % verkställda. 
JJtdikning af frostförande mark inom Kinnbäcks by i 

Byske socken. 
Arbetet var färdigt och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 

snart räkenskaperna hunnit granskas. 
Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Finn-

träsks by i Byske socken. 
Något mer än 2/3 af arbetet kunde anses utförda. 
JJtdikning äf frostförande myrmarker, tillhörande hem

manen Perstorp och Graflund i Byske socken. 
Endast obetydligt arbete hade utförts sedan föregående 

inspektion; å Långräddmyren hade upptagits en dikeslängd af 
300 m. samt å Orrmyren 350 m. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Östan
bäcks by i Byske socken. 

Arbetet var färdigt och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 
snart räkenskaperna afslutats och hunnit granskas. 
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Utäikning af frostförande myrmarker, tillhörande Gags-
marJcs by i Byske socken. 

Ungefår 2/„ af arbetet i sin helhet kunde anses utförda. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Kall-

bomarks och Ekenäs byar i Byske socken. 
Norr om älfven hade sedan förra inspektionen upptagits 

diken med en sammanlagd längd af omkring 2000 m.; söder 
om älfven var nu större delen af dikena upptagen och åter
stoden mer eller mindre påbörjad; dock erfordrades en ganska 
afsevärd bottenrensning samt fördjupning af ett flertal diken. 
— Ungefar % af arbetet kunde anses utförda. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Backa 
och Stensjö byar i Byske socken. 

Dikena gå till större delen genom lös sandjord med be
nägenhet att flyta igen; då de emellertid voro fullt upprensade, 
skulle afsyningsbevis utfärdas, så snart räkenskaperna afslutats 
och hunnit granskas. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Lund
fors och Islandsbäcks byar i Byske socken. 

Omkring 75 % af det hela kunde anses utförda. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Byske 

N:o 6 i Byske socken. 
Arbetet var färdigt och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 

snart räkenskaperna afslutats och hunnit granskas. 
Utdikning af sänka marker, tillhörande hemmanet Fåll-

fors i Byske socken. 
Arbetet var färdigt och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 

snart räkenskaperna afslutats och hunnit granskas. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanet Vackerheden i Byske socken. 
Samtliga diken voro så godt som fullständigt upptagna; 

dock erfordrades här och hvar rensningar och sprängningar. 
90 å 95 % af hela arbetet torde kunna anses utförda. 

Utdikning af sänka marker, tillhörande hemmanet Sten-
sjön i Byske socken. 

Bottenrensning återstod här och hvar, äfvensom dikesval
larnas undanskaffande. Halfva arbetet kunde anses utfördt. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
hemmanen Tårneträsk och Björklund i Byske socken. 

Arbetet var synnerligen omsorgsfullt utfördt och föranledde 
ingen anmärkning. Ungefär hälften af detsamma kunde anses 
utförd. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande byarna 
Näsland, Bastusele, Sörfors, Vänfors och Bastunäs i Deger-
fors socken. 

Ungefär hälften af arbetet var utförd. Omfattande rens
nings- och kompletteringsarbeten erfordrades. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Tegsnäsets 
by i Degerfors socken. 

Det utförda arbetet uppskattades till knappt 3/t af det er
forderliga. Betydande rensnings- och kompletteringsarbeten 
erfordrades. 

Afdikning af frostförande mark vid Granön i Degerfors 
socken. 

Företaget var i det närmaste färdigt och af de ingående 
6,400 m. diken återstodo endast 250 m. ofullbordade. 

Afdikning af frostförande mark, tillhörande Västerås och 
Nyby byar i Degerfors socken. 

Arbetet kunde anses utfördt till 80 % af det hela. 
Väg- och Vatteiibygrinailssti/rehcns berättelse 1.904. 

Utdikning af frostförande myrmärker, tillhörande Norr-
lidens och Sjöbrånets byar i Degerfors socken. 

Af hela dikeslängden 13,113 m. återstodo endast 1,400 m. 
ogräfda. I flera diken erfordrades dock betydande stenrens-
ningar och sprängningar. Företaget var utfördt till 70 % af 
det hela. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Skif-
sjöns by i Degerfors socken. 

Omkring 60 % af det hela voro verkställda. 
Utdikning af frostförande myrar, tillhörande SundÖ och 

Sundfors byar i Degerfors socken. 
Till följd af Satmyrens svaga lutning och fiarkartade be

skaffenhet kunna vissa delar af dikena å denna myr ej upp
tagas till den föreskrifna storleken. Företaget var knappt half-
fårdigt. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Söder
bäcks by i Degerfors socken. 

Det utförda arbetet kunde anses utgöra 70 % af det er
forderliga. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Norrfors by i Degerfors socken. 

Endast ett fåtal diken Voro upptagna till full storlek. Det 
verkställda arbetet uppskattades till 60 % af det hela. 

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

Företaget kunde anses fullbordadt till 55 % af det hela. 
Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Olofs

borgs by i Degerfors socken. 
Företaget var färdigt och skulle afsyningsbevis utfärdas, 

så snart en del smärre brister kunde styrkas blifvit ordentligt 
afbjälpta. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Tväråträsks by och hemmanet Högbäck i Degerfors 
socken. 

Det utförda arbetet kunde uppskattas till 15 % af det hela. 
Afdikning af frostförande mark vid Långsele by och krono

skattehemmanet Högland i Dorotea socken. 
Arbetet var färdigt och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 

snart räkenskaperna afslutats och hunnit granskas. 
Utdikning af frostförande myrmarker inom Öster Ormsjö 

by i Dorotea socken. 
Af företaget, som syntes ledas med god omsorg, befunnos 

omkring 90 % vara utförda. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Väster 

Ormsjö och Granlidens byar i Dorotea socken. 
Af arbetet var å Sjulmyren hälften utförd och å Björklid-

myren omkring 2/3. Ett laggdike ansågs böra läggas 25 k 35 
m. längre åt öster än den fastställda ritningen utvisade, hvar-
igenom detsamma i stället för å tovrbacke Wefve förlagdt till 
myren; och meddelades intressenterna tillstånd till nämnda 
ändring. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Afva-
träsks by i Dorotea socken. 

Omkring 80 % af dikningsarbetet voro utförda, dock er
fordrades grundliga rensningsarbeten i samtliga diken. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanet 
Sundheden i Jörns socken. 

Företaget kunde anses utfördt till -;v Dessutom återstod 
ännu en kostsam stenrensning. 
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Utdikning af frostförande myrmarker, Ullhörande Änders-
träsks by i Järns socken. 

De flesta dikena voro färdiga. Företaget var fullbordadt 
till 75 à 80 % af det hela. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanet 
N:o 1 Nyborg i Järns socken. 

Det utförda arbetet kunde uppskattas till blott 25 % af 
det hela. 

Afdikning af frostförande mark, tillhörande No 1 Fogel-
berg i Jörns socken. 

Alla diken voro upptagna, endast rensningsarbeten åter-
stodo. 90 % af arbetet kunde anses utförda. 

Afdikning af frostförande mark, tillhörande hemmanet 
N:o 1 och 2 Djupträsk i Jörns socken. 

Sedan förra besiktningen hade helt obetydligt arbete ned
lagts å företaget, hvilket kunde anses utfördt till endast 25 a 
30 % af det hela. 

Afdikning af frostförande mark, tillhörande Stafträsks 
hy i Järns socken. 

Arbetet var färdigt och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 
snart räkenskaperna afslutats och hunnit granskas. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
Hornträsks by i Jörns socken. 

Företaget var färdigt till knappt hälften. 
Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 

hemmanet N:o 1 Bastuliden i Jörns socken. 
Vid hufvuddiket genom Gårdmyren hade berg påträffats 

på 20 à 30 m. längd. % af företaget kunde anses utförda. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Norra Granbergets och Andsets byar i Jörns socken. 
Arbetet var påbörjadt längs flertalet diken å de skilda 

myrområdena. Företaget, hvarå arbetet bedrefs med ordning 
och kraft, kunde anses utfördt till '/g. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Fjällbohedens by i Jörns socken. 

Företaget var halffärdigt. Mycken stensprängning återstod 
ännu att utföra. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet Halliden i Jörns socken. 

Företaget kunde anses färdigt till 1/3. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Lillträsks by i Järns socken. 
Arbetet var påbörjadt på en sträcka af 800 m. Endast 

8 % af företaget kunde anses utförda. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Kräkångers by i Löfångers socken. 
Ungefär 40 % af arbetet kunde anses utförda. Stora bot

tenrensningar erfordrades å dikena. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Mårtensboda samt hemmanet N:o 18 Vebomark i Löf
ångers socken. 

Rätt afsevärda bottenrensningar och stensprängningar åter-
stodo; dikesjorden låg i allmänhet för nära dikeskanterna. 
Ungefär 3/t af arbetet voro utförda. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Bissjö by i Löfångers socken. 

Ungefår 60 % af arbetet kunde anses utförda. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Böle by i Löfångers socken. 

Arbetet med dikningen var påbörjadt på flera ställen, men 
ingenstädes voro dikena upptagna till full dimension. 10 à 15 
% af hela arbetet kunde anses utförda. 

Utdikning af frostförande mark, tillhörande Södra Får
träsks by i Mala socken. 

Jorden var flerstädes mycket stenig och betydligt mer svår
arbetad än hvad af undersökningshandlingarna framginge. Före
taget var färdigt till omkring 2/3. 

Afdikning af frostförande mark, tillhörande Östra Lain-
jaur No 1 eller Vallen i Mala socken. 

Företaget var fullbordadt och skulle afsyningsbevis ut
färdas. 

Afdikning af frostförande mark, tillhörande byn Östra 
Lainjaur i Mala socken. 

Företaget kunde anses färdigt till 60 %. 
Afdikning af frostförande mark, tillhörande hemmanet 

Hemnäs i Mala socken. 
Arbetet var färdigt och skulle afsyningsbevis utfärdas. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Får

träsks by i Mala socken. 
Arbetet kunde anses färdigt till 40 à 45 %. Som nedre 

delen af kanalen längs Raijaurbäcken var endast ofullständigt 
upptagen genom en därstädes liggande stenas och den ofvanför 
liggande till full sektion upptagna kanalen därigenom årligen 
allt mer igenslammades, borde omedelbart föranstaltas om graf-
vens upptagande till föreskrifven sektion å denna del. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Södra 
Grundträsk i Mala socken. 

Företaget var färdigt till omkring 80 % och väl utfördt. 
Jäslera hade flerstädes uppträdt och försvårat arbetet. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Sand
fors by i Mala socken. 

Samtliga grafvar voro färdiga eller under arbete. Vid
lyftiga kompletteringsarbeten erfordrades. Företaget var fär
digt till 70 %. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande ny
bygget Granvallen inom Holmsjö by i Mala socken. 

Arbetet kunde anses vara färdigt till 70 %. 
Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 

Malåträsks by i Mala socken. 
Arbetet kunde anses vara färdigt till 1/i. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanet 

Jjönås och Hopptjärnsliden i Bastuselets by i Mala socken. 
Företaget var utfördt till ungefär 1/6. 
Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 

Löpareliden i Mala socken. 
Hufvudgrafven genom Vieckimyren var till större delen 

upptagen, men kunde ej fullbordas, förrän myren, som är ovan
ligt lös, vunnit tillräckligt stadga. Vio a^ företaget var färdigt. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tiWiörande 
kronohemmanet Småberg i Mala socken. 

Företaget var endast påbörjadt. 
Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 

krononybygget Brunnäs No 2 i Mala socken. 
Arbetet var färdigt till 40 %. 
Utdikning af sänka och frostförande marker, Ullhårande 

hemmanen Mörttjärn och Mörtberg i Mala socken. 
Hufvudsakliga arbetet hade nedlagts på upptagande af den 

stora afloppskanalen från Inre tjärn till Storvistjärn genom 
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den höga grus- och. stenåsea, och hade af denna kanal upp
tagits 200 m. till 2/s sektion. — JL dikena var helt obetydligt 
arbete utfördt. — Företaget kunde anses J&rdigt till 6 %. — 
Intressenterna ämnade göra framställning om ändring i arbets
planen beträffande uppförande af stödjemurar tid den djupaste 
delen af kanalen på en sträcka af 65 m, och lutning 1 : 1 af 
ofranför liggande skärningsslänter. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
hemmanet Tjärnberg i Mala socken. 

A arbetet, som påbörjats först under våren, voro upptagna 
330 m. diken till nästan full sektion. — Företaget var full-
bordadt till 5 %. 

Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Ånger
sjö i Nordmalings socken. 

Arbetet var färdigt. Sedan intyg aflämnats, att några 
oväsentliga bristfålligheter afhjälpts, samt räkenskaperna afslutats 
och hunnit granskas, skulle afsyningsbevis utfärdas. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanen litt. Fa, E, Cb och C inom Öre by i Nord
malings socken. 

Omkring 90 % af arbetet voro utförda. Dikena voro ännu 
delvis för grunda. 

Afdikning af frostförande mark å kronoskattehemmanet 
Högdals område i Nordmalings socken. 

Företaget var utfördt till 35 %. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Brattsbacka by i Nordmalings socken. 
Arbetet var färdigt och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 

snart några smärre brister blifvit af hjälpta. 
Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 

hemmanet Östanbäck i Nordmalings socken. 
Sedan förra årets besiktning hade en dikeslängd af 400 m. 

upptagits. Vid Tjärutjärn hade grafven skjutit igen i den lösa 
myrjorden och kunde ej fullbordas, förrän myren vunnit nödig 
fasthet. Företaget var väl utfördt och färdigt till 2/3. 

Afdikning af frostförande mark inom Kvammarens by
område i Norsjö socken. 

Samtliga till företaget hörande diken voro upptagna, men 
voro flera diken för små och en mängd kompletteringsarbeten 
återstodo att utföra. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet Bastuträsk No 1 i Norsjö socken. 

Som jorden flerstädes utgjordes af jäslera, kunde dikena å 
dessa ställen ej upptagas till full storlek, förrän leran vunnit 
nödig stadga. Företaget var utfördt till 70 %. 

Utdikning af sänka och frost för ande marker, tillhörande 
Tjärnbergs by i Norsjö socken. 

Arbetet var färdigt och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 
snart räkenskaperna afslutats och hunnit grauskas. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Petiketrusks 
by i Norsjö socken. 

Företaget var fullbordadt till 60 %. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande Snansele 

No 1 i Norsjö socken. 
Det utförda arbetet kunde uppskattas till '/ä af det hela. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande Petiknäs by. 
A Hetnmyren med en dikeslängd af 5,009 m. voro upp

tagna 640 in. diken till nästan full sektion och 770 m. till 
omkring half sektion. Företaget kunde anses utfördt till 18 %. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Örträsks 
by i Norsjö socken. 

Å Jungfrumyren hade upptagits en dikeslängd af 420 m. — 
Det utförda arbetet kunde uppskattas till 10 % af det hela. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Sunnanå 
i Norsjö socken. 

Arbetet var endast påbörjadt. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanet Långmyrliden inom Norsjö by i Norsjö 
socken. 

Arbetet var endast påbörjadt. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande hem

manet Gumbodabåcken inom Gumboda by i Nysätra socken. 
Arbetet var färdigt och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 

snart räkenskaperna afslutats och hunnit granskas. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Klintsjö by i Nysätra socken. 
Ungefär '/» af arbetet kunde anses utförd. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Brände by i Nysätra socken. 
Tämligen obetydligt arbete var nedlagdt på företaget. 

Dikena voro ej öfverallt gräfda till fastställdt djup och litet 
hvarstädes erfordrades stensprängning. 

Utdikning af frostförande marker inom Bovikens by i 
Skellefteå socken. 

Förutom de i fastställda arbetsplanen upptagna dikena 
hade å Myrtjärnmyren, i och för beredande af nödvändigt af-
lopp, upptagits nya diken till en sammanlagd längd af 600 m. 
och med ett djup af 0'6 a l-o m. I öfrigt var arbetet utfördt 
i enlighet med den fastställda planen och skulle afsyningsbevis 
utfärdas, så snart räkenskaperna afslutats och hunnit granskas. 

Utdikning af frostförande marker, Ullhörande hemmanen 
Ljusvattnet, Istermyrliden och Kroknäs i Skellefteå socken. 

De flesta dikena voro upptagna, men stora rensnings- och 
sprängningsarbeten erfordrades äfvensom dikesjordens bortfö
rande från dikeskanterna och öppningars gräfvande för vattnets 
genomsläppande. 

Utdikning af frostförande mark, tillhörande Degerbyn i 
Skellefteå socken. 

Arbetet var färdigt och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 
snart räkenskaperna afslutats och hunnit granskas. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Svanströms by i Skellefteå socken. 

Arbetet var färdigt och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 
snart räkenskaperna afslutats och hunnit granskas. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
Gammarks by i Skellefteå socken. 

Dikesjorden låg öfverallt för nära kanterna. Ungefär halfva 
arbetet kunde anses utfördt. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
Långvikens by i Skellefteå socken. 

De flesta dikena voro nu upptagna, endast jämförelsevis 
korta sträckor återstodo ännu oarbetade. — Rätt afsevärd rens
ning återstod, hvilket siirskildt gällde om hufvudkanalen nedan
för landsvägsbron, där jordmånen till stor del utgjordes af jäs
lera. — 80 å 90 % af arbetet kunde anses utförda. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanen Yttervik, Vikdal och Vikmyren i Skellefteå 
socken. 
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Någon bottenrensning återstod. — Mer än 3/4 af arbetet 
voro utförda. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet Häggnäs i Skellefteå socken. 

Arbetet var färdigt och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 
snart räkenskaperna afslutats och hunnit granskas. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
Varuträsks och Norra Bergfors byar i Skellefteå socken. 

Ungefär 75 % af arbetet kunde anses utförda. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Skråmträsks by samt hemmanen Kyrkbacken, Bränn
vattnet och Orrliden i Skellefteå socken. 

Af arbetet kunde ungefär hälften anses utförd. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanet Grillervattnet i Skellefteå socken. 
De förut upptagna dikena voro rensade och ytterligare 

ungefår 600 m. gräfda. 50 à 60 % af hela arbetet kunde 
anses utförda. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Storselets by i Skellefteå socken. 

Arbetet var färdigt och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 
snart räkenskaperna afslutats och hunnit granskas. 

Utdikning af sänka och frostförandc myrmarker, till
hörande hemmanen Nyheden och Nydal i Skellefteå socken 
samt hemmanen Skurudal och Bodal i Byske socken. 

Ungefår '/4 af arbetet var utförd. 
Utdikning af sänka och frostförandc myrmarker, till

hörande Björkdals by i Skellefteå socken. 
A de flesta myrarna var arbetet påbörjadt, ehuru ingen

städes dikena erhållit föreskrifna mått. — Af hela arbetet 
kunde V5 anses utförd. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande hem
manen Kusliden N:o 1 och 2, Gråliden, Grånäs, Klockar-
berget och Tarsmyren i Skellefteå socken. 

A detta företag var en stor del af dikena till större eller 
mindre ""del upptagen. — Af hela företaget torde omkring 60 % 
kunna anses utförda. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande hem
manet N:o 1 i Båstrands by och Ruoptokheden i Sorséle socken. 

Sedan förra årets besiktning hade endast en del rensningar 
utförts längs hufvuddiket å Stormyren. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet N:o 1 Öhrnäs i Sorsele socken. 

Arbetet, som fortfarande syntes slarfvigt utfördt och plan
löst ledt, kunde anses färdigt endast till omkring 18 %. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet N:o 1 Lugnet i Lycksele socken. 

Sedan förra årets besiktning hade helt obetydligt arbete 
nedlagts å företaget, hvilket var utfördt till omkring 45 %. — 
A flera ställen hade de förut färdiga dikena deformerats i den 
rinnande lerjorden. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Lom-
fors by i Lycksele socken. 

Företaget var färdigt till V5. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanet Skaraborg och Vägsele i Lycksele socken. 
Företaget var väl utfördt och färdigt till 3/4. — En del 

anmärkningar gjordes mot de båda nylagda landsvägstrum
morna. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Tallträsks by i Lycksele socken. 

Arbetet var nyligen påbörjadt och utfördt till 12 %. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
nybygget Ytterstfors i Lycksele socken. 

Arbetet var nyligen påbörjadt. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
Knaftens by i Lycksele socken. 

Företaget var utfördt till 10 %. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
Släppträsks by i Lycksele socken. 

Arbetet var nyss påbörjadt. Endast nedre delen af aflopps-
grafven från Hemmyren var upptagen å omkring 30 m. längd. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Brattfors by äfvensom till en mindre del Graffors 
by i Säfvars socken. 

Samtliga diken voro uppgräfda; ännu återstodo likväl upp
rensningar, bortsprängning af sten samt uppförandet af två 
broar. Omkring 90 % af det hela kunde anses vara utförda. — 
Ändradt läge å ett af afloppen äfvensom på tre olika ställen 
någon förminskning af bottendjupet hade medgifvits på grund 
af den myckenhet sten som påträffats. 

Utdikning af sänka och frostförandc myrmarker, till
hörande Ivarsboda by i Säfvars socken. 

Arbetet var färdigt och afsyningsbevis har utfärdats. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Säfvars by i Säfvars socken. 

Omkring 50 % af arbetskvantiteten voro verkställda. — En 
del afvikelser från fastställda planens detaljbestämmelser hade 
medgifvits i och för åstadkommande af lämpligaste utdiknings-
anordningarna med hänsyn till markens terrängförhållanden. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Aträsks by samt hemmanet Åland i Säfvars socken. 

Omkring 40 % af arbetet voro utförda. 
Utdikning af myren, tillhörande 3/128 mantal N:o 1 Granås 

i Tärna kapellförsamling. 
Något arbete var icke heller under året verkställdt å ifråga

varande utdikning. 
Utdikning af Lillmyren, tillhörande 3/M mantal N:o 1 

Rödingsfors i Tärna kapellförsamling. 
Företaget befanns fullbordadt och afsyningsbevis har ut

färdats. 
Utdikning af den s. k. Hemmyren, tillhörande V32 man

tal No 1 Joeström i Tärna kapellförsamling. 
Arbetet var färdigt och afsyningsbevis har utfärdats. 
Utdikning af den s. k. Hemmyren, tillhörande 3/32 man

tal Laisholm i Tärna kapellförsamling. 
Arbetet var färdigt och afsyningsbevis har utfärdats. 
Utdikning af Hög- och Hemmyrarna, tillhörande 3/32 

mantal N.o 1 Umasjö i Tärna kapellförsamling. 
Arbetet var färdigt och afsyningsbevis har utfärdats. 
Af dikning af frostförande mark å Storhäggsjö bys om

råde i Umeå socken. 
Företaget befanns fullbordadt och skulle afsyningsbevis ut

färdas, så snart räkenskaperna afslutats och hunnit granskas. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanet Granön N:o 1 i Umeå socken. 
Arbetet var färdigt och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 
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snart några smärre brister kunde styrkas haffa blifvit ordent
ligt afhjälpta. 

Utdikning af sänka och froetförande marker, tillhö
rande hemmanet Rönnbäck i Umeå socken. 

Företaget var färdigt till 80 %. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Mickeltråsks by i Umeå socken. 
60 % af det hela kunde anses vara utförda. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanet Åland i Umeå socken. 
Arbetet var färdigt, men kunde ej afsynas, då den fast

ställda arbetsplanen ej fanns tillgänglig på arbetsplatsen. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande byarna Norrby, Österbacka, Hjuksbäck och Västerå 
i Umeå socken. 

Företaget kunde anses fullbordadt till 28 %. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande byarna 

Bäck och Hömeå i Umeå socken. 
Samtliga diken, utom å en mindre sträcka, där intet ar

bete var utfördt, voro upptagna. På stora sträckor återstodo 
dock den uppkastade dikesjordens utflyttning från dikeskanten 
samt grundlig botten- och sidorensning. — Uti ett dike hade 
omedelbart under markytan påträffats en berghäll å omkring 
50 m. sträcka, i anledning hvaraf intressenterna berättigats att 
för öfre delen af detta dike samt för det ofvanför liggande 
diket tillämpa en bottenlinje med 0'2 in. mindre djup än enligt 
den fastställda planen. — Det utförda arbetet uppskattades till 
omkring 90 %. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Skrafvelsjö by i Umeå socken. 

Endast obetydligt arbete var utfördt sedan förra besikt
ningen. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Tnnertafle by i Umeå socken. 

Omkring 80 % af det hela voro utförda. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande byarna Innerkasamark, Ytterkasamark och Ytter sjö 
i Umeå socken. 

Arbetet, som bedrefs med kraft och intresse, var utfördt 
till omkring 35 %. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanen 
Eriksborg, Holmsjö och Berglunda i Vännäs socken. 

Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanet N:o 1 Hedlnnda samt byarna Selet och 
Jämtland i Vännäs socken. 

A Hömyren voro upptagna hela grafven med en längd af 
900 in. och å den lösa och flarkartade Stormyren 1,450 m. 
till full sektion och 400 m. ofullständigt. Dessutom voro fler
städes rännor upptagna längs dikeslinjerna för myrens första 
sättning, då det visat sig omöjligt att åtminstone för närvarande 
upptaga verkliga diken å myrens mesl flarkartade del. — Före
taget var utfördt till 2/3. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanen Giillbäck och Ånäset i Vännäs socken. 

Af de båda i företaget ingående dikena, med en samman
lagd längd af 2,000 m., voro 900 m. nästan färdiga och 300 m. 
halffärdiga, hvadan företaget i sin helhet kunde anses half-
iardigt. 

Utdikmng af sänka och frostförande myrmarker^ till
hörande hemmanet 23/m mantal N.o 2 Laxbäcken i Vilhel
mina socken. 

Förutom de i den fastställda planen ingående afloppsdikena 
upptogos ytterligare en del mindre diken för åstadkommande 
af fullständigare torrläggning. — Omkring 80 % af det hela 
voro utförda. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö
rande Malgoviks by i Vilhelmina socken. 

Arbetet var färdigt och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 
snart räkenskaperna afslutats och hunnit granskas. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö
rande Skansholms by i Vilhelmina socken. 

Omkring 15 % af det hela voro utförda. 
Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 

Hålla by i Asele socken. 
Omkring 75 % af arbetet voro utförda. Några oväsentliga 

ändringar i dikenas lägen hafva gjorts vid utförandet. 
Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 

Öster Norets by i Asele socken. 
Ritningar och kontraktshandlingar voro icke tillgängliga 

på platsen. Enligt hvad arbetsledaren antog, voro omkring 60 % 
af arbetet utförda. 

Utdikning af frostförande vattensjuka marker, tillhörande 
byn Skolan i Asele socken. 

Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 
snart räkenskaperna afslutats och hunnit granskas. 

Fullbordade. 

Utdikning vid Frostkåge. Drängsmarks, Östviks m. fl. byar 
i Byske socken. 

Dikena hade på de flesta ställen afsevärdt grott igen, hvadan 
genomgående rensningsarbeteu erfordrades. 

Utdikning af Norrlångträsk i Byske socken. 
Underhållet var afsevärdt försummadt; stora rensningsarbeten 

voro nödvändiga. 
Utdikning af frostförande myrar inom Norrfors by i 

Byske socken. 
Ehuruväl dikena ej buro spår efter någon rensning från de 

senaste åren, hade de dock bibehållit sig i ganska godt stånd. — 
Företaget hade icke föranledt någon som helst odling. 

Afdikning af frostförande marker inom Storåviks by i 
Byske socken. 

Dikena voro i allmänhet ganska bra bibehållna; dock er
fordrades särskildt i utloppsdiket någon bottenrensning. 

Utdikning af frostförande markerna Gårdsmyren och 
Varkemyrcn inom Tvära by i Byske socken. 

Ehuru underhållet af detta dikningsföretag varit tämligen 
obetydligt, fanns ej anledning till anmärkning. 

Afdikning af frostförande marker inom, Selsmurs och Häll-
fors byar i Byske socken. 

Dikena hade på de flesta ställen afsevärdt grott igen, hvar-
för nödig upprensning måste företagas. 

Afdikning af frostförande mossmarker inom hemmanen 
N:ris 1 och 2 Aspl'iden i Byske socken. 

Företaget, som föranledt odling i ganska stor omfattning, 
var tämligen illa underhållet. Isynnerhet storgrafven, som går 
genom lös mark, måste upprensas, men äfven öfriga diken kräfde 
rensning. 
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Afdikning af frostförande kärrmark inom Storbrännans 
by i Byske socken. 

Företaget var jämförelsevis väl underhållet, men erfordrades 
flerstädes rensuing af dikena. Företaget Lade föranledt odling 
i tämligen stor omfattning. 

Utdikning af Bumyren och Bnträsket vid Långnästråsks 
by i Järns socken. 

Kanalen från Buträsket hade nyligen upprensats och befanns 
i oklanderligt skick. Alla å Bumyren liggande diken voro där
emot mer eller mindre igengrodda och förfallna samt erfordrade 
grundliga rensningar, isynnerhet de som voro belägna på icke 
uppodlade delar af myren. — Omkring 17 hektar hade uppodlats 
efter företagets genomförande. 

Sänkning af Norra Myrträsket och utdikning af I All-
myren inom Stenträsks by i Jörns socken. 

Kanalen från Norra Myrträsket och hufvudgrafven genom 
Lillmyren voro nyligen upprensade, ehuru ofullständigt; tvär-
grafven å Lillmyren var helt och hållet igenvuxen. Omkring 
15 hektar af myren hade förvandlats till åker. — Frostländig-
heten hade nämnvärdt aftagit. 

Utdikning vid Pärlströms och Hornträsks byar i Jörns 
socken. 

Företaget hade medfört rätt afsevärd odling, hufvudsakligen 
inom Pärlströms by. — Underhållet var mycket försummadt, 
i synnerhet inom Hornträsks område. 

Utdikning af frostförande marker inom hemmanen Bis
berg och Kattisträsk N:o 1 i Norsjö socken. 

Underhållet å företaget, som medfört odling endast i mindre 
omfattning, var tydligen försummadt. Flertalet diken erfordrade 
rensning. 

Utdikning af myrar, tillhörande Bjenbergs by i Umeå 
socken. 

Vid föregående inspektion afgifvet förständigande att istånd-
sätta och upprensa de förfallna dikena hade hittills ej haft 
någon verkan, dock hade byamännen på nyligen hållen 
stämma beslutat att under sensommaren verkställa erforderliga 
rensningsarbeten. — Företaget hade medfört afsevärd odling. 
Minskning i frostländigheten var tydligen märkbar. 

Utdikning af Amyren inom Hössjö by i Umeå socken. 
Underhållet var i hög grad försummadt. Företaget hade i 

anseende till myrens magra beskaffenhet ej medfört någon odling. 

Norrbottens län. 

Under arbete. 

Utdikning af frostförande marker inom byn Mullholm i 
Arjepluogs socken. 

Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 
snart räkenskaperna afslutats och hunnit granskas. 

Utdikning af frostförande marker inom hemmanet Bello-
näs i Arjepluogs socken. 

Företaget kunde anses fullbordadt till 3/4. 
Afdikning af frostförande mark, tillhörande byn Stensund 

i Arjepluogs socken. 
Tvenne afloppsgrafvar gå genom synnerligen svår jäslera, 

hvilken till större delen igenfyllt eller deformerat dessa grafvar, 
hvarför dyrbara och mödosamma kompletteringsarbeten återstodo 
att utföra. — Företaget kunde anses färdigt till 2/3. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande krono
skattehemmanet Hallbäcken i Arjepluogs socken. 

Företaget befanns fullbordadt, och skulle afsyningsbevis ut
färdas, så snart räkenskaperna afslutats och hunnit granskas. 

Utdikning af frostförande marker inom byn Sjuisnäs i 
Arjepluogs socken. 

Det utförda arbetet kunde uppskattas till endast 10 à 15 % 
af det hela. Myren är nämligen flarkartad och dikena kunna 
ej upptagas till full storlek, förrän myren vunnit nödig stadga. 

Utdikning af frostförande marker inom byn Hallberget 
i Arvidsjaurs socken. 

Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas. 
Utdikning af frostförande mark, tillhörande Rattsets by 

i Arvidsjaurs socken. 
Samtliga diken voro upptagna, flera dock med för små 

dimensioner, hvarför dessa måste förstoras, innan företaget kunde 
till godkännande förordas. Företaget var utfördt till 85 %. 

Utdikning af frostförande mark, tilUiörande Utterlidens 
Inj i Arvidsjaurs socken. 

Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 
snart räkenskaperna afslutats och hunnit granskas. 

Utdikning af frostförande myrar inom skattehemmanet 
Benviken i Arvidsjaurs socken. 

Företaget var fullbordadt, och skulle afsyningsbevis utfärdas. 

Afdikning af frostförande mark inom Bäcknäs by i 
Arvidsjaurs socken. 

Arbetet var färdigt och ansågs kunna godkännas. 

Afdikning af frostförande mark inom Nya Bastusets by 
i Arvidsjaurs socken. 

Samtliga diken voro upptagna, flera dock mycket ofullstän
digt. Företaget kunde anses utfördt till 85 %. 

Utdikning af frostförande mark inom kronolägenheten 
Kroknäs i Arvidsjaurs socken. 

Sedan föregående inspektion hade helt obetydligt arbete 
nedlagts å detta företag. 

Afloppsgrafven från Djuptjärn hade än mer igenslammats 
genom den årligen återkommande uppdämningen af vattenytan 
i den nedanför liggande sjön Kikkejaur, hvadan erfordrades af-
sevärdt arbete för grafvens upptagande till föreskrifvet djup. — 
Företaget var utfördt till endast 40 %. 

Utdikning af frostförande marker inom byn Lappträsk 
i Arvidsjaurs socken. 

A de många och stora myrområdena voro de flesta dikena 
upptagna till i det närmaste full sektion. Bottenbredden i 
kanalen längs Lappträskån var otillräcklig. — Kanalerna genom 
träsket voro påbörjade, men ännu mycket ofullständiga. — 
Företaget var utfördt till 3/4. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande byn Anäset 
i Arvidsjaurs socken. 

Kanalen genom Öfre och Nedre Kroktjärn samt mellan 
tjärnarna var ännu mycket ofullständigt upptagen, hvaremot 
afloppskanalen från Nedre Kroktjärn var upptagen till fullt djup, 
men något för smal bredd genom den hårda stenåsen nedanför 
tjärnen. — Kanalen från Svarttjärn var i det närmaste färdig. — 
Flertalet diken voro upptagna till full storlek. — Företaget 
kunde anses utfördt till 60 %. 

Utdikning af frostförande myrmarker inom kronotorpet 
Gammelvallen och byn Nyvalt i Arvidsjaurs socken. 
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Arbetet var färdigt, oeh skulle afsyningsbevis utfärdas, så 
snart räkenskaperna afslutats och hunnit granskas. 

Utdikning af frostförande mark inom kronohemmanet 
Storträsk i Arvidsjaurs socken. 

A den till större delen upptagna kanalen mellan Stor
träsket och Kvarnträsket med en längd af 66 m. och en botten
bredd af 4·o m. hade nu uppförts en regleringsdamm med tim
rade kistor och en fri slussöppniug af 4·15 m. bredd, att stängas 
med nålar. Ännu återstod uttagning af slänterna samt aten-
skoning af kanalbottnen. Endast ett fåtal diken voro upptagna 
till full storlek. — Företaget kunde anses färdigt till 35 %. 

Utdikning af frostförande marker inom byn Högheden i 
Arvidsjaurs socken. 

Svår jäslera hindrade litet hvarstädes dikenas upptagande. 
— Företaget var utfördt till 15 %. 

Utdikning af frostförande marker inom krononybyggena 
Granliden och Granbacka i Arvidsjaurs socken. 

A Sotbergsmyren voro 1,360 m. diken färdiggräfda och 
640 m. under arbete. — Arbetet var utfördt till 40 %. 

Utdikning af frostförande mark inom krononybyggena 
Västra och Östra Lundbacka i Arvidsjaurs socken. 

Inom Östra Lundbacka återstod mycken stensprängning att 
verkställa, och kunde företaget här anses utfördt till 1/3. — 
Vid Västra Lundbacka hade endast en del rensningar verkställts 
i de förut nästan fullbordade dikena, hvarför företaget därstädes 
var i det närmaste färdigt. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande kronohem
manet Brunmyrheden i Arvidsjaurs socken. 

Företaget var utfördt till nära 60 %. 
Afdikning af frostförande mark inom byn Grundträsk i 

Arvidsjaurs socken. 
Arbetet var endast påbörjadt. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande kronony

bygget Bredträsk i Arvidsjaurs socken. 
Arbetet var endast påbörjadt. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande Akkavare 

by i Arvidsjaurs socken. 
Omkring 65 % af arbetet voro utförda. 
Utdikning af frostförande marker inom byn Paijerim i 

Jokkmokks socken. 
Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 

snart räkenskaperna afslutats och hunnit granskas. 
Utdikning af frostförande mark inom Saivomuotka by i 

Enontekis socken. 
Samtliga diken voro nu upptagna med undantag af tvenne, 

som voro under arbete. — A öfriga diken erfordrades dock öfver-
allt en betydande rensning. — Ungefär 80 % af det hela kunde 
anses utförda. 

Afdikning af myren Taknjänkä, tillhörande Matojärvi by 
i Hietaniemi socken. 

Hela dikningsarbetet var nu utfördt, dock måste en hel 
del stenar bortsprängas och i öfrigt rensning verkställas. — 
Ägovägsbroarna voro ej lagda. 

Utdikning af frostförande mark inom Armasjärvi by i 
Hietaniemi socken. 

Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 
snart räkenskaperna afslutats och hunnit granskas. 

Utdikning af frostförande mark inom ntskiftet Kippar i 
under Koivukylä by i Hietaniemi socken. 

Ungefår 60 % af hela arbetet kunde anses utförda. 
Utdikning af frostförande mark inom Junosuando Mas-

ugnsby i Jukkasjärvi socken. 
Kartor och handlingar funnos ej å platsen, hvarför det ut

förda arbetet ej kunde kontrolleras. — Afloppet var endast 
delvis gräfdt och af hufvuddiket voro upptagna ungefär 150 m. 

Utdikning af frostförande marker inom Junosuando 
Masugnsby i Jukkasjärvi socken. 

•Af hela företaget kunde omkring 1/3 anses utförd. 
Afdikning af frostförande mark vid Karungi by i Karl 

Gustafs socken. 
Dikesrensning och vallarnas utflyttning erfordrades, äfven-

som dikesdjupets upptagande till föreskrifna mått. 
Utdikning af frostförande marker inom Korpikylä by i 

Karl Gustafs socken. 
Ungefår 30 % af arbetet i sin helhet kunde anses utförda. 
Utdikning af frostförande mark, tillhörande hemmanet 

Taipalensuu i byn Muonionalusta i Muonionalusla kapell
församling. 

Samtliga diken voro upptagna, ehuru rätt betydande rens
nings- och sprängningsarbeten ännu återstodö. Dikesjorden låg 
öfverallt för nära dikeskanterna, men pågick arbete med dess 
undanskaffande samt med bottenrensning. — Ungefär 90 % af 
arbetet kunde anses utförda. 

Utdikning af frostförande marker inom Ria by i Neder-
Kalioc socken. 

Samtliga diken voro upptagna till större delen. — 8/4 af 
arbetet voro utförda. 

Utdikning af frostförande marker inom Grand by i Neder-
Kalix socken. 

Så godt som samtliga diken erfordrade rensning, dikesjorden 
låg öfverallt för nära kanterna, ingenstädes funnos öppningar i 
dikesjorden anbragta. — Af hela företaget kunde 80 a 90 % 
anses utförda. 

Utdikning af frostförande marker inom Tore by i Neder-
Kalix socken. 

Hufvudgrafven var upptagen till hela sin längd med undan
tag för en mindre sträcka. Tvärdiket var ej gräfdt. 75 % af 
hela företaget voro utförda. 

Utdikning af Brobäcksmyren inom Solbergs by i Neder-
Lttleå socken. 

Öfverallt erfordrades bottenrensning. Omkring 70 % af det 
hela voro utförda. 

Utdikning af Tranmyren inom Alviksträsk N:o 2 och 
Långnäs byar i Neder-Luleä socken. 

Samtliga diken voro upptagna med undantag för ett par 
mindre sträckor. En betydande bottenrensuing återstod emel
lertid, dikesjorden låg för nära kanterna och genonistick för 
vattnets genomsläppande saknades. Omkring 90 % af arbetet 
voro utförda. 

Utdikning af frostförande marker inom Hollsvattnets by i 
Neder-Luleä socken. 

Sedan senaste inspektionstillfället har ytterst obetydligt 
arbete nedlagts å företaget. — A Gårdsmyren och Flurmyren 
har sammanlagdt upptagits en dikeslängd af 600 m., motsva
rande 7 å 8 % af hela arbetsföretaget. 

Utdikning af frostförande mark, tillhörande byarna Väster-
mark och Solberg i Neder-Luleä socken. 

Samtliga diken u Klingesmyren voro nu upptagna, men 
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den vid föregående inspektion föreskrifna upprensningen nedan
för landsvägsbron för ernående af behöfligt undanfall var ännu 
ej utförd, ehuru något arbete nedlagts därpå; ej heller öfriga 
vid föregående inspektion gjorda anmärkningar hade ännu vun
nit rättelse. — 90 % af arbetet voro färdiga. 

Utdikning af frostförande mark inom Persö by i Neder-
Luleå socken. 

Samtliga diken voro upptagna utom tvenne korta sträckor 
af hvardera 50 m. längd; dock återstod en mycket vidlyftig 
rensning, i det att på en del ställen dikena nästan fullständigt 
fyllts igen. Dikesjorden låg öfverallt för nära dikeskanterna, 
och genomstick för vattnets framsläppande saknades. 

Utdikning af frostförande mark inom Långnäs Ivy i 
Neder-Luleå socken. 

Större delen af dikena var helt eller delvis upptagen; en
dast en mindre del var ännu ej påbörjad. — Stora rensningar 
och fördjupningar återstodo emellertid. 

Utdikning af frostförande marker inom Långnås och 
Ahlviks byar i Neder-Luleå socken. 

Diket emellan båda tjärnarna hade ännu ej kunnat upp
tagas till fullt djup på grund af att marken därstädes var syn
nerligen vattensjuk; vattnet måste därför först afledas och mar
ken sätta sig, innan gräfningen kunde göras. Storgrafven var 
upptagen till hela längden, men erfordrade betydlig botten
rensning samt här och hvar fördjupning. 

Utdikning af frostförande myrmarker inom Persö by i 
Neder-Luleå socken. 

Något mer än hälften af arbetet kunde anses utförd. 
Utdikning af frostförande marker inom Hindersö Inj i 

Neder-Luleå socken. 
Omkring 60 % af hela arbetet kunde anses utförda. 
Utdikning af frostförande marker inom byn Helleström i 

Piteå socken. 
Arbetet var färdigt, och skulle afsyningbevis utfärdas, så 

snart räkenskaperna afslutats och hunnit granskas. 

Utdikning af frostförande mark, tillhörande hemmanet '/» 
mantal Strömås i Piteå socken. 

Ungefär 60 % af arbetet voro färdiga. 

Utdikning af frostförande mark inom byn Önnsberg i 
Piteå socken. 

Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 
snart räkenskaperna afslutats och hunnit granskas. 

Utdikning af frostförande mark inom Hortlex by i Piteå 
socken. 

Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevig utfärdas, så 
snart räkenskaperna afslutats och hunnit granskas. 

Utdikning af frostförande marker inom byn Ånäset i 
Piteå socken. 

Ej fullt 1/3 af arbetet var utförd. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande byn Niemisel 
i Råneå socken. 

Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 
snart räkenskaperna afslutats och hunnit granskas. 

Utdikning af frostförande marker inom byn Flåsjön i 
Råneå socken. 

Omkring 80 % af arbetet kunde anses utförda. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande byn Präst
holmen i Råneå socken. 

Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 
snart räkenskaperna afslutats och hunnit granskas. 

Utdikning af frostförande marker inom Niemiholms by 
i Råneå socken. 

Samtliga diken voro fullt upptagna med undantag af om
kring 200 m. af diket b. Bottenrensning jämte någon sten-
sprängning särskildt i diket d samt i öfre och nedre delen af 
diket c återstod ännu. 

Utdikning af frostförande marker inom Rånbyn i Råneå 
socken. 

Närmare 2/3 af arbetet kunde anses utförda. 
Afdikning af frostförande mark, tillhörande Askogens by 

i Öfver-Luleå socken. 
Öfverallt erfordrades en betydande bottenrensning samt 

särskildt i Degermyren fördjupning.— Ungefår 3/4 af hela ar
betet kunde anses utförda. 

Utdikning af frostförande mark inom frälsehemmanet 
Rasmyran i Öfver-Luleå socken. 

Större delen af dikena voro gräfda. — Här och hvar hade 
dikena något skjutit igen, hvarför efterrensning återstod. — 
Närmare 3/4 af arbetet i sin helhet voro utförda. 

Afdikning af frostförande mark å Juoksengi bys område 
i Öfver-Tomeå socken. 

A Ynnsyräinnenjänkkä hade en mindre sträcka förlagts för 
nära landsvägen, h varigenom densamma redan nu utskurits något 
och fara för än vidare skärning föreligger; omsorgsfullt utförd 
torfbeklädnad är därför nödvändig, hvarjämte handräcken er
fordras. — A Yskaläinen och Koskenvuopio voro samtliga diken 
fullt upptagna, endast bottenrensning återstod. — Ungefär 20 % 
återstodo att verkställa. 

Afdikning af frostförande mark inom byn Rantajärvi i 
Öfver-Tomeå socken. 

A Myllyjänkkä och Takajänkkä voro dikena gräfda till 4/s-
— Rätt afsevärd bottenrensning återstod. 

Utdikning af frostförande marker inom Suokolojärvi by 
i Öfver-Tomeå socken. 

Dikena voro fårdiggräfda med undantag af 20 m. af ett 
dike å Luttojänkkä och 300 m. af ett dike å Takajänkkä, hvilka 
ännu ej voro påbörjade. Bottenrensning erfordrades i samtliga 
diken. — Omkring 80 à 90 % af arbetet voro utförda. 

Utdikning af frostförande mark, tillhörande hemmanen 
N:ris 13, 14 och 17 inom Jouksengi by i Öfver-Tomeå socken. 

Tvenne af dikena voro upptagna, hvaremot trenne andra 
endast voro påbörjade. Diket c, som till hela sin längd går 
utefter landsvägen, måste utflyttas från densamma för att ej 
skadlig skärning må åstadkommas. 

Utdikning af frostförande marker inom byarna Kuiva-
kangas och Torrakonkorvo i Öfver-Tomeå socken. 

Bottenrensning erfordrades i de flesta dikena, och dikesjor
den måste undanskaffas från dikeskanterna. — Ungefär hälften 
af arbetet var utförd. 

Utdikning af frostförande marker inom Nartijärvi by i 
Neder-Torneå socken. 

Ungefär 15 % af hela företaget kunde anses utförda. 
Utdikning af frostförande mark, tillhörande Anttis by i 

Pajala socken. 
Omkring 90 % af arbetet voro utförda. 
Utdikning af frostförande marker inom Hunki by i Pajala 

socken. 
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Endast obetydlig rensning återstod i de gräfda dikena. Af 
arbetet, som vittnade om god ledning och var synnerligen om
sorgsfullt verkställdt, voro mer än 3/4 färdiga. 

Utdikning af frostförande mark inom krononybygget 
Törmäsniva i Pajala socken. 

Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 
snart räkenskaperna afslutats och hunnit granskas. 

Utdikning af frostförande marker inom byn Lovikka i 
Pajala socken. 

Ungefår 300 m. af ett sidodike voro vid inspektionstillfället 
ej upptagna, och rensning af dikena erfordrades på några få 
ställen; arbetet var i öfrigt omsorgsfullt utfördt. 

Utdikning af frostförande marker inom byn Kicksiesvaara 
i Pajala socken. 

En del dikningsarbete återstod. — Särskildt de nedre de
larna af utdikningen hade något igenslammats, hvarför rens
ning erfordrades. Arbetet var omsorgsfullt utfördt. 

Utdikning af frostförande marker å hemmanet 3/,8 mantal 
N.o 2 inom Kitkiöjokki och Muonionalusta kapellförsamling. 

Å Pitkänieminjänkkä var diket g å sträckan IX—XI upp
taget till hälften samt diket a från VIII—XVI till xjå samt 
från 0—IV till hälften; i denna senare sträcka hade vårfloden 
gjort rätt stor utskärning, hvarigenom dikets dimension ökats. 

Utdikning af frostförande mark inom byn Naalisvaara 
i Muonionalusta kapellförsamling. 

Ungefär 40 % af arbetet kunde anses färdiga. 
Utdikning af frostförande mark inom byn Kärändojärvi 

i Pajala socken. 
Af arbetet, som var omsorgsfullt verkställdt och icke för

anledde någon anmärkning, var något mer än 1j2 utförd. 
Utdikning af frostförande marker inom byn Areavaara 

i Pajala socken. 
Ej fullt 1/3 af hela arbetet var utförd. 

Fullbordade. 

Utdikning af Buutijänkkä myr vid Niemis by i Hieta-
niemi socken. 

Dikena voro visserligen till formen ganska väl bibehållna, 
men afsevärdt igenvuxna af gräs och buskar. 

Utdikning af Vähäjårvi träsk vid Matojårvi by i Hieta-
niemi socken. 

Afloppet från träsket var i betydlig grad igenvuxet; äfven 
i den fastare marken längre ned erfordrades en tämligen om
fattande rensning. 

Utdikning af Vuomajärvi träsk i Hietaniemi socken. 
Något underhåll har enligt uppgift ej verkställts på de tio 

senaste åren, och afloppsdiket hade på en del ställen alldeles 
igenrasat. 

Utdikning vid Vittangi by i Jukkasjärvi socken. 
I de öfre delarna af afloppsdiket hade här och hvar stora 

stenar nedrasat samt dessutom kanalen vuxit igen. Samma var 
äfven förhållandet med den nedre delen, där dock underhållet 
var än mer eftersatt. — Tämligen vidsträckt odlingsmark har 
erhållits. 

Utdikning af Väläjäjärvi, Vixijärvi och Songajärvi rid 
Vittangi by i Jukkasjärvi socken. 

Den stora kanalen, som framgår genom i allmänhet fast 
mark, var väl underhållen. Utdikningen har föranledt odling 
i synnerligen stor skala. 

Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens berättelse år 1904. 

Utdikning af Teurajärvi träsk i Korpilombolo socken. 
Sedan föregående inspektion hade endast obetydligt arbete 

nedlagts på upprensningen af dikena. 
Utdikning vid Butvik i Neder-Luleå socken. 
Större delen af de mindre dikena hade under sommaren 

undergått rensning, hvaremot den stora afloppsgrafven var rätt 
afsevärdt igeugrundad och igenvuxen. — Företaget hade för
anledt odling i synnerligen stor omfattning. 

Utdikning vid Suiiderbyn i Neder-Luleå socken, 
Diket bar å vissa ställen spår efter tämligen nyligen skedd 

rensning, men erfordrade särskildt öfversta och nedersta delen 
ytterligare bottenrensning. Odling i tämligen vidsträckt mån 
har föranledts af utdikningen. 

Utdikning vid Antnäs och Skärets byar i Neder-Luleå 
socken. 

De fyra långdikena och särskildt det södra afloppsdiket 
hafva rätt afsevärdt igenvuxit med buskar samt erfordra grund
lig bottenrensning, hvilket är så mycket viktigare som odlings
möjligheterna i byn äro beroende af nämnda torrläggning. 

Utdikning vid Ersnäs by i Neder-Luleå socken. 
En stor del af dikena hade nyligen undergått upprensning. 

Så var Tjärnmyrgrafven rensad och rätt mycket arbete nedlagdt 
på öfriga diken; ännu återstod dock att rensa en del mer eller 
mindre igenväxta diken. 

Utdikning vid Smedsby i Neder-Luleå socken. 
Nedre delen af dikena, som går genom hård mark, var 

rätt väl underhållen, men öfre delen däremot var flerstädes all
deles igenvuxen eller igenslammad. Då en del diken af det 
till samma by hörande nya utdikningsföretaget hade sitt utlopp 
i det äldres, var den erforderliga rensningen af stor vikt. 

Utdikning vid Hertsö by i Neder-Luleå socken. 
Det rundt omkring byn ledande diket var tämligen väl 

underhållet och hade så godt som fullständigt torrlagt det af-
sedda området. Öfriga diken däremot hade rätt afsevärdt fått 
växa igen, särskildt var detta fallet med den s. k. Afvagrafven. 

Utdikning vid Persö by i Neder-Luleå socken, 
Dikena voro till större delen igenvuxna och kräfde be

tydande rensning. 

Utdikning inom Börjelslandets by i Neder-Luleå socken. 
Dikningsföretaget, som nu ligger så godt som helt och 

hållet inom odlad mark, var det oaktadt ganska dåligt under
hållet; dikena voro flerstädes igenvuxna ined större eller mindre 
buskar samt här och hvar igenslammade. 

Utdikning vid Måttsunds by i Neder-Luleå socken. 
Företaget, som föranledt odling i afsevärd mån, var dåligt 

underhållet; upprensning och borthugguing af ris var nöd
vändig. 

Utdikning vid Björsby i Neder-Luleå socken. 
Utdikningen består egentligen af tre långdiken, hvilka till 

stor del igenrasat och igenslammat, hvarför samtliga diken er
fordrade fullständig rensning. 

Utdikning vid Ängesbyn i Neder-Luleå socken. 
Underhållet å en del af grafvarna var synnerligen våvds-

lösadt, under det att å andra ställen dikena på grund af mar
kens tteskaffenhet bibehållit sig rätt bra. 

Utdikning vid Persö by i Neder-Luleå socken. 
Underhållet var bra på somliga ställen, synnerligen vårds-

lösadt å andra. 
8 
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Utdikning vid Långsund, Tättskär och Mörö i Neder-
Luleå socken. 

Underhållet af företaget var synnerligen vårdslösadt och 
hade dikena förfallit, hvarför rensningsarbeten erfordrades. 

Utdikning af Vallsafvan, Snndsnäsafvan vid Vallen och 
Tältskär i Neder-Isideå socken. 

Själfva hufvudgrafven var i ganska godt stånd, men när
mare utloppet hade diket slammat igen samt var bevuxet med 
ris och småskog, hvarför rensning var behöflig. 

Utdikning af Not fjärden vid Bensby i Neder-Luleå socken. 
Dammen, som tjänar såväl att uppdämma vattnet i tjärnen, 

då detta erfordras, som att afstäuga sjövattnet vid högvatten
stånd, hade nybyggts för två år sedan ; däremot lämnade under
hållet af hufvudgrafven åtskilligt öfrigt att önska, i det den
samma å hela sin längd igenslammat och igenvuxit. 

Utdikning vid hemmanet Sunderbyn i Neder-T/ideå socken. 
En del diken buro spår efter tämligen nyligen skedd rens

ning; särskildt vid Frängsmyren var rensning nödvändig för 
att hinder ej må möta för den pågående utdikningen ofvanior. 

Utdikning af Träskmyren, tillhörande Bälinge by i Neder-
Luleå socken. 

Endast obetydligt underhållsarbete var nedlagdt å diknin
gen, och här och hvar hade dikena rasat igen. 

Utdikning af Ylinen och Alanen Martijärvisjöarna i 
Neder-Torneå socken. 

Utdikningsföretaget undergick rensning hvarje år och be
fanns i ganska godt stånd. Itensningsarbeten erfordrades dock. 

Utdikning vid Kaunisvaara i Pajala socken. 
A Svajajänkkä, sydväst om Sahavaara, var diket fullstän

digt igenslammadt, hvarför genomgående rensningsarbeten er
fordrades. — A Isovuoma liksom å Velijänkkä voro dikena också 
igenslammade och hopvuxna, detta särskildt å de sträckor, som 
gå genom skogsmark. 

Utdikning af Isovuoma myr i Junosuando by i Pajala 
socken. 

Företaget, som föranledt odling i ganska vidsträckt om
fattning, var tämligen väl underhållet; dock hade särskildt 
mellersta och nedre delen af hufvudgrafven afsevärdt igenvuxit 
med videbuskar, som hotade att snart nog igendämma afloppet. 

Under år 1904 hafva följande vattenafledningsarbeten blifvit 
godkända, nämligen: 

a) Odlingsföretag med hänsyn till vattenafledningen och 
afdikningen. 
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b) Odlingsiöretag med hänsyn till odlingen. 
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c) Frostdikningsföretag. 
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D. Enskilda järnvägar. 

a) För trafik öppnade. 

Banor med 1"435 m. spårvidd. 

1. Malmö—Kontinentens järnväg. 

Upprensade diken 38,000 ni. 
» trummor 290 » 

Utbytta syllar 2,650 st. 
Vid besiktningen anmärktes, att järngallren under samt

liga vägbommar behöfde repareras samt en växelkorsning ut
bytas. 

Banan var för öfrigt i ett mönstergillt skick. 

Malmö—Trelleborgs järnväg. 

2. Söder värn—Trelleborgs nedre. 

Upprensade diken 32,600 m. 
» trummor 290 » 

Påförd ballast . 680 kbm. 
Utbytta syllar 4,860 st. 
Nyinlagda spår 270 m. 
Dessutom hade utbyte af skenor pågått, så att hela linjen 

var belagd med sådana af 25 kg:s vikt för m. 
Signalanordningarna befunnos å en del ställen mindre till

fredsställande, men i öfrigt var banan i godt stånd. 

Västra Klagstorp—Tygelsjö järnväg. 

3. Klagshamn—Tygelsjö. 

Upprensade diken 3,600 m. 
» trummor 90 » 

Utbytta syllar 1,750 st. 
2,000 ni. bana hade belagts med skenor, vägande 25 kg. 

för m. — Banan var i oklanderligt skick. 

4. Hvellinge—Skanör—Falsterbo järnväg. 

Deuna bana öppnades för allmän trafik i Maj månad. 

5. Malmö—Limhamns järnväg. 

Utbytta syllar 600 st. 
Arbetet ined förstärkning af bankens glacis mot bafvet 

medelst byggande af trekantkistor, fyllda med (iinta, både fort
gått. Öfverbyggnaden till bron öfver varfskanalen i Malmö 
hade blifvit förbättrad. 

6. Malmö — Ystads järnväg. 

Påfördt ballastgrus 1,880 kbm. 
Utbytta syllar 8,810 st. 

» stängselstolpar 1,030 » 
» skenor 1,110 lm. 

Ett nytt godstågslokomotiv hade anskaffats. 
Det anmärktes, att växlarna å Södervärns station voro 

dåliga och behöfde utbytas, samt att anordningarna vid väg-
öfvergåugarna i Malmö och Ystad voro för trafiksäkerheten 
otillfredsställande. 

Banan var emellertid i betydligt bättre skick än vid före
gående inspektioner. 
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Börringe—Östra Torps järnväg. 

7. Börringe—Anderslöf. 

8. Anderslöf—Östra Torp. 

Påförd ballast 310 kbm. 
Utbytta syllar 3,100 st. 

» telegrafstolpar 28 » 

Anbefallda signaler voro uppsatta vid Anderslöf och Klags-
torp samt ett nytt godsmagasin uppfördt vid Defvelstorp. 

Banan befanns fullt trafikduglig. 

9. Trelleborg—Bydsgårds järnväg. 

Upprensade diken 52,200 m. 
» trummor 225 » 

Påförd ballast 520 kbm. 
Utbytta syllar 4,380 st. 

Banken vid Rydsgård hade delvis uppgrusats till full höjd. 
Det anmärktes, att detta borde ske fullständigt. 

10. Skifarp —Charlottenlunds järnväg. 

Utbytta syllar 50 st. 

Banan befann sig för öfrigt i oförändradt skick. 

Malmö—Genarps järnväg. 

11. Östervärn—Genarp. 

Utbytta syllar 4,310 st. 

En ny godsvagn hade anskaffats. 
Banans underhåll gaf ej anledning till några väsentliga 

anmärkningar. 

12. Malmö—Tomelilla och 

13. Simrishamn—Tomelilla järnvägar. 

Upprensade diken 142,000 m. 
> trummor 920 » 

Påförd ballast 1,440 kbm. 
Utbytta syllar 16,360 st. 

» stängselpålar 2,150 » 
» telegrafstolpar 320 » 

Komplettering af ballasten syntes erforderlig å linjen 
Malmö—Dalby, hvarjämte några smärre reparationer voro af 
nöden. 

Banan var i öfrigt väl underhållen. 

14. Ystad—Eslöfs järnväg. 

Påförd ballast 1,650 kbm. 
Utbytta syllar 10,400 st. 

» stängselpålar 940 » 
» telegrafstolpar 88 » 

, i mot skenor à 30 kg.... 1,180 lm. 
» skenor i .. a ' 

I » » a 32 > ... 350 » 
Bron öfver Bräån mellan Hurfva och Skarhult var vid 

besiktningstillfället under reparation. 

Ystad — Gärsnäs järnväg. 

15. Köpingebro—Gärsnäs. 

Påförd ballast 540 kbm. 

Utbytta syllar 2,900 st. 
i stängselpålar 640 » 
» telegrafstolpar 50 » 

En ny banvaktstuga hade uppförts vid Köpingebro. 
Mot underhållet anmärktes endast, att en del växlar voro 

af föråldrad konstruktion. 

16. Tomelilla—S:t Olof—Brösarps järnväg. 

Utbytta syllar 1,030 st. 

Banan befann sig i oklanderligt skick. 

17. Gärsnäs—S.t Olofs järnväg. 

Utbytta syllar 480 st. 

Banan var väl underhållen. 

18. Lund—Trelleborgs och 

19. Lund— Kjäflinge järnvägar. 

Påförd ballast 980 kbm. 
Utbytta syllar 5,250 st. 

» stängselpålar 450 » 
» telegrafstolpar 97 » 

Nya stålskenor nedlagda 1,620 lm. 
» spårkorsningar nedlagda 11 st. 

Mekaniska fållbommar hade uppsatts vid flera stationer och 
en ny vagnvåg uppförts i Trelleborg. 

Vissa vid föregående besiktning anmärkta brister voro ännu 
ej fullständigt afbjälpta, men banan befann sig i öfrigt i mycket 
godt stånd. 

20. Lund—Bjärreds järnväg. 

Ett 200 m. långt stickspår hade utlagts från Lunds västra 
station till Aktiebolaget Lunds Mekaniska verkstad. 

Träplattform hade anlagts invid banans spår å Flädie 
station. 

Mot underhållet anmärktes endast, att en del syllutbyte 
syntes erforderligt. 

21. Landskrona—Kjäflinge järnväg. 

Påförd ballast 77 kbm. 
Utbytta syllar 3,460 st. 

» stängselpålar 267 » 
» telegrafstolpar 21 » 

Ballasten tarfvade emellertid ytterligare komplettering. 
Dessutom anmärktes, att då banan från början vore lör trångt 
spikad, möjligen uppstående skenkrökningar noga borde obser
veras. 

Banan var i öfrigt väl underhållen. 

22, 23. Landskrona och Helsingborgs järnvägar. 

Landskrona—Eslöf. 

Påförd ballast 250 vagnslaster. 
Utbytta syllar 5,370 st. 

» stängselpålar 925 » 

Stålskenor af 34 kg:s vikt för m. hade nedlagts å en del 
af linjen. Nya telegrafledningar voro uppsatta. 
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Trollenäs bangård hade utvidgats med 4,900 kvm. och spår
systemet därstädes förlängts. 

Å Billeberga station var ett nytt vattentorn uppförd! 

Helsingborg—Billeberga. 

Utbytta syllar 5,180 st. 
» stängselpålar 530 » 
» telegrafstolpar 38 » 
» stålskenor, mot 34 kg:s 7,110 m. 

Dessutom hade 1,125 ra. 25 kg:s stålskenor ersatts med 
nya af samma vikt samt 143 m. gamla järnskenor utbytts' mot 
25 kg:s stålskenor. Äfvenså voro flera växlar utbytta mot nya. 

Raus' stationshus hade ombyggts. 
Banan befann sig, i likhet med den närmast förut om

nämnda, i mycket godt skick. 

24. Säbyholms järnväg. 

Påförd ballast 50 vagnslaster. 
Utbytta syllar 1,000 st. 
Nylagda spår 170 m. 

Banan var anmärkningsfritt underhållen. 

25. Helsingborg—Hessleholms järnvägar. 

Barnlösa—Hessleholm. 

Påförd ballast 4,510 vagnslaster. 
Utbytta syllar 31,800 st. 

» stängselpålar 435 » 
Växelförregling och signalsäkerhetsanordningar hade införts 

på åtskilliga stationer. Vid Påarp var ett nytt stationshus 
uppfördt. Banan hade omlagts med stålskenor, vägande 34 kg. 
för ni. 50 st. godsvagnar hade anskaffats. 

Järnvägen befann sig i fullt trafiksäkert skick. 

Bjuf—Billesholm. 

Vid besiktningen anmärktes ett flertal brister och påpeka
des, att i det hela mera omsorg borde ägnas underhållet af 
denna bandel. 

26. Klippan—Böstånga och 

27. Böstånga— Eslöfs järnvägar. 

Utbytta syllar 4,060 st. 
» stängselpålar 390 » 

Broarna, särskildt den öfver Rönue å, befunnos klena, men 
skulle förstärkning af dem äga rum. 

Banan var i öfrigt väl underhållen. 

28. Ängelholm—Östra Ljungby järnväg. 

Denna bana öppnades i December 1904 för allmän trafik. 

Skåne—Smålands järnvägar. 

21). Kärreberga—Markaryd och 

30. Markaryd— Värnamo. 

Påförd ballast 3,660 kbm. 
Utbytta syllar 23,000 st. 

» telegrafstolpar 300 » 
Nysått stängsel 16,000 m. 

Ett nytt stickspår hade utlagts vid Åsbo Fagerhults 
station. Vid Axhult hade uppdämning skett mot banvallen, 
så att vatten börjat sippra igenom densamma. 

Det anmärktes, att de befintliga växlarna och korsningarna 
efter hand borde utbytas mot sådana af gröfre material. 

31. Hessleholm—Markaryds järnväg. 

Påförd ballast 2,660 kbm. 
Utbytta syllar 7,220 st. 

Stationshuset i Bjärnum hade tillbyggts. 
Banans underhåll gaf icke anledning till några väsentliga 

anmärkningar. 

32. Markaryd—Veinge järnväg. 

Utbytta syllar 7,460 st. 

Underhållet var anmärkningsfritt. 

33. Hör—Hörby järnväg. 

Påförd ballast 700 kbm. 
Utbytta syllar 2,930 st. 

Nya växlar af 25 kg:s skenor hade inlagts å flera stationer. 
Ett nytt lokomotiv var anskaffadt. 

Vid besiktningen anmärktes, att spåret behöfde lyftas och 
justeras å banans hela längd. 

34—41. Östra Skånes järnvägar. 

Hästveda—Karpalund med bibana Färlöf—Strö. 

Utbytta syllar 5,040 st. 
4 par nya fållbommar hade uppsatts. 
Dikesrensning syntes här och hvar erforderlig. 

Tollarp—Ahus. 

Utbytta syllar 2,260 st. 
» telegrafstolpar 45 > 

Tre växlar å Maltesholms lastplats hade utbytts mot nya 
af gröfre material. 

Det anmärktes, att bron öfver kanalen vid Ahus vore 
väl klen. 

Eslöf—Karpalund. 

Utbytta syllar 2,550 st. 
» växelkorsningar 3 » 

Stängslet utmed banan hade dels reparerats, dels helt och 
hållet nysatts. En del skenutbyte hade ägt rum. Nya växel
anordningar hade anbragts å Tollarps, Nöbbelöfs och Skeppars-
löfs stationer. 

Hedentorp (Långebro)—Brösarp. 

Utbytta syllar 5,500 st. 
Underhållet var oklanderligt 

Skepparslöf— Hedentorp (Långebro). 

Spåret hade justerats. 

42. Kristianstad—Hessleholms järnväg. 

Påförd ballast 11,200 kbm. 
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Utbytta syllar 7,860 st. 
» spårväxlar 20 » 
» skenor ! mot stålskenor à 34 kg. 5,100 m. 

i » » à 24-64 » 200 > 

Nytt stationshus hade uppförts vid Ignaberga. Anmärk
ning framställdes mot signalanordningarna vid Karpalund. 

43. Kristianstad—Åhus järnväg. 

Påförd ballast 460 kbm. 
Utbytta syllar 4,880 st. 

» spårväxlar 17 » 
» skenor, mot stålskenor à 34 kg.... 16,500 m. 

Underhållet var anmärkningsfritt. 

44. Kristianstad— Glimåkra järnväg. 

Påförd ballast 4,130 kbm. 
Utbytta syllar 9,330 st. 

Nya godsmagasin hade uppförts vid 4 stationer. 10 st. 
I-vagnar hade anskaffats. Samtliga skifsignaler hade förbättrats. 

Ballasten var på flera ställen, särskildt norr om Arkelstorp, 
för knapp. Dock ansågs trafiksäkerheten betryggad, så vidt de 
föreskrifna högsta hastigheterna ej öfverskredes. 

45. Sölvesborg—Elmhults järnväg. 

Påförd ballast 3,860 kbm. 
Utbytta syllar 17,900 st. 

» stängselstolpar 200 » 
» telegrafstolpar 23 » 

Nylagda stationsspår 135 m. 

Ballasten ansågs å uågra ställen tarfva komplettering, «var
jämte en del vägöfvergångar behöfde justeras. 

Underhållet var försvarligt. 

46. Karlskrona— Växjö järnväg. 

Utbytta syllar 21,000 st. 
» stängselstolpar 7,000 » 
» grindstolpar 79 » 
» telegrafstolpar 24 » 
> järnskenor, mot stålskenor 1,160 lm. 

Nylagda spår 136 » 

Banan var omsorgsfullt underhållen. 

47. Växjö—Alfvesta järnväg. 

Upprensade diken 2,800 in. 
Utbytta syllar 3,540 st. 
Omsatt stängsel 2,000 m. 
Järnvägens telegrafledningar hade öfverflyttats å telegraf

verkets stolplinje. Nytt godsskjul hade uppförts vid Gemla 
station. 

Om broarnas tillstånd gällde samma anmärkningar, som 
gjorts i föregående års inspektionsberättelse. 

Underhållet var i öfrigt godt. 

48. Kalmar—Emmaboda järnväg. 

Upprensade diken 18,900 lm. 
Utbytta syllar 8,440 st. 

» telegrafstolpar 11 » 

Utbytta ägovägsgrindar 14 st. 
Repareradt stängsel 3,240 lm. 

Vid Kalmar västra station var sedan föregående år en ny 
reparations- och vagnverkstad under anläggning. Spårsystemet 
därstädes var under utvidgning. En boggivagn och 5 gods
vagnar hade anskaffats. 

Banan var synnerligen väl underhållen. 

49. Nybro—Säfsjöströms järnväg. 

Upprensade diken 4,850 lm. 
Påförd ballast 175 kbm. 
Utbytta syllar 4,600 st. 
Omsatt stängsel 1,900 lm. 

Utb tt '" k / m o t dylika 1,070 » 
y a järns e u o r { m o t g t å i s ] £ e n o r a 2 4 . 8 k g . 2,000 » 

Dessutom hade å 117 m. bana stenkolsaska nedgräfts såsom 
skydd mot frostknölar. 

Ett nytt, 118 m. långt stickspår hade utlagts vid Målerås 
station. 

Bohults lastplats hade indragits. 
Banan var väl underhållen. 

50, 51. Nässjö—Oskarshamns och Vimmerby— 
Hultsfreds järnvägar. 

Påförd ballast 1,730 kbm. 
Utbytta syllar 27,050 st. 

» stängselstolpar 2,810 » 
Nysått stenmur 674 m. 

Vid Oskarshamns station hade en 30 m. lång lastkaj af 
granit anlagts. De under föregående år påbörjade förändrin
garna af spårsystemen vid Eksjö och Hultsfreds stationer hade 
afslutats. Eksjö gamla vagnvåg hade förflyttats till Mari-
an nelund. 

De båda banorna voro anmärkningsfritt underhållna. 

52. Linköping— Vimmerby järnväg. 
(Östra Centralbanan). 

Påförd ballast 813 vagnslaster. 
Utbytta syllar 1,080 st. 

vid Tannefors 50 m. 
» Hofvetorp...., 50 » 

xr , j o » Bestorp 50 » 
Nylagda spar , ^ ^ ^ y 

» Opphem 240 » 
» Björkhult 80 » 

Den nya hållplatsen vid Gärdala var fullständigt färdig 
enligt fastställd plan. Två lokomotiv hade inköpts. 

Banan var väl underhållen. 

53. Halmstad—Nässjö järnväg med bibana Torup—Rydö. 

Upprensade diken 26,000 m. 
Påförd ballast 720 kbm. 
Utbytta syllar 29,880 st. 

» grindar 10 » 
» vägbommar 8 » 
» telegrafstolpar 426 » 

Nysått stängsel 16,825 lm. 
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Nya stålskenor, vägande 32 kg. för m., hade inlagts mellan 
Åleds och Fröslida stationer, en sträcka af 18·7 km. 9 st. nya 
växlar af samma material hade nedlagts. 

Vid Halmstads station hade ett 484 m. stickspår utlagts 
samt ett nytt förrådshus af tegel blifvit uppbyggdt. "Vid Sper-
lingsholm hade uppförts ett nytt godsmagasin och på tre sta
tioner hade stenplattformer anlagts i stället för de gamla af trä. 

2 tenderlokomotiv och 56 godsvagnar hade inköpts. 
Banan var väl underhållen. 

54. Kinnared—Fegens järnväg. 

Upprensade diken 1,500 m. 
Utbytta syllar 1,230 st. 

» telegrafstolpar 26 » 
Nysått stängsel 240 m. 

55. Fegen—Ätrans järnväg. 

Upprensade diken 1,500 m. 
Utbytta syllar 970 st. 

» telegrafstolpar 10 » 
» växlar 3 » 

56. Befteled—Anderstorp—Gislaveds järnväg. 

Banan var, liksom de båda föregående, anmärkningsfritt 
underhållen. 

57. Jönköping—Vaggeryds järnväg. 

Utbytta syllar 7,770 st. 
» grindar 24 » 
» telegrafstolpar 13 » 

Nysått stängsel 26,540 m. 
Vid Ekeryds station hade uppförts en ny banvaktsstuga. 
Banan var väl underhållen. 

58. Borås—Alfvesta järnvägar. 
Borås—Alfvesta. 

Påförd ballast omkr. 10,000 kbm. 
Utbytta syllar 890 st. 
Vid Bor och Rydaholm hade för upplagsplatser planerats 

omkring 3,800 kvm. å hvardera stationen. Vid Gnosjö station 
hade anlagts ett stickspår af 320 m. längd. 

Ett nytt förrådshus hade uppförts vid Borås. Hjortsberga 
stationshus, som den 6 mars nedbrunnit till grunden, hade åter 
uppförts af tegel. 

Banan var väl underhållen. 

Jiillared—Svenljunga. 

Påförd ballast omkr. 2,500 kbm. 
Utbytta syllar 7,620 st. 

» stängselpålar 440 » 
Å hela linjen hade nedlagts nya stålskenor, vägande 25 

kg. för m. med tillhörande spårväxlar. 
Svenljunga stationshus hade delvis ombyggts. 
Inga väsentliga anmärkningar gjordes mot underhållet. 

Svenljunga—Axel fors. 

Denna bana öppnades i augusti för allmän trafik. 
Väg- och Vattenbyggnadastyrelsens berättelse 11)04. 

59. Varb&rg—Borås järnväg. 

Utbytta syllar 16,170 st. 
» spårväxlar 7 » 
» stängselstolpar 3,520 » 

Nylagda skenor, å 32 kg. för m 2,000 m. spår. 

Bron öfver Viskan vid Assberg hade försetts med ny, star
kare öfverbyggnad. Stationshusen i Borås nedre och Fritsla 
voro ombyggda. 

10 täckta och 10 öppna godsvagnar hade anskaffats. 
Banan var anmärkningsfritt underhållen. 

60. Göteborg—Borås järnväg. 

Påförd ballast omkr. 10,000 kbm. 
Utbytta syllar 9,300 st. 

» stängselpålar 10,740 » 
» grindar, 15 » 

Dessutom hade den under föregående år påbörjade ned
läggningen af elfte syllen under hvarje skenpar fullbordats 
medelst inläggande af 5,150 nya syllar. 

En 70 m. lång strandskoning hade utförts vid Björkån, 
28 km. från Almedal. Telefonlinje var uppsatt utefter banans 
hela längd. 

Vid föregående besiktning anmärkta brister hade af hjälpts, 
och banan var nu i väsentligen oklanderligt skick. 

61. Göteborg—Särö järnväg. 

Sedan äfven delen Släp—Särö i april öppnats för allmän 
trafik, afsynades hela banan under påföljande september. 

62. Borås—Herrljunga järnväg. 

Påförd ballast 80 kbm. 
Utbytta syllar 8,500 st. 

» stängselpålar 1,050 » 
» grindar 8 » 

Vid Borås hade inlagts ett stickspår af 55 m. längd. En 
del mindre byggnadsarbeten voro utförda. 

Mot underhållet förekom ingen anmärkning. 

63. Uddevalla—Vänersborg—Herrljunga järnväg. 

Utbytta syllar 10,560 st. 
» skenor 380 m. 
» stäugselpålar 1,010 st. 
» grindar 38 » 

Vid inspektionen anmärktes, att de till banan hörande 
växlarna voro af gammal och klen konstruktion. Emellertid 
skulle dessa efter hand samtliga utbytas. 

I öfrigt gjordes ingen anmärkning mot underhållet. 

04. Strömstad—Skee järnväg. 

Underhållet af denna bana ombesörjes af Styrelsen för Sta
tens järnvägar. 

Dalslan ds järnväg. 
65. Sv/nnanå—norska gränsen med bibana Ed—Stora Lee. 

Utbytta syllar 10,350 st. 
» stängselstolpar 5,800 » 

Nylagda stålskenor å 30 kg. för m 3,130 m. 
9 
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Dessutom hade dikesrensning, grusning och utgräfning af 
frostknölar ägt rum. Signalanordningarna vid flera stationer 
hade förbättrats. 

Banan var synnerligen väl underhållen. 

Bergslagernas järnvägar. 

06. Falun—Göteborg och bibanan Baglösen—Filipstad. 

Utbytta syllar 75,310 st. 
» stålskenor 5,800 m. 
» järnskenor (i bispåren) 7,570 » 
» stängselpålar 37,570 st. 
> telegrafstolpar 335 » 

Nylagda spår 1,820 m. 
» växlar 9 st. 

Åtskilliga broar hade genom kringgjutning med betong af 
de i bankarna infällda järnbockarna erhållit fullständigare land
fästen. 

En större betjäningsbostad i Åmål och 10 banvaktsstugor 
voro uppförda. 

Vid besiktningen anmärktes, att växlarna å banan ej voro 
fullt tillfredsställande, att å vissa ställen till följd af sättningar 
banken ej höll sin föreskrifna bredd samt att anordningarna a 
ett par ställen, där banan korsas af lastspår, voro olämpliga. 
På grund af dessa omständigheter framhölls önskvärdheten af 
att närmare utröna, huruvida banan verkligen vore i det skick, 
att den utan fara kunde trafikeras med en hastighet, som enligt 
tidtabellen för vissa snälltåg uppginge till 64 km. i timmen. 

Mora— Vänerns järnväg. 

67, 68. Mora—Persberg och Persberg—Kristinehamn 
med bibanor. 

Påförd ballast 11,150 kbm. 
Utbytta syllar 38,920 st. 
Dessutom hade å bankarna utförts 5,500 kbm. jordfyllning 

samt utgräfningar gjorts för undvikande af frostknölar. 
Vid Storfors och Städsjöns stationer voro nya lastspår an

lagda. Järnöfverbyggnaden å bron vid Nässundet samt tvenne 
broar vid Gammalkroppa hade förstärkts. Rullande materielen 
hade tillökats med en kombinerad post- och personvagn samt 
10 godsvagnar. 

Vid besiktningen anmärktes endast, att svängbron öfver 
Nässundet borde förreglas med vidstående fasta signaler, samt 
samma åtgärd vidtagas med några grusspårväxlar. 

69. Malung—Limedsforsens järnväg. 

Påförd ballast 3,610 kbm. 
Dessutom hade påförts 4,100 kbm. jordfyllning samt — för 

slänternas beklädnad m., m. — 2,475 kbm. matjord. 
Ny station med ett rundspår af 145 och ett stickspår af 

50 m. längd hade anlagts vid Tandö. 

70. Åmmeberg— Vätterns järnvåg. 

Utbytta syllar 1,360 st. 

Underhållet befanns anmärkningsfritt. 

71. Bofors—Laxå järnvåg. 
Alla öppna trummor hade försetts med nya öfverbyggnader, 

och en signalskifva hade uppsatts å Lassåna hållplats. 

Banans inledande å Laxå bangård var fortfarande ordnadt 
på ett sätt, som ej kunde anses tillgodose trafiksäkerheten. 

72. Kumla—Yxhults järnväg. 

Inga anmärkningar framställdes vid besiktningen. 

73. Frövi—Köpings järnvåg. 

Påförd ballast 185 kbm. 
Utbytta syllar 9,070 st. 
Nylagda stålskenor, à 40'5 kg. för m 2,500 lm. 
Nylagda spår 840 » 
Underhållet var anmärkningsfritt. 

74. Örebro—Svarta järnväg. 

Underhållet af denna bana ombesorjes af Styrelsen för Sta
tens järnvägar. 

75. Örebro södra—Skebäcks järnväg. 

Denna bana öppnades i januari för godstrafik. 

75. Frövi—Ludvika järnväg. 

Påförd ballast 4,680 kbm. 
Utbytta syllar 22,260 st. 
Nylagda stålskenor, à 40·5 kg. för m 5,500 lm. 

» spårväxlar 7 st. 
» spår 2,450 m. 

Nya betjäningsbostäder hade uppförts vid Vedevåg och 
Grängesberg. Luxbelysning hade införts vid Ställdalens station. 

Det anmärktes, att landfästena till bron öfver Storån syntes 
svaga och borde repareras, samt att bron öfver ån vid Ställ
dalen äfvenledes kräfde en mindre förbättring. 

77. Bånghammar—Klotens järnväg. 

Utbytta syllar 2,370 st. 
Nylagda stålskenor, à 28 kg. för m 680 lm. 

Inga anmärkningar gjordes mot underhållet. 

78. tstorå—Guldsmedshyttans järnväg. 

Påförd ballast 40 kbm. 
Utbytta syllar 610 st. 
Nylagda stålskenor, à 28 kg. för m 270 lm. 

Underhållet befanns oklanderligt. 

79. Nora—Ervalla och 

80. Nora—Otterbäckens (Nora—Karlskoga) järnvägar 
med bibanor. 

Upprensade diken 4,240 m. 
Påförd ballast 3,290 vagnslaster 
Utbytta syllar 16,550 st. 
Uppsatt stängsel 17,900 m. 
Utbytta telegrafstolpar 60 st. 

i växlar 7 » 
Nylagda stålskenor, à 32 kg. för m. ... 7,200 lm. 
Flera broar och trummor hade förbättrats eller ombyggts. 

Stickspår till ett nyförvärfvadt grustag vid Åras hade påbörjats. 
Anmärkning gjordes mot en del signalanordningar å linjen 

Nora—Ervalla. 
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Svartälfs järnväg. 

81. Kort fors—Karlsdal—Gryfhyttéhed. 

Upprensade diken 2,360 ni. 
Påförd ballast 160 vagnslaster. 
Utbytta syllar , 7,860 st. 

· telegrafstolpar 19 » 
Nysått stängsel 6,750 m. 

Efrestorps stationshus hade tillbyggts. 
Det anmärktes vid besiktningen, att vid de från hufvud-

spåret utgående lastspåren fasta signaler borde inrättas, att en 
trumma behöfde ombyggas samt att stängslet tarfvade reparation. 

Krylbo—Norbergs järnväg. 

82. Krylbo—Kärrgrufvan, 

Utbytta syllar 2,430 st. 
y> skenor 1,700 in. 
» telefonstolpar 124 st. 

Nysått stängsel 3,480 lm. 

Lokomotivstallet i Kärrgrufvan hade tillbyggts. 
Inga anmärkningar gjordes mot underhållet. 

83. Kärrgrufvan—Klackbergs järnväg. 

Utbytta syllar 870 st. 
» skenor 40 » 

Stockholm— Västerås—Bergslagens järnväg. 

84. Stockholm— Tillber ga—Köping och Tillber ga—Ängelsberg. 

85. Ramnäs—Kolbäck. 

Påförd ballast 6,260 kbra. 
Utbytta syllar 24,400 st. 
Omsatt eller utbytt stängsel omkr. 12,000 m. 
Nylagda stålskenor, å 40-5 kg. form. 3,860 » 

Den öppna trumman vid Kallhäll, där öfversvämning före
gående år uppstått, hade sänkts och dess aflopp upprensats. 
Vägbroarna af trä vid Staket och Brattheden hade rifvits och 
den nya öfverbyggnaden utförts med järnbalkar. 

De under år 1903 påbörjade arbetena för anläggning af 
en lokomotivstation vid Sundbyberg i stället för den förut
varande vid Stockholms norra, hvilka under året afslutats, hade 
omfattat: terrassering för och utläggning af 1,750 m. spår, för
längning af en trumma, uppförande af lokomotivstation för 10 
maskiner, vattentornsbyggnad samt kolbox, anläggning af vatten
ledning från Rudsjön, uppsättande af en 40 tons vagnvåg och 
slutligen införande af fullständiga växel- och signalsäkerhets
anordningar. De gamla anläggningarna vid Stockholms norra 
hade rifvits. 

Vid Enköpings station hade utvidgningsarbeten pågått för 
inledande af den under byggnad varande Enköping—Heby—• 
Runhällens järnväg. Vid Lundby hade spårsystemet omlagts, 
vid Västerås och Ängelsberg inlagts nya stickspår af resp. 80 
och 150 m. längd. Vid Västerås station hade äfven uppförts 
en byggnad för tillverkning af acetylengas till vagnarnas upp
lysning. 

Vid besiktningen gjordes mot banans underhåll ingen annan 
anmärkning, än att ballasten å linjen Ramnäs—Kolbäck på ett 
par ställen behöfde kompletteras. 

86. Sala—Tillber ga järnväg. 

Påförd ballast 630 kbm. 
Utbytta syllar 3,590 st. 
Omsatt stängsel 1,600 m. 
Vid Labacken, 6'5 km. från Hedensberg, hade anlagts en 

hållplats med ett rundspår af 80 och ett stickspår af 20 m. 
hinderfri längd. 

Underhållet var anmärkningsfritt. 

Norbergs järnvåg. 

87. Kärrgrufvan—Ängelsberg. 

Utbytta syllar : 2,530 st. 
Omsatt stängsel 2,000 m. 
Vid inspektionen anmärktes, att vägporten vid Snytebo 

borde förstärkas medelst inläggande af gröfre järnbalkar. 

88. Norberg—Klackbergs järnväg. 

Påförd ballast 160 kbm. 
Utbytta syllar 820 st. 

» järnskenor 160 m. 
Omsatt stängsel 300 » 
Det anmärktes, att tvenne broar borde förstärkas. 

Oxelösund—Men— Västmanlands järnväg. 

89. Oxelösund—Valskog med bibana Bekame—Kolbäck. 

90. Skogstorp—Hjälmaren. 

Påförd ballast 3,950 kbm. 
Utbytta syllar 21,300 st. 
Nylagda stålskenor, a 40'5 kg. för m. ... 2,290 m. spår. 

Vid Oxelösund hade den elektriska stationen utvidgats. 
Vid Rekarne var ett ställverk uppsatt. 

Vingmurarna till Tandla-brons landfästen erfordrade repa
ration. I öfrigt fanns mot underhållet intet att anmärka. 

Norra Södermanlands järnväg. 

91. Mälarbaden—Eskilstuna—Södertälje uthamn med 
bibanor. 

Utom det vanliga underhållet hade vidlyftiga arbeten med 
anledning af 1903 års öfversvämningar, bestående i utspräng-
ning och upprensning af diken och aflopp, rensning och utvidg
ning af trummor, anbringande af fördämningar m. m. ägt rum. 

Signalauordningarua på åtskilliga stationer voro förbättrade. 
Mot underhållet anmärktes endast, att växeltungorna borde 

säkrare fastas och stadigare understödjas. 

92. Nynäshamn—Ålfsjö järnväg. 

Komplettering af terrasseringsarbetena hade ägt rum, om
fattande dels bergrensning, dels matjordsbeklädnad och dikes
rensning. 

Vattentorn var uppfördt vid Nynäshamn, kolboxar anlagda 
vid Nynäshamn och Österhauinge. Arbetet på det s. k. industri-
spåret vid Nynäshamn pågick och var till stor del utfördt. 

Kulverten vid Forsen hade såsom bristfällig varit föremål 
för särskilda besiktningar. Då de tidigare förekommande sätt
ningarna emellertid upphört, ansågs ingen fara föreligga för 
trafiksäkerheten. 
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93. Stockholm—Saltsjöbadens järnväg. 

Utbytta syllar 3,100 st. 
Vid Storängen hade utlagts ett tillfälligt stickspår samt 

påbörjats planerings- och sprängningsarbeten för blifvande 
station. 

Expeditionslokalen vid Saltsjöbaden hade utvidgats. 
Underhållet var anniärkningsfritt. 

94. Spånga—Löfsta järnväg. 

Påförd ballast 460 kbm. 
Utbytta syllar 1,350 st. 
Omsatt stängsel 1,680 ni. 
Nylagda spår (vid Riddersvik) 170 ra. 

Banan var anniärkningsfritt underhållen. 

95. Uppsala hamn- och förbindelsespår. 

Vid besiktningen pågick skenutbyte med från Uppsala— 
Gäfle järnväg inköpta skenor. 

96. Uppsala—Gäfle järnväg med bibanorna Örbyhus— 
Bannemora och Orrskog—Söderfors. 

97. Gäfle—Bomhusudden. 

Påförd ballast 15,400 kbm. 
Utbytta syllar 25,700 st. 
Omsatt stängsel 27,100 m. 
Nylagda stålskenor, à 40-5 kg 28,800 lm. 

» växlar 31s t . 

Nya 30-tons vagnvågar hade inlagts vid Skyttorp och Älf-
karleö stationer. Lastbryggan vid Härnäs hamn var förlängd 
med 15 m. 

Underhållet var oklanderligt. 

Sala—Gysinge—Gäfle järnväg. 

98. Sala—Hagaström. 

Vid Kycklinge lastplats hade de Åbyfors aktiebolag till
höriga spåren ökats med 355 m. 

Vid Runhällen hade anordnats en provisorisk förbindelse 
med Enköping—Heby—Runhällens järnväg samt påbörjats vid
lyftiga arbeten i och för stationens utvidgning. 

Spåret hade höglyftats och justerats. 
Inga anmärkningar framställdes. 

99. Gäfle—Ockelbo järnväg. 

Upprensade diken 1,400 m. 
Påförd ballast 2,220 kbm. 
Utbytta syllar 5,160 st. 
Omsatt stängsel 5,500 m. 

A 55 m. af banken hade nedgräfts stenkolsstybb såsom 
skydd mot frostknölar. En trumma hade ombyggts. 

Vid Råhällen var ett nytt godsmagasin uppfördt. 

Gäfle—Dala järnväg. 

100. Gäfle—Falun. 

Utbytta syllar 17,800 st. 
s skenor à 40-5 kg 240 » 

Utbytta skenor à 34-o > 160 st. 
» stängselpålar 1,510 » 
» telegrafstolpar 25 » 

Nya lokomotivstall, for resp. 6 och 10 maskiner, hade upp
förts vid Nynäs (Gäfle) och Falun samt ett pumphus vid Tolf-
fors. Vagnverkstad var under uppförande vid Nynäs. A den 
under föregående år terrasserade verkstads- och personvagns
bangården söder om järnvägen vid Gäfle hade utlagts 2,420 m. 
spår; norr om banan pågingo arbeten för en rangerbangård. 
En 15 m. vändskifva och en vattencistern hade anlagts vid 
Nynäs. 

Vid Korsnäs var ett 440 m. stickspår under utläggning. 
Vid Falun och vid Ryggens mötesplats pågingo arbeten i och 
för bangårdarnas utvidgning. 

Banan var mönstergillt underhållen. 

Falun— Västerdalarnas järnväg. 

101. Falun—Repbäcken—Björbo. 

Delen Falun—Bepbäcken. 

Denna bandel öppnades i juni för allmän trafik. 

102. Falun—Rättvik—Mora och 

103. Mora—Or sa järnvägar. 

Utbytta syllar 16,060 st. 
» stängselstolpar 2,850 » 

Vid Orsa hade uppförts en ny betjäningsbostad. 
Vid Sågmyra och Bergsgården behöfde signalanordningarna 

så till vida ändras, att semaforerna blefve synliga på tillräck
ligt afstånd. 

Underhållet af de båda banorna var i öfrigt oklanderligt. 

104. Mora—Älfdalens järnvåg. 

Utbytta syllar 260 st. 

Stenkolsaska såsom frostskydd hade nedgräfts på en sträcka 
af 71 m. En del mindre reparationer hade ägt rum. 

Däremot kvarstod oförändrad anledningen till de före
gående år gjorda anmärkningarna mot skenor och skarfjärn. 

105. Vansbro—Ludvika—Ängelsbergs järnväg. 

Delen Ängelsberg—Nyhammar. 

Påförd ballast 5,600 kbm. 
Utgräfning af frostknölar 780 lm. 
Utbytta syllar 840 st. 

Arbeten för hamnen i Ludvika hade pågått och åtskilliga 
kompletteringsarbeten af olika slag hade utförts å linjen. 

Vid besiktningen framställdes inga väsentliga anmärkningar. 

Delen Nyhammar—Björbo. 

Denna bandel öppnades i februari för allmän trafik. 

Södra Dalarnes järnväg. 

106. Krylbo—Borlänge med bibana Kullsveden—Bispberg. 

Påförd ballast 1,100 vagnslaster. 
Utbytta syllar 11,970 st. 
Nylagda skenor à 34 kg. för va. 3,560 m. spår. 
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Nylagda växlar 10 st. 
Utbytta stängselstolpar 7,030 » 

> grindar 12 » 

Godsmagasinet i Avesta hade tillbyggts och en ny lastkaj 
därstädes anlagts. 

Banan var omsorgsfullt underhållen. 

Siljans järnväg. 

107. Borlänge—Insjön. 

Påförd ballast 1,360 vagnslaster. 
Utbytta syllar 6,610 st. 

» stängselpålar 3,070 » 
» telegrafstolpar 22 » 

Banans underhåll var anmärkningsfritt. 

108. Garpenberg—Fors järnväg. 

Denna bana erhöll den 31 december tillstånd att öppnas 
för godstrafik. 

1Ö9. Söderhamns västra—Granskär—Flakets järnväg. 

Underhållet af denna bana kontrolleras af Styrelsen för 
Statens järnvägar. 

Marma—Sandarne järnväg. 

110. Askesta—Sandame. 

Påförd ballast 16 vagnslaster. 
Utbytta syllar 1,060 st. 
Omsatt stängsel 210 m. 

Den gamla träbron öfver Patrabäcken hade ersatts med en 
stentrumma. 

Underhållet var anmärkningsfritt. 

Dala—Hälsinglands järnväg. 

111. Orsa—Bollnäs. 

Påförd ballast 180 vagnslaster. 
Utbytta syllar 5,200 st. 

Utgräfning till förekommande af frostknölar hade verk
ställts å 1,020 m. bana. 

Glacismuren å bankarna utefter Skattungsjön hade höjts 
med omkring 1 m. Vid Furudals station hade utlagts ett 
stickspår om 64 m. hinderfri längd. 

Vid besiktningen anmärktes endast, att för vinnande af 
ökad trygghet klotsning med ekklotsar och dubbelspikning borde 
äga rum i kurvorna å linjen. 

112. Härnösand—Sollefteå järnväg. 

Påförd ballast 4,760 kbin. 
Utbytta syllar 31,000 st. 

Utgräfningar till förekommande af förskjutning genom kale 
hade verkställts å 500 m. bana. 

Tunnelmynningen vid Olingen hade blifvit rensad. 
Vid besiktningen anmärktes, att vid en del broar, särskildt 

den vid Utansjö, behöfligt dilatationsutrymme saknades för bro-
balkarna. 

Banor med 1·093 m. spårvidd. 

113, 114. Köping—Uttersberg och Uttersberg—Riddar-
hyttans järnvågar. 

Utom de vanliga underhållsarbetena pågick vid besikt
ningen ändring jämte utvidgning af spårsystemet vid Kolsva 
enligt godkänd plan. 

Inga anmärkningar framställdes mot banornas underhåll. 

Banor med 1·067 m. spårvidd. 

115. Sölvesborg—Kristianstads järnväg. 

Påförd ballast 22 vagnslaster. 
Upprensade diken 2,790 m. 
Utbytta syllar 7,240 st. 
Omsatt stängsel 4,050 m. bana. 

Besiktningen gaf icke anledning till några väsentliga an
märkningar. 

116. Karlshamn—Vislanda järnväg. 

Påförd ballast 2,200 kbm. 
Upprensade diken 6,750 m. 
Utbytta syllar 14·900 s i 

» grindar 17 » 
» skenor 800 m. 

Omsatt eller nysått stängsel 20,300 » 
Ny byggnad af sten för godsexpedition hade uppförts i 

Karlshamn och nytt godsmagasin i Akeholm. Flera stations
hus voro reparerade. 

Det anmärktes, att dikesrensuing syntes erforderlig samt 
att svängbron vid Ulfö borde förses med skifsignal. Banan var 
i öfrigt omsorgsfullt underhållen. 

117. Vislanda—Bottnens järnväg. 

Påförd ballast 1,030 kbm. 
Upprensade diken 1,825 m. 
Utbytta syllar 8,700 st. 

» telegrafstolpar 146 » 
Nylagda stålskenor 220 m. 
Omsatt eller nysått stängsel 20,070 » 
Signalanordningarna vid Ljungby voro ännu ej fullt till

fredsställande. Dessutom behöfde ballasten å vissa sträckor 
kompletteras. 

I öfrigt var underhållet anmärkningsfritt. 

118. Halmstad—Bolmens järnväg. 

Påförd ballast 1,260 kbm. 
Upprensade diken 1,200 ni. 
Utbytta syllar 16,630 st. 
Omsatt eller nysått stängsel 46,140 m. 
Utbytta grindar 59 st. 

» telegrafstolpar 116 » 
Nylagda spår 235 m. 

Reparationsverkstaden i Halmstad hade tillbyggts; nya gods
magasin uppförts i Mahult och Byholma samt en kolbod vid 
Bygget. Lastbryggor af sten hade anlagts vid Mahult och Elmas. 

Underhållet var mycket godt. 
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Mellersta Blekinge järnväg. 

119 — 121. Sölvesborg—Karlskrona. 

Påförd ballast 19,460 kbm. 
Utbytta syllar 23,060 st. 
Nylagda skenor à 25 kg. för m 2,000 in. spår. 

» spår 1,140 m. 
Nysått stäugselmur 1,250 » 

Nytt godsmagasin både uppförts vid Mörrum, och Sand
bäcks stationshus ombyggts. 2 personboggivagnar och 31 gods
vagnar hade anskaffats. 

Enär höglyftning af spåret kort före besiktningen ägt rum, 
var banans öfverbyggnad ännu ej i fullt tillfredsställande skick. 
Vidare anmärktes, att järnvägens framdragande genom städerna 
Sölvesborg, Ronneby och framför allt Karlshamn vore anord-
nadt på ett i flera afseenden otillfredsställande sätt. 

122. Bredåkra—Tingsryds järnväg. 

Påförd ballast 2,400 kbm. 
Utbytta syllar 13,590 st. 

Vid Backaryds, Hensmåla och Hallabro stationer hade an
lagts plattformer ii 40 m., vid de båda förstnämnda af sten och 
vid den sista af trä. 

Inga väsentliga anmärkningar framställdes mot underhållet. 

123. Växjö—Tingsryds järnväg. 

Upprensade diken 400 lm. 
Utbytta syllar 13,580 st. 
Omsatt stängsel omkring 4,000 lm. 

Vid Ingelstad hade anlagts en 40 ni. lång mellanplattform. 
Underhållet var i det hela oklanderligt. 

124. Hönshylte—Kvarnamåla järnväg. 

Utbytta syllar 500 st. 

Underhållet var anmärkningsfritt. 

125, 126. Östra Blekinge (Gullbärna—Torsås) och Torsås— 
Bergkvara järnvägar. 

Påförd ballast 1,800 kbm. 
Utbytta syllar 9,430 st. 

» stängselstolpar 1,150 » 
Nysått stängselmur 700 m. 

Spårsystemen hade förlängts vid Bergkvara, Norra Tångs 
och Dynekärrs stationer. En banvaktsstuga var uppförd å linjen 
Torsås—Bergkvara. 

127. Vattjom—Mat fors—Ljunga älfs järnväg. 

Påförd ballast 600 kbm. 
Utgräfd frostförande jord 84 » 
Utbytta syllar 810 st. 

» järn- mot stålskenor 27 » 
» grindar 4 » 

Omsatt stängsel 800 m. 
Det anmärktes, att en del dikesrensning syntes erforderlig, 

samt att nya spärrbommar borde anbringas vid spårets ändpunkt. 

Banor med 0 -891 m. spårvidd. 

128, 129. Växjö—Klafreströms och Klafreström—Asheda 
järnvägar. 

Påförd ballast 2,030 kbm. 
Utbytta syllar 6,730 st. 
Upprensade diken 11,420 lm. 
Omsatt stängsel 11,000 » 
Nylagda stålskenor à 17"2 kg 565 m. spår. 

Å Evedals och Norrgårda stationer hade spårsystemen blif-
vit utvidgade. Vid Växjö var en ny vagnvåg nedlagd. 10 st. 
NN-vagnar hade anskaffats. 

Öfverbyggnaden till bron vid Rottne kvarn syntes vara i 
behof af förstärkning. I öfrigt gjordes inga väsentliga anmärk
ningar mot underhållet. 

130. Falkenbergs järnväg. 

Falkenberg—Holtsljunga. 

Påförd ballast 300 vagnslaster. 
Utbytta syllar 12,030 st. 

Nylagda spår 

vid Brunarp 40 m. 
» Fridhemsberg... 32 » 
» Röinge 36 » 
» Ätrafors 62 » 

Det anmärktes, att skarfskrufningen å en del af linjen 
behöfde tillses, samt att hastighetsmätare borde anbringas på 
lokomotiven, så att ej de tillåtna hastigheterna öfverskredes. 

131. Holtsljunga—Limmared. 

Denna bana öppnades i april för allmän tra6k. 

132. Kalmar—Torsås järnväg. 

Upprensade diken 4,275 lm. 
Utbytta syllar 7,590 st. 
Omsatt stängsel 2,630 ni. 
Vid Vassmolösa hade spårsystemet ökats med sammanlagdt 

280 m. En personplattform af trä, 36'5 m. lång, var anlagd 
vid Hossmo. 

Kalmar läns östra järnväg. 

133. Kalmar—Berga. 

Upprensade diken 17,400 m. 
Utbytta syllar 13,440 st. 

» telegrafstolpar 101 » 
Omsatt stängsel 2,050 m. 

A 6,940 m. bana hade utgräfningar till förekommande af 
frostknölar verkställts. 

Sandbäckshult, föreningsstationen för Kalmar—Berga och 
Mönsterås—Asheda järnvägar, hade blifvit färdigbyggd, hvarvid 
å den senare banans bekostnad utförts: spårutläggning 1,765 m. ; 
lastkaj 30 m. ; stenplattform 40 m.; nytt stationshus af trä i 
två våningar jämte ekonomihus m. ni.; signaler och växelför-
reglingar. 

4 täckta godsvagnar voro anskaffade. 
Banan var — liksom den föregående — synnerligen väl 

underhållen. 



BESIKTNINGAR Å ENSKILDA JÄRNVÄGAR. 71 

134. Hvetlanda—Såfsjö järnväg. 

Utbytta syllar 5,500 st. 
» telegrafstolpar 64 » 

Nysått eller omsatt stängsel 1,650 m. 
Nylagda spår (Landsbro) 55 » 

Bron öfver Gröpplebäcken hade förstärkts med ytterligare 
två helvalsade I-balkar. 

Underhållet gar" ej anledning till anmärkning. 

135. Mönsterås—Asheda järnväg. 

Delen Mönsterås—Sandbåckshult. 

Underhållet af denna bandel befanns anmärkningsfritt. 

136. Uddagården—Falköpings järnvåg. 

Utbytta syllar 1,870 st. 
Nylagda skenor a 15 kg. för m 2,500 m. spår. 

» växlar 7 st. 
Underhållet kunde, med hänsyn till att järnvägen endast 

användes för godstrafik — betecknas såsom tillfredsställande. 

137. Hjo—Stenstorps järnväg med bibanor. 

Påförd ballast 2,800 kbm. 
Utbytta syllar 9,650 st. 
Nysått stängsel omkring 6,000 m. 
Nylagda skenor ä 17-4 kg 50 ton. 
Öfverallt i hufvudspåret, utom vid Tidaholm, hade de gamla 

»stumma» växlarna utbytts mot nya tungväxlar. 
Banan var väl underhållen. 

138. Sköfde—Axvalls järnväg. 

Denna järnväg öppnades i mars för allmän trafik, 

139. Lidköping—Skara—Stenstorps järnväg. 

Påförd ballast å 2,450 lm. bana. 
Utbytta syllar 11,410 st. 
Upprensade diken 2,000 lm. bana. 
Utbytta stängselpålar 850 st. 

» grindar 15 par. 
Bärbalkarna af trä hade å de broar, där detta ej förut 

skett, ersatts med valsade stålbalkar. Axvalls station hade om
byggts i enlighet med den för Sköfde—Axvalls järnvägs anslut
ning uppgjorda planen. Banan var väl underhållen. 

140. Lidköping—Håkantorps järnväg. 

Utbytta syllar 8,670 st. 
» stängselstolpar 520 » 

Nylagda stålskenor å 17-2 kg 3,000 m. bana. 

Banan var anmärkningsfritt underhållen. 

141. Kinnekullc—Lidköpings järnväg. 

Forshem—Lidköping. 

Utbytta syllar 10,360 st. 
» stängselstolpar 670 » 

Lokomotivstallet i Lidköping hade tillbyggts. 
Banan var mycket väl underhållen. 

142. Mariestad—KinnekuUe järnväg. 
Mariestad—Gössäter med bibana. 

Påförd ballast 80 vagnslaster. 
Utbytta syllar 5,790 st. 

» stängselpålar 980 » 
» telegrafstolpar 12 » 

Banan var väl underhållen. 

143. Mariestad—Moholms järnväg. 

Påförd ballast 97 vagnslaster. 
Utbytta syllar 4,130 st. 

» stängselpålar 1,020 » 
» telegrafstolpar 42 » 

Det anmärktes vid besiktningen, att tvenne broar och en 
vägport ägde för svag öfverbyggnad och borde förstärkas. 

Fågelsta— Vadstena—Ödeshögs järnväg. 
144. Fågelsta—Vadstena. 

145. Vadstena—Ödeshög med hamnspår. 

Utbytta syllar 8,790 st. 

Elektriskt ljus hade inledts på Vadstena bangård. Två 
täckta godsvagnar voro nyanskaffade. 

Det anmärktes, att å en del gamla godsvagnar buffertarna 
sutto lägre än på öfriga vagnar, ett förhållande, hvilket, såsom 
lätt ledande till missöden, borde afhjälpas. I öfrigt gjordes 
vid inspektionen inga väsentliga anmärkningar. 

146. Mellersta Östergötlands järnväg. 

Fågelsta—Linköping. 

Utbytta syllar 14,100 st. 
» stängselpålar 1,730 » 
» telegrafstolpar 5 » 

Hufvudspåret å Statens bangård vid Linköping hade för
längts 40 ni. Vid Klockrike voro de förutvarande grindarna 
ersatta med fållbommar och därstädes hade äfven uppförts en 
bostadslägenhet i två våningar. 

Banan var i godt stånd. 

147—149. Norsholm— Västervik—Hultsfreds järnvägar. 

Hultsfred—Jenny med bibanor. 

Påförd ballast 80 vagnslaster. 
Utbytta syllar 11,500 st. 

» stängselpålar 4,000 » 

Motskenor hade anbragts vid 15 vägöfvergångar, och väg-
broarna vid Spångenäs hade ombyggts. Ny kolbox var upp
förd vid Hvena station. 

Västervik—Åtvidaberg—Bersbo. 

Påförd ballast 530 vagnslaster. 
Utbytta syllar 17,600 st. 

» stängselpålar 6,730 » 
Nylagda stålskenor 200 banmeter. 

En större bergrensning hade ägt rum vid Baggetorp. 33 
st. vägöfvergångar hade försetts med motskenor. Vid Falerum 
var en ny väudskifva nedlagd. 
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Norsholm—Bersbo. 

Påförd ballast 390 vagnslaster. 
Utbytta syllar 9,900 st. 

» stängselstolpar 3,120 » 
Nylagda stålskenor 800 lm. 

Vattenledning hade anlagts till Björsäters vattentorn. Last
spåret vid Ekhults vaktstuga mellan stationerna Höfversby och 
Björsäter var färdigbyggdt. 

Banan var liksom de båda föregående väl underhållen. 

150—152. Norra Östergötlands järnvägar. 

Örebro—Pålsboda. 

Påförd ballast 1,760 kbm. 
Utbytta syllar 1,800 st. 

Dessutom hade 444 kbm. kullersten utförts på linjen mel
lan Kvismaren och Hidingsta såsom skydd för banken mot 
vågslag. 

Pålsboda—Finspång. 

Påförd ballast 2,040 kbm. 
Utbytta syllar 11,930 st. 

» stängselpålar 620 » 
» telegrafstolpar 68 » 

Nylagda stålskenor 56 banm. 

Finspång—Norsholm. 

Påförd ballast, å linjen 6,570 kbm. 
» » å Skärblacka bangård 980 » 

Utbytta syllar 4,760 st. 
» stängselstolpar 120 » 

Nylagda spår, vid Skärblacka 530 m. 
Bankdoseringen utmed sjön Glan hade reparerats och sten

satts. 
Denna järnväg var, i likhet med de båda föregående, an-

märkningsfritt underhållen. 

153. Norrköping—Söderköping- Vikbolandets järnväg. 

Utbytta syllar 6,300 st. 

Stickspåren vid Tingstad, Östra Stenby och Svenneby hade 
omlagts till rundspår. Vid Sörby lastplats hade utlagts ett nytt 
stickspår om 268 m. En banvaktsstuga var uppförd vid Jons
berg och ett godsmagasin nyanlagdt vid Öbnebo. 

De vid föregående besiktning gjorda anmärkningarna rö
rande befintliga skenkrökningar och dålig konstruktion af väx
larna samt beträffande svängbron öfver Göta kanal kvarstodo 
oförändrade. Däremot hade två broar blifvit förstärkta, en 
åtgärd som nu syntes nödvändig äfven för bron öfver Vadsbäcken. 
Då tyngre lokomotiv under senare år anskaffats, ansågs det 
önskvärdt, att banans öfverbyggnad i likhet med hvad redan 
skett å en del af linjen helt och hållet förstärktes genom ökande 
af antalet syllar under hvarje skena. 

154. Ulricehamn—Vartofta järnväg. 

Utbytta syllar 5,780 st. 
» stängselpålar 1,790 » 
» telegrafstolpar 15 » 

Under året hade å sträckan Ulricehamn—Åsarp pågått 
vidlyftiga arbeten för järnvägens utvidgande till normalspårig, 
i och för dess uppgående i Västra Centralbanan. 

155. Uddevalla—Lelångens järnväg. 

Utbytta syllar 20,660 st. 
» stängselstolpar 6,100 » 
» telegrafstolpar 470 » 

2 III-klass personvagnar, 1 packvagn och 10 virkesvagnar 
voro nyanskaffade. 

Mot underhållet anmärktes endast, att en del växlar behöfde 
omjusteras. 

156. Göteborg—Västergötlands järnväg. 

Göteborg—Skara med sidospår Tumleberg—Håkantorp. 

Utbytta syllar 26,790 st. 
> stängselstolpar 3,990 » 

Nylagda spår 

vid Göteborg 435 m. 
» Björboholm 180 » 
» Sjövik 90 » 
> Nossebro 70 » 
» Kvänum 240 » 

I Göteborg hade uppförts ett acetylengasverk för belysning 
af personvagnar. Nytt lokomotivstall var uppfördt i Sollebrunn 
och godsmagasinet i Nossebro tillbyggdt. Ett tender- och ett 
tanklokomotiv samt 45 godsvagnar hade anskaffats. 

Mot underhållet fanns intet att anmärka. 

157. Skara—Kinnekulle—Vänerns järnväg. 

Skara—Gössäter med hamnspår. 

Utbytta syllar 5,610 st. 
» stängselstolpar 1,900 » 

Ny vändskifva hade inlagts å Gössäters station. 
Mot underhållet var intet väsentligt att erinra. 

158. Karlstad—Munkfors järnväg. 

Delen Deje—Munkfors. 

Vägbron vid Munkfors hade fullbordats. Hela spåret hade, 
efter färdigbyggande af delen Karlstad—Deje, blifvit justeradt. 

Delen Karlstad—Deje. 

Denna bandel öppnades i februari för allmän trafik. 

159. Filipstads Norra Bergslags järnväg. 

Filipstad—Nordmark. 

Utbytta syllar 3,610 st. 
» telegrafstolpar 9 » 

Nylagda stålskenor à 17-2 kg 705 lm. 

En 20-tons vagnvåg var inlagd vid Finnmossen. 
Å broarna vid Pilipstad, Nordmark och Sandsjöälfven hade 

nödigt expansionsrum för öfverbyggnaden beredts. 
Mot underhållet anmärktes, att grusmängden å vissa delar 

af linjen vore något knapp. 
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160. Nordmark—Klarälfvems järnväg. 
Nordmark—Edébäck med bibanor. 

Utbjtta syllar 18,020 st. 
» telegrafstolpar 77 » 

Qmsatt stängsel 5,380 m. 
Nylagda växlar med korsningar 25 st. 

» stålskenor å 20 kg 740 m. spår. 
> » å 17-2 kg. 9,110 m. 

Bron vid Danimossen hade höjts med ett 2-fots skift. 

161. Björndalsbron—Munkfors järnväg. 
Påförd ballast 5,160 kbm. 

162. Askersund—Skyllberg—Lerbäcks järnväg. 

Påförd ballast 380 kbm. 
Inlagda syllar 6,340 st. 
Utbytta stängselstolpar 780 » 
Nylagda skenor å 17 kg. för m 130 lm. 

Syllafståndet från, midt till midt hade förändrats från 0'8 
till 0-6 m. 

Banans underhåll var anmärkningsfritt. 

Stockholm—Rimbo järnvägar. 
163. Stockholm - Rimbo. 
164. Djursholm—Ösby. 

165. Kohags viken—Ösby, delen Kohagsviken—Svalnäs. 

Påförd ballast 3,000 kbm. 
Upprensade diken 2,500 m. 
Utbytta syllar 9,760 st. 

» stängselstolpar 3,000 » 
» grindar 20 » 
» eller nylagda växlar 19 » 

Nylagda stålskenor ä 22s kg 9,500 lm. 
» spår på bangårdar 1,390 m. 

En ny vändskifva hade nedlagts vid Stockholms Östra och 
en 35 m. lång lastkaj af huggen granit vid Vallentuna. Vid 
sistnämnda station var äfven ett nytt godsmagasin uppfördt. 

Å den för elektrisk drift utrustade ljnjen hade 9 stolpar, 
300 st. skenförbindningar och 500 m. kontakttråd utbytts. 

A Stocksundsbron hade på förekommen anledning verk
ställts särskilda undersökningar, och syntes densamma tillfreds
ställa trafiksäkerhetens fordringar. 

166. Näsby—Åkers Berga jämoäg. 

Upprensade diken 1,300 m. 
Utbytta syllar 1,600 st. 

» stäugselstolpar 650 » 

Västra landfästet till bron vid Åkers Berga hade förank
rats. Luxlampor voro uppsatta vid Rydbo och Runö. 

Underhållet var anmärkningsfritt. 

167. Rimbo—Sunds järnväg. 

Påförd ballast 170 kbm. 
Upprensade dikeu 800 m. 
Utbytta syllar 3,200 st. 

» stängselstolpar 2,210 » 
Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens berättelse 1904. 

Vid Häfverö Snnd hade lokomotivstallet tillbyggts och en 
ny, 12 ni. vändskifva inlagts. Luxbelysning var anordnad vid 
flera stationer. 

168. Uppsala—Länna järnväg. 

Påförd ballast 810 kbm. 
Utbytta syllar 5,000 st. 
Omsatt stängsel 3,480 lm. 

Kolboxen vid Länna hade blifvit ombyggd. 

169. Länna—Norrtälje järnväg. 
Påförd ballast 2,020 kbm. 
Upprensade diken 1,280 lm. 
Utbytta syllar 9,510 st. 
Omsatt stängsel 10,850 lm. 

A en öppen trumma i närheten af Faringe station hade 
nedlagts järnbalkar. 

170. Dannemora—Hargs järnväg med bibana. 

Påförd ballast 650 kbm. 
Utbytta syllar 8,660 st. 

» järnskenor 250 » 
Nylagda stålskenor a 17-2 kg. 2,940 banmeter. 
A 4 st. mindre broar hade träbalkarna ersatts med göt-

järnsbalkar. 
Vid besiktningen anmärktes, att några skenor å Danne

mora station behöfde utbytas. 

Gottlands järnvägar. 
171. Visby—Tingstäde och 

172. Visby—Hafdhem. 
Påförd ballast 5,500 kbm. 
Utbytta syllar 14,150 st. 

» skenor 30,740 m. 
» stängselpålar 2,700 st. 
» telegrafstolpar 102 » 

Underhållet var anmärkningsfritt. 

173. Visby—Visborgs slätts järnväg. 

Denna bana öppnades i juni för allmän trafik. 

174. Klintehamn—Roma järnväg. 

Vid inspektionen anmärktes endast, att klotsarna i spår
växlarna voro för höga och borde ändras. 

175. Slite — Roma järnväg. 

En personplattform af trä hade anlagts vid Boge och ett 
godsmagasin uppförts vid Tule. 

176. Ronehamn—Hemse järnväg. 

Banau har under året blifvit afsynad samt öppnad äfven 
för persontrafik. 

177. Näs—Morshyttans järnväg. 

Utbytta syllar 1,710 st. 
» växelkorsningar 5 » 
» stängselstolpar 194 » 

10 



74 BESIKTNINGAR Å ENSKILDA JÄRNVÄGAR. 

Dubbelspikning hade verkställts i 19 kurvor om samman-
lagdt 2,050 m. spår. Nya I-balkar af stål hade nedlagts öfver 
den öppna trumman vid Västanhede; tvenne andra trummor 
hade ommurats i cementbruk. 

Ingen väsentlig anmärkning gjordes mot underhållet. 

178. Långshyttan—Byvalla järnväg. 

Påförd ballast 1,220 kbm. 
Upprensade diken 2,630 lm. 
Utbytta syllar 6,330 st. 
Nylagda skenor à 19-8 kg 160 ton. 
Omsatt stängsel 9,960 m. 

Utgräfning af kälskjutande jord hade verkställts å 118 m. 
bana. Vid Byvalla hade anlagts en ny lastkaj af 77 m. längd 
och vid Långshyttan en vagnvåg. Ett stickspår af omkring 75 
m. längd var utlagdt från Hafstjärn, 13 km. från Långshyttan. 

10 st. NN-vagnar och 2 9-vagnar hade anskaffats. 
Klotsningen i kurvorna behöfde förbättras. 

179. Dala—Ockelbo järnväg. 

Linghed— Ockelbo. 

Påförd ballast 180 kbm. 
Utbytta syllar 17,600 st. 
Nylagda stålskenor à 19'87 kg 5,100 lm. spår. 

» spår (Rysjön) 170 m. 

Vid besiktningen anmärktes, att å sträckan Vintjärn— 
Linghed spåret på ett par ställen i skarpa kurvor låg mindre 
nöjaktigt, samt att mellan Ockelbo och Jädraås någon ballast
förstärkning erfordrades. 

180. Ockelbo—Norrsundets järnväg. 

Påförd ballast 320 kbm. 
Utbytta syllar 11,740 st. 

Utgräfning af kälskjutande jord hade verkställts å 270 
m. bana. 

Anmärkning gjordes mot den särdeles dåliga beskaffen
heten af den å banan använda ballasten, och ansågs det oafvis-
ligen nödvändigt att anskaffa bättre material för ballasteringen. 
Äfvenså var krönbredden flerstädes för ringa. 

181. Hudiksvall—Bergsjö järnväg. 

Påförd ballast 534 kbm. 
Utbytta syllar 15,320 st. 

> stängselstolpar 1,560 » 

Vid Hudiksvalls Central hade uppsatts en vattenkastare. 
Någon utgräfning af kälskjutande jord hade ej ägt rum, 

hvilket dock syntes tämligen nödvändigt, helst som grusmäng
den var skäligen knapp. Rensning af vattenafledningar och 
diken var äfvenledes erforderlig. 

Banor med 0.802 m. spårvidd. 

182. Bredsjö—Degerfors järnväg. 

Påförd ballast 300 vagnslaster. 
Upprensade diken 2,490 m. 
Utbytta syllar 10,050 st. 
Nylagda stålskenor à 21 kg 500 lm. spår. 

Utbytta telegrafstolpar 122 st. 
Omsatt stängsel 6,970 m. 
Vid Röd bergets hållplats hade anbragts en stoppbom öfver 

spåret och vid Skrikarhyttan uppsatts skifsignal och växel-
förregling. 

Säfsnäs järnväg. 

183. Hörken—Annefors. 

Påförd ballast 440 vagnslaster. 
Upprensade diken 2,480 m. 
Utbytta syllar 7,480 st. 
Nylagda stålskenor à 17-2 kg 3,120 lm. spår. 
Nytt vattentorn var uppiordt vid Gravendal. 
Vid inspektionen anmärktes, att kurvklotsning och dub

belspikning borde ske samt att de å sträckan Strömsdal— 
Gravendal kvarliggande gamla skenorna om 11-8 kg. för m. 
borde utbytas. 

Banor med 0.600 m. spårvidd. 

184. Helsingborg—Råå järnväg med bibana. 

Påförd ballast 120 kbm. 
Korsningen i Helsingborg med Landskrona—Helsingborgs 

järnväg befanns anordnad på mindre tillfredsställande sätt. 

185. Nettraby—Alnaryds järnväg. 

Påförd ballast 75 vagnslaster. 
Utbytta syllar 3,230 st. 

» stängselstolpar 700 > 

Vid Björkeryd hade uppförts ett godsmagasin. Inga afse-
värda anmärkningar framställdes mot underhållet. 

Kosta järnväg. 

186. Kosta—Lessebo och Kosta—Målerås. 

Påförd ballast 110 vagnslaster. 
Utbytta syllar 5,480 st. 
Omsatt stängsel 2,000 m. 
Det anmärktes, att i Kosta anknytningen af Glasbruks

spåret till stationens spårsystem ej vore på ett nöjaktigt sätt 
anordnad. 

Jönköping—Gripenbergs järnväg. 

187. Jönköping—Vireda. 

Påförd ballast 360 kbm. 
Utbytta syllar 10,648 st. 
Nytt stationshus hade uppförts vid Gisebo. Mekaniska 

vägbommar voro uppsatta öfver Odengatan i Jönköping. 6 nya 
godsvagnar voro anskaffade. 

Det anmärktes, att spåret ej låg fullt tillfredsställande, 
framför allt mellan Jönköping och Gisebo. 

Stafsjö järnväg. 
188. Kolmården—Öfre Vira. 

Inredningen af samtliga husbyggnader vid Kolmårdens 
station hade fullbordats och ett nytt vagnsskjul uppförts vid 
Stafsjö. Öfriga kompletteringsarbeten hade till större delen 
utförts. 



BESIKTNINGAR Å ENSKILDA JÄRNVÄGAR. 75 

189. Munkedal—Skree järnväg. 

Påförd ballast 20 vagnslaster. 
Utbytta syllar 830 st. 

Föreningsspåret med statsbanan var fullbordadt. 
Anläggning af strandskoniug mot Munkedalsälfven samt 

en del bergrensningar syntes erforderliga. 

b) Under byggnad varande. 

Banor med 1·435 m. spårvidd. 

1. Lund—Befvinge järnvåg. 

Terrasseringsarbetet var i det allra närmaste afslutadt. 
3 broar och 20 stentrummor voro färdigbyggda. Linjen var 
skenlagd och till större delen fullgrusad; stationsspåren under 
arbete. Stängslet var i det närmaste färdigt och telegrafled
ning uppsatt. De flesta stationshus och banvaktsstugor voro 
dels uppförda, dels under uppförande. 

2. Kjäflinge—Sjöbo järnvåg. 

Omkring 37' 5 km. af hufvudspåret ocb 3'5 km. af stick
spåret till övedsklosters stenbrott voro färdigterrasserade. Om-
gräfningen af ån vid Örtofta pågick och ungefär 12,000 kbm. 
jord hade där utgräfts. 7 st. hvälfda stenbroar och 15 sten-
trummor samt de flesta betong- och rörtrummor voro lagda. 
Omkring 19 km. voro skenlagda och häraf 7 km. grusade, 
hvarjämte 18 km. stängsel uppsatts; allt å sträckan Örtofta— 
Harlösa. Vägbron vid Övedskloster var färdigbyggd. 

3. Bjärka -Åtvidabergs järnväg. 

Af banans 18·2 km. voro omkring 14 km. färdigterrasserade. 
Alla trummor (39 st.), 2 broar samt grunden till stationshuset 
vid Mormorsgrufvan voro färdigmurade. 

4. Falköping—Landeryds järnväg (Västra Centralbanan). 

Terrasseringen var fullbordad å 91 km., däraf nästan hela 
den med Ulricehamns järnväg gemensamma sträckan. Af enkla 
trummor hade lagts 1,930 och af dubbeltrummor sammaulagdt 
38 sträckmeter. 12 broar voro fullbordade med afseende på 
stenarbetena, vid 2 audra pågick uppmuming af landfästena och 
å bron öfver Österån vid Landeryd var öfverbyggnaden under 
uppsättning. Ett flertal bangårdar voro delvis terrasserade; 
lastkaj och personplattform hade uppsatts vid Sjötofta, Mån
stads och Marbäcks stationer, lastkaj äfven vid Vegby. 

5. Enköping -Heby—Rnnhällens järnväg. 

Omkring 30 km. bana med tillhörande trummor voro färdig
terrasserade. Stängseluppsättning och skenläggning hade på
börjats. En del broarbeten voro utförda. 

6. Gäfle—Dala järnvägs parallellspår mellan Gäfle och 
Hagaström. 

Arbetena å spåret hade under året bringats till afslutning. 

7. Gäfle—Fredriksskans järnvåg. 

Terrasseringsarbetena å hela banken ända ut till hamn
planen voro utförda och alla kajbyggnader afslutade. Sten
arbetena för svängbron vid km. O217 voro fullbordade och 
broöfverbyggnaden uppsatt samt landfästena till den fasta bron 
vid km. 1-4 8 6 färdiga. Skenläggning och undergrasning på-
gingo och hade nått till km. 0-8 00. 

8. Delen Repbäcken—Björbo af Falun—Repbäcken—Björbo 
järnväg (Falun—Västerdalarne). 

Terrasseringen hade fortskridit så långt, att hela linjen 
var klar för skenläggning. Stenarbetena för broar, trummor 
och vägportar voro fullbordade och samtliga öfverbyggnader 
färdiga till uppsättning. Omkring 20 km. hade helt och hållet 
eller i det närmaste fullgrusats. Skenläggning och stängsel
uppsättning hade fortskridit till km. 56-5. Stationshusen voro 
vid Bodarne och Molkfjärd färdiga; vid Dala—Flöda under tak. 
Åtskilliga banvaktsstugor hade uppförts. 

9. Delen Vansbro—Björbo af Vansbro—Ludvika—Ängels
bergs järnväg. 

A denna bandel hade inga andra arbeten utförts än grund
läggning samt grusning af tre skift för bron öfver Mejdan 
nära Björbo. 

10. Delen Granskår—Flaket af spåret Söderhamns Västra— 
Granska}—Flaket. 

Arbetet å denna bana kontrolleras af Styrelsen för Statens 
järnvägar. 

11. Orsa—Svegs järnväg. 

På grund af ekonomiska svårigheter har under större delen 
af år 1904 arbetet å denna bana måst inställas. 

Banor med 0"89i m. spårvidd. 

12. Delen Asheda—Sandbåckshult af Mönsterås—Åsheda 
järnväg. 

Arbetena hade hufvudsakligen bedrifvits mellan Sand-
bäckshults och Alsterbro stationer, å hvilken sträcka terrasse
ringsarbetena i det närmaste voro fullbordade, brobyggnaderna 
utförda, grusningen till större delen afslutad och spåret utlagdt 

13. Hvetlanda—Mål illa järnväg. 

Terrasseringsarbetet hade utförts å en sträcka af 14-9 km 
och 47 trummor lagts. Bron öfver Ämån vid Byestad var 
grundlagd och till hälften uppmurad, bron vid Ljungby på
börjad. 

14. Vimmerby—Spångenås järnväg. 

Terrasseringsarbetena voro afslutade och trummorna färdig
byggda å sträckorna km. 0—4-5 och 13 — 15. Skenläggning var 
utförd å sträckan km. 0—3 samt grusning därstädes påbörjad. 
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15. Valdemarsvik—Söderköpings järnväg. 

Omkring 28 km. af banan voro fårdigplanerade och 590 m. 
trumbyggnader utförda. En kulvert, två vägportar och tre 
broar voro färdiga, öfriga broar under arbete. Nära 9 km. 
stängsel hade uppsatts och 6·5 km. bana skenlagts samt i det 
närmaste fårdiggrusats. 

16. Kimstad—Norrköpings järnväg. 

11·5 km. hade planerats och trummorna å denna sträcka 
utförts. En bro och en vägport voro färdigbyggda. Omkring 
8-5 km. af banan voro grusade till 2/3 af ballasthöjden samt 

skenlagda. Stängsel hade uppsatts på en sträcka af 8 km. 
samt grundläggning påbörjats för en del husbyggnader. 

Banor med 0.600 m. spårvidd. 

17. Alnaryd—Eringsboda järnväg. 

Af terrasseringsarbetena återstodo, utom komplettering af 
banken, tämligen omfattande stenskoniugar och utfyllningar. 
Däremot var hela linjen grusad och skenlagd, hvarjämte trum-
och brobyggnader utförts, stängsel och telegrafledning uppsatts 
samt behöfliga husbyggnader till större delen fullbordats. 

Stockholm den 1 November 1905. 

U n d e r d å n i g s t : 

FRIDOLF WIJNBLADH. 

B. STAFSING. O. EKDAHL. P. H. HEDENBLAD. 
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T a b . 1. 

Omlagda, förbättrade eller nyanlagda vägar, som från och med år 1841 till och med år 1904 
åtnjutit understöd af allmänna medel. 



78 

T a b . 2. 

Beräknad kostnad och beviljadt statsanslag i medeltal för en meter omlagd eller nyanlagd väg 
under nedanstående fem år. 



79 

T a b . 3. 

Sammandrag öfver vattenaftappnings- och utdikningsarbeten, som från och med år 1841 till och med år 1904 
åtnjutit understöd af allmänna medel. 



80 

T a b . 4. 

Beräknad kostnad och beviljadt statsbidrag i medeltal för en hektar förbättrad eller nyvunnen jord 
under nedanstående fem år. 





82 Tab. 
Förteckning på de statsunderstöd, som från och med år 1841 till och med år 1904 blifvit 



5. 83 
till allmänna väg- och vattenbyggnader anvisade, dels såsom anslag, dels såsom lån. 





85 

T a b . 6. 

Odling och jordförbättring, afsedd att vinnas genom de arbetsföretag, som från och med år 1884 till och med 
år 1904 erhållit understöd från odlingslånefonden. 



86 

T a b . 

Enskilda järnvägar, som vid 1904 års 



87 

7. 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 



88 
T a b . 7. 

Enskilda järnvägar, som vid 1904 års 



89 
(Forts.). 

utgång- äro öppnade för allmän trafik. 



90 
Tab . 7. 

Enskilda järnvägar, som vid 1904 års 



91 
(Forts.). 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 



92 
Tab . 7. 

Enskilda järnvägar, som vid 1904 års 



93 
(Forts.). 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 



94 
Tab . 7. 

Enskilda järnvägar, som vid 1904 års 



95 
(Forts.). 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 



96 
T a b . 7. 

Enskilda järnvägar, som vid 1904 års 



97 
(Forts.). 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 



98 
T a b . 7. 

Enskilda järnvägar, som vid 1904 års 



99 
(Forts.). 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 



100 
Tab. 7. 

Enskilda järnvägar, som vid 1904 års 



101 
(Forts.). 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 



102 

T a b . 8. 

Koncessionerade lokomotivbanor, dels under byggnad, dels ännu ej påbörjade vid 1904 års slut. 



103 

T a b . 9. 

Förteckning å enskilda järnvägar, som numera blifvit af staten inköpta, ersatta af andra järnvägar 
eller upphört att trafikeras. 



104 

T a b . 9 (forts.). 

Förteckning å enskilda järnvägar, som numera blifvit af staten inköpta, ersatta af andra järnvägar 
eller upphört att trafikeras. 



105 

T a b . 10. 

Öfversikt af koncessionerade järnbanor vid 1904 års slut med hänsyn till spårvidd, antal, längd, 
rullande materiel samt tilldelade statsunderstöd. 



106 T a b . 
Spårvidd och längd af för trafik öppnade, koncessionerade 



11 . 107 
enskilda järnvägar vid 1904 års slut, länsvis. 



Spårvidd och längd af för trafik öppnade, koncessionerade 
108 T a b . 



11. (Forts.) 109 
enskilda järnvägar vid 1904 års slut, länsvis. 



110 
T a b . 

Spårvidd och längd af för trafik öppnade, koncessionerade 



111 

11. (Forts.) 

enskilda järnvägar vid 1904 års slut, länsvis. 



112 
Tab. 

Spårvidd och längd af för trafik öppnade, koncessionerade-



113 
11. (Forts.) 

enskilda järnvägrar vid 1904 års slut, länsvis. 



114 

T a b . 

Spårvidd och längd af koncessionerade enskilda järnvägar dels 



115 

12. 

under byggnad, dels ännu icke påbörjade vid 1904 års slut, länsvis. 
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