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Till KONUNGEN! 

Jämlikt föreskrift uti nådiga instruktionen för Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen den 8 december 1899 får Styrelsen härmed 
afgifva underdånig berättelse om allt, som i afseende å sådana allmänna arbeten, hvarom uti § 1 af samma instruktion sägs, 
blifvit under år 1905 i riket utfördt eller vid förrättade inspektioner förekommit; och får Styrelsen därvid lämna redogörelse 
under följande särskilda afdeluingar, nämligen : 

Styrelsen, 
Väganläggningar och vägförbättringar, 
Hamn- och brobyggnader samt vattenkommunikationer, 
Sjösänkningar och andra vattenaftappningsf"öretag, 
Enskilda järnvägar, af sedda för allmän trafik. 
Diverse arbeten samt 
Medelsförvaltningen. 

Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens berättelse 1,905. 1 



2 STYRELSEN. FÖRDELNING AF VÄGBYGGNADSFONDEN. 

Styrelsen. 
Antalet af de år 1905 till Styrelsen inkomna ärenden upp

gick till 3,826 st. och antalet från Styrelsen under samma år 
afgångna skrifvelser till 4,027 st., utvisande vid jämförelse med 
år 1904, då de motsvarande siffrorna voro 3,341 och 3,409, en 
tillökning af 485 st. i de förra och af 618 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. 

Ar 1901 2,684 2,831 
» 1902 2,947 2,824 
» 1903 3,087 3,441 
» 1904 3,341 3,409 
» 1905 3,826 4,027. 

Sedan år 1901 har sålunda antalet inkomna ärenden ökats 
med 1,142 st. och antalet afgångna skrifvelser ökats med 1,196 
st. eller i procenttal respektive 42-58 och 42-24 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 1905 hafva för allmänna arbeten nedannämnda 
belopp varit ställda till Eders Kungl. Maj:ts förfogande, näm
ligen för: 

A. Väganläggningar och vägförbättringar. 

l: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 2 juni, den 16 juni, den 3 november och 
den 30 december 1905 täckts fördela mellan nedannämnda 
väganläggningar och vägförbättringar, nämligen: 
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4 FÖRDELNING AF VÄGBYGGNADSFONDEN. 

Om härifrån räknas fullbordande af väganläggning mellan 
Tärna kyrka och sjön Öfver-Uman och mellan Stora Unie-
vattnet och riksgränsen mot Norge i Västerbottens län, ° 
hvilket företag hela kostnaden bestrides af statsmedel, utgo1 

statsbidraget 66-53 procent af det beräknade kostnadsbelopp 
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B. Hamn- och brobyggnader samt vatten-
kommunikationer. 

2:o) För understödjande af brobyggnader och företrädes
vis mindre hamnbyggnader samt upprensning af åar och far-
Uder ett anslag af 300,000 kronor, som genom Eders Kungl. 
Maj:ts beslut af den 31 december 1904 samt den 2 juni och 
28 juli 1905 tilldelats nedanstående arbetsföretag, nämligen: 

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 13 och 26 april samt den 6 september, den 24 novem
ber och den 30 december 1905 täckts anvisa nedannämnda låne
bidrag, nämligen: 

Om påbörjande af farled från Marieholm till Hillerstorp i 
Jönköpings län, förbättring af Färjestadens hamn å Oland samt 
ordnande af ångbåtsfarled från Luleå stad till Viby bro, Norr
bottens län, frånräknas, emedan endast en del af statsanslaget 
till desamma blifvit anvisad, uppgår statsbidragen för dessa 
arbeten i medeltal till 66'6 0 procent af de beräknade kost
naderna. 
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FÖRDELNING AF ODLINGSLÅNEFONDEN SAMT FROSTFONDEN. 

4:o) För understödjande medelst anslag utan dterbetal-
ningsskyldighet af sådana myrutdikningar och vattenaflednin-
gar, hvilkas ändamål är att minska frostländigheten för när
liggande bygd, ett belopp af 500,000 kronor, som enligt Eders 
Kungl. Maj:ts beslut af den 31 december 1904 samt den 26 
april, 15 juli, 6 september och den 30 december 1905 fördelats 
mellan nedannämnda företag, nämligen: 

7 

Den beräknade kostnaden för torrläggningen uppgår till i 
medeltal 183-6 4 kronor per hektar, hvaraf såsom lån erhållits 
i medeltal 131-19 kronor per hektar, motsvarande 71-44 pro
cent af den beräknade kostnaden. 
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10 FÖRDELNING AF FROSTFONDEN. LÅN TILL JÄRNVÄGSANLÄGGNINGAR. 

Om härifrån räknas utdikning inom Näsets och Lögdens 
byar i Jämtlands län samt Bovikens by i Västerbottens län, 
hvilka företag jämväl erhållit understöd från 1904, resp. 1897 
års fonder, befinnes, att dikningskostnaden i medeltal beräknats 
till 97-4 9 kronor per hektar och att i statsbidrag anvisats i 
medeltal 47-4 5 kronor per hektar eller 48-67 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 Kungl. Maj-.ts disposition att utgå med 1,500,000 
kronor för hvart och ett af åren 1902—1906, har Eders Kungl. 
Maj:t intill 1905 års slut tilldelat nedanstående järnvägar lån 
till följande belopp: 

Härjämte har Eders Kungl. Maj:t under år 1902 for 

Malung—Limedsforsens järnväg beviljat ett lån af 300,000 kro
nor ur Handels- och Sjöfartsfonden. 

För Borgholm—Boda järnväg har Eders Kungl. Maj:t, för
utom ofvan angifna län, under år 1905 anvisat ett statsanslag 
utan återbetalningsskyldighet af 175,000 kronor. 

') För Sköfde-Axvalls järnväg har äfven af 1901 års medel b e ^ ! J ^ 
ett belopp af 116,000 kronor. Det af 1902 års medel ursprungligen bevilja 
beloppet var 233,000 kronor, som emellertid under år 1905 nedsatts m 
5,500 kronor. n„,tid 

2) Ursprungligen beviljade beloppet var 1,200,000 kronor, som emelier 
senare nedsatts med 8,000 kronor. . h e , 

3; För Orsa—Svegs järnväg har äfven af 1897—1901 års lånefond v 
viljats ett sedermera till 1,838,000 kronor nedsatt belopp. 
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E. Diverse arbeten. 

Särskildt anvisade medel: 
Till verkställande af år 1905 erforderliga underhållsarbeten 

å Tranebergs, Nockeby och Drottningholms btoar, belägna på 
vägen mellan Stockholm och Drottningholm, genom nådigt be
slut den 3 februari 1905 ett belopp af 7,046 kronor. 

Till iståndsättande af skador å Borstahusens hamn, Malmö
hus län, genom nådigt bref den 17 juni 1904 ett belopp af 
2,960 kronor. 

Till iståndsättande af skador å Ålabodarnas hamn, Malmö
hus län, genom nådigt bref den 17 juni 1904 ett belopp af 
3,300 kronor. 

Till iståndsättande af skador å Vikhögs hamn, Malmöhus 
län, genom nådigt bref den 17 juni 1904 ett belopp af 7,700 kronor. 

Till iståndsättande af skador å Vikens hamn, Malmöhus 
län, genom nådigt bref den 17 juni 1904 ett belopp af 10,000 
kronor. 

Till iståndsättande af skador å Barsebäcks hamn, Malmö
hus län, genom nådigt bref den 17 juni 1904 ett belopp af 
16,900 kronor. 

Till iståndsättande af skador å Arilds hamn, Malmöhus län, 
genom nådigt bref den 17 juni 1904 ett belopp af 1,540 kronor. 

Till iståndsättande af skador å Kyrkbänkens hamn, Malmö
hus län, genom nådigt bref den 17 juni 1904 ett belopp af 
1,000 kronor. 

Till iståndsättande af skador å Lerhamns hamn, Malmöhus 
län, genom nådigt bref den 17 juni 1904 ett belopp af 3,150 
kronor. 

Till iståndsättande af skador å Nyhamns hamn, Malmöhus 
län, genom nådigt bref den 17 juni 1904 ett belopp af 3,000 kronor. 

Till utvidgning och fördjupning af Albrektssunds kanal, 
Göteborgs och Bohus län, genom nådigt bref den 11 november 
1904 ett belopp af 91,000 kronor. 

Till iståndsättande af skador å Lerbergets hamn, Malmö
hus län, genom nådigt bref den 31 december 1904 ett belopp 
af 1,500 kronor. 

Till iståndsättande af skador å Mötte hamn, Malmöhus län, 
genom nådigt bref deu 31 december 1904 ett belopp af 21,000 
kronor. 

F. Medelsförvaltningen. 

öfver följande under Styrelsens förvaltning ställda anslag 
får Styrelsen lämna redogörelse: 

a) Anslaget till aflöning åt Styrelsens 
ämbets- och tjänstemän: 

A detta anslag fanns från 
år 1904 en behållning å kr. 

och utgjorde anslaget för 
år 1905 » 

hvaraf utbetalts till aflönin-
gar och tjänstgöringspenningar kr. 

samt till vikariatsersättnin
gar, arfvoden och ersättningar 
till extra biträden » 

hvadan till år 1906 fanns en behållning å kr. 

b) Extra anslaget till förstärkande af 
Styrelsens arbetskrafter. 

Af för detta ändamål genom Eders Kungl, 
Maj:ts nådiga bref den 11 november 1904 an
visade kr. 

utbetaltes under år 1904... kr. 2,358: 5o 
och under 1905 återstoden » 6,191: 50 , 

c) Reservationsanslaget till expenser för 
allmänna arbeten » 

Af detta anslag täcktes Eders Kungl. Maj:t 
enligt nådigt bref den 27 januari 1905 anvisa 
följande förslagsvis beräknade belopp, nämligen: 

till rese- och inspektions
kostnader kr. 26,400: — 

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

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

"k7~35,000: — 
Under året återburos till 

detta anslag » 41: 85 
och inflöto genom försälj

ning af Styrelsens berättelse... » 41: 4 5 
hvarjämte af Kungl. Kam

marrättens revisionsafdelnings 
anmärkningsmedel hitfördes » 271: 22 » 

Utgifterna för berörda ändamål hafva ut
gjort: 

rese- och inspektionskost
nader kr. 21,337: 91 

expenser i Styrelsen m. m. » 11,310: 32 
inventarier, böcker och tid

skrifter » 2,706: 29 

d) Reservationsanslaget till vägundersök-
ningar 

Från föregående år å detta konto kvar
stående för de särskilda länen anvisade medel 

under året återburna medel 

Enligt Eders Kungl. Maj:ts nådiga bref den 3 mars 1905 
har årets anslag till vägundersökningar inom nedannämnda län 
fördelats sålunda: 

Kronobergs läu. 
Kristianstads 
Malmöhus 
Hallands 
Göteborgs och Bohus 
Alfsborgs 
Värmlands 
Östergötlands 
Jönköpings 
Kalmar 
Skaraborgs 
Stockholms 
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e) Till ålderstillägg åt därtill berättigade ämbets- och 
tjänstemän samt betjänte hafva af därför afsedt anslag ut
betalts kr. 3,100: — 

f) Såsom dyrtidstillägg för år 1905 åt därtill berättigade 
ämbets- och tjänstemän samt betjänte hafva af de utaf samma 
års riksdag förskottsvis beviljade medel utbetalts kr. 829: 9 9 

g) För underhåll af Tranebergs, NocJceby och Drottning
holms broar anvisades genom nådigt beslut den 3 februari 
1905 kr. 7,046: — 
hvaraf dock endast kr. 7,039: 7 8 behöfde för ändamålet 
lyftas. 

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

i) Anläggningen af väg mellan Arvidsjaur och Muskus-
selet i Norrbottens län. 

För detta ändamål anvisade Eders Kungl. Maj:t genom 
nådigt bref den 13 november 1903 kr. 100,000: — 
och hafva därutaf utgifvits: 

under år 1904 kr. 3,236: 95 
och under år 1905 » 69,652: 98 » 72 889: 93 

hvadan en behållning finnes å kr. 27,110: 07 
j) Väddö kanal. 
Behållningen från föregående år utgjorde: 

af kanalkassans medel kr. 603: 15 
Under året hafva influtit: 

Inkomster af tra-

Under år 1905 hafva utgifvits: 

1), m) och n) De för åren 1896, 1899 och 1900 å extra 
stat anvisade anslag till undersökning af mindre hamnar och 
farleder, äfvensom till upprättande af planer för anläggning 
eller ombyggnad af broar, då dylika arbeten icke äro förenade 
med vägföretag. 

A nämnda anslag' har icke någon utbetalning gjorts, hvadan 
behållningarna till år 1906 å anslagen äro desamma som till 
år 1905, eller för 
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u) 1905 års extra anslag för undersökning af mindre 
hamnar och farleder m. m. 

Af detta anslag hafva inga medel lyftats i Statskontoret, 
utan hafva de för ändamålet under år 1905 utgifna kr. 2,448: 86 
af Styrelsen förskjutits. 

v) Utvidgningen af Albrehtsunds kanal. 
För detta ändamål anvisade Eders Kungl. Maj:t genom 

nådigt bref den 11 november 1904 kr. 91,000: — 
Under året utgåfvos kr. 119,823: 93 
och förskötos således af 

Styrelsen » 28,823: 93 
kr. 119,823: 93 119,823: 93 

w) Ombyggnaden af Väddö kanal. 
Behållningen från år 1904 

utgjorde kr. 763: 60 
Under året hafva influtit: 
Från Väddö kanalkassa: 
för försåld muddermateriel » 15,700: — 
Från Eders Kungl. Maj:ts 

befallniugshafvande i Jönkö
pings län: utdelning å Kronans 
fordran i konkurs » 2,385: 60 

för försåld materiel .'. » 1,303: 07 
hvarjämte återdebiterats ... » 654: 39 icr 20,806: 66 
Under året hafva utgifvits : » 9,460: 63 

hvadan en behållning finnes å kr. 11,346: 03 

x) Upprensningen af Kalmar sund. 
Behållningen från år 1904 kr. 11,008: u 

kvarstod oförändrad till år 1906. 
y) Till utgifter för strandskoning vid Ångermanälfven. 
Styrelsens förskott från år 1903 '. kr. 1,572: 69 

kvarstod till år 1906. 
z) Till reparation af fjällstugan vid Strimasund i Tärna 

kapellförsamling, Västerbottens län. 
För detta ändamål anvisade Eders Kungl. Maj:t genom 

nådigt bref den 15 april 1904 kr. 8,700: — 
och hafva däraf under 1905 utgifvits » 6,450: — 

hvadan en behållning finnes å kr. 2,250: — 

å) Extra anslag till vattenståndsobservationer. 
Af det för detta ändamål genom nådigt bref den 17 juni 

1904 anvisade anslag, kr. 4,000, lyftes under 
år 1905 kr. 2,000: — 

och hafva däraf utgifvits » 1,655: 05 

hvadan en behållning uppstått å kr. 344: 95 

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

a) Under år 1905 har Eders Kungl. Maj:t täckts bevilja 
nedanstående järnvägar koncession: „ . . 

m. km. 

Saltholmen—Göteborg 1-435 4-9 
Eskilstuna—Örebro » 81-2 
Gammelstad—Karlsvik » 5a 
Ljungbyholm—Karlslunda 0'89i 19'2 

Transport 110-6 

b) Nedanstående järnvägar hafva under år 1905 erhållit 
Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens tillstånd att öppnas för 
allmän trafik: 

Härförutom har Garpenberg—Fors järnväg, förut öppnad 
för godstrafik, under året öppnats jämväl för persontrafik. 

c) Nedanstående för allmän trafik öppnade järnvägar hafva 
under år 1905 blifvit slutliat afsunade: 

d) Å följande koncessionerade järnvägar har arbetet på
börjats före 1905 års slut: 
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kvarsittande jordstenar måste bortsprängas samt att dikena del
vis behöfde bättre upptagas och slänterna justeras. — Det ut
förda arbetet uppskattades till omkring 60 % af det hela. 

Kristianstads län. 

Omläggning och förbättring af vägen från Köpinge gata 
förbi Köpinge station Ull Lyngby. 

(8.24 km.) 
Å sträckan norr om Efveröd—Åhus järnväg var terrasse

ringen för vägbanan till större delen utförd, dock här och hvar 
ofullständig, då dikning och justering ej voro nöjaktigt verk
ställda. — Trummorna voro lagda. — Hårdgöringsämne var, 
ehuru otillräckligt, utlagdt på några hundra meters längd invid 
Mjö station. 

A den södra sträckan voro terrasserings- och trumbyggnads-
arbetena färdiga. Grundlig efterjustering af diken och slänter 
erfordrades. Makadamisering å denna sträcka var till större 
delen verkställd, dock delvis utan inblandning af bindnings
ämne uti den slagna stenen och delvis i för tunnt lager. 

Bron öfver Mjöån hade ännu ej förändrats, handräcken voro 
ej heller någon städe3 uppsatta. 

Omläggning och förbättring af vägen mellan Mörkavad 
och Oaddaröd inom Degéberga och Hörröds socknar af 
Gärds härads väghållningsdistrikt. 

(4-3i km.) 
Vägbyggnadsarbetet var bortlämnadt på entreprenad. Ter-

rasseringsarbetet var utfördt på en sammanlagd sträcka af något 
öfver 2 km., hvarjämte 14 trummor blifvit lagda, ehuru den 
fastställda planen endast upptog 9. — Det verkställda arbetet, 
mot hvilket icke någon anmärkning framställdes, uppskattades 
till omkring 50 % af det hela. 

Malmöhus län. 

Vtgräfning af den s. k. Jakobsbergsbacken å allmänna 
landsvägen mellan Ystad och Stora Herrestad inom staden 
Ystads område. 

(2-9 6 km.) 
Arbetet, som var anmäldt färdigt till afsyning, befanns 

nöjaktigt utfördt, med undantag af att dikena erfordrade rens
ning från sten och uedslammad jord, att vid östra nedfarten 
från backen öfvergången mellan nya och gamla vägbanan be
höfde bättre utjämnas samt att en af kullersten uppförd, om
kring 30 m. lång stödjemur måste omläggas och förbättras, da 
den i sitt nuvarande skick redan var fallfärdig. 

Hallands län. 

Omläggning af vägen mellan Ollereds bro och Rolfsiorp: 

a) delen mellan Rolfstorp och Nösslinge. 
(11-65 km.) 

b) delen mellan Nösslinge och Ollereds bro. 
(3 - i2 km.) 

Företaget var färdigt och skulle afsyningsbevis med till
styrkan om godkännande utfärdas, så snart räkenskaperna in" 
kommit och underkastats granskning. 

Omläggning af den s. k. Mästockavägen mellan Bökeberg 
och hemmanet Eslared inom Veinge och Knäreds socknar: 

a) delen Bökeberg—Mästocka. 
(5-9i km.) 

e) Å nedanstående koncessiouerade järnvägar har arbete ej 
påbörjats yiå 1905 års slut: 

A. Vägarbeten. 

Södra distriktet. 

Kronobergs län. 

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-i i kra.) 
Arbetet var fullt färdigt och hade de vid föregående in

spektion gjorda anmärkningarna föranledt nöjaktig rättelse. — 
Afsyningsbevis skulle utfärdas, så snart räkenskaperna granskats. 

' Omläggning af bygdevägen från häradsvägen vid Lam-
hults järnvägsstation till vägkorset vid Asa kyrka inom Norr-
vidinge härads väghållningsdistrikt, delen mellan Lamhults 
järnvägsstation och Grissjön. 

(6-4 3 km.) 

Terrasseringen af vägbanan var till allra största delen full
bordad, men erfordrade justering, innan hårdgöringen kunde 
ske, alldenstund vägbanan genom den lifliga och tunga trafik, 
som framgått å vägen, blifvit mycket söuderkörd. — Trum
morna voro lagda. — Det utförda arbetet, mot hvilket i 
hufvudsak intet anmärktes, uppskattades till nära 50 % af 
det hela. 

Omläggning och förbättring af Sandredavägen inom Upp-
vidinge härads väghållningsdistrikt, delen mellan Nottebäcks 
kyrka och Sjösås sockengräns vid Akvarn. 

(2-40 km.) 
Terrasseringen var till största delen fullbordad och alla 

trummor voro lagda. — Mot arbetet anmärktes, att i vägbanan 
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Terrasseringen af vägbanan var i det allra närmaste färdig, 
äfvensa voro de 13 trummorna till större delen lagda. Hård-
göring eller uppsättning af handräcken var ännu ej påbörjad, 
hvartill material dock delvis fram forslats. — Ungefår 50 % af 
arbetet i sin helhet voro utförda och gjordes mot detsamma 
ingen anmärkning. 

b) delen Mästocka—Knäreds sockengräns. 
(3s2 km.) 
Renstakningeu pågick och terrasseringsarbetet var utfördt 

på en kort sträcka uarmast Mästocka. 

Västra distriktet. 

Göteborgs och Bohus län. 

Omläggning och förbättring af vägen mellan Grebbestad 
och Hede i Tanums härad. 

(6-45 km.) 
Arbetet var fullbordadt och vägen indelad med undantag 

af sträckan å ömse sidor af korsningen med Bohuslänska stats
banan vid Sams bryggeri, där arbetet ännu ej påbörjats på 
grund af tvist med statsbanan. 

Anläggning af väg från Långesands lastplats å Rdssö till 
Viks skjutsstation inom Tjärnö och Slcee socknar: 

delen från Långesand till och öfver Valösundet. 
(3-07 km.) 
Den 12 september 1905 besiktigades företaget och befanns, 

att båda landfästena till bron öfver Valösundet ytterligare 
sjunkit något samt fortsatt att skjuta ihop i brons längdrikt
ning. Jämväl bankarna fortforo att sjunka, samtidigt h var
med uppskjutningarna på sidorna ökats. Företaget har därför 
icke kunnat afsynas. 

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

(6-8 7 km.) 
Vid den 20 juli 1905 företagen besiktning befanns, 

att den öfverenskomna grusningen å Ekelöfs område verk
ställts, samt att vägstyrelsen enligt särskild föreskrift låtit 
påföra groft grus å den sandiga sträckan mellan Ekelöfsbacken 
och Lilla Risby. Vägen har sedermera den 5 augusti i veder
börlig ordning blifvit godkänd. 

Omläggning af de på allmänna vägen mellan Strandnorums 
och Ljungskile gästgifvargårdar befintliga backarna Sträfva-
liden samt Korsgårds- och Gamlebergsliderna i Ödsmåls socken. 

(1-38 km.) 
Omläggningen af Sträfvaliden har fullbordats genom järn

vägsstyrelsens försorg i enlighet med den af Kuugl. Maj:t den 
17 februari 1905 fastställda, ändrade planen, men grus var 
ännu icke påfördt i afvaktan på att banans grusning skulle 
taga sin början. Icke heller torde ännu full säkerhet för vä
gens bestånd föreligga, ty den utanför vägen, från närliggande 
järnvägsskärning utf\rllda stenen hade sjunkit och därvid pressat 
upp den lösa blåleran i hafsviken. — Omläggningen af Kors
gårds- och Gamlebergsliderna var fullständigt färdig. 

Anläggning af den mellan höjden vid Hafås och Torp 
belägna delen af väg från Norra Bratteröd till JJtby inom In
lands, Fräkne och Torpa härads väghållningsdistrikt. 

(4-20 km.) 
Å vägen var en sträcka af 2,900 m. under arbete, å h vil

ken samtliga trummor voro lagda. 

Anläggning af väg från Bäckevik till Hunnebo öfver 
Sandbogen, Veijern, Långsvik, Börvik, Backa och ödby samt 
från Hunnebo till allmänna vägen vid Börby med bivägar 
till Hunnebostrand och Vlebergs hamn inom Sotenäs härads 
väghållningsdistrikt: 

delen mellan Hunnebo)jordens strand vid sektion 9/sso 
och Börby, 

(5-i6 km.) 
Terrasseringen hade nyligen påbörjats och anmärktes, att mat

jorden borde fullständigare bortskaffas ur vägbanken än som skett. 
Omläggning af allmänna vägen mellan Svanesund i Långe-

landa socken och Strömsholms skolhus i Morlanda socken: 
delen mellan Toggesta och MollerÖd. 
(4-os km.) 
Vägdelen var fullt färdig och har afsyningsbevis utfärdats 

med tillstyrkan om godkännande. 
Anläggning af väg från Sumpen till Södra Hvalsäng med 

biväg till Kålleröd inom Klöfvedals socken. 
(6-70 km.) 
Terrasseringsarbetet var fullbordadt och alla trummor voro 

lagda. — Första grusningen hade medhunnits, men vägräcke 
var endast å en mindre sträcka uppsatt. — Bivägen till Kålle
röd var lagd i enlighet med af Väg- och Vattenbyggnadssty
relsen medgifven ändring. — Mot arbetet anmärktes, att östra 
backen vid Sumpen i nedre ändan var alltför brant, hvilket 
äfven var förhållandet med backarna vid Kålleröd och Basteröd, 
att ett par uti bäcken mot vägen uppförda stödmurar måste om
byggas i närheten af Östra Långekärr, att ytterligare en trumma 
erfordrades under bivägen till Kålleröd, strax nedom backen, 
att vägdiket, som afleder bäcken från Kyrkefjäll, måste för
djupas under befintlig täckdikning samt stensättas i botten, att 
diket ned mot vägens ändpunkt vid Sumpen borde fortsättas 
med ballastmur samt afslutas medelst en ordentlig trumma 
under vändplanet samt att före sista grusningen vägbanan skulle 
ordentligt afjämnas och alla större stenar undanskaffas frän 
vägytan samt den lösa sträckan mellan Sanna och Långekärr 
förbättras genom bortgräfvande af den lösa sanden och påfö
rande af ordentligt grus. 

Älfsborgs län. 

Anläggning af väg från Karl Gustafs kyrka till läns
gränsen vid Näs. 

(10-09 km.) 
Företaget var fullbordadt och skulle afsyningsbevis utfärdas, 

så snart räkenskaperna afslutats och hunnit granskas. — I an
ledning däraf att en på rustbädd grundlagd trumma i mossen 
vid Vittentjärn sjunkit så att den ej längre erbjöd nödig ge
nomloppsarea, hade föreskrifvits, att däckhallarna skulle aflyftas 
och reserveras för framtida behof samt att trumman skulle på
byggas och däckas med trä, intill dess sig visat, om sjunkningen 
upphörde eller ej. Vägstyrelsen, som tillsvidare komme att 
besörja vägens underhåll, skulle då blifva i tillfälle att vidtaga 
erforderliga åtgärder. 

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

(5-6 0 km.) 
Afsevärda terrasseringsarbeten återstodo på bivägen Långa

red—Skällinge. — Vid besiktningen anmärktes, att flera mindre 
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omotiverade kurvor gjorts vid renstakningen af bivägen, hvilka 
måste rätas, samt att å hufvudvägen dikena borde upprensas 
med föreskrifna mått och grus påföras öfver hela vägens bredd. 
— Vägtrummor borde anläggas under de sidovägar, för hviikas 
framdragande vägdikena nu blifvit igenfyllda. 

Anläggning af väg från Älfsereds sockengräns vid torpet 
Mökåsen till allmänna vägen vid Ellehulla stom i Ellekulla 
socken. 

(7-4 2 km.) 
Terrasseringsarbetet var utfördt till omkring 80 % af det 

hela och voro 12 trummor lagda. — På mossen närmast Elle
kulla hade dyjordsbanken börjat sjunka å en sträcka af ungefår 
100 m., hvarför det syntes nödvändigt att här anbringa bädd 
af trävirke, innan bindjord påfördes. — En träbro med 3 m. 
spann hade ersatts med trumma af fullt tillräcklig sektion. 

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

(9-40 km.) 
De vid besiktningen år 1904 anmärkta bristerna voro af-

hjälpta, och har afsyningsbevis utfärdats. 
Omläggning och förbättring af vissa backar inom Väne 

härad. 
(4-i4 km.) 
Alla backomläggningarna utom den vid Gärdhems kyrka 

voro utan anmärkning fullbordade. — Vägstyrelsen ämnade be
gära indragning af den del af statsanslaget, som belöpte på 
denna backomläggning för att, om tillstånd därtill lämnades, 
på vägkassans bekostnad utföra vägförbättringen på ett mindre 
omfattande sätt, än som fastställda förslaget afser. 

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

(6-4 8 km.) 
Vägarbetet var fullbordadt, och har afsyningsbevis utfärdats. 
Omläggning och förbättring af allmänna landsvägen mellan 

Bångedala kyrka och Mellsjön. 
(3-8 0 km.) 

Vägarbetet var fullbordadt, och har afsyningsbevis med för
ord till godkännande utfärdats. 

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

(4-78 km.) 
Arbetet var fullbordadt, och har afsyningsbevis med till

styrkan om godkännande utfärdats. 
Omläggning af vägen mellan Huluds och Brunns gäst-

gifvargårdar i Tvärreds och Brunns socknar. 
a) delen Hulud—Korsslätt. 
(4-oo km.) 
De anmärkta bristerna sedan föregående år voro delvis af-

hjälpta, men erfordrades, för att afsyningsbevis med tillstyrkan 
om godkännande skulle kunna lämnas, alla dikens upprensning 
till full storlek samt ommurning af de illa och oriktigt lagda 
ändarna för samtliga trummor. 

b) delen Korsslätt—Brunn. 
(8-30 km.) 
Söderifrån hade sammanhängande 5,200 m. väg terrasserats 

och hade å samma sträcka alla behöfiiga trummor blifvit lagda. 
— Före grusningen borde vägdikena rensas och den därur er

hållna jorden påfyllas i vägens midt för erhållande af bombe-
ring och afjämning af vägytan. 

Omläggning af allmänna vägen från hemmanet Siviken 
förbi Hallaklef i Frändefors socken inom Sundals härads 
väghållningsdistrikt. 

(2-2 5 km.) 
Vägsträckan var färdigterrasserad och handräcken voro upp

satta. — En del grus hade äfven framkörts och upplagts i 
södra ändan. — Mot arbetet anmärktes, att ytterligare en 
trumma var behöflig söder om de två, som voro lagda, att nya 
ordentliga änddäckar till nyssnämnda trummor behöfde anskaffas, 
att stenbeklädnaden af bankslänten mot sjön behöfde ordentligt 
iskolas, att vägräckestenarna voro för låga, att vattnet på öfre 
sidan om vägen behöfde afledas till trummorna medelst parallell
diken samt att vägen före grusningen behöfde påfyllas för er
hållande af nödig bombering. 

Anläggning af den inom Kinds härad belägna delen af 
väg mellan Holtsljunga och Öxabäcks kyrkor inom Kinds och 
Marks härads särskilda väghållningsdistrikt. 

(4-57 km.) 
Omkring 1,400 m. väg voro sammanlagdt brutna samt tvä 

trummor lagda. Hvalfbron öfver Floghultsbäcken var färdig. 
Omläggning af Trängshultsliden vid Hillareds järnvägs

station inom Kinds härads väghållningsdistrikt. 
(1-38 km.) 
Vägen var terrasserad och alla trummor voro lagda. — 

En del slagen sten var upplagd utmed sträckan för att till vå
ren användas vid vägbanans hårdgörande. Omkring 80 % af 
det hela voro utförda. 

Anläggning af väg från Länghem till allmänna lands
vägen mellan Asarp och Nothagen vid Björdal inom Länghems 
och Månstads socknar af Kinds härads väghållningsdistrikt. 

(6-80 km.) 
Vägen var färdigterrasserad och alla trummor voro lagda. 

Makadamiseringsarbetet pågick och hade från Björdal räknadt 
sammanhängande 3,400 m. belagts ined ett första lager maka
dam. — Arbetet var utfördt till omkring 75 % af det hela. 

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. 

(21-81 km.) 
b) delen mellan Bocklågan och Thorsby i Fryksände socken. 
(5-7 8 km.) 
Afsyningsbevis hafva utfärdats för båda vägföretagen. 
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. 
(9-19 km.) 
Uppsättning af handräckeslanor återstod att utföra, hvar-

jämte en del mindre brister i terrasseringen borde af hjälpas. 
Omläggning af allmänna vägen från norska gränsen vid 

Medskogen till Bograngen inom Södra Finnskoga socken. 
(9"58 km.) 
Terrasseringsarbetet var i det närmaste fullbordadt och 

grusningen hade påbörjats. 
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Omläggning och förbättring af vägen mellan Larsbäckstorp 
oeh öfverbyn i Hvitsands socken. 

(5-4 9 km.) 
Mot vägarbetet anmärktes, att diken och doseringar ej upp

tagits till föreskrifna mått, att vägbanan var ofullständigt bård-
gjord, att bandräckena voro for klena samt att en trumma be-
höfde utvidgas. 

Omläggning och förbättring af allmänna vägen mellan 
Snårberget inom Nyskoga och Bjurberget inom Södra Finn-
skoga socken. 

(15-82 km.) 
Terrasseringen var i det allra närmaste fullbordad, men 

anmärktes vid besiktningen, att vägbanan på flera ställen sak
nade bombering. 

Omläggning och förbättring af Sillegårdsbackarna och 
backarna vid Skarpeds kvarn samt Bostgropsbackarna med 
Tremansbacken inom Västra Emterviks och Sunne socknar. 

(1-3 7 km.) 
Vid Sillegårdsbackarna kunde terrasseringsarbetet anses 

färdigt till 75 %. Å bron öfver Aplungsbäcken var hvalfvet 
under uppsättning. — Omläggningen vid Skarpeds kvarn var i 
det närmaste fullbordad och endast mindre efterarbete återstod 
att utföra. 

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. 

( I n km.) 
Intet arbete hade påbörjats. 
Omläggning af vägen från Gunnarskogs kyrka till Berga

torpet inom Gunnarskogs socken. 
(6-9 5 km.) 
Vägen var färdigbrnten och gruset framkördt samt delvis 

utbredt öfver vägbauan. — Handräcken saknades ännu. — 
Mindre brister i terrasseringen borde afhjälpas. — Arbetsdirek-
tionen har anmodats utverka Eders Kungl. Maj:ts befallningshaf-
vandes åläggande för de flottande att uppföra skyddsbyggna
der för hvalfbron öfver Treskogsån. 

Omläggning och förbättring af allmänna landsvägen längs 
Klarälf 'ven: 

delen vid Anneryd och vid Backa inom Dalby socken. 
(2-36 km.) 
Vid Anneryd hade användts allt för smäckra slanor till 

handräcken och vid Backa saknades sådana, där de enligt pla
nen borde finnas. 

Omläggning af väg från Nordmarks häradsgräns vid Ask-
tjärnet till Adolfsfors inom Jössc härads väghållningsdistrikt: 

a) delen Asktjärnet —G ränner ud. 
(4-+9 km.) 
Terrasseringen var i det närmaste färdig, och återstod en

dast bortsprängning af i vägbanan uppskjutande berg samt lägg
ning af en trumma. — Grusning skulle verkställas under vintern. 

b) delen Grannerud- Adolfsfors. 
(4-3 4 km.) 
2-i km. väg voro terrasserade och åtta trummor lagda. 

Omläggning och förbättring af vägen mellan Gjutare-
gården och torpet Förtet i Sunne socken inom Fryksdals 
härads nedre tingslags väghållningsdistrikt. 

(2-8 8 km.) 
Väg- och Valteribyggnadsstyrelsens berättelse V)0't. 

Terrasseringsarbetet var nästan fullbordadt och grusning 
hade delvis verkställts. Trummorna — utom en — voro lagda. 
En dubbeltrumma l x l hade ersatts med enkel trumma l 5Xl-5. 
En äldre kulvert, som enligt planen skulle bibehållas, hade vid 
närmare undersökning befunnits oduglig och ersatts med trumma 
l '5Xl 5. 

Anläggning af tillfartsvägar till bro öfver Klarälfven vid 
Munkfors inom Kils härads väghållningsdistrikt. 

(0-88 km.) 
Arbetet var färdigt ocli afsyningsbevis har utfärdats. 
Omläggning af vägen mellan Skålerud och Karlanda 

kyrka i Holmedals och Karlanda socknar. 
( lOis km.) 
Hela vägsträckan var terrasserad. — Sedan entreprenören 

rest ifrån arbetet mindre än halffärdigt och illa utfördt, har 
vägstyrelsen själf tagit arbetet om bänder och drefs detsamma 
nu under schaktmästares ledning på ett godt och tillfredsstäl
lande sätt. — Omkring 55 % af det hela kunde anses utförda. 

Östra distriktet. 
Östergötlands län. 

Anläggning af väg mellan Bösebo i Blåviks socken och 
Barn fall i Torpa socken: 

a) delen mellan sektion 6/180 vid lägenheten London 
och Sundsudden äfvensom anskaffande af färja jämte anord
nande af tilläggsplatser för densamma vid Sundsudden och å 
Torpön. 

(4-4 7 km.) 
Vid verkställd slutbesiktning var arbetet utfördt i nära 

öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och skulle 
afsyningsbevis utfärdas, då uppgift öfver verkliga kostnaden 
erhållits. 

b) delen mellan Torpöns norra udde och Bamfall. 
(15'4 8 km.) 
Vid Torpöns södra udde återstod en del arbeten å bro

byggnaden öfver sundet därstädes samt komplettering af grus-
ningen. — En afvikelse från den gillade planen hade foretagits 
vid Torpöns södra udde på sätt som å planen angåfves, men 
då härigenom våglinjen förkortats med öfver 100 m. utan att 
därigenom den fastställda lutningen därstädes försämrats, hade 
ändringen förordats till godkännande. — Vid sedermera under 
året företagen ytterligare besiktning var vägbyggnaden så full
bordad, att afsyningsbevis kunde utfärdas, så snart uppgift öfver 
verkliga kostnaden erhållits. 

Omläggning och förbättring af vägen från Åtvidaberg förbi 
Templet vid Adelsnäs till Kättilstads sockengräns vid Rödgrttnd. 

(8-25 km.) 
Vägbyggnaden hade utförts i nära öfverensstämmelse med 

den fastställda planeu, och kunde afsyningsbevis utfärdas, då 
uppgift öfver verkliga kostnaden erhållits. 

Anläggning af väg från Dalhems sockengräns vid Fager
dal förbi Björstorp till Templet vid Adelsnäs. 

a) delen Fagerdal—Norrby. 
(8-3 7 km.) 
Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, då 

uppgift öfver verkliga kostnaden erhållit. 
b) delen Norrby—Templet vid Adelsnäs. 
(5-93 k i n ) 

3 
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Planerings- och trumläggningsarbetena voro till något öfver 
hälften utförda. 

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.) 
Arbetet var fullständigt utfördt och skulle afsyningsbevis 

utfärdas, då fullständig uppgift öfver verkliga kostnaden er
hållits. 

Omläggning och förbättring af den mellan Björkfors och 
Bihällan belägna delen af vägen från Fulmestad i Hägerstads 
socken till Drabo i Oppeby socken inom Kinda härads norra 
väghållningsdistrikt. 

(605 km.) 
Terrasserings- och trumläggningsarbetena voro i det när

maste fullbordade på de första 4 km. från Björkfors samt i 
öfrigt under utförande. 

Anläggning af ny väg från vägen Asby—Norra Vi i 
trakten af Gunnarsbo till Sanna brygga i Asby socken inom 
Asby sockens väghållningsdistrikt. 

(6-18 km.) 
Omkring 2 km. af vägbanan voro planerade och en del 

trummor lagda 

Jönköpings län. 

Omläggning af backar vid Hetseryd, Västerkvarn, Bro-
hult, Bo och Slättö i Hjälmseryds socken. 

(3-5 5 km.) 
Arbetet var färdigt, och har afsyningsbevis utfärdats. 
Anläggning af väg mellan hemmanen Byas i Färgaryds 

socken och Holmen i Långaryds socken. 
(6-8 8 km.) 
Omkring 80 % af vägsträckan voro terrasserade. Ena land

fästet för bron öfver Färjeån var halffärdigt och det andra på-
börjadt. Inga trummor voro lagda. — Omkring 50 % af arbe
tet voro utförda. 

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

(8·3 9 km.) 
Omkring 6o km. voro terrasserade. Trummorna hade ej 

påbörjats. — Det utförda arbetet motsvarade omkring 30 % af 
det hela. 

Omläggning och förbättring af bygdevägen mellan Våt-
hults kyrka och landsvägen vid Gislaved uti Västbo härad. 

(5-2o km.) 
Omkring 3/% af vägsträckan voro terrasserade och 3/4 af hela 

antalet trummor Voro lagda. — Företaget var utfördt till om
kring 50 %. 

Anläggning af vägar dels från Hörda by till bygdevägen 
vid Kolfarp och dels från bygdevägen Kolfarp—Upplid öfver 
Lökaryd till landsvägen mellan Tjursbacken och Säfrarp inom 
Östbo härads väghållningsdistrikt. 

(5-6 km.) 
% af vägsträckan voro färdigterrasserade och af trummorna 

var omkring V4 Iagd. — Grusningen var utförd å 1 km. — 
Det utförda arbetet uppskattades till 65 % af det hela. 

Omläggning och förbättring af bygdevägen från Aggarps 

hage förbi hemmanet Högshult till Gnosjö sockengräns inom 
Västbo härads väghållningsdistrikt. 

(3'55 km.) 

Af vägsträckan var 1/3 terrasserad och två trummor voro 
lagda. — Det utförda arbetet motsvarade omkring 15 % 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.) 
Arbetet var färdigt, och. kunde afsyningsbevis utfärdas, så 

snart fullständig uppgift öfver arbetets verkliga kostnad erhållits. 

Skaraborgs län. 

Omläggning af de s. k. Stenstörps broar jämte tillstötande 
vägar inom Stenstorps socken och Gudhems härads väghåll
ningsdistrikt. 

(0-6 5 km.) 
Ungefär hälften af terrasseringsarbetet var utförd och 

grundläggningen för brobyggnaden verkställd. 
Omläggning och förbättring af landsvägen från Freds

bergs sockengräns förbi Bäckersboda till Backa i Lyrestads 
socken. 

(1'53 km.) 
Arbetet var färdigt med undantag af att grusningen på en 

kortare sträcka behöfde kompletteras och att ej tillräckligt med 
handräcken uppsatts. 

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

(1233 km.) 
Terrasseringen var i det närmaste färdig. Samtliga trum

mor voro färdiga och grusningen påbörjad. — Bron öfver Halle
rudssund var ej påbörjad, emedan — på framställning af Sättra 
bruk, att bestämmelse skulle utfärdas därom att bron skulle 
höja?, så att sjötrafiken med pråmar obehindradt kunde fortgå — 
förbud mot dess påbörjande utfärdats af Eders Kungl. Maj:ts be-
fallningshafvande. 

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

(5oi km.) 
Arbetet afsynades år 1904 och har, sedan räkenskaperna 

inkommit för granskning, föreslagits till godkännande. 
Omläggning och förbättring af vägen från Brandstorps 

kyrka mot Hafsjöberg till Baretorps sockengräns. 
(4-2 6 km.) 
Arbetet var färdigt. 
Omläggning och förbättring af vägen Torkelsryd—Sved 

Kvarnekulla, delen inom Brandstorps socken. 
(7-95 km.) 
Omkring 1·5 km. af vägsträckan var terrasserad och en 

trumma lagd. Det utförda arbetet motsvarade omkring 10 % 
af det hela. 
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Anläggning af väg från Linderyd i Norra Fågelås 
socken öfver Höhensås till Klämmesbo i Fröjereds socken 
inom KåMnds härad samt Dimbo tingslags väghållnings-
distrikt. 

(6-4 6 km.) 
Omkring 5 5 km. voro terrasserade och alla trummor lagda. 

Grusningen var ej påbörjad. — Omkring 75 % af arbetet i sin 
helhet voro utförda. 

Anläggning af väg från Falköping öfver Sikagården till 
Åsled inom Dimbo tingslags samt Frökinds härads och Olle
bergs fjärdings af Vartofta härads Ungslags särskilda väg
hållningsdistrikt och Falköpings stad, delen inom Falköpings 
stad och socken. 

(4-5o km.) 
Omkring halfva sträckan var terrasserad och halfVa autalet 

trummor voro lagda. — Omkring '/4 af arbetet i sin helhet var 
utförd. 

Mellersta distriktet. 
Stockholms län. 

Omläggning och förbättring af landsvägen utanför Stock
holm vid Skanstull. 

( l - n km.) 
Arbetet var färdigt. 
Förbättring af vissa vägar inom Färentuna härad. 
(4-90 km.) 
Vägarbetena voro anmälda till afsyning, men förefunnos 

åtskilliga bristfälligheter, hvarför genom meddeladt anmärknings-
memorial påpekades nödvändigheten af erforderliga förbättringar, 
särskildt a vändplanet och nedfarten vid Hillersjö med därtill 
hörande strandskoningar samt å nedfarten för vintervägen vid 
Säby. 

Anläggning af väg från Trollstalund till Segersäng (nu
mera Sorunda) järnvägsstation i Osmo socken. 

(5-6 6 km.) 
Vägen var i det närmaste färdig, endast grusuing vid Aby 

ladugård och på en sträcka af omkring 200 m. i armast öster 
därom återstod. De två stora trummorna närmast väster om 
Aby bro borde påmuras med ett kantskift af minst 0'4 5 m. höjd. 

Anläggning of väg från Vätö sockengräns vid Ilsholmen 
till Utlunda inom lioslagsbro socken. 

(3-5 9 km.) 
Åtskilliga delar af arbetena voro illa utförda, i det att flera 

trummor fått ett för högt läge och andra åter voro illa mu
rade, skärningsdikena voro flerstädes för små och slänterna 
för branta, handräckenas stolpar stodo alltför lösa och slanorua 
voro för klena, samt putsen i allmänhet dålig. — Arbetet kunde 
anses vara färdigt till 2,3. 

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

(5 0 6 km.) 
Arbetet var färdigt, och har afsyningsbevis utfärdats. 
Omläggning af de å kustlandsvägen Norrtälje — Stockholm 

befintliga Forsa, Veda och Vaxtuna backar. 
(1-5 1 km.) 
Arbetet befanns vara fullbordadt och kunde detsamma för

ordas till godkännande, så snart räkenskaperna företetts och 
hunnit granskas. 

Omläggning och förbättring af dels allmänna landsvägen 
mellan Östra Byds sockengräns och JRö sockengräns å sträckan 
mellan förstnämnda gräns och Råcksta samt vid Halls rå-
backe å gränsen mellan össéby- Garns och Kår sta socknar, 
dels äfven bygdevägen mellan Karby och Vada by, äfvensom 
sänkning af de å förstnämnda landsväg befintliga backarna 
vid Lundby i Ångarns socken och vid Libby i Össeby-Oarns 
socken. 

(3'5 5 km.) 
Grusningen å sträckan Karby—Vada var underhaltig, hvar-

jämte stenstolparna i allmänhet erfordrade en stadigare upp
ställning; slanor saknades å en del stolpar i Halls råbacke. — 
Vattenafledningen från vägens öfre sida vid Råcksta kvarn borde 
ordnas bättre. 

Anläggning af väg från Västerby i Sorunda socken till 
Hemfosa järnvägsstation i Yäster-Hanninge socken. 

(5-86 km.) 
Arbetet var i det närmaste färdigt; en del grusning å vä

gens östra ända samt handräckena återstodo. 
Anläggning af väg från Blista i Sorunda socken till 

Ösmo järnvägsstation i Sotholms härads väghållningsdistrikt. 
(4-2i km.) 
Af arbetet återstod egentligen endast grusningen. De båda 

närmast järnvägen belägna trummorna borde sänkas. 
Omläggning af allmänna vägen mellan Västnora och 

Tungelsta i Väster-Hanninge socken, delen från Ekebybackens 
början till Rosendal. 

(2-i4 km.) 
Arbetet var färdigt och kunde till godkännande förordas, 

när ordentliga räkenskaper inkommit. 
Anläggning af väg mellan Skeppsmyra och Sterbsnäs i 

Vätö socken och väghållningsdistrikt, 
(0'93 km.) 
Af arbetet återstod endast grusningen. Ett sidodike hade 

illa utskurits, men skulle vattnet på detta ställe ledas en annan 
väg. En del stenstolpar måste nedsättas stadigare. 

Anläggning af väg mellan Oxhalsö och Sikmarö å Blidö 
inom Frötuna och Länna skeppslags väghållningsdistrikt. 

(7-42 km.) 
Vägen var i det allra närmaste färdigterrasserad. Grusning 

och en del handräcken återstodo. 

Uppsala län. 

Anläggning af väg från Skyttorps järnvägsstation till 
V attholma-D annemor aväg en. 

(1.36 km.) 
Arbetet var färdigt, och har afsyningsbevis utfärdats. 
Omläggning af vägen från Vreta och Linsunda broar till 

vägkorsct vid Vallby inom Läts socken. 
(2-is km.) 
All terrassering och en del trummor voro fullbordade samt 

grusningen påbörjad. Det utförda arbetet uppskattades till 
60 % af det hela. 

Södermanlands län. 

Omläggning af bygdevägen mellan Angå och Sjösa, 
delen Dyvik—Sjösa allé. 
(4-4u km.) 
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Arbetet hade anmälts färdigt till afsyning, men gjordes 
vid besiktningen anmärkning därå, att stenstolparna voro allt
för löst uppställda och att slanor icke aubragts på desamma. 

Ombyggnad af Vältesta bro samt omläggning och förbätt
ring af därintill belägna delar af bygdevägen från Vansö 
Ttyrlta till landsvägen genom Härads socken vid Näsbyholms 
allé inom Åkers härads väghållningsdistrikt. 

(1-34 km.) 
Arbetet var nära sin fullbordan. Emellertid hade banken 

på båda sidor om bron satt sig betydligt, hvarför nödiga kom
pletteringsarbeten här återstodo. 

Anläggning af allmän väg från Ftenslandsvägen till den 
beslutade västra utfartsvägen från Silinge järnvägsstation i 
Villåttinge härads väghållningsdistrikt. 

(1#14 km.) 
Af arbetet återstod endast en del af grusningen, och an

märktes vid besiktningen, att matjord kvarlåg för nära väg
banan. 

Anläggning af väg från Remmarsåsvägen till Silinge 
järnvägsstation inom Oppunda och Villåttinge härads väg
hållningsdistrikt. 

(3-53 km.) 
Vägen var i det närmaste färdigterrasserad. 

Örebro län. 

Omläggning och förbättring af vägen från Ingclsby järn
vägsstation till Ammeberg inom Sundbo och Kumla härads 
särskilda väghållningsdistrikt. 

(0-82 km.) 
Största delen af terrasseringsarbetet var utförd. — Vid be

siktningen anmärktes, att grus påförts å en del af vägsträckan, 
innan planeringen därstädes fullständigt utförts. 

Anläggning af allmän väg från Hörks hytta till gränsen 
mot Kopparbergs län vid Grängesberg inom Ljusnarsbergs 
socken. 

(7-64 km.) 
Vägen hade anmälts till afsyning och gjordes vid besikt

ningen anmärkning om erforderligheten af ytterligare 5 trum
mor och om förstärkande af stenstolparnas uppställning, hvilka 
arbeten emellertid, enligt sedermera gjord anmälan, full
bordats. 

Västmanlands län. 

Anläggning af väg från Enåkers by till Lisselbo inom 
Simtuna och Öfver-Tjurbo härads särskilda väghållnings
distrikt: 

delen inom Enåkers socken. 
(4-66 km.) 
Arbetet var påbörjadt, men i följd af ifrågasatt förändring 

i planen har detsamma sedermera afbrutits. 
Anläggning af väg mellan Gillberga i Vittinge socken och 

Heby i Väster-Löfsta socken. 
(9·89 km.) 
Vägarbetet var fullbordadt och kunde till godkännande 

förordas. 

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

(3-oo km.) 
Arbetena voro fullbordade och kunde till godkännande för

ordas. — Den till arbetet hörande brobyggnaden vid Heby 
komme omedelbart att ändras genom Enköping—Heby—Ruu-
hällens järnvägsanläggning. 

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

(9-99 km.) 
Anmärkningarna vid 1904 års inspektion rörande erforder

liga ändringar af trummor m. m. kvarstodo oförändrade. — 
Terrasseringsarbetet har i det närmaste fullbordats, och anmärk
tes därvid, att en del sten och berg kvarlåg för nära väg
banan. 

Anläggning af väg från Möklinta kyrka förbi Nordankil 
samt öster om Västra Hallaren till Ingborgbo inom Öfver-
Tjurbo härads väghållningsdistrikt: 

delen mellan Möklinta och gränsen mot Sala socken. 
(8-44 km.) 
Större delen af vägsträckan var färdigterrasserad samt bron 

vid Möklinta påbörjad. 

Gottlands län. 

Anläggning af väg från Martebo järnvägsstation till Nyp-
Ungs i Lokrume socken. 

(3-5 4 km.) 
Arbetet hade anmälts vara färdigt, men kvarstodo de vid 

1904 års inspektion anmärkta felaktigheterna fortfarande, näm
ligen alltför klena dimensioner hos brokonstruktionen och be
fintligheten af matjord i vägbanan. 

Nedre norra distriktet. 

Kopparbergs län. 

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

(7-78 km.) 
Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, sa 

snart räkenskaperna hunnit afslutas. 
Anläggning af väg från Grangärde kyrka till Ramens 

järnvägsstation inom Grangärde och Silfbergs socknar: 
delen mellan Grangärde kyrka och Fagerlid. 
(8-4 3 km.) 
Arbetet hade i anledning af entreprenörernas iråkade obe

stånd numera öfvertagits af arbetsdirektionen. — Ungefår 7,000 
m. voro i det närmaste färdigterrasserade, å 540 m. jämväl grus 
påfördt. Samtliga trummor voro lagda. — Bron öfver Elfkarl-
noret hade erhållit ny öfverbyggnad af tillfredsställande håll
fasthet, bestående af 5 helvalsade I-balkar med farbana af två 
planklag (7-5x6 cm.). 

De vid 1904 års inspektion anmärkta felaktigheter voro till 
större delen rättade, dock förefauns ännu skäl till anmärkniug 
dels mot vingarna vid några trummor, dels emot ännu före
fintliga jordfasta stenar i vägbanan. 



BESIKTNINGAR Å VÄGARBETEN. 21 

Anläggning af allmänna bygdevägar till Ni/hammars sta
tion inom Grangärde socken: 

a) från allmänna vägen förbi Saxhyttan och från all
männa vägen förbi Nyhammars bruk. 

(2'64 km.) 
Arbetet var färdigt, och ktinde afsyningsbevis efter räken

skapernas afslutande utfärdas. 
b) från allmänna vägen förbi Enébacken. 
(1-76 km.) 
Arbetet var ej påbörjadt. Vederbörande väghållningsskyldige 

hade nämligen ingått till Eders Kungl. Maj:ts befallningshafvande 
med anhållan om att blifva befriade från åläggandet att bygga 
ifrågavarande väg, som förmenades blifva obehöflig i och med 
tillkomsten af Grangärde station å Vansbro—Ängelsbergs järnväg. 

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

(I12 km.) 
Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis efter räken

skapernas afslutande utfärdas. 

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.) 
b) delen mellan Boda kyrka och Gulleråsens by. 
(8-o5 km.) 
Beträffande sistnämnda vägdel var densamma å hela läng

den färdigterrasserad, så att endast justeringsarbeten återstodo, 
hvarjämte grusning till omkring half mäktighet jämväl försig
gått. Samtliga trummor voro lagda utom två. Emot det utförda 
arbetet erinrades allenast, att nöjaktigt vattenatlopp å en del 
ställen ännu icke fanns anordnadt, hvilket borde ske genom sido
dikenas fördjupande och tillfredsställande sidoaflopps beredande. 

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

a) delen mellan Lakatjärnbäcken i Äppelbo socken och 
gränsen mot Malungs socken. 

(8-2 0 km.) 
Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 

snart räkenskaperna granskats. 
b) delen Tyngsjö—Malungs sockengräns. 
(6MO km.) 
Arbetet, som utfördes på ackord i mindre skiften, pågick 

öfver hela sträckan. Omkring 3,630 m. af vägen voro terras
serade och 20 trummor lagda. — A bron öfver Grundlemsälfven 
återstod på ena landfästet grundskiftet och å det andra två skift. 
Broläget var nugot ändradt och spännet minskadt från 12o 
till 10'o ni. Ändringen af broläget medförde förbättring i 
såväl plan som profil och spännets minskning till 10'0 m. var 
fullt tillräcklig. — I stället för en bro med 3-o ni. spännvidd 
öfver Hultabäcken var under utförande en dubbeltrumma med 
öppningarna 1'2 X 1"2 m., hvilkeu ansetts vara fullt tillräcklig 
för vattnets afbördande. — Mot det utförda arbetet förefanns i 
öfrigt ingen anmärkning. 

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

delen mellan Valla by och Kinvallsjösätra rå. 
(18-50 km.) 

Vägen var i samma skick som vid 1904 års inspektion, och 
voro således tillfartsvägarna till bron öfver Väster-Dalälfven 
ännu icke utförda. 

Anläggning af den inom Kopparbergs län belägna delen 
af landsväg från Grönlands by förbi Lisskogsåsen och Gran
berget i Malungs socken till den s. le, Älfddlsvägen invid Vär-
näsmon i Norra Ny socken af Värmlands län: 

delen Grönlands by—Västra Tranuskölen. 
(10-65 km.) 
Samtliga kompletteringsarbeten voro i det allra närmaste 

utförda, och återstod endast att utföra en kortare sträcka hand
räcken äfvensom grusning på ett par mindre delar. — Tillfarts
vägarna till bron öfver Väster-Dalälfven hade icke kunnat ut
föras, då bron icke ännu utförts. Mot det verkställda arbetet 
förefanns ingen anmärkning. 

Gäfleborgs län. 

Anläggning af väg mellan Forsa kyrka och Hudiksvalls 
stad. 

(8-6 5 km.) 
Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis meddelas, så 

snart räkenskaperna afslutats oeh hunnit granskas. 
Anläggning af väg från Valla färjsund i Färila socken 

genom Föne, Onsäng och Grophamra till Ramsjölandsvägen 
vid Hedens by i Ljusdals socken: 

a) delen mellan Hedens by och bortre ändan af Ramungssjön. 
(6-60 km,) 
Beträffande denna vägdel, som vid 1904 års inspektion be

fanns i det närmaste fullbordad, förefanns ännu anledning till 
de anmärkningar, som då framställdes i fråga om bristande 
justering, dikesrensning samt skärnings- och i synnerhet bank
slänternas komplettering, grusets delvis underhaltiga beskaf
fenhet, gärdesgårdarnas utflyttning från dikeskanterna m. ni. 
— Bättre väggrus måste anskaffas eller lera eller bindjord på
föras. — Dessutom anmärktes, att vägen flerstädes var alldeles 
för smal och ovillkorligen måste breddas, så att en fri och grus-
förd farbana om minst fastställda 4'0 m. förefanns, att jord
fasta stenar här och hvar förefunnos i vägbanan, hvilka måste 
bortsprängas till ett djup af minst 0'3 m. under balanslinjen, 
att där jordmånen var af lös beskaffenhet, bank-, dikes- och 
skärningsslänter måste förstärkas medelst beklädnad med mat
jord eller torf, att bron öfver Ramungsbäcken borde till hela 
sin bredd förses med farbana af dubbelt plankdäck samt att 
handräckena å de till nämnda bro anslutande bankarna voro 
ytterst dåliga och borde utbytas mot nya af bättre beskaffenhet. 

b) delen Ramungssjön—Valla by. 
(8-4 7 km.) 
Vägarbetet var i det närmaste fullbordadt förutom bekläd

nadsarbetena i den höga skärningsslänten vid nedgången till 
Valla färjsund, hvilka ännu ej voro fullständigt utförda. — 
Det utförda arbetet föranledde särskildt å delen km. 5,400— 
8,470 ungefär enahanda anmärkningar som under a) angifvits. 
— A myrodlingarna vid den långa raklinjen genom Föne by, 
där vägen hade bort höjas medelst användning af dikesjorden, 
var vattenafloppet alldeles otillfredsställande och måste för
bättras genom sidodikenas väsentliga förstorande. — Bron öfver 
Fönebäcken borde till hela sin bredd förses med farbana af 
dubbelt plankdäck och en del långbjälkar utbytas. 
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Anläggning af tillfartsvägar till bron öfver Ljusne älf 
vid Ljusdal. 

(O-i 5 km.) 
Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 

snart räkenskaperna afslutats och hunnit granskas. 
Omläggning af de s. k. Gryttjesbackama å stora kust

landsvägen inom Gnarps socken. 
(3-36 km.) 
Arbetet var fullbordadt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, 

sedan räkenskaperna hunnit afslutas. 
Omläggning af de s. k. Björk- och Storstensbackarna å 

vägen från Gnarps kyrka till Bergsjö inom Gnarps socken. 
(1-6 2 km.) 
Vägarbetet var till tämligen oansenlig omfattning på-

börjadt, därvid dock ingen del färdigterrasserats. — Grund-
gräfning och länshållning pågingo för bron öfver Gnarpsån, 
hvilken bro komme att förändras till hvälfd stenbro. 

Västernorrlands län. 

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

(0-32 km.) 
Terrasseringsarbetet var i det närmaste fullbordadt. — Grus-

ningen pågick. — Mot arbetets utförande anmärktes, att för
höjningen i vägens midt var otillräcklig och borde ökas till 
0·15 m. samt att de bron omslutande bankslänterna borde för
ses med beklädnad af matjord eller torf, hvilket äfven var för
hållandet med öfriga af lerhaltig jordmån bestående bank-, 
skärnings- och dikesslänter. 

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. 
(9-2 3 km.) 
Vid 1904 års inspektion anmärkta felaktigheter voro rät

tade. — På delen bortom Bod berget erfordrades att för erhål
lande af en hård och fast körbana utföra ett tunnt lager pinnrno 
såsom bindämne för det sandartade gruset. På två ställen 
förekommande jäslera borde borttagas. — Åtskilliga mindre 
kompletteringsarbeten återstodo att utföra. — Enligt sedermera 
till inspektionsförrättaren ingånget meddelande voro samtliga 
arbeten utförda. 

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

(8-6i km.) 
Utkörning af bindämne var äfven här erforderlig. — Vid 

Lillselet hade ett ganska betydligt ras inträffat, hvilket emel
lertid ännu icke reparerats. — Bortom Biskopsselet måste slän
ten på banken utfyllas. — Öfver Hembäcken var byggd en 
trumma i stället för bro och bron öfver Isbacken var utförd 
med 6o i stället för 8"0 m. spann. 

c) delen mellan färjsundet vid Biskopsselet och öfversta 
krönet af grusåsen norr om Gulbäcken. 

(3-86 km.) 
Sedan sista inspektionen hade öfverbyggnad öfver Kläpp-

sjöbäcken och Gulbäcken utförts, h varjämte grusning verkställts. 
Landfästena för bron öfver Kläppsjöbäcken, hvilka våren 1904 
raserades, hade sedan dess icke undergått någon förändring. 

Till skydd för bron var nedanför densamma nedslagen en 40 ni. 
lång spant, hvilket syntes betryggande. Sprickorna i landfästet 
borde ifyllas med cement. 

d) delen mellan öfversta krönet af grusåsen, norr om Gul
bäcken och västra gränsen af Gultjäls kronopark. 

(5'23 km.) 
Arbetet var i sin helhet bortlämnadt på entreprenad, och 

pågick terrassering och trumläggning på skilda ställen. — Mot 
arbetets utföraude gjordes ingen annan anmärkning än att trum
morna borde bättre bakmuras. 

Omläggning och förbättring af stora kustlandsvägen frän 
Njurunda sockengräns genom Sköns och Timrå socknar Ull 
Vifsta by i sistnämnda socken: 

delen från Båstabacken till Timrå sockengräns. 
(5-oo km.) 
Vägen var färdig, och skulle afsyningsbevis utfärdas, sk 

snart räkenskaperna granskats. 
Anläggning af väg från ångbåtsbryggan vid Gideå älf i 

Björna socken till Gideå kyrka. 
a) delen inom Björna socken. 
(3-24 km.) 
Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 

snart räkenskaperna granskats. 
b) delen inom byarna Bullnäs och Norr-Gidsjö. 
(638 km.) 
Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, sa 

snart räkenskaperna blifvit granskade. 
c) delen mellan Björna sockengräns och gränsen moi 

Väster-Gidsjö. 
(6-08 km.) 
Terrasseringen var i det allra närmaste färdig. — Alla 

trummor voro lagda och bron öfver Sågbäcken färdig. — Grus-
ningen var bortlänmad på ackord att verkställas under vintern. 
— Mot det utförda arbetet förekom ingen anmärkning. 

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

(0-50 km.) 
Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, sa 

snart räkenskaperna blifvit granskade. 
Väganläggning söder om Faxälfven mellan Edsele kyrka 

och Krången i Barnsele socken: 
a) delen från gränsen mot Edsele socken till nedgången 

mot Faxälfven. 
(7-54 km.) 
b) delen som återstår söder om Faxälfven. 
(4oo km.) 
Hvad sistnämnda del beträffar var ingenting åtgjordt, all-

denstund meningen vore att där draga vägen i en annan sträck
ning, och var det med auledning häraf upprättade förslaget 
under behandling hös vederbörande myndighet. — Hvad angick 
delen a) hade af ofvanstående skäl intet arbete verkställts pu 
den del, som är beroende af ändringen i fråga. 

Jämtlands län. 

Väganläggning mellan Slåttjärnbäcken och Fågelbergets 
by vid sektion 26j^, å väganläggning mellan Frostvikens och 
Ströms socknars kyrkor. 

(4-38 km.) 
Arbetet var färdigt, och har afsyningsbevis utfärdats. 
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Omläggning af hygdevägen niéllan Stugun och Ragunda 
iéls vid Stadsberget inom Sluguns socken dels vid Oevågs-
vågen inom Ragunda socken. 

(i'27 km.) 
För omläggningen vid Stadsberget hade terrasseringsarbetet 

Så fortskridit att ungefär hälften däräf kunde anses utförd. — 
Mot arbetets utförande anmärktes, att jordfasta stenar eller berg 
förefunnos här och hvar i vägbanan, hvilka borde nedbringas till 
minst 0'3 m. djup under vägens balanslinje, att bankslänterna, 
där desamma bestodo af stenfyllning, voro alldeles för branta 
öch borde genom komplettering nedbringas till doseringsanlaget 
1:1 och i öfrigt ordnas och afjamnas samt att vägbanan borde 
före grusningen höjas i rnidten, så att 0 i 5 m. bombering 
förefanns. 

För omläggningen vid Gevågsvdgen var å själfva arbets
platsen ännu intet arbete utfördt. — En del sten till trummans 
utbottning befanns emellertid framförd, likaså ett större antal 
pålar, hvilka dock till allra största delen voro för ändamålet 
undermåliga. 

Anläggning af väg från Löfsjön till Gåxsjö sockens 
kyrka: 

a) delen inom Follinge socken till sektion 3/s0o. 
(3-80 km.) 
Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 

snärt räkenskaperna afslutats och hunnit granskas. 
b) delen Ottsjön—Kakuåsen. 
(9'i4 km.) 
Den inom Follinge socken belägna delen af nämuda väg 

var fullständigt färdigbyggd, och kunde afsyningsbevis utfärdas, 
så snart räkenskaperna afslutats. — Den inom Hammerdals 
socken belägna delen af vägen var visserligen fullständigt ter
rasserad och grusad och alla erforderliga trummor lagda, men 
återstod dock justering af vägen i dess helhet och särskildt vid 
en del bankar, där mindre sättningar Ligt rum. Handräcken 
voro ännu ej uppsatta. 

Anläggning och förbättring af den mellan Ange och Lungre 
belägna delen af väg mellan Offerdals och Alsens kyrkor. 

(6i4 km.) 
Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 

snart räkenskaperna hunnit afslutas. 

Öfre norra distriktet. 

Västerbottens län. 

Anläggning af väg mellan Lcfvar och Gräsmyr i Nord-
tnalings socken, norr om Orc älf. 

(7-9 5 km.) 

Vägdelen befanns färdigbyggd i enlighet med de i 1904 
års inspektionsrapport anmälda afvikelserna från fastställda pla
nen. — Eluär frivillig öfverenskommelse om jordlösen icke syn
tes kunna åstadkommas såväl med en med vägens läge vid Ors-
bäck missnöjd gårdsägare som äfven med annan jordägare, an
sågs expropriation blifva oundviklig. 

Anläggning af väg mellan Stcnscle kyrka och Lång
vattnets by: 

delen mellan Råströms fäbodvall och Norrberg. 
(5-35 km.) 

Omkring 90 % af terrasseringsarbetet voro utförda; samtliga 
trummor utom två voro lagda. 

Väganläggning mellan Lycksele och Örträsks kyrkor: 
delen mellan Knaften och öre älf. 
(6-oo km.) 
Terrasseringsarbetet var färdigt samt trummor och broar 

byggda; handräcken och grusning återstodo. 

Anläggning af väg från Burträsk—Åsträskvägen vid Gam-
melbyn i Burträsks socken förbi Norra Stortjärn till Roberts-
fors—Vindelnvägen vid Södra Stortjärn i Bygdeå socken: 

delen inom Bygdeå socken. 
(6-6 3 km.) 
Arbetet var färdigt med undantag af att handräcken å 

bankar ännu icke blifvit uppsatta. Mot arbetet anmärktes, att 
vägbanan å vissa sträckor, företrädesvis i sidolutande mark, var 
snedhängande, hvadan omjustering af vägbauken å sådana stäl
len erfordrades, att några trummor behöfde ommuras eller 
bättras upp vid flygelmurarna, att rensning och fördjupniug af 
sidodiken erfordrades å några ställen samt att grindar tvärs 
öfver vägen ännu förekommo. 

Anläggning af väg från närheten af Spölands järnvägs
station i Vännäs socken till Ytterrödå i Umeå socken inom 
Umeå tingslags väghållningsdistrikt. 

a) delen mellan Umeå—Vännäsvägen och gränsen mellan 
Spölands och Vännfors byar. 

(3-7 9 km.) 
Terrasseringsarbete var verkställdt å 3 km. sträcka. 
b) delen mellan Vännfors bys södra gräns och Hammar

bäcken. 
(3-58 km.) 
ltenstakning var verkställd och arbetet påbörjadt närmast 

Hammarbäcken. Vid besiktningstillfället beslöts utförande af 
vissa ändringar i fastställda planläget för undvikande af vägens 
korsande af gårdsplaner, samt träffades aftal med gårdsägarna 
om ersättning för nödiga husflyttningar. 

Anläggning af väg från landsvägen norr om Ume älf 
öfver Sörfors by till landsvägen vid Böle by i Umeå socken: 

delen norr om Ume älf. 
(0-66 km.) 
Renstakning pågick, men intet direkt byggnadsarbete var 

påbörjadt. — Enär ny brobyggnad i stället för den nuvarande, 
mycket skröpliga träbron öfver Ume älf vid Sörfors var afsedd 
att under den närmaste tiden utföras, torde vägen till hela sin 
längd icke böra färdigbyggas förrän i samband med den nya 
brobyggnaden. 

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

delen mellan Kusfors och Bjurträsk. 
(15-6 5 km.) 
Vägen var till hela sin längd färdigbruten, grusad och för-

sedd med nödiga trummor. — A de långa sandhedarna mellan 
Kusfors och bron öfver Skellefte älf vid Kedträsk och å några 
enstaka ställen mellan bron och Bjurträsk var vägbanan mycket 
lös och måste bättre hårdgöras innan den kunde godkännas. 
Gruset var äfven flerstädes sandblandadt. Därjämte erfordra
des torfbeklädnad af de stora sandslänterna vid Kusfors, på
fyllning och utläggning af några höga bankar vid Kusfors och 
Bredsele, upprensning af trummor och upptagande af aflopp 
från stortrumman vid Gumboda m. m. 



24 BESIKTNINGAR Å VÄGARBETEN. 

Reparation af fjällstugan vid Strimasund. 
Boningshuset var fullständigt upptimradt, taket pålagdt och 

betäckt med asfaltpapp. Källaren under huset var byggd och 
inredningen pågick i båda våningarna. Trappuppgången till 
öfre våningen var nästan färdig, likaså trappan till vinden. — 
Mot det utförda arbetet anmärktes att flera golf- och takbjälkar 
i öfre våningen voro för klena och lagda på för stort afstånd 
från hvarandra samt att yttertakets konstruktion var för svag, 
hvarjämte ifrågasatts lämpligheten af asfaltpapp å yttertaket 
med hänsyn till hållbarheten. — Beträffande de öfriga arbetena 
var vägen till landningsplatsen delvis utförd och vedboden nästan 
färdig. 

Norrbottens län. 

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

delen mellan Tunturijoki och Lainio älf. 
(16-47 km.) 
Sedan de vid föregående inspektion anmärkta bristerna 

blifvit någorlunda afhjälpta, skulle afsyningsbevis utfärdas, så 
snart räkenskaperna hunnit afslutas. 

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

a) delen mellan Kostaniemi och Jarhois inom Pajala socken. 
(8-74 km.) 
Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärda?, så 

snart räkenskaperna hunnit afslutas. 
b) delen Pello by inom Öfver-Torneå socken—Pajala socken

gräns. 
(14-4 9 km.) 
Vägen var till ungefär halfva sin längd terrasserad. — Af 

trummorna voro 23 mindre lagda samt dessutom en större 
(1-oxl-o m.) Mot arbetet förekom ej någon anmärkning. 

delen Jarhois inom Pajala socken—Öfver-Torneå socken
gräns. 

(5·40 km.) 
Vägen var terrasserad till hela sin längd; inga stentrum-

mor voro lagda, men väl en af trä. Ingen anmärkning gjordes 
mot arbetet. 

Anläggning af väg mellan Björkfors—Karungi-vägcn vid 
Haukijoki i Karl Gustafs socken och Koivukylä i Hietaniemi 
socken jämte biväg till Vuomajärvi: 

a) delen inom Karl Gustafs socken. 
(5so km.) 
Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 

snart räkenskaperna afslutats och hunnit granskas. — Gruset 
var på sina ställen väl mycket stenblandadt. 

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

(7-93 km.) 
Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 

snart räkenskaperna afslutats. Äfveu å denna vägdel erfordrade 
gruset här och hvar rensning. 

c) delen Pallakkajoki—Koivukylä. 
(14-31 kin.) 
Vägen befanns terrasserad till nästau hela sin längd, med 

undantag för ungefår 100 m., samt för tillfartsvägarna å ömse 
sidor om och närmast de båda broarna; dock återstod ännu å 
rätt långa sträckor fyllning af bindjord å myrarna. — Mot ter-

rasseringsarbetet gjordes ingen annan anmärkning än att på 
några ställen närmast Koivukylä by mindre banketter bort 
göras för att skydda vägkanten i den mycket lösa jorden. 
Några och 30 trummor voro lagda, alla af sten och utan att 
föranleda anmärkning. — À bron öfver Littiäsjoki voro land
fästena af sten uppförda; det norra landfästet hade i sin främre, 
nedre del satt sig ett par cm. omedelbart efter uppförandet, 
men därefter förblifvit orörligt; botten utgjordes af fast sten
grund och skulle sättningen enligt uppgift berott på att svallis 
ej fullständigt aflägsnats vid grundläggningen. A bron öfver 
Pallakkajoki voro äfven landfästena uppförda, äfven här från 
fast stenbotten. — Närmast Koivukylä by har våglinjen dragits 
något längre åt norr, hvarigenom den träffar landsvägen emel
lan Öfver-Torneå och Haparauda ungefär 500 m. nordligare, än 
som afsetts i fastställda förslaget. 

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

a) delen från Holmen till och med bron öfver Grund-
träskån. 

(5-30 km.) 
Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 

snart räkenskaperna hunnit afslutas. 

b) delen mellan Grundträskån och Räktfors. 
(7-20 km.) 
En del rättelser af de vid 1904 års besiktning anmärkta 

bristerna i renstakningen hade nu vidtagits och terrasseringen 
var fullständigt utförd; bron öfver Kälfån var färdig och samt
liga trummor voro lagda. Trångåbäckstrumman hade måst om
läggas och förstoras, alldenstund den vid senaste vårflödet visat 
sig för liten. — Handräcken voro ej uppsatta och grusningen 
ej verkställd. 

Omläggning och förbättring af allmänna kustlandsvägen 
mellan Tore by och gästgifvargården i Månsbyn inom Neder-
Kalix socken: 

delen Tore by—Hötjärn. 
(4-97 km.) 
Vägen var helt eller delvis terrasserad å större delen; nå

gon trumma var ännu ej lagd, hvaremot utbottning för en del 
af dem försiggick. — Handräcken voro ej uppsatta och grus
ningen ej heller verkställd. — Kurvorna voro illa stakade och 
mot balanslinjens inläggning gjordes på flera ställen anmärk
ning. — Hvarje vägskifte för sig hade utackorderats i enlighet 
med det beräknade kostnadsförslaget till närboende personer, 
och hade förhållandet varit enahanda äfven med trummorna. 

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

a) delen mellan landsvägen vid Hakkas och Purnu by. 
(10-oo km.) 
Vägen, som fullbordades för flera år sedan, befanns i all

mänhet i godt stånd. Sedan intyg insäudts att ett par vid 
besiktuingstillfället förefintliga bristfälligheter afhjälpts samt 
för afsyningsbeviset nödiga uppgifter inkommit, skulle afsynings
bevis utfärdas. 

b) delen mellan Nattavaaraby och Nattavaara järnvägsstation. 
(5-i3 km.) 
De vid 1904 års inspektion gjorda anmärkningarna mot 

arbetet hade föranledt ändringar och förbättringar. Vid an
slutningen till järnvägsstationen hade landsvägens korsning »• 
järnvägsspåret flyttets omkring 40 ni. längre åt norr, hvari-
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genom omkring 50 m. förlängning i landsvägslinjen uppstått. 
— Terrasseringen var verkställd och samtliga trummor byggda, 
b. varjämte 60 % af nödiga handräcken uppsatts. Pinnmokörning, 
grusning samt sten- och torrsättning af vägslänterna emot trum-
öppningarna återstod. 

c) delen mellan Lina älf vid Dokkas och Leipojärvi by. 
(5-5 5 km.) 
Endast en del af röjningsarbetet var verkställd samt linjen 

i sin helhet renstakad. 

Anläggning af väg från Sikfors till Arnemark i Piteå 
socken. 

(6-5 km.) 
Innan vägbyggnaden kunde godkännas erfordrades dels en 

grundlig bortrensning å ett par vägsträckor af i banan ymnigt 
växande gräs, dels sidodikenas upptagande till fulla dimensio
ner, dels vägbanans fullständigare hårdgörande å sträckan väster 
om Borgfors, dels fästande af de lösa sidoslänterna å ömse sidor 
om älfven antingen genom pålning eller omsorgsfullt pinnad 
torfsättning samt dels slutligen borttagande af tvärs öfver vägen 
och sidodiken förekommande grindar och stängsel. 

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

delen mellan Vuollerim och Afvaudden. 
(5'25 km.) 
Arbetet var färdigt, och har afsyningsbevis utfärdats. 
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 Kalludden. 
(7-oo km.) 
Arbetet var färdigt, och har afsyningsbevis utfärdats. 
b) delen Kuoka—Kalludden. 
(6-oo km.) 
På grund af ändrade förhållanden genom afslutadt laga 

skifte i Kuoka by hade de vägbyggnadsskyldige beslutat, att 
vägen skulle framdragas i ändradt planläge; ny arbetsplan har 
därför uppgjorts och var under prötuing hos vederbörande myn
dighet. — Terrassering var vid besiktniugstillfället verkställd 
å 800 m. sträcka närmast Kalludden i enlighet med ändrings
planen. 

Omläggning af allmänna vägen mellan Paijerim och Bränn
heden i Jokkmokks sockens väghållningsdistrikt: 

delen närmast Paijerim. 
(5 oo km.) 
Omkring 60 % af terrasseringen voro verkställda. — En del 

ändringar i fastställda planen hade vidtagits. 
Väganläggning Lill Pite—Nygård inom Älfsby sockens 

väghållningsdistrikt : 
delen mellan Tvärset—Brännagränsen och Nygård. 
(8-35 km.) 
Omkring 25 % af terrasseringsarbetet voro utförda samt 7 

trummor byggda. 
Anläggning af väg från Arjepluogs kyrka till hamnplats 

vid Hornafvan jämte uppfartsväg till prästgården i Arjepluogs 
sockens väghållningsdistrikt. 

(0-7 7 km.) 
Vägsträckorna hade, enligt uppgift, blifvit brutna och ord

nade, på sätt de förefunnos vid besiktningstillfället, redan innan 
den uppgjorda arbetsplanen fastställdes och stat>anslaget beviljades. 

Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens berättelse 190-J. 

Under arbetstiden lär vägförslaget icke hafva funnits tillgäng
ligt vid byggnadsplatsen, och hade därunder afvikelser och för
sämringar blifvit gjorda uti den sedermera fastställda arbetsplanen. 

Följande med statsbidrag understödda vägarbeten hafva 
under år 1905 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. 

Hörviks hamn i Blekinge län. 

För den under byggnad varande västra vågbrytaren var 
dels den 75 m. långa inre, af stenfyllning utförda delen färdig, 
dels ock tre kistor utsatta för den yttre delen. — Det utförda 
arbetet kunde anses utgöra omkring 40 % af det hela. — Ar
betet syntes vara bra utfördt med undautag däraf att större 
stenar borde blifvit använda å vågbrytarens utsida, hvilket 
emellertid vid arbetets fortsättning skulle iakttagas. — Till af-
hjälpande af de genom högvattnet och stormen den 30—31 de
cember 1904 åstadkomna skadorna å norra vågbrytaren pågingo 
arbeten med utfyllning af sten utanför vågbrytaren, så att om
kring halfva längden nu var uppfylld till full höjd. Större delen 
af skadorna å beläggningen var äfven reparerad, hvarvid såväl 
undermurning som beläggning utfördes i cementbruk på ända
målsenligt sätt. Reparationen af skadan å inre kajmuren, hvil-
ken spolats ned i hamnen på omkring 35 m. längd, var ännu 
ej börjad. — Vid inloppet och längs norra piren befanns djupet 
vara 3-o ni. under dagligt vatten. 

Trelleborgs hamn. 

Arbetet med utvidgning och fördjupning af inseglingsrännan 
hade fortskridit från 500 m. utauför pirhufvudena, där enligt 
fastställd plan fördjupning och breddning skulle börja, och utåt 
på en längd af nära 500 m. och pågick således omkring 1,000 
m. från hamnen. A den bearbetade sträckan voro djup och 
bredd i hufvudsak uttagna enligt planen, men en del rens
ningar återstod. — Muddringen i hamnbassängen pågick utan 
afbrott, så att 6 m. djup förefunnos utefter de norra inre ka
jerna, kring niidtbryggan och vid den år 1904 byggda västra 
kajen, som var 141 m. lång. Vid koutinentalbåtarnas tilläggs
plats å östra kajen var djupet 5 m., allt under dagligt vatten, 
som är 1-2 m. öfver lägsta vattenståndet. Muddringen fortsattes 
utåt i hamnens västra del och utfördes likaledes till 6 m. djup. 
— Inre kajens östra del var ombyggd efter skador som den 
erhållit vid stormen 30—31 december 1904. Midtbryggan, som 
förut varit af trä, ombyggdes 1902—1903 och utfördes då af 
stensatt fyllning mellan träbålverk, hvarjämte bryggans längd 
något minskades. — Mot hamnens underhåll förekom icke nå
gon anmärkning. 

Eäå hamn i Malmöhus län. 

Muddring var utförd på en sträcka af 400 m. från sjön 
räknadt till det bestämda djupet 4 m., ehuru ej allestädes till 
full bredd;.af den del som skulle hafva 3 m. djup var färdig-
muddradt på en längd af 100 ni., hvarför omkring 100 m. till 
nyssnämnda djup återstodo att muddra. Jämväl breddning på 
en del ställen återstod att verkställa. — Förlängning af södra 
ledarmen var påbörjad med nedslagning af pålar. — Bålverk 
vid norra sidan af hamnen var fullt färdigt till 50 m. längd, 
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under det att arbete pågick å 60 m. längd. — Mot arbetets 
utförande förekom icke någon anmärkning, hvaremot beträffande 
underhållet å hamnen anmärktes, att förbättring af stenfyll-
ningen erfordrades utanför norra vågbrytarens yttre del samt 
af fogningen vid inre delen af samma vågbrytare. 

Borstahusens hamn i Malmöhus län. 

Arbetet befanns vara ordentligt utfördt i öfvereusstämmelse 
med den fastställda planen, och hade afsyningsbevis meddelats. 

Ålabodarnas hamn i Malmöhus län. 

Den nya inre delen af norra vågbrytaren var nästan färdig 
i afseende å murning och betonering af bröstvärnet, hvaremot 
hvarken muddring eller ordnandet af kajen och dess beläggning 
innanför bröstvärnet voro påbörjade. — Mot arbetets utförande 
förekom ej annan anmärkning än att tång och lös sand skulle 
bortskaffas från rummet mellan kajmuren och yttre vågbrytare-
muren, innan stenfyllning och belägguing där anbragtes. Mot 
underhållet af hamnen i öfrigt anmärktes att träskoningen af 
pirhufvudena i den trånga inseglingsrännan erfordrade förnyande. 

Vikhögs hamn i Malmöhus län. 

Arbetet var ännu ej börjadt, men skulle upptagas så snart 
Eders Kungl. Maj:ts befallningshafvandes tillstånd till stenfiskning 
vunnits. — Djupet i hamnens yttre del var omkring 2 m. under 
dagligt vatten och blef inåt grundare till den naturliga stran
den och till en uppgrundning innanför vågbrytarens inre del, 
där sand drifvit öfver den söndriga vågbrytaren in i hamnen. 

Vikens hamn i Malmöhus län. 

Alla kistor för västra vågbrytarens förstärkning voro ut
satta och stenfyllda. — Muddringen var färdig i insegling?-
rännan och utefter västra bålverket i hamnen, men återstod i 
de inre och östra delarna af bassängen. — Bålverket vid ham
nens inre sida var färdigt till omkring en tredjedel. 

Barsebäcks hamn i Malmöhus län. 

Schaktniug i hamnens inre hälft pågick inom fångdamm och 
var omkring hälften däraf utschaktad. — Muddring pågick uti 
hamnens yttre del. — Bålverket längs södra pirens insida var 
färdigt, men ej tjäradt, hvarjämte murning å norra vågbryta
rens inre del var påbörjad. 

Arilds hamn i Malmöhus län. 

De genom stormen den 26 december 1902 förorsakade ska
dorna å västra hamnarmen, hvilken blifvit förlängd med en 
kista, voro reparerade. — Af den östra hamnarmen, hvilken 
från början varit obetydlig, fanns endast några rester i behäll. 

Kyrkbackens hamn i Malmöhus län. 

I och för hamnens underhåll hade inloppet uppmuddrats 
till ett vid besiktning.stillfället förefintligt djup af 2-8 m. i in
seglingsrännan, men 3 m. såväl innanför norra hamnarmen 
som ute i rännan. I hamnens inre norra del minskades djupet 
så småuingom frän 3 till 2 2 m. Södra inre delen var grund. 
Träbryggorna voro nödtorftigt reparerade. 

För hamnens nybyggnad var arbetet ej börjadt på annat 

sätt än att en del sten blifvit framförd och använd till för
stärkning. 

Lerhamns hamn i Malmöhus län. 

Vid pirens ända var utsatt en kista af bok under vattnet 
och af ek öfver vattenytan, hvilken kista skulle ersätta den 
pålning, som förut utgjort stöd för stenfyllningen. — Bröstvär
nets reparation var färdig, men muddringen ej påbörjad. 

Nyhamns hamn i Malmöhus län. 

Endast mindre arbeten å bröstvärnet voro utförda, hvar
jämte öfver lågvattenytan befintlig indrifven sand blifvit bort-
gräfd och borttransporterad. — Muddringen var ej påbörjad, utan 
var djupet innanför vågbrytaren ytterst 2 m., h vilket djup inåt 
så småningom minskades till 0-5 m. 

Lerbergets hamn i Malmöhus län. 

Södra vågbrytaren och parapeten på den norra voro repa
rerade, hvarjämte 120 st. s. k. askblock voro gjutna. — Mudd
ringen skulle omedelbart taga sin början. 

Molle hamn i Malmöhus län. 

Arbetet var ännu ej påbörjadt, men var entreprenör antagen. 
Vid senare besök å platsen pågick grundgräfning för dtfn nya 
kajbyggnaden. — Den illa åtgångna vågbrytaren kräfde snar 
iståndsättning. 

Kåseberga liamn i Kristianstads län. 

Utvidgnings- och förbättringsarbetet var ej börjadt. — 
Djupet i hamnen var 3 à 3'6 m. vid ändan af bryggan, 
längre in 2-5 m., men i inseglingsrännan endast l-5 m., hvar-
för muddring var högst nödvändig. 

Fullbordade. 

Halmstads hamn. 

A yttre vågbrytaren pägingo reparationsarbeten, särskildt 
med betongens beklädande med steu i vattengåugen. — Trä
virket å östra barriären, som förstörts af sjömask, hade bort-
tagits och ersattes nu med stenbarriär, af hvilken tvenne skift 
voro lagda. — Arbetena för östra strandskoningen hade så 
framskridit, att densamma ansågs kunna under årets lopp full
bordas. — Syskonbaronskajen hade föregående årets höst färdig
byggts, och hade pålningen för varfskajens förlängning verk
ställts. Kajer och bålverk hade undergått nödiga reparationer. 
Muddring pågick i yttre hamnbassängen; i såväl denna som i 
Nissan understeg vattendjupet icke 4·8 m. — Regelbundna 
observationer rörande vatten- oeh vindförhållandena gjordes. 

Nogersunds hamn i Blekinge län. 

Hamnutvidgningen enligt 1899 års förslag hade ej kunnat 
genomföras, då intressenterna ej förmått uppfylla det fastställda 
villkoret för anslagets utbetalande, nämligen att 50 m. mark 
skulle å land innanför hamnen disponeras för densamma. Fram
ställning hade emellertid gjorts därom att hamnområdet måtte 
få begränsas af den längs stranden och på mindre än 50 m-
afstånd från densamma löpande vägen, hvilket syntes vara för 
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hamnens ändamål fullt tillräckligt. En utvidgning därutöfver 
förutsatte lösen af en mängd byggnader. 

Högvattnet och stormen den 30—31 december 1904 hade 
skadat hamnen dels å östra vågbrytaren, där obetydliga kvanti
teter sten nedrasat, dels ock å västra vågbrytaren, å hvilken 
bröstvärnet blifvit helt och hållet förstördt liksom stenbelägg-
ningen å bron innanför. En del af dessa skador hade nöd
torftigt reparerats, så att en liten tilläggsplats erhållits vid 
västra vågbrytarens insida. — Djupet i hamnen, 2-4 m., var väl 
bibehållet med undantag för ett mindre område i yttre delen, 
där djupet var 2 m.; mot inre delen minskades djupet till den 
naturliga stranden. 

Simrishamns hamn. 

Genom den hårda stormen 30 — 31 december 1904 vidgades 
förutvarande genombrott i norra hamnarmen väsentligt eller till 
63 m. längd, hvarjämte skedde ett nytt genombrott längre iuåt 
piren. Vid besiktningen var vågbrytaren på detta senare ställe 
till större delen ånyo uppmurad till samma form som förut, 
men med användande af cementbruk såväl för utsidans yttre 
skift som för undermurningen till detsamma, under det att in
sidan lades som kallmur, allt enligt tidigare lämnad anvisning. 
Stenen togs från hamnbassängen. — Till yttre genombrottets 
ordnande var förslag uppgjordt, men .arbetet hade ännu ej bör
jat därstädes. 

Baskemölla hamn i Kristianstads län. 

Den östra vågbrytaren, som utgjorde det egentliga skyddet 
för denna obetydliga hamn, bestod af steufyllda träkistor med 
en sammanlagd längd af omkring 40 m. öfvervattendelarne å 
dessa kistor voro helt och hållet raserade af stormen 30—31 
december 1904. Den norra, hvilken sträckte sig mera rätt ut 
mot sjön, var bättre skyddad och under år 1904 nödtorftigt 
reparerad. — Vattendjupet var omedelbart invid piren något 
mera än i in. och aftog sakta mot den naturliga stranden. 

Kiviks hamn i Kristianstads län. 

Norx-a piren var genombruten på flera ställen, likaså östra 
piren, men ansågs skyddet i hamnen dock vara försvarligt. 
Hamnplanet var delvis utspoladt bakom strandskoningarua och 
fura vore, att genombrotten komme att af storm ökas, hvarför 
hamnarmarna tarfvade skyndsam reparation, om de ej skulle 
helt och hållet förstöras, men härtill saknades medel. — Djupet 
hade väl bibehållit sig och var i inseglingsrännan 3-5 m. och i 
den muddrade delen af bassängen 3 i m. uuder dagligt vatten. 

Hviternölla hamn i Kristianstads län. 

Södra vågbrytarens inre och på land belägna del var för
störd, hvarför sand på denna väg vid högvatten och ström för
des in i hamnen. I öfrigt befann sig denna vågbrytare i godt 
stånd och var väl underhållen. Norra vågbrytarens gångbana 
bakom bröstvärnet var till 0"5 m. djup bortspolad mellan bröst
värnet och bålverket och var å vågbrytarens yttre del närmast 
pirhufvndet, där bålverk ej funnits, stenen nedspolad i hamnen. 
— Stenfyllningen utanför hamnarmarna var nedsjunken och 
erfordrade komplettering. — Djupet i hamnen, 2'5 m., hade bi
behållit sig jämförelsevis väl, men i och strax innanför gattet 
hade uppgrunduing skett, så att djupet diir obetydligt öfversteg 

2o m. — Små utsikter förefunnos att hamnen med egna medel 
skulle kunna återställas i godt skick. 

Åhus hamn i Kristianstads län. 

På södra sidan om hamnen voro i yttre delen muddringar 
verkställda till 4-2 m. djup på omkring 150 m. läugd till för
bättring af lotshamnen, för ballastbrygga och såsom vändplats 
för utlossade fartyg. — Utefter insidan af norra piren var un
der åren 1900 och 1903 utförd en träbrygga, afsedd för lossning 
af fotogen och lastning af sten, hvarför två lyftkranar blifvit 
uppsatta på densamma. — En spant af plank neddrefs längs 
insidan af södra hamnarmen till förhindrande af underskärning, 
hvartill tecken visat sig. — Norra t vågbrytaren erfordrade min
dre förbättringar af fogningen och borde äfven å insidan förses 
med en kraftig och tät skoning för att hindra underskärning 
eller utglidning i den fördjupade närliggande inseglingsrännan. 

Landskrona hamn. 

Kajerna voro väl underhållna. — Under år 1905 torde den 
under byggnad varande nya stenkajen med 225 m. längd blifva 
färdig, om ock ej till fullo bakfylld. Såväl träarbetet som sten
arbetet och betonggjutningen för densamma voro väl utförda, 
men syntes konstruktionen i sin helhet svag i förhållande till 
det stora djupet invid densamma, hvarför föreskrifter lämnats 
om iakttagande af vissa försiktighetsmått vid bakfyllningens 
utförande. — För erhållande af fyllning muddrades i hamnens 
sydligaste del. 

Limhamns hamn i Malmöhus län. 

Utvidgnings- och fördjupningsarbeten pågingo med all kraft 
i hamnen, så att södra inloppet hade 4-2 m. djup, hvilket djup 
äfven fanns uti första (sydligaste) bassängens yttre del, under 
det att denna bassängs inre delar, de s. k. tiskarekanalerna, 
hade l-8 m. djup. Andra bassäugen invid cementfabriken hade 
4-5 å 5 m. djup, den tredje vid superfosfatfabriken hade 6-5 m. 
och den fjärde vid glasbruket i yttre delarna 6-5 m. djup, 
kvilket så småningom minskades i inre delen till 3 m. vid 
glasbrukskajen. I norra inseglingsrännan var djupet 6'5 in. — 
Arbetena för året hade bestått uti muddring i tredje bassängen 
med fortsättning in i den andra, hvilkens inre del skulle för
djupas till 5'0 m. — Den omkring 1 km. långa vågbrytaren 
var till större delen färdig. Utanför vågbrytarens södra del 
verkställdes utfyllning på därvarande grund. — På platsen 
hörde för närvarande hemma ej mindre än 110 båtar. 

Ystads hamn. 

En genom påstötning af ångare uppkommen skada å sten-
kaj i hamnens östra hälft var ännu ej reparerad, beroende pä 
rättegång om ersättningen. — Stormskadorna från 30—31 de
cember 1904 i hamnens västra hälft, bestående af förstörd sten-
sättning, utdragen fyllning och mindre skador å bålverk, voro 
vid besiktniugstillfället reparerade. Mellan land och östra våg
brytaren inslammades vid nämnda storm en del sand och tång, 
hvarför till skydd mot ett återupprepande häraf denna våg
brytare blifvit förlängd inåt land med omkring 40 m. — Våg
brytare och kajer höllos i godt stånd. — Muddringsarbeten 
pågiugo, hufvudsakligen för breddning af den krökta delen af 
inseglingsrännan närmast utanför hainngattet. Ett bättre ord-
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naude af järnvägsspåren å hamnplanet syntes vara högeligen 
önskvärdt. 

Abbekås hamn i Malmöhus län. 

Östra vågbrytaren, som skadats vid stormen 30—31 decem
ber 1904, hade iståndsatts med sten i cementbruk. Pirhufvudet 
fordrade dock en del lagning i vattengången, hvarjämte erfor
drades påfyllning af sten å yttre delens utsida. En del repara
tioner voro jämväl nödvändiga å betongen å södra vågbrytaren, 
liksom påfyllning af sten utanför densamma. — Bryggan inne 
i hamnen var hvad träskoningen beträffade fullständigt förstörd 
och fyllningen utspolad i hamnen. — Hamnens västra hälft var 
fullt igenslammad till vattenytan. 

Skillinge hamn i Kristianstads län. 

Genom stormen 30—31 december 1904 förstördes öfver-
delarna af yttre vågbrytaren, men kistorna voro i behåll. Den 
inre delen af norra vågbrytaren var delvis ramponerad i gång
banan. — Djupet uppgafs vara väl bibehållet. — Förslag till 
hamnens reparation bar blifvit utarbetadt. 

Västra distriktet. 

Fullbordade. 

Lysekils hamnbrygga. 

Bryggan befanns vara underhållen i bästa skick och, enligt 
meddelad upplysning, undersöktes densamma hvarje vår för upp
täckande af möjliga brister. 

Vrångö hamn i Göteborgs och Bohus län. 

Vågbrytaren befanns vara i godt skick och vitsordades all
mänt dess nytta för fiskeläget, ehuru dess längd icke numera 
var tillräcklig, då antalet båtar mycket ökats. 

Uddevalla hamn. 

Den inre hamnsträckan hade i medeltal 5 m. vattendjup, 
hvilket därefter ökades till 6 m., och utanför inloppet var dju
pet ingenstädes mindre än 7·5 m., allt under hafvets medel
vattenyta. — Ombyggnad af ångbåtsbryggan och höjning af 
kajsträckan i fortsättning af denna både utförts. Inseglings-
fyren hade ombyggts och stenbryggan till densamma fullbordats. 
— Mot hamnens underhåll var intet att anmärka. 

Karlstads Iiamn. 

Vattenståndet var 3'5 3 m. ( U V ) öfver Sjötorps slusströskel. 
— Sedan under sommarens lopp muddring verkställts i hamnen, 
befanns botten nu ligga lägre än nämnda tröskel utom i de 
smalaste delarna af hamnen, dels den innersta dels den yttre, 
hvarest man icke vågat muddra af fruktan att skada de gamla, 
svaga kajerna. — I den inre delen af hamnen var djupet invid 
kajen och i midten i allmänhet 3'4 m., vid motsatta sidan där
emot något mindre, 3 i5—330 m. I yttre delen förekommo 
djup af 3-io—3-30 m. 

Åmåls hamn. 

Vattendjupet i rännan från yttersta dykdalben in till våg
brytaren var 3a—3-9 m., innanför vågbrytaren i hamnen 2-7— 
3-3 m. samt å vändplanet innerst i hamnen 2-i—2·7 m. Vatten
ståndet i Vänern, mätt å skalan vid Sjötorps sluss, var då 3-6 8 
m. Hamnen var sålunda något uppgrundad, och erfordrades, 
förutom uppmuddring till behöfligt djup, vågbrytårens repare
rande genom träkistornas omtimring ofvan vattengången, repa
ration af två dykdalber, som saknade betäckning, samt å bryg
gorna utbyte af en del utslitna pållare och följare. 

Östra distriktet. 

Under arbete. 

Sandvikens hamn på Öland. 

Den enligt förslaget på norra sidan om inloppet uppförda 
skyddsarmen har visat sig på intet sätt uppfylla sitt ändamål 
eller att förhindra den med norra stormar kommande stendriften, 
hvilken hotar att helt och hållet fylla hamnbassängen. Skulle 
ett verkligt skydd uppföras för denna hamn, så blefve kost
naden därför mångdubbelt det beviljade anslaget, 7,500 kronor. 

Fullbordade. 

Färjestadens hamn. 

Norra vågbrytaren var helt och hållet raserad, den södra 
var ännu i någorlunda försvarligt skick, men behöfde förstärkas 
medels yttre stenfyllning samt flisning och cementering; dess 
norra pirhufvud behöfde äfven repareras för den skada, som 
åstadkommits af en påseglande ångbåt. — Vattendjupet var 
ungefär 3'0 à 3-5 m. under m. v. y. 

Böhälla hamn. 

Hamnen var genom bristande underhåll numera helt och 
hållet oduglig för medelstora fartyg och kunde därför endast 
angöras af mindre l o à l-5 m. djupgående segel- och fiskebåtar. 

Stora Börs hamn. 

Hamnarmar, kaj och brygga voro i ganska godt stånd. 
Stenfyllningen vid armarnas yttre ändar behöfde kompletteras. 
— Hamnbassängens nppgrundning var obetydlig. 

Degerhamns hamn. 

Hamnen var anmärkningsfritt underhållen. — Vid besikt
ningstillfället pågick förstärkning af stenfyllningen vid våg-
brytarens södra ända. Under året hade muddring blifvit verk
ställd i hamnbassängen för en kostnad af mellan 2—3,000 kro
nor. — Vattendjupet var vid inloppet och bryggan 4-i à 4·3 m. 
och i den inre lilla hamnen 3o m. under m. v. y. 

Grenna hamn. 

De vid föregående besiktningstillfälle anmärkta brister voro 
nu afhjälpta med uudantag af att uppmuddringen ännu ej hun
nit företagas, emedan mudderverk ej kunnat anskaffas. — Skala 
var under uppsättning. 
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Mariestads hamn. 

Vattenståndet öfver Sjötorps slusströskel var 3'56 meter. 
Djupet i hamnen varierade mellan 3-3 och 2'4 meter, hva-
dan djupet var 0 3 å 1 2 m. för litet. — Arbetet med ham
nens fördjupning var nyligen påbörjadt och hamnkajens för
langning var under arbete. — Mudderverk hade år 1903 blifvit 
inköpt. 

Leckö hamnbrygga. 

Sedan föregående besiktning hade såväl tillfartsvägen som 
bryggan reparerats och det hela befanns nu i anmärknings-
fritt skick. 

Mellersta distriktet. 

Under arbete. 

Rone hamn på Gottland. 

Beträffande bryggan voro alla kistor sänkta och endast det 
öfversta kajskiftet fattades på en längd af omkring 50 m. Fyll
ningen innanför kajen var delvis utförd och järnvägsspåret fram
draget längs den fårdigmurade delen af kajen. — De nya mo-
ringskistorna voro ännu ej utsatta. — Mudderverk hade an
skaffats. 

Klinte hamn på Gottland. 

Muddringen pågick och syntes kunna fullbordas under året. 
— Vattendjupet i hamninloppet utanför den punkt, där mudd
ringen enligt planen börjat, var på en längd af omkring 100 
m. 2—3 decimeter mindre än djupet i den uppmuddrade rännan. 

Fullbordade. 

Slite hamn på Gottland. 

Den norra bryggan var i godt stånd med undantag af att 
några frihultsbjälkar voro sönderbrutna i följd af att stora far
tyg under stark storm slagit mot bryggan. 

Kappelshamn på Gottland. 

Den förra året mycket skadade hamnbryggan var i det 
närmaste reparerad på tillfredsställande sätt. — En skyddande 
hamnarm var fortfarande af behofvet påkallad. 

Burgsviks hamn på Gottland. 

Vid pejling befanns vattendjupet omkring brohufvudet 3-4 
—3-6 m. och därifrån längs bryggans inre sida 3'4—3-8 in. 
aftagande inåt land samt längs bryggans yttre sida 2-4—3'6 m. 
— Vattenhöjden var vid tillfallet 0'6 m. öfver vanligt vatten
stånd. — Bryggan var nödtorftigt underhållen, och hade för
slag till dess förbättring upprättats. 

Gnisvärds hamn på Gottland. 

Vid inspektion af nämnda hamn befanns, liksom förhållan
det varit år 1902, de vid hamnstranden befintliga landnings
platserna delvis fyllda med grus. — Ett nytt inseglingsmärke 
hade upprests. 

Följande med statsbidrag understödda hamnarbeten hafva 
under år 1905 kontraktsenligt fullbordats och godkänts, näm
ligen : 

II. Broar. 

Södra distriktet. 

Under arbete. 

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

Såväl broarbetet som tillfartsvägarna voro bortlämnade på 
entreprenad. — Brobyggnaden var färdig och utan annan an
märkning än att några af de utaf plattjärn bestående diagonal
stagen i parabelbjälkarna voro för långa och således krokiga, 
hvadan utbyte måste ske, samt att vid ändarna af körbanan 
borde anbringas järnskenor, som täckte öppningarna mellan 
plankbanan och landfästena. — Tillfartsvägarna voro terras
serade och stenstolparna för räckverket uppsatta, men återstod 
ännu justering af vägbanan, släntputsning, hårdgöring och an
bringande af räckslanorna. 

Fullbordade. 

Bro öfver Mörrums å vid Hofmansbygd i Blekinge län. 
Träöfverbyggnaden till de 4 västliga spännen förnyades år 

1901 och till de 2 öfriga år 1903 och befunnos samtliga i 
oklanderligt skick, hvaremot icke något hade åtgjorts för repara
tion af de vid tre af brospannen befintliga, nästan helt och hållet 
uppruttna dammluckorna med stolpar och upphalniugsvalsar m. m. 
— Vägbanken mellan broöppningarna var i hög grad otät och 
genomsläppte en myckenhet vatten. Körbanan var gropig och 
erfordrade grusning. 

Bro öfver Laga å i Kanna socken af Kronobergs län. 
Besiktningen af bron gaf ej anledning till någon särskild 

erinran. 
Rebbelberga bro norr om Ängelholm i Kristianstads län. 
Bron befann sig i oklanderligt skick. — I anledning af de 

år 1904 gjorda erinringarna rörande reparation af körbanan 
och skyddsräckena å anfarterna hade ännu intet vidtagits, en
ligt uppgift beroende därpå att förändring af hela bron förestod 
som en följd af de nu påbörjade arbetena för Rössjöholmsåns 
reglering. 

Bro öfver Rörviks sund i sjön Åsnen i Hallands län. 
År 1903 hade nytt slitdäck inlagts å bron och under år 

1905 hade räckverket reparerats med en del nya slanor och 
stolpar. — Å svängpiren borde cementeringen förnyas där den 
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bortfallit och å svängbrons norra laudfåste några stenar passas 
in i sina rätta lägen och utrifven bakfyllning ersättas. — Vid 
norra ändan af svängbron fattades fortfarande skoningsskena af 
järn och ett friktionshjul. — I öfrigt var bron i oklanderligt 
skick. 

Bro öfver Åtrå å vid Vessige i Hallands län. 
Bron befanns i godt skick. — Flottningsgodset framgick 

numera i andra spännet från söder räknadt och voro pelarna 
för detta spann nu skyddade af två framför anbragta »isbrytare» 
af betong. — Anledning till anmärkning förekom icke i annat 
afseende än att skyddsräckena å an farterna till bron borde 
sättas om och repareras. 

Västra distriktet. 

Under arbete. 

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

Arbetet var fullbordadt, och har afsyningsbevis utfärdats. 
Bro öfver Klarälfven nedanför Brattmon i Värmlands län. 
Arbetet var utfördt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 

snart räkenskaperna afslutats och hunnit granskas. De rörelser 
i östra landfästet, hvilka i flera föregående inspektionsberättelser 
angifvits, syntes hafva upphört. 

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

Företaget var fullbordadt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, 
sä snart räkenskaperna afslutats och hunnit granskas. 

Fullbordade. 

Bro vid Bråröd i Göteborgs och Bohus län. 
Bron, som är hvälfd af granit i två spann om 3-5 m., var 

i mycket godt skick. 
Bro öfver ÖrekUsälfven i Älfsborgs län. 
Glacismuren på sydvästra sidan var delvis raserad och måste 

därför ommuras; den på nordvästra sidan var föregående ar 
reparerad. I öfrigt voro landfästena i godt skick, men slit
planken behöfde utbytas och balkarna skrapas och oljemålas. 

Bro öfver Nore älf i Värmlands län. 
Mot brons underhåll var intet att anmärka. — Bro

banan hade under året blifvit förstärkt för att kunna tåla trafik 
af lastautomobil, vägande med last 7-5 ton. 

Bro öfver Norsälfven mellan LUlnor och Malöga i Värm
lands län. 

Fogarna å pelaren och östra landfästet borde cementeras. 
— Dykdalber och gångledare voro tämligen illa medfarna och 
borde under de närmaste åren ombyggas. 

Östra distriktet. 

Under arbete. 

Bro öfver Emåns vattendrag vid 'Blankeström, den s. k. 
Blankebro i Kalmar län. 

Det västra landfästet var uppfördt till omkring hälften och 
pågick pallsprängning för det östra fästet. 

Mellersta distriktet. 

Fullbordade. 

Bro öfver Skurusundet i Stockholms län. 
Till uppbärande af den fasta delen af körbanan hade år 

1905 inlagts en järnvägsskena närmast broöppningen. Därpå 
följande vinter skulle ytterligare en skena inläggas närmare 
land. Broklaffens brädbeklädnad hade reparerats. Flottbrons 
körbana borde förses med ny plankbeklädnad. 

Bro öfver Tappström i Stockholms län. 
Broplanken var delvis mycket dålig, äfvenså staketet å den 

fasta brodelen på södra sidan. — Bron rörde sig trögt vid 
svängning, beroende därpå att smörjning ej verkställts på 
lång tid. 

Bro öfver Almare Staket i Uppsala län. 
Det vid förra årets besiktning anmärkta behofvet af fri-

hultar utmed det västra mellanstödet samt dess skoniug med 
järn var nu afhjälpt. 

Nedre norra distriktet. 

Under arbete. 

Bro öfver Ljusne älf vid Ljusdal i Gäfleborgs län. 
Brobyggnaden, som redan år 1903 nådde sin fullbordan, 

har emellertid till följd af pågående smärre förskjutningar af 
landfästena icke förut kunnat till godkännande förordas. Då 
numera allt sedan försommaren 1904 ingen formförändring där-
utinuan kunnat konstateras, skulle afsyningsbevis med förord 
till arbetets godkännande utfärdas, sedan räkenskaperna af
slutats och hunnit granskas. 

Anläggning af bro med öfverbyggnad af järn öfver Voxna 
älf å utfartsväg från Voxna järnvägsstation i Gäfleborgs län. 

Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, 
sedan räkenskaperna granskats. 

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

Broarbetet var fullbordadt med undantag af farbanans grus
beklädnad. 

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

Arbetet var färdigt, men bron var icke prof belastad. Sedan 
detta skett och räkenskaperna granskats, skulle afsyningsbevis 
utfärdas med tillstyrkan om godkännande. 

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

Arbetet var färdigt, men bron var icke profbelastad. Efter 
det detta ägt rum, skulle afsyningsbevis utfärdas med tillstyrkan 
om godkännande. 

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

Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 
snart räkenskaperna blifvit granskade. 

Anläggning af bro öfver Galvadsån, ingående uti vägan-
läggningen mellan Rätans och Hafverö kyrkor i Jämtlands län. 

Detta arbete var färdigt redan vid inspektionen 1903. Bron 
utföres af två väghållningsdistrikt i två län och är anslaget 
deladt mellan dessa och kontrakt upprättadt med hvardera 
distriktet. Med Torps tingslags väghålluingsdistrikt har icke 
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ingåtts särskildt kontrakt för bron utan ingår halfva bron i 
Täganläggningen inom Hafverö socken, hvilken väganläggniug 
afsynades och godkändes år 1904. Det är således godkännande 
af andra hälften, som återstår, och skulle afsyningsbevis ut
färdas efter mottagandet af kontrakt och räkenskaper. 

Fullbordade. 

Bro öfver Ångermanälfven vid Sollefteå. 
Sedan några år tillbaka har pågått tvist mellan Sollefteå 

köping och Sollefteå tingslags väghållningsskyldige rörande 
nämnda bro, hvilken de väghållningsskyldige icke velat mot
taga till allmänt underhåll med anledning af att den icke varit 
i laggillt skick. Brons bristfällighet har företrädesvis bestått 
däri, att dels i landfästena dels ock i pelarna förmärkts rörelse, 
hvarjämte älfven hade benägenhet att underminera desamma. 
Sedan köpingen blifvit ålagd att iståndsätta bron, har arbete 
med förstärkning af grunden kring landfästen och pelare pågått. 
I sådant ändamål hade redan utförts en stensättning af botten 
mellan norra landfästet och närmaste pelare, hvarjämte kring 
denna senare äfven stensättning var anordnad. Vidlyftiga för-
stärkningsanordningar planerades, och skulle äfven öfverbygg-
naden förstärkas, i det att bärbalkarna för brobanan skulle ökas 
och ytterligare vindförsträfningar insättas. Dessutom skulle ny 
brobana inläggas. 

Öfre norra distriktet. 

Under arbete. 

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

Bron var färdig och väl utförd, hvadan afsyningsbevis skulle 
utfärdas. 

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

Brobyggnaden befanns färdig, och har afsyningsbevis ut
färdats. 

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

Brobyggnaden var fullbordad, och har afsyningsbevis ut
färdats. 

Anläggning af bro öfver liåne älf, ingående i väg före
taget Nattavaara by till Nattavaara järnvägsstation i Norr
bottens län. 

Bron var färdig, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 
snart räkenskapssammandrag samt protokoll öfver profbelast-
ning insändts. 

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

Brobyggnaden befanns fullbordad, och skulle afsyningsbevis 
utfärdas, så snart räkenskapssammaudrag samt protokoll öfver 
verkställd profbelastning inkommit. 

Anläggning af bro öfver Lina älf vid Dokkas i Oellivare 
socken af Norrbottens län. 

Enär enligt anmälan endast sten utlagits för landfästen 
Väg- och Yatienhyggnadsstyreherts berutlehe år 1905. 

och pelare, men direkt byggnadsarbete ännu icke påbörjats 
hade ingen annan besiktning af företaget verkställts än att 
handlingarna genomgåtts i samband med inspektionen af väg
byggnaden Leipojärvi—Dokkas. 

Följande med statsbidrag understödda broarbeten hafva 
under år 1905 kontraktsenligt fullbordats och godkänts, näm
ligen : 

III. Kanaler och farleder. 

Västra distriktet. 

Fullbordade. 

Farled genom Hjärtösund i Göteborgs och Bohus län. 
Vattenståndet var vid besiktningstillfället (Ho m. öfver haf-

vets m. v. y. Verkställda pejlingar visade, att vattendjupet i den 
spräugda rännan varierade från 4-6 till 3-7 m., hvadan någon 
uppgruudning, då fastställda vattendjupet vore 3-6 m. under 
näniuda yta, icke kunde förmärkas. — På grund af de tvära 
krokar, i hvilka farleden går, användes densamma mycket litet 
af såväl ångbåtar som större seglare. 

Östra distriktet. 

Under arbete. 

Furled å Svartån mellan Tranås köping i Jönköpings län 
och sjön Sömmen. 

Arbetet verkställdes på entreprenad, och voro vägen till 
hamnen och kaj med lastplan fullbordade. — Hamnbassängen 

5 
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vid Tranås var nästan färdig, h varjämte stensprängning i kanal
rännan pågick. 

Fullbordade. 

Göta kanal. 
Sluss- och bromurarna vid Ofre Norrkvarn voro delvis om-

murade med ny sten, och kajen vid Söderköpings skeppsdocka 
hade ombyggts på 102 m. längd. Kulvertar och bräddaflopp 
hade reparerats. Botteiiafloppet vid Bråttom hade ombyggts 
med ny sten, likaså bräddafloppet vid Vassbacken, hvilket äfven 
blifvit förstoradt för att kunna afbörda allt det vatten, som 
vid starka flöden inrunne i kanalen vid Landthöjden. — 8 par 
slussportar voro fullständigt omplankade och 6 par försedda 
med ytterligare 2 tappningsluckor. — Ny strandskoning af sten 
hade anlagts på sammanlagdt 2,260 m. längd. — Muddring och 
sprängning hade verkställts i sjön Viken mellan Kidholmen och 
Spetsnäset i och för rätuing af farleden däremellan. — 2 mötes
platser i bergkanalen mellan Tåtorp och Landthöjden hade för
storats till 38-6 ni. längd och 16 m. bredd. — Omkring 16,000 
kbm. dy och lera hade upptagits i kanalen med ångmudderverk. 
— 4 nya vaktarebostadshus hade blifvit uppförda likasom flera 
nya uthusbyggnader. 

För belysning af ofvannämnda nya farled mellan Kidhol
men och Spetsnäset hade uppförts 3 nya fyrar, så att numera 
kunde sjön Viken från Tåtorp till Torsvik trafikeras under 
mörker, hvilket varit ett mångårigt önskemål. 

Kinda kanal. 
Vid Nykvarns station hade landsvägs- och kanalbroarna 

reparerats, hvilket äfven var förhållandet med Stångebro. Två 
nya slussportar hade insatts vid hvardera af Tanriefors och 
Hofvetorps stationer och för Sturefors station hade tillverkats 
ett par reservportar, hvarjämte vid Hamra station reglerings
dammen ombyggts och försetts med 8 mindre afloppsluckor i 
stället för de gamla sättstockarna. — Vid Hof by och Horns sta
tioner hade lastbryggorna reparerats. 

Mellersta distriktet. 

Under arbete. 

Upprensning af farleden till staden Nyköping. 
Arbetet var färdigt, och afsyningsbevis har utfärdats. 

Fullbordade. 

Dragets kanal i Stockholms skärgård. 
Kanalens djup skulle vara 8 fot (2·3a m.) under 1. v. y. 

Vid besiktningen rådde ungefär medelvattenstånd, 3-90 m., 
öfver Stockholms slusströskel och vattendjupet var i allmänhet 
2'7 5 à 2·8 m. samt i bergssprängningens norra ända 2'65 m. 
Äfven om 1. v. y. ej räknats lägre än 3-5 m. öfver slusströskeln, 
skulle således det sistnämnda djupet vara knappt. — Att drag
bryggan å Järflottalandet var ramponerad, har vid föregående 
besiktning ansetts icke böra föranleda till åtgärd. 

Strömma kanal. 
Kanalen skulle hafva ett vattendjup af 4 fot (1-18 m.) under 

1. v. y. Enligt Eders Kungl. Maj:ts befallningshafvandes konces
sion till ångfartygsaktiebolaget Strömma kanal skulle samma djup 
däremot vara 5 fot (1·48 m.). Vid besiktningen torde vatten
ståndet hafva varit ett par cm. öfver medelvatten — enligt 

jämförelse med Stockholms slusskontors vattenståndsjournaler — 
och voro vattendjupen vid Strömma 2·o à 2-5 m. i allmänhet, 
dock endast 1·5 à 1·8 m. vid bryggan samt i Kolströmmen 1·5 
à 2"3, på enstaka ställen endast 1·35 m. Således skulle djupen 
vara för knappa i Kolströmmen och vid Strömma brygga. — 
Kanalens bottenbredd skulle vara 40 fot (11·88 m.) men är i 
verkligheten på sina ställen föga öfver hälften däraf. En ökad 
bredd torde dock ej erfordras, då fartygsmöten på dessa korta 
kanalsträckor ej behöfde förekomma. — Slänterna vid Strömma 
hafva på kanalens båda sidor illa utskurits till afsevärdt men 
för respektive strandägare, hvilka afsett att draga frågan härom 
inför vederbörande myndigheter. 

Farled å Örsnndså. 
Farledens djup skulle vara 7 fot (2-08 m.) under 1. v. y. 

och var fullt tillräckligt; vid lågvatten kunde till och med 8 
fot djupgående fartyg använda leden. — Den senaste rens
ningen verkställdes 1897. — A svängbron vid Örsundsbro er
fordrades reparationer å dykdalber och afvisare, å beslag och 
spel för manövreringen samt å målningen. 

Farled genom Kolsundet mellan Selaön och fastlandet. 
Vattenståndet vid besiktningen var 4·16 m. öfver Stock

holms slusströskel. Kanalens botten skulle ligga Os m. under 
densamma. Då vattendjupet varierade mellan 5 i och 5"5 m., 
var det sålunda mer än tillräckligt. — Ras eller igenslamningar 
behöfde icke befaras på denna plats, då grunden är af bästa 
beskaffenhet. 

Södertälje kanal. 
Vattenståndet i Saltsjön var 377 m. och i Mälaren 4-4 m. 

Vid pejling befanns djupet i kanalen och Limasundet ej under
stiga sagda respektive djup. — Lagning af strandskoning pågick. 

Åkers kanal. 
Vattenhöjden i kanalen på tröskeln nedom slussen var 2'3 2 

m. Vid pejling befanns djupet från kanalutloppet till slussen 
i allmänhet vara 2·4 till 2-7 ni., undantagsvis 2-2 m. såsom om
kring 250 m. nedom Näsby—Åkersberga järnvägsbro, vid Smedby 
brygga och vid den närbelägna afloppskanalens utlopp. Vatten
höjden i kanalen på tröskeln ofvan slussen var 2·1 m. Vid 
pejling befanns djupet i kanalen ofvanom slussen i allmänhet 
vara 2-1 till 2-4 m. samt ej mindre än 2 i m. — Den västra 
nedre slussporten behöfde repareras. För öfrigt anmärktes att 
å kanalsträckan 200—300 m. nedom järnvägsbron kanalslän
terna behöfde förstärkas. Äfvenledes borde tydliga längdmät-
ningspålar omkring 4 st. för h varje km., utsättas längs kanalen 
till ledning för de trafikerande vid bedömande af farten och 
för den inspekterande vid angifvande af läget för behöfliga re
parationer. 

Ålkistans kanal. 
Vattendjupet i kanalen vid landsvägsbron, där bottnen är 

sprängd i berg, var 2·2 m.. Detta djup fanns i kanalen utom 
vid utloppets östra sida, där det var något mindre. — Öfver-
byggnaden till sagda bro var angripen af röta och behöfde om
byggas. 

Farled till Enköping. 
Vattenståndet var 3-25 m. å märket. Vid pejling befanns 

vattenståndet i farleden ej understiga detta mått utom nära 
pålen N:r VII, där vattendjupet var 3o m., och närmast kajen, 
där ett vattendjup af 2-8 m. påträffades. Farledens sidor voro 
på många ställen utskurna och behöfde skyddas, exempelvis 
genom pålning och därinnanför anbragta faskiner. 
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Farled titt Uppsida samt genom Almarestäket och Erikssund. 
Vattenståndet var 3-a m. Vid pejling befanns djupet i 

allmänhet vara 3'4—3 7 m. och på något enda ställe 3-2 m. 
utom på omkring 100 m. längd strax nedom »öfre föret», där vat
tendjupet endast var 3 m . — Mellanstödet till Ultunabron hade 
blifvit skadadt och skulle påföljande vinter ombyggas. Rullbron 
vid Flottsunds bro var ombyggd. 

Torshälla och Eskilstuna kanal. 
Vattendjupet på nedersta slusströskeln var 2'7 m. Vid 

pejling i kanalen nedom slussarna befanns djupet ingenstädes 
understiga 2-6 m. utom på ett ställe, där ett djup af 2-5 m. 
uppmättes. Vattendjupet på öfversta slusströskeln var 2§6 7 m. 
Vid pejling i kanalen ofvan slussarna befanns vattendjupet i en 
bergskärning ej mindre än 2#8 m. och för öfrigt ej mindre än 
2'6 m. utom på ett ställe något nedanför det med 1860 märkta 
stora stenblocket, där djupet var 2-5 m. Vattendjupet i denna 
öfre kanal var beroende på huru luckorna skötas i dammarna 
vid Torshälla kvarn och vid Nyby bruk, hvilka båda ägas af 
Nyby bruk. Vattendjupet i den nedra kanalen var beroende af 
Mälarens vattenstånd. — Slussarna voro i godt stånd. 

Eskilstuna kanalled. 
Vattendjupet i denna kanal var minst 0"3 m. större än i 

Torshälla kanal, som ligger nedanför. — Mot underhållet 
gjordes icke någon anmärkning. — Vid starkt flöde var slussen 
svår att befara, enär den västerifrån kommande strömmen träf
fade ett i slussen uppgående eller ur slussen nedgående fartyg 
nästan vinkelrätt mot dess kurs. Till minskande af denna olä
genhet hade en spåntvägg anbragts nedanför slussen på farle
dens högra sida. 

Hjälmare kanal. 
Slussarna voro i godt stånd. Några dykdalber, som voro 

nedruttna, skulle ombyggas. I Långsjön och vid Värhulta er
fordrades borttagning af löst mudder. A sträckan mellan Not
holmen och bergkanalen behöfde strandskoningen iståndsättas. 

Farled i Hjälmaren till Hyndevad, från Hyndevad till 
Örebro och i Hjälmaren. 

Beträffande farleden från Örebro till Hjälmaren och i Hjäl
maren befanns vattenhöjden å skalan vid öfre slussporten ofyan 
Skebäck vara 2-s m. Vid pejling understeg vattendjupet i Öre
bro södra kanal ej detta mått och i den norra kanalen ej 2-s 
m. med undantag af öfverst invid den därstädes befintliga kajens 
västra ända, där djupet nedgick till l-9 m. — En del af strand
skoningen behöfde lagas. 

Vattendjupet nedom slussen till Norra Ess-sundet var i 
allmänhet 2'4 till 3 m. med undantag af ett par kortare sträckor, 
där det var 1-9 till 2 3 m. och hvilkas vidmakthållande till
komma Örebro stad, som därför påbörjat muddring därstädes. 
— Vattendjupet ä sträckan mellan Ess-sundet och Björksundet 
var i allmänhet 2'9—3'i m., undantagsvis 2'6—2-s m. — 1 
farleden vid Vinön var djupet 3o, 3-3—4 m. I farleden från 
Skogstorp till Biby befanns vattendjupet ej understiga 2e m. 
utom på ett ställe i Närsjöfjärden, där djupet endast var 2 s m., 
men då bottnen var mycket lös, kunde en ångbåt med 2-4 m. 
djupgående utan svårighet där framgå. 

Strömsholms kanal. 
Samtliga slussar voro på tillfredsställande sätt underhållna. 

En och annan vingmur hade delvis satt sig. I mån af till
gångar verkställdes stenrensning och muddring till kanalens 

förbättring. Bättre anordningar borde göras för underlättande 
af båtars passerande af järnvägsbron vid Kolbäck. 

Nedre norra distriktet. 

Fullbordade. 

Härnösands kanal. 
Vattendjupet i kanalen var 3'5 å 3-6 m. under medel

vatten. Någon uppgrundning syntes icke hafva skett, ty kanal
bottnen var öfverallt hård och fast. Kanalens sidor voro i godt 
skick. 

Farled genom Tynderösundet i Västernorrlands län. 
I såväl södra som norra sundet var vattendjupet 3o m. 

under medelvatten, endast å en kortare sträcka af södra sundet 
var detsamma 2'9 ra. Kanalens sidor voro i godt stånd. 

öfre norra distriktet. 

Under arbete. 

Upprensning af de mellan Volgsjön och Storholmen samt 
mellan Maksjötjärn och Malgomajsjön belägna delarna af far
led från Volgsjön till Malgomajsjön i Vilhelmina socken af 
Västerbottens län. 

A de särskilda delarna voro utförda: 
Volgsjön—Storholmen 0 % 
Maksjötjärn—Maksjön 80 » 
Maksjön—Varressjön 95 » 
Varressjön—Malgomajsjön 80 » 

eller sammanlagdt 85 % 
Genom den af Styrelsen den 13 januari 1905 medgifna 

ändringen i plan utgår allt arbete å sträckan Volgsjön—Stor
holmen. 

Under år 1905 har ett farledsarbete kontraktsenligt full
bordats och godkänts, nämligen upprensning af farleden till 
staden Nyköping, Södermanlands län, för hvilket företag kost
naden beräknats till 143,500 kronor, och som i statsbidrag er
hållit 47,500 kronor jämte ett lån ur Handels- och Sjöfarts
fonden af 47,500 kronor. 

C. Vattenaftappningar. 

a) För odlingsändamål. 

Södra distriktet. 

Kronobergs län. 

Under arbete. 

Torrläggning af vattenskadad mark, tillhörande hemma
nen Ekéhvarfven och Södra Vare i Blädinge socken, samt 
Målerus, Sköftemon, Hönetorp, Sälhyltan och Ekemon i Vis-
landa socken. 

Största delen af den gemensamma dikningen var verkställd. 
Bottnen i kanalerna var ganska mycket uppgrundad med sand, 
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grus och nedrasade stenar, hvaremot slänterna stodo sig jäm
förelsevis bra. — Sedan besiktningen år 1904 hade icke något 
arbete blifvit utfordt, enär intressenterna ingifvit ansökan om 
ändring af den fastställda planen därhän, att den enskilda dik
ningen skulle uteslutas ur densamma. 

Reglering af Alsterån i och för torrläggning af vatten
skadad mark, tillhörande Fröseke, Kulla Bölnagård och Fagra-
skog i Älghults socken. 

Regleringen i ån nedifrån till Lilla Björksjön var fullt 
färdig på en sträcka af omkring 500 m. ; därifrån hade å en 
kortare sträcka endast tagits öfverschakt till ungefår 1-a à 1·5 
m. djup öfver blifvande botten. — Smådikena hade mer eller 
mindre fullständigt uppgräfts till omkring 2,500 m. längd. — 
För regleringen genom passet nedom Lilla Björksjön hade en
ligt uppgift bortsprängts omkring 1,500 kbm. berg. — Mot det 
utförda arbetet, som motsvarade nära 60 % af företaget i sin 
helhet, gjordes icke någon anmärkning. 

Torrläggning af vattenskadad mark, tillhörande kommini
stersbostället 1 mantal Svartshult i Älghults socken. 

Hufvudafloppet, sammanlagdt 1,500 m., hade upptagits på 
en sträcka af omkring 600 m., och gjordes mot det utförda 
arbetet, som uppskattades till ungefär 25 % af det hela, ingen 
särskild anmärkning. 

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

Arbetet var färdigt och försvarligt utfordt, med undantag 
af att det felades utförandet af ett backdike å en kort sträcka 
å Ollaryds ägor samt räckverk å byvägsbron, hvarjämte någon 
reparation erfordrades å anfarterna till densamma. Sedan dessa 
bristfälligheter afhjälpts, kunde afsyningsbevis med förord till 
godkännande utfärdas. 

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

De enskilda dikena hade upptagits förutom ett backdike 
om ungefär 200 m. längd. Deu uppkastade dikesjorden hade 
lagts alldeles för nära dikeskanterna. — Hufvudkanalen, som 
var delvis uppgrundad och mycket bevuxen i botten med vatten
växter, hade ännu icke någon gång upprensats, h vadan rens
ning ovillkorligen måste ske snarast möjligt. 

Uttappning af Rössjön, tillhörande hemmanen Smedlings-
måla, Gropanäs, Gropanäs Stom, Stora Rösmåla, Högébo och 
Högebomåla i Sandsjö socken samt Lilla Rösmåla, indragna 
bostället Randö, Vrångebo, Bisterhult och Hornanäs i Linne-
ryds socken. 

Företaget var fullt färdigt, sedan förut anmärkta brister 
blifvit nöjaktigt afhjälpta, och hade afsyningsbevis med förord 
till arbetets godkännande utfärdats. 

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

Hufvudkanalen underkastades år 1904 upprensning. — Den 
i. förslaget upptagna ägovägsbrou af trä öfver hufvudkanalen 
vid sektiousnummer 1 hade byggts som stentrumma med dimen
sionen l ' 2x l · s m., hvaremot ingenting var att erinra. — Den 
gamla sjöbottnen syntes vid besiktningen, oaktadt den stora 

nederbörd som veckorna förut rådt, dock afsevärdt fastare än 
de föregående åren. Längs laggarna hade på några ställen en 
del odlingsarbete kunnat påbörjas. 

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

Hela hufvudkanalen samt bigrenen Sågbäcken hade full
ständigt upprensats. För rensningen af de två öfriga bäckarna 
och för den enskilda dikningen hade ännu intet arbete påbör
jats. — Mot det utförda arbetet, som utgjorde omkring 90 % 
af det hela, förekom ingen särskild anmärkning. 

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 Jemjö socken. 

Endast erforderlig efterrensning och justering återstod, 
hvilket arbete bortlämnats på entreprenad, och hade under augusti 
månad år 1905 den västra kanalen justerats på omkring 600 m. 
och den östra på ungefär 1,600 m. längd. Emellertid hade 
arbetet sedermera afbrutits på grund af långvarig och stark 
nederbörd med åtföljande häftigt vattenflöde i kanalerna. 

Kristianstads län. 

Under arbete. 

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. 

Ganska betydande efterrensningar och justeringar återstodo. 
— I hufvudafloppet, förutom å afdelningen Va—d, hade rens
ning verkställts. — De enskilda dikena voro till största delen 
upptagna, men i allmänhet hade desamma dock ej kunuat upp
tagas till fullt djup, förrän rensningen i ån verkställts. — De 
förut gjorda anmärkningarna rörande Hammarsbron hade ännu 
ej föranledt rättelse. 

Dikning från Goentorps gård mot Kärrarps norra flod
dike och därtill stötande bigrenar i Kvidinge socken. 

Samtliga diken uppgräfdes redan år 1903 och underkasta
des år 1904 mindre efterrensning; emellertid är bottnen, i syn
nerhet i dikenas öfre del mycket igenvuxen och uppgrundad, 
hvadan en genomgående rensning erfordrades. — En sten-
trumma å en byväg hade lagts och befanns i oklanderligt skick; 
öfriga trummor, som endast skulle vara för enskilda ägovägar, 
hade utbytts mot träbroar. — Förstärkningen af järnvägstrum
man medelst spåntvägg och stenglaciser hade ännu ej blifvit 
utförd. 

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

Företaget befanns fullbordadt och hade, sedan efterrensning 
blifvit verkställd och några påvisade oväsentliga brister blifvit 
afhjälpta, i utfårdadt afsyningsbevis förordats till godkännande. 

Reglering af Humlesjöbäcken inom Humlesjö och Röke 
byar i Röke socken. 

Regleringsarbetena voro hittills utförda på ungefår 1,700 
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m. längd; för bron var endast grunden lagd. — Det utförda 
arbetet, som motsvarade omkring 75 % af det hela, var verk-
ställdt på ett synnerligen omsorgsfullt sätt. 

Sjöarna Vielångens och Farlångens sänkning samt där
med i samband stående utdikning inom flera byar i Örkeneds 
och Glimåkra socknar. 

Arbetet, som legat nere de två senaste åren, hade åter 
igångsatts, och utfördes detsamma nu i sin helhet på entrepre
nad. — I Hallaån hade regleringen verkställts på eu sträcka 
af ungefär 700 m. längd, hufvudsakligen i synnerligt stenig och 
svårarbetad mark, och hade afloppet från Ekeshultssjön upp
tagits till sjön, d. v. s. på en längd af 240 m., dock icke till 
fullt djup. — Mot det utförda arbetet, som beräknades till nära 
30 % af hela arbetskvantiteten, förekom icke någon särskild 
anmärkning. 

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

Arbetet var färdigt och omsorgsfullt utfördt, hvadan af-
syningsbevis med förord till godkännande utfärdats. 

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. 

Afsyning af företaget hade begärts. Vid besiktningen be
fanns detsamma omsorgsfullt utfördt i enlighet med godkända 
ritningar, med undantag af att öfre delen af enskilda afled-
ningsdiket H—I gjorts som täckdike samt att enskilda afled-
ningsdiket K—L ej upptagits. Arbetsdirektionen hade för afsikt 
att söka tillstånd till detta senare dikes uteslutande ur arbets
planen. Under förutsättning af sådant medgifvande hade af-
syningsbevis med förord till företagets godkännande utfärdats. 

Reglering af Tågarpsån för torrläggning af vattenskadad 
mark till hemman inom Kläsinge, Norräby, Tågarps och 
Rågar ds byar i Sireköpinge socken. 

Arbetet var färdigt och har detsamma, sedan erforderlig 
bottenrensning sedermera blifvit verkställd, i utfårdadt af-
syningsbevis förordats till godkännande. 

Nygräfning af floddiken från Almaröds, Torsjö och Olofs 
mossar inom Skifarps, Solberga, Örsjö och Östra Vemmenhögs 
socknar. 

Arbetet var färdigt och väl utfördt, hvadan detsamma i 
utfärdadt afsyningsbevis förordats till godkännande. 

Utdikning af Mosslyckorna och delar af Vrånga mosse 
inom Jlnestorps 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. 

Företaget var färdigt och har, efter sedermera verkställd 
efterrensning, i utfärdadt' afsyningsbevis förordats till god
kännande. 

Hallands län. 

Reglering af Lindonicån med bigrenar samt af dikning af 
vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Hcttesälcer, Stre-
kered, Kättered, Hassungared, Sintorp, Anderstorp, Greggered, 
Kniper ed, Dverred, Torfmossared och Gärda samt Klockare
gården i Lindome socken. 

Ån var fullständigt upprensad och reglerad samt bigrenar 
rensade och uppgräfda på en sammanlängd längd af omkring 
6,400 ni. — Byvägsbron var byggd och landfästena lagda för 
de båda spångarna. — Åtskilligt arbete komme att erfordras 
med efterrensning och justering af botten och släuter. — Unge
fär 95 % af det hela voro utförda. 

Afdikning och odling af vattenskadade marker, tillhörande 
Nackhälla by i Spannarps socken. 

Ungefår hälften af arbetet var utförd. Dikena voro del
vis mycket hopfallna och igenvuxna. — Hvarken år 1904 eller 
1905 har något arbete verkställts. — Ansökan om ändring af 
den fastställda arbetsplauen hade af arbetsdirektionen ingifvits. 

Västra distriktet. 

Göteborgs och Bohus län. 

Under arbete. 

Vattenafledning från ägor, tillhörande Torpane, Yllene, 
Sjöved och förra sergeantsbostället Lilla Vrem i Kville socken. 

Afloppet från Sjöved befanns vara för grundt i nedra delen, 
särskildt vid bron öfver vattendraget, hvilken bro ej heller ännu 
blifvit enligt föreskrift ombyggd. — Afloppet från Yllene och 
Torpane, hvilket uppgafs hafva varit uppgräfdt till fullt djup, 
hade delvis slammat igen och borde upprensas före afsyningen. 
Midt för fixpunkten felades Os m. i fullt djup. 

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

Samtliga diken voro färdiga med undantag af ett tvärdike 
å Elseröds område. 

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 Lanc härad af Göte
borgs och Bohus län. 

Företaget var fullbordadt i enlighet med därför fastställd 
plan, och har afsyningsbevis med tillstyrkan om godkännande 
utfärdats. 

Vattenafledningen inom Rönnängens by, Rönnängens kapell
församling. 

Öfver företaget, som var utfördt utan anmärkning, har af
syningsbevis med tillstyrkan om godkännande utfärdats. 

Älfsborgs län. 

Under arbete. 

Vattenafledning inom byarna Åsen och Näs i Eds socken. 
Arbetet var fullbordadt utan anmärkning, och har afsy

ningsbevis med tillstyrkan om godkännande utfärdats. 
Vattenafledning inom hemmanet Löfsjö och kronobostället 

Kläckened i Hofs socken. 
Dikningsarbetet var endast påbörjadt. 
Vattenafledning och odling inom hemmanen Bohult och 

Amundehult i Hudene socken. 
Sedan förra året hade ytterligare 250 m. af afloppskanalen 

fårdiggräfts. Mot arbetet, som uppskattades till 60 % af det 
hela, gjordes icke någon anmärkning. 
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Vattenafledning och odling af mark inom hemmanen Norra 
och Södra Steneryr, Bön, Röse, Töftesäter, Låkön och Plog-
starud i Råggärds och Jerbo socknar. 

Sedan föregående år hade helt obetydligt arbete utförts, 
hufvudsakligen bestående i rensning af förut gräfda diken. 

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

Förutom 100 ni. i öfre ändan hade odlingsdiket blifvit 
fårdiggräfdt, hvilket emellertid efter uppgräfningen uppgrundats 
något, hvarför rensning erfordrades före blifvande afsyning. 
Mot det utförda arbetet, som uppskattades till omkring 85 % af 
det hela, gjordes icke någon anmärkning. 

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

De vid föregående besiktning anmärkta bristerna voro af-
hjälpta. Som företaget i öfrigt var utan anmärkning fullbor-
dadt, har afsyningsbevis med tillstyrkan om godkännande ut
färdats. 

Fullbordade. 

Sänkning af sjön Fefren med därtill hörande vattendrag 
i Kungsäters, Istorps, Orimmareds och Carl Gustafs socknar. 

Vattendragets botten låg i allmänhet på tillräckligt djup, 
men uppgrundningar förekommo, särskildt invid kanterna. Vidare 
både här och där stenar från slänterna rasat ned i kanalen och 
stockar sjunkit till botten i densamma, efter de flottningar som 
på senare år bedrifvits. En del affall från en vid utloppet an
lagd, numera bortflyttad såg hade jämväl nedfallit i kanalen. — 
Vidare borde utrifvas ett fast ålfiske, som blifvit utan till
stånd uppfördt öfver kanalen. 

Östra distriktet. 

Östergötlands län. 

Under arbete. 

Sänkning af sjön Arken för torrläggning och odling af 
sänka marker, tillhörande säteriet Adelsnäs i Atvids socken. 

Arbetet var fullständigt utfördt, och skulle afsyningsbevis 
utfärdas. 

InvaUning af Västerängen för torrläggning och odling af 
sänka marker, tillhörande säteriet Adelsnäs i Åtvids socken. 

Allt arbete för vattenafledningeu var verkställdt med undan
tag af anbringandet af det i förslaget upptagna pumpverket, 
och kunde, så snart sådant blifvit anskaffadt, afsyningsbevis 
utfärdas. 

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

Af kanalen återstodo blott omkring 150 m. af hela längden 
1,340 m. Diket var ej påbörjadt. — Det utförda arbetet mot
svarade omkring 90 % af det hela. 

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

Invallningen var färdig och samtliga diken voro gräfda, 
men en ganska omfattande efterrensning återstod. 

Torrläggning och odling af vattensjuka marker, tillhörande 
komministersbostället 1 mantal Löt samt l5/8 mantal Gäfverstad 
i Borgs socken. 

Arbetet var färdigt och kunde godkännas. 

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

Kanalen var gräfd och dikena voro upptagna till 2/3 af 
sträckan. — Omkring 70 % af det hela voro utförda. 

Torrläggning och odling af vattensjuka marker, tillhörande 
hemmanen Torp, Eda, Tröstad, Finnstad och Lefverstad i 
Borgs socken. 

Arbetet var färdigt. 
Torrläggning af vattensjuka marker, tillhörande hemmanen 

Eda, Skattna, Okna, Ullevid, Hageby och Löfstad i Borgs, 
Kutterstads och Kimstads socknar. 

Arbetet var färdigt och kunde godkännas. 
Torrläggning och odling af marken till hemmanen Åby 

och Ulberstad i Skärkinds socken. 
Sedan föregående års inspektion hade ej nämnvärdt arbete 

utförts utöfver reparation af vallarna och någon rensning. — 
Fortfarande återstod gräfning af en mindre dikessträcka. 

Torrläggning af vattenskadad mark, tillhörande hemmanet 
Mjärdevid i Slaka socken. 

Arbetet var färdigt med undantag af en del efterrensning. 
Reglering af den s. k. Redingeån i ändamål att torrlägga 

vattensjuka marker inom Svinstads, Grebo och Värna socknar. 
Arbetet var färdigt. 
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. 

Arbetet var färdigt med undantag af efterrensning af eu 
del kanalsträckor. 

Torrläggning och odling af vattenskadade marker, till
hörande hemmanen Farsbo, Hestra och Basarp i Torpa socken. 

Arbetet var färdigt och skulle föreslås till godkännande. 
Torrläggning af sänka marker, tillhörande hemmanen Hult, 

Råttenåsa och Hägna samt Lysings härads allmänning i Tre-
hörna socken. 

Arbetet var färdigt. 
Torrläggning och odling af vattensjuka marker, tillhörande 

hemmanen Bölingstomta, Stratomta, Gällstad och Linghem i 
Törnevalla socken. 

Återstående arbeten utgjordes hufvudsakligen af brobygg
nader, hvartill sten ej kunnat under den förflutna snölösa vin
tern framskaffas. Det utförda arbetet utgjorde fortfarande om
kring 85 % af det hela. 

Torrläggning och odling af vattensjuka marker, tillhörande 
hemmanen Narfveryd, Vallerstad, Götevid, Hassla, Melstad, 
Lostad, Bjuggarp och Nafvestad i Vallerstads och Skeppsås 
socknar. 

Omkring 300 m. kanal återstodo att gräfva. — Tillsammans 
med erforderlig efterrensning och 3 trummor, hvilka ej påbör
jats, uppskattades återstående arbete till omkring 10 % af 
det hela. 

Torrläggning och odling af vattenskadade marker, till
hörande hemmanet Skramla i Västra Hargs socken. 

Arbetet var färdigt med undantag af efterrensniugen. 
Torrläggning och odling af vattensjuka marker, tillhörande 

hemmanen Rustorp, Skramla, Hulu, Hälla och Stora Haddebo 
i Västra Hargs socken. 
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Omkring 2,500 m. kanal hade gräfts, motsvarande omkring 
60 % af den för hela företaget beräknade kostnaden. 

Torrläggning och odling af vattensjuka marker, tillhörande 
hemmanen Görshorfva, Skramla, Långstorp, Mellansjö, Ens-
hult, Flathult, Skoghemmanet, Stenstorp och OrytfaU i Västra 
Sargs, Malexanders, Åsbo och Ulrika socknar. 

Arbetet var ej påbörjadt. 
Sänkning af sjöarna Öjam och Gransjön för torrläggning 

och odling af vattenskadade marker, tillhörande hemmanen 
Kvarnkulla, Lockarp, Björke, Sandvik, Skvathult, Gränsefall 
och Byd i Åsbo socken samt Enshult, Basteberg och Danskebo 
i Malexanders socken. 

Omkring 5,000 m. kanal voro gräfda, motsvarande ungefår 
85 % af det hela. 

Kalmar län. 

Under arbete. 

Sänkning af Oräsdalssjön, Torskemålasjön och Sjömåla-
sfön samt afdikning och odling af mark, tillhörande byarna 
Torskemåla, Kolningsmåla, Gräsdal, Sjömåla, Haltemåla, 
Bvensboryä och Bäckebo N:o 3 i Bäckebo socken. 

Med undantag af en del efterrensning i kanal och diken 
var arbetet färdigt, dock återstod öfversta delen af hufvud-
kanalen, som går genom Gräsdalssjön. Bottnens lösa beskaffen
het hade där i hög grad försvårat arbetet. — Återstående arbete 
uppskattades till omkring 25 % af det hela. 

Sänkning af Lassegöl samt torrläggning och odling af 
mark, tillhörande Släthult och Basebo i Högsjö socken. 

Arbetet var färdigt vid 1904 års inspektion och har före
slagits till godkännande. 

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. 

Arbetet var färdigt och har föreslagits till godkännande. 
Sänkning af Krokstorpssjön, Agébosjön och Hökasjön samt 

afdikning och odling af mark, tillhörande byarna Ågebo, Forsbo, 
Stora och Lilla Ebbehidt, Hultsby, Hökehult, Södra Svalehidt 
och Dackebo i Madesjö och Örsjö socknar samt Krokstorp, 
Besagöl, Lillaverke, Kroksmåla och Anébo i Oskars socken. 

Kanalen var gräfd upp mot Hökasjön, motsvarande unge
får s/t af hela längden. — Alla broar voro byggda. — Det 
utförda arbetet motsvarade minst 90 % af det hela. 

Sänkning af Applerumsån i och för torrläggning och 
odling af mark å ägorna till Öfraby, Rijd, Fastlycke och 
Ekaryd i Söderåkra socken samt Applerum, Kvilla, Hulubäck 
och Gullabo i Torsås socken. 

Arbetet var färdigt och skulle föreslås till godkännande. 
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. 

Afloppskanalen från sjön var i det närmaste fullbordad och 
de öfriga kanalerna till omkring s/4. 

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

Hufvudkanalen var upptagen till hela sin längd, dess öfre 
del dock ej till fullt djup, samt alla sidografvar bearbetade och 
under arbete. 

Skaraborgs län. 

Under arbete. 

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

Arbetet hade inskränkt sig till reglering af Flian, hvarur 
upptagits omkring 45,000 kbm., motsvarande omkring 43 % af 
kostnaden för vattenafledningen. 

Invallning och utdikning af vattensjuka marker, tillhörande 
egendomen Traneberg, byarna Sunnergata, Vllered, Värnamo 
och Låkälla, kronodomänerna Vänsjö, Hulan, Smedjegården, 
Uppgården och Fågelkärr samt ecklesiastiska hemmanen Lusse-
bo och Backa i Otterstads socken. 

Invallningen var utförd och pumpverket inköpt och igång
satt. — Omkring 6,500 m. kanal voro gräfda. — Af de två 
landsvägsbroarna var den ena utförd med landfästen af timmer 
och den andra med för liten spännvidd, hvadan båda måste 
ombyggas. — Det utförda arbetet motsvarade omkring 93 % af 
det hela. 

Vattenafiedning från ägor till 2 mantal Mosseberg i Sand
hems socken och '/< mantal Ekeslätten i Kymbo socken. 

På hufvudkanalen hade endast förberedande arbeten utförts 
med röjning och sten upptagning. — Omkring 1 km. bikanal 
var gräfd, dock ej på alla ställen till full sektion. — Det ut
förda arbetet utgjorde omkring 35 % af det hela. 

Reglering af bäcken Örlan med bigrenar för afdikning af 
vattenskadade marker inom Tidavads, Odensåkers, Svenneby, 
Ekby, Hjälstads och TJtby socknar. 

Arbetet var i det närmaste färdigt. Endast en del rens
ning samt upptagning af stenar återstod. 

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. 

Samtliga kanaler voro gräfda, men med undantag af 3,000 
m. sträcka voro de så uppgrundade, att det arbete som er
fordrades för att företaget skulle kunna godkännas, torde komma 
att uppgå till minst 30 % af beräknade kostnaden. 

Jönköpings län. 

Under arbete. 

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

Arbetet hade anmälts till afsyuing, men emedan det visade 
sig att kanalen mellan sjöarna ej höll tillräckligt djup, kunde 
det ej förordas till godkännande. 

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, Thorsnäs m. fl. i Hestra 
socken samt Landeryd, Applaryd m. fl. i Långaryds socken. 
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Arbetet hade utförts å 2'5 km. sträcka i ån, dock hade 
endast 2-o km. utförts till full sektion. — Dammen vid Lande-
ryds fiske var ombyggd. — Arbete hade utförts för omkring V3 

af beräknade kostnaden. 
Beglering af Västerån för torrläggning af omgifvande 

odlade och odlingsbara ägor, tillhörande Bröttjaryd, Bro ra. fl. 
byar i Hestra socken. 

Endast omkring 400 m. årensning återstodo samt omkring 
500 m. bäckrensning. Tillsammans med erforderlig fördjupning 
af kanalen å ett par kortare sträckor motsvarade återstående 
arbeten omkring 5 % af det hela. 

Fullbordade. 

Sänkning af Skinka- och Östraby-sjöarna inom Bälaryds 
och Flisby socknar. 

Upprensning af kanal och diken hade skett under år 1904, 
så att underhållet var fullt tillfredsställande. 

Mellersta distriktet. 

Stockholms län. 

Under arbete. 

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

Arbetet var ganska nära sin fullbordan. — I hufvudkanalen 
hade ytterligare pålningsarbeten måst utföras. — Arbeten åter
stodo å Bolka- och Storträskgrenarna. 

Uppsala län. 

Under arbete. 

Reglering af Björklingeån med tillflöden samt vattenafled-
ning och delvis odling af mark, tillhörande Väsåker, Brunnby, 
Norrkrycklinge, Hammarby, Axlunda, Forsby, Långåker, Lag-
mansbo, Mickelsbo, Närlinge, Ramsjö, Prästgården, Snugga, 
Héllanda, Ösby och Vigle byar och hemman i Björklinge och 
Skuttunge socknar. 

Snugga kvarn var inlöst och utrifven. — Kanalgräfning 
var verkställd från denna kvarn till Forsby bro, h vars om
byggnad pågick. — Det utförda arbetet uppskattades till om
kring % a f det hela. 

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. 

Gräfning af hufvudkanalen hade verkställts från Gullögda 
till föreningspunkten på myren och från Villsåker till samma 
föreningspunkt samt vidare ett stycke uppåt Oxsätra. Gräfning 
af bikanalen till Gnällsbo var utförd till Gnällsbo landsvägsbro. 
Dessutom voro åtskilliga småkanaler till hufvudsakliga delar 
utgräfda. — 2 broar och 2 nåldammar voro byggda, nålarna 
oberäknade. — Det utförda arbetet, som icke föranledde någon 
anmärkning, uppskattades till omkring 2/3 af det hela. 

Vattenafledning från ägor, tillhörande hemmanen Kyrkby 
och Nordanå samt kyrkoherde- och komministersbostället i 
Järlåsa socken. 

Arbetet var fulibordadt i öfverensstämmelse med fastställd 
plau, hvarom bevis meddelats. 

Reglering af Vänge å jämte sidogren mellan Albosjön och 
Ekébysjön för torrläggning och delvis odling af vattensjuka 
marker inom Skogs-Tibble, Ålands och Vänge socknar. 

Arbetet var färdigt, och har afsyningsbevis utfärdats med 
tillstyrkan om godkännande. 

Sänkning af Läbyån mellan Ekebysjön och Kvarnbo damm 
för torrläggning och delvis odling af vattenskadade marker 
inom Vänge, Läby, Börje, Uppsala-Näs, Bondkyrka och Ramsta 
socknar. 

Arbetet var fulibordadt med undantag af bron vid Läby vad. 
Upprensning af Fälarån samt torrläggning af mark, till

hörande Kalfsbo och Fälandbo hemman samt Elinge by i Öster-
Löfsta socken. 

Arbetet var fulibordadt med undautag af den tillhörande 
enskilda dikningen å Kalfsbo ägor. 

Södermanlands län. 

Under arbete. 

Torrläggning och odling af vattensjuka marker, tillhörande 
hemmanen Skepsta, Berga, DomvaUa, Sätra, Afla, Skylvalla, 
Stora Valla, Lilla Skinvalla, Kåretorp, Stora Skinvalla, Pung
sund, Torfsäter, Graneberg (Hällestad), Odensberga, Pungsäter, 
Långvik, Öllösa, Häggdalen och Bårsnäs i Gåsinge, Björnlunda 
och Gryts socknar af Daga härad. 

Hela arbetet kunde beräknas färdigt till 70 à 75 %. — 
Hufvudgrafven var färdig till Påsken och därofvanför till 75 %• 
— Sidodiket till Skylsjön var färdigt med bro och damm samt 
därofvanför under utsträckning till sjön Tryn. Sidodiket till 
Skinvalla var nästan färdigt. — Forsbrobron och 2 ägobroar 
öfver hufvudkanalen voro fullbordade. Bron vid Skylvalla skulle 
enligt förslaget endast förstärkas, men kräfde fullständig ny
byggnad. 

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

Arbetet var fulibordadt, och har afsyningsbevis utfärdats. 
Torrläggning och odling af vattensjuka marker, tillhörande 

2'/2 mantal Hugélsta i Klosters socken. 
Afdikningen omfattar 4 skilda komplex. Rotängskärret var 

färdigt; å Mörkmossen var ungefär halfva sträckan fullbordad 
med sidodiken samt öfriga delen under arbete. Kålmossen var 
ännu icke bearbetad. A Småmossarna var hälften färdig och 
resten under arbete. En del diken hade väl knappa dimeu-
sioner. — Det hela var färdigt till något mer än hälften. 

Torrläggning och odling af Strökärren, tillhörande Hög
berg, Ingelstorp, Rudbäcken, Valla och kronodomänen Myrkärr 
i Sköldinge socken, Eriksbergs fideikommiss, Jälksäter, samt 
komministersbostället Laggarhult i Stora Malms socken, äfven-
som Fjällskefte fideikommiss och Ekeby i Lerbo socken. 

Arbetet var färdigt. Emellertid låg den stora dubbel
trumman under statens järnväg, genom hvilken hufvudailoppet 
går fram, ungefär 0-5 ni. för högt, hvilket borde ändras. 

Torrläggning och odling af vattensjuka marker, tillhörande 
Valinge gård i Stigtomta socken. 

Arbetet var färdigt till ungefår a/,. Det består af tre 
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»kilda delar: Långkärret, hvilket i det närmaste var färdigt, 
Kärrsjömössen, färdig till 70 % och i behof af rensning, samt 
Missmyren, hvaraf 36 % voro fullbordade. 

Örebro län. 

Under arbete. 

Afdikning af de s. k. Rahlakärren, tillhörande Hidingsta 
och KälUorp i Hardemo socken och härad, Byrsta, Vikatorp, 
Jersjö, Eessélberg, Vilsberga, Björka, Stocksäter, Rösavi, Bahla, 
Södra Sanna, Norra Sanna, Gränby och Blacksta i Kumla 
socken och härad samt Tomta, Vibytorp, Skallerud, Bäck, Berg, 
Märka, Norsby, Samsala, Läckan och Falla i Hallsbergs socken 
af Kumla härad, äfvensom Hallsbergs municipalsamhälle. 

Arbetet var fullbordadt med undantag af två mindre diken. 
— Afsyningsbevis har senare utfärdats. 

Reglering af Broby-bäcken för torrläggning af kringlig
gande vattenskadad mark, tillhörande Brobytorp, Nahlaviberg, 
Folketorp, Sörby och Vallby i Vtby socken. 

Arbetet var fullbordadt med undantag af spanten vid bron, 
hvartill en del virke fanns framkördt. 

Västmanlands län. 

Under arbete. 

Sjön Hallarens sänkning samt afdikning och odling af 
mark, tillhörande byar och hemman inom Enåkers, Möklinta 
och Sala socknar. 

Arbetet var färdigt, och har afsyningsbevis utfärdats med 
förordande af godkännande. 

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. 

Arbetet var färdigt, och har afsyningsbevis utfärdats. 
Flänningesjöarnas vattenafledningsföretag, af seende jx\"dik

ning och odling af mark, tillhörande byarna Stärte, Åkerby, 
Upplanda, Ettinga och Väster-Sälja i Öster-Våla socken. 

Arbetet var nära sin fullbordan och återstodo endast öfre 
delarna af trenne diken samt ett annat dike i dess helhet, 
hvarförutom en del rensningar erfordrades. Förut anmärkta 
brister å brobyggnaden voro afhjälpta. 

Afdikning och odling af mark, tillhörande byarna Skoybo, 
Hcmmingsbo, Korbo, Långgärde, Tobbo, Kanikebo, Qällarbo 
och Fogelsta i Öster-Våla socken. 

Arbetet har under senaste året föga framskridit. — Endast 
en del af Slåttmossens diken var utförd; Byängen och Kvarn-
myren voro färdiga. — Det utförda arbetet uppskattades till 
85 % af det hela. 

Gottlands län. 

Under arbete. 

Utdikning och odling af Nymyr med kringliggande sänka 
marker, tillhörande hemmanen Botvatte, Gurfiles, Oyhle och 
Lauritze i Ala 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 färdigt och skulle afsyningsbevis meddelas. 
Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens berättelse 1905. 

Torrläggning och odling af Häftings myr med kringlig
gande sänka marker, tillhörande Stora och Lilla Häftmgs 
hemman i Hangvars socken. 

Arbetet var fullbordadt till 85 %, och återstodo gräfning 
af hufvudkanalens öfversta del samt rensning i dess nedersta. 

Utdikning och odling af Hejde träskmyr med kringliggande 
sänka marker i Hejde och Väte socknar. 

Arbetet var färdigt och kunde till godkännande förordas. 
Utdikning och odling af Tall- och Holm-myrarna med 

kringliggande sänka marker inom Källunge, Ekéby, Dalhems, 
Ganthems samt Hörsne med Bara socknar. 

Hela hufvudafloppet, med undantag af en del mindre rens
ningar, var färdigt, hvilket äfven var förhållandet med den 
norra hufvudgrenen (från Tallmyr) till landsvägsbron, där den 
dock afslutats på ett sätt som medförde fara för brons under
skärning, samt den södra hufvudgrenen (frän Holmmyr) på en 
sträcka af omkring 1,000 m. — Sidodiket till Dune var äfven 
fullbordadt. 

Utdikning och odling af Mästermyr med kringliggande 
sänka marker inom Levede, Fardhems, Hemse, Alfva, Hdbling-
bo, Silte och Sproge socknar. 

Hufvudkanalen var delvis färdig samt i öfrigt under arbete; 
sidokanalerna voro äfvenledes fullbordade. — Det utförda arbetet 
uppskattades till 2 3. 

Torrläggning och odling af Fånggårdsmyr med kring
liggande sänka marker, tillhörande Nors, Hångers, Tengel-
gårda, Västringe och Angélbos hemman i Lärbro socken. 

Arbetet var fullbordadt och kunde i afsyningsbevis till 
godkännande förordas. 

Nedre Norra distriktet. 

Gävleborgs län. 

Under arbete. 

Reglering af vattenståndet i Åmotsån samt torrläggning 
af mark, tillhörande Abyggeby, Vreten, Ulf sta och Åkerby i 
Ockelbo socken. 

Arbetet hade till nedersta delen blifvit utfördt till 2/3. — 
Rådande osedvanligt höga höstflod hade vållat arbetets till
fälliga upphörande. — Å arbetet med Abyggeby kvarndamms 
ombyggnad återstod numera föga. 

Sänkning af Skarplyekesjön samt reglering af Örängsån 
och Njöteån m. m. för torrläggning af vattenskadad mark 
samt sjöbotten inom Fögärde, Öränge, Skarplycke och Njöte 
byar i Njutångers socken. 

Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 
snart räkenskaperna afslutats. 

b) För minskning af frost ländighet . 

Södra distriktet. 

Kronobergs län. 

Under arbete. 

Utdikning af frostförande mossar, tillhörande hemmanen 
Stockhult, Getaboda, Romarehyltan, Elmtåsa och Norra Finnhult 

6 
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i Agunnaryds socken samt Södra Finnhult i Pjätteryds 
socken. 

De gemensamma afloppen om tillhopa 1,087 m. längd samt 
afloppsdiken om sammanlagdt 10,425 m. längd hade upptagits. 
Det utförda arbetet uppskattades till omkring 35 % af det hela. 
— Mot detsamma anmärktes, att de uppkastade dyjordsvallarna 
delvis lågo för nära dikeskanterna och saknade erforderliga ge
nomskärningar för ytvattnets afrinnande, äfvensom att på åt
skilliga ställen i dikenas botten och slänter k var lämnats stenar, 
hvilka voro hindrande för vattenafloppet. 

Utdikning af frostförande mossar, tillhörande 4'/s mantal 
Oby inom Blädinge socken. 

Kontrakt med Eders Kungl. Maj:t och kronan var visserligen 
ännu ej afslutadt, men arbetet hade så bedrifvits, att å den 
västra mossen endast återstod obetydlig gräfning, äfvensom upp
rensning af sten m. m. samt föreskrifven stensättning i själfva 
utloppet, hvarmed arbete nu skulle vidtagas, så att utdikningen 
af denna mosse ansågs kunna blifva färdig inom den närmaste 
tiden. — Utdikningen af den östra mossen var fullt färdig. 
Arbetet var i hufvudsak omsorgsfullt utfördt. 

Utdikning af frostförande mossar, tillhörande hemmanen 
Sjuhult, Brötan samt utjordar under HaUaryd och Sönnes-
holma i HaUaryds socken. 

I den större mossen hade hufvudkanalerna om tillhopa 
2,065 ra. längd upptagits, äfvensom ett afledningsdike, 730 m. 
långt, det senare dock delvis endast till halfva djupet. I den 
mindre mossen var hufvudafloppet gräfdt. — Det utförda arbe
tet beräknades till omkring 45 % af det hela. — De upplagda 
dyjordsvallarna borde läggas längre från dikeskanterna och på 
lämpliga ställen genomskäras för ytvattnets afrinnande. 

Utdikning af en frostförande mosse, tillhörande 3'/,. man
tal Åhltorp i Lenhofda socken och Uppvidinge härad. 

Kanaler och diken hade under sommaren 1905 till allra 
största delen upptagits; de uti den lösa dyjorden befintliga 
hade emellertid skjutit ihop, h vadan grundlig efterrensning er
fordrades, sedan dikesväggarna något uttorkats och vunnit nödig 
fasthet. — Vid besiktningen påpekades därjämte, att de upp
kastade dyjordsvallarna bättre borde aflägsnas från dikeskan
terna och på lämpliga ställen genomskäras för ytvattnets af
rinnande, samt att nordvästra afloppsdiket behöfde bättre rensas 
från stenar m. m. äfvensom breddas. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Lindstad, 
Säfrarp, Lashylte, Björkerås, Dragshylte, Hallatorp och Spån-
hyltan inom Rydäholms socken och Östbo härad af Jönköpings 
län samt VUlarp och Mistelås komministersgård i Mistelås 
socken. 

Stora hufvudkanalen hade upptagits till hela sin längd äf
vensom större delen af de tvenne bikanalerna samt omkring 
1,550 in. af afledningsdikena, och beräknades det utförda ar
betet utgöra omkring 65 % af det hela. — Vid besiktningen 
påpekades, att i kanaler och slänter kvarlämnade, för vatten
loppet hindrande stenar och stubbar skulle aflägsnas samt att 
dikesvallarna borde delvis bättre undanskaffas och genomskäras. 
I hufvudkanalen mellan tvenne afledningsdiken, å hvilken 
sträcka jorden bestod af kvicklera, voro slänterna i hög grad 
utskurna och måste på lämpligt sätt befästas. — I öfre ändan 
af utdikningen vid Spånhyltan hade till följd af Borås—Alf vesta 

järnvägs tillkomst ett något ändradt planläge gifvits åt kanaler 
och diken, men var den vidtagna afvikelsen oväsentlig. 

Utdikning af frostförande mossar, tillhörande Tagels säteri 
och Agnaryds by i Mistelås socken. 

A den nordligast belägna mossen hade samtliga diken, ut
görande i längd 2,050 m., upptagits, dock ännu endast till om
kring 1 m. djup, beroende på dyjordens lösa beskaffenhet. Det 
dike som år 1904 upptagits till full sektion, hade nu delvis 
flutit igen. — A den mellersta myren hade själfva utloppsdiket 
uppgräfts genom en stenig grusås till full sektion. — Det ut
förda arbetet motsvarade omkring 20 % af det hela. 

Utdikning af frostforande mossar, tillhörande hemmanen 
Lindhult, Öjhult och Stenshult i Pjätteryds socken. 

De gemensamma afloppen, utgörande i längd 564 m., hade 
upptagits äfvensom öfriga diken på en sammanlagd längd af 
omkring 7,000 m. eller omkring 30 % af det hela. — Å den 
del af mossmarken, som tillhörde Öjhults gård, pågick nyod
lingsarbete med bränning, täckdikning och plöjning. — Arbetet 
var väl utfördt. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanen 
Fothult, Fotdbol, Skeppshidt och Stenshult i Pjätteryds socken. 

Aflopps- och afledningsdiken hade upptagits å norra mos
sen till omkring 740 m. längd och å södra mossen till 1,100 
m. längd, alltsammans motsvarande omkring 25 % af företaget i 
sin helhet. — Mot det utförda arbetet gjordes ingen annan 
erinran än om nödvändigheten af efterrensning och justering. 

Utdikning af mossar, tillhörande 3 mantal Öjhult i Pjätte
ryds socken. 

Något arbete hade ännu ej utförts. 

Utdikning af frostförande mossar, tillhörande hemmanen 
Frösjöhidt och Smöramåla samt lägenheterna Veranäs, Teräng 
och Räfvaboda i Urshults socken. 

Arbetet befanns försvarligt utfördt med undantag af ett 
rågångsdike på omkring 20 m. längd, hvilket dike till följd af 
förbiseende ej blifvit gräfdt. Sedan denna brist afhjälpts, kunde 
afsyningsbevis med tillstyrkan om godkännande utfärdas. 

Utdikning af frostförande mossar, tillhörande hemmanen 
Trästen, Snöreshidt, Rökla, Hjidsryd och Hidingsved i Vis-
landa socken. 

Förutom de gemensamma utloppen hade diken i mossens 
västra del upptagits till nära 1,200 m. längd, motsvarande det 
utförda arbetet något mer än 25 % af det hela. Detsamma 
var i allmänhet väl utfördt, men anmärktes, att en del fram
skjutande stenar i botten och slänter, där dikena framdragits 
genom pinnmobackar, måste bortsprängas samt att ett dike tagits 
för smalt i bottnen och med för branta slänter, hvadan om-
gräfning af detsamma måste äga rum mellan ifrågavarande 
punkter. 

Fullbordade. 

Af dikning af frostförande myrmarker vid, hemmanet Aramo 
i Urshults socken. 

Sedan arbetet godkänts hade icke något väsentligt rens
ningsarbete blifvit verkställdt. — Dikena voro i allmänhet i 
oklanderligt skick, men borde genomgående bottenrensning verk
ställas sommaren 1906. — Utdikningen hade ej föranledt något 
nyodlingsarbete. 
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Västra distriktet. 

Göteborgs och Bohus län. 

Under arbete. 

Afdikning af frostförande marker inom- hemmanen Berg
skär, Kisteröd, "Välseröd, Elseröd och Folbergseröd inom Tossene 
och Berfendals socknar. 

Intet arbete var vid besikfcningstillfällefc påbörjad ; och 
har anslaget blifvit indraget genom nådiga brefvet den 5 
juni 1905. 

Älfsborgs län. 

Under arbete. 

Afdikning af frostförande marker inom hemmanet Bohult 
och kronoparken Edsmären i Hudene socken. 

Sedan föregående år hade icke något arbete blifvit verk-
ställdt. — Omkring 30 % af hela arbetet, mot hvars utförande 
icke gjordes någon anmärkning, kunde anses vara utförda. 

Afdikning af frostförande marker inom hemmanen Boarp, 
Månsagård, Oudmundsgård och Ödegård i Gällstads socken. 

Intet arbete var påbörjadt. 
Utdikning af frostförande mossar, tillhörande hemmanen 

Tommared och Nittorp i Nittorps socken. 
Diket Litt. K. L. N. var nästan färdigt, så att omkring 

15 % af arbetet i sin helhet kunde antagas vara färdiga. 
Afdikning af frostspridande marker inom hemmanen Norra 

och Södra Steneryr, Bön, Böse, Töftesäter, Låkön och Plogsta-
rud i Båggärds och Järbo socknar. 

Sedan föregående år hade helt obetydligt arbete utförts, 
bestående hufvudsakligen i rensning af förut gräfda diken. 

Afdikning af frostförande marker inom säteriet Säfva-
redsholm i Sjötofta socken. 

Endast ett dike var upptaget, motsvarande ungefär 10 % 
af det hela. Mot arbetets utförande var ingenting att anmärka. 

Afdikning af de Kobergs fideikommissegendom tillhörande 
Skare mosse i Väne-Åsaka och Lagmansereds socknar, Sahl-
grens Ängsmosse i Lagmansereds socken och Lifvereds mossar 
i Hålanda socken. 

Sedan förra årets besiktning hade å samtliga mossarna yt
terligare tillsammans 5,690 m. diken upptagits, hvadan således 
omkring 40 % af hela företaget voro fullbordade på nöjaktigt sätt. 

Vattenafiedning för frostländighetens minskande inom 
Mölneby gods i Östra Frölunda socken. 

Å Vrängtorpsmossen var dikningen fullbordad; i det när
maste färdigdikade voro dessutom Skönabäcks-, Lillegårds- och 
Transjömossarna. — Vid besiktningen påpekades, att en del i 
dikena kvarliggande sten och stubbar måste bortskaffas samt 
dikesvallarna på behöfliga afstånd förses med genomskärningar. 
— Det utförda arbetet uppskattades till 45 % af det hela. 

Vattenafiedning för frostländighetens minskande inom egen
domen Ellebäckstorp i Östra Frölunda socken. 

Dikningen var fullbordad å Rullsjö-, Svarte- och Backa
mossarna, till hälften utförd å Hjortakullamossen samt påbörjad 
å Åsebo-, Kvarn- och Elingsjömossarna, motsvarande allt ned-
lagdt arbete ungefår 60 % af det hela. — En del dikessträckor 
voro något hoptryckta på grund af mossjordens lösa och vatten-
dränkta beskaffenhet, men skulle dessa dikessträckor omgräfvas 

följande år. — Vid besiktningen påpekades att dikesvallarna 
saknade behöfliga genomstick. — I öfrigt var arbetet utan an
märkning. 

Vattenafiedning för frostländighetens minskande inom hem
manet Anfåstorp i Östra Frölunda socken. 

Mossen intill Anfastorps gårdsbyggnader var fårdigdikad, 
i öfrigt var dikningen helt litet påbörjad. — Mot det utförda 
arbetet, som uppskattades till 30 % af det hela, gjordes icke 
någon anmärkning. 

Fullbordade. 

Afdikning af en frostförande mosse, tillhörande hemmanet 
7« mtl Mossabo i Håcksviks socken. 

Företaget befanns vara i ganska godt skick. — En mängd 
rötter och stubbar i dikeskanterna måste undanskaffas för att 
ej dämmen mot desamma skulle uppstå till hinder för vattnets 
obehiudrade afrinnande. 

Afdikning af frostförande myrar, tillhörande hemmanen 
Vettungen, Kårud, Ödebyn och Björtveten i Backe socken. 

Sedan föregående besiktning hade ordentlig upprensning i 
alla diken ägt rum med undantag af en liten sträcka i nedre 
ändan af den mindre kanalen, hvarest dock rensningsarbetet 
pågick vid besiktningstillfället och ansågs hinna afslutas på 
några få dagar. 

Utdikning af Bamne mosse i Mjäldrunga socken. 
En del rensningsarbete var under året verkställdt, men 

hade i brist på arbetskraft ej allt medhunnits. 
Afdikning af frostförande mosse, tillhörande Furukärr i 

Torps socken. 
Samtliga diken voro betydligt hoptryckta och igenvuxna. 

Obetydligt rensningsarbete var påbörjadt; för att rensningen 
skulle kunna utföras ordentligt, erfordrades minst två somrars 
arbete. 

Utdikning af frostförande mosse, tillhörande Långholmen 
N:o 1 i Vings socken och Kärragärde N:o 1 i Hällstads socken. 

Efter besiktningen år 1903 hade icke något arbete blifvit 
nedlagdt på rensning af dikena. — Egendomen Hökerum, till 
h vilken mossen hörde, hade öfvergått till annan ägare. 

Östra distriktet. 

Kalmar län. 

Under arbete. 

Afdikning af frostförande mark, tillhörande hemmanen 
och lägenheterna Nydal, Ängedal och Månstorp, lydande under 
Kulltorps säteri i Tuna socken. 

Enligt meddelande af vederbörande ägare komme detta 
arbete ej att utföras. 

Jönköpings län. 

Under arbete. 

Utdikning af frostländiga mossar inom Bondstorps by i 
Bondstorps socken. 

Endast en obetydlig del af arbetet hade utförts. 
Afdikning af frostförande marker inom Pilagården, Västra 

Kalset och Frostabacke i Barseryds socken, Mad, Kvamaryd, 
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Haghult, Samseryd, Åtterås, Ekebäckshult, Vickelsberg och 
Högsberg i Tillstads socken, Samseryd, Mod, Thorsnäs, Oxås, 
Röckla, Oranhidt, Ekenäs, Helghidt, Haghult, Boda, Kärring-
hult, Hyggås och Fagerhult i Hestra socken samt Landeryd, 
Äpplaryd, Oårdshult och Tofhult i Långaryds socken. 

I österån hade rensning skett å en sträcka af 2^500 m., 
hvaraf dock endast 2,000 m. voro tagna till full sektion. — Af 
mossdikena hade gräfts 2/s af sträckan, motsvarande omkring 
70 % af det hela. 

Utdikning af frostförande mossmarker, tillhörande Skifvebo, 
Tångabacke och Fosterhult i Oryteryds och Södra Hestra 
socknar. 

En ej obetydlig del af arbetet hade utförts, ehuru hand
lingar och ritningar ännu ej inkommit till intressenterna. 

Reglering af Väster ån och utdikning af frost förande 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, Stenbrohidt, Betarp, 
Burseryds kyrkoherdeboställe och komministersboställe, Pil
gården, Södra Frostnäs, Helgarum, Ytter-, Mellan- och Öfver-
Lida i Burseryds socken samt Samseryd, Västra Kalset och 
Stenbastergården i Villstads socken. 

Endast omkring 400 m. af årensningen återstodo och 500 
m. bäckrensning. — Tillsammans med erforderlig efterrensning 
af ån å ett par mindre sträckor, där ej fullt djup tagits, kunde 
återstående arbetet uppskattas till omkring 5 % af det hela. 

Utdikning af frostförande mossar inom Hvetlanda-, Tho
mas- och Kullagården i Hvetlanda socken samt Bäckseda och 
Sliparegården i Bäckseda socken. 

Arbetet var färdigt och ansågs kunna godkännas. 
Utdikning af frostförande mossmarker, tillhörande Skip-

hidts, Ärnarps, Tånga och Tanshults byar i Jälluntofta socken. 
Arbetet var ej påbörjadt. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande Oettershult, 

Bråta och Agnetaryd i Jälluntofta och KåUerstads socknar. 
Arbetet var ej påbörjadt. 
Utdikning af frostförande mossar, tillhörande Ahnestorp, 

Helgarp, Hulu, Lunden, Johansberg, Eskilsbo och Flata inom 
KåUerstads socken samt Karaby och BUlarp inom As socken. 

Arbetet var färdigt och har föreslagits till godkännande. 
Utdikning af frostförande mossar, tillhörande Hästeryd, 

Ön och Jonsbo i Malmbäcks socken. 
Kanalen, som föregående år var färdig, hade under år 1905 

rensats. — Af dikena hade gräfts omkring 2,000 m., så att af 
hela företaget återstod blott gräfning af omkring 1,500 m. di
ken, motsvarande omkring 20 %. 

Utdikning af frostförande mossar, tillhörande Vimmels
torp, Skattekull, Sannaryd, Kulla, Galtås, Björnaryd, Hylte, 
Rosendal, Smedstorp och Bägaryd inom Refteleleds socken, 
Fågelhult, Skalleved, Agnetaryd och Staffansbo i KåUerstads 
socken, Käringanäs, Holmseryd och Kråxås i Långaryds 
socken samt Tranebo i Villstads socken. 

Af hufvudkanalen voro 1,700 m. gräfda och af dikena 
6,000 m. — Bron för vägen Käringanäs—Bölaryd var färdig. 
— Omkring 25 % af det hela voro utförda. 

Utdikning af frostförande mossar, tillhörande Färda, For-
hult och Ölmesberg i Södra Unnaryds och Jälluntofta socknar. 

Omkring lo % af dikeslängden voro upptagna. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Norra och 
Södra Slätthult, Erlandsbo och Spårsbo i Villstads socken.' 

Det utförda arbetet motsvarade omkring 10 % af det hela. 
Utdikning af frostförande mossmarker, tillhörande hem

manen Kvarnåsen, Hidtet, Nackåsen, Karaby, Remmen, Vanta-
kull, Trädgårdstäppan, Svanaholm, Snöstorp, OdUngsberg och 
Sunnerås i As socken. 

Hufvudkanalen var gräfd, men å en del sträckor måste den 
fördjupas. Dikena voro gräfda till 9/ioi dock ej allestädes till 
fullt djup. — Bron för vägen Svaneholm—Liljenäs var under 
arbete. — Omkring 90 % af det hela voro utförda. 

Utdikning af frostförande mossmark, tillhörande Karaby, 
Sunnerås och Snöstorp i Ås socken. 

Arbetet hade ej påbörjats. 
Vattenafledning från frostförande mossar, tillhörande hem

manen Kåfveryd, Ubbarp och Sjöryd i Öggestorps socken samt 
Stora Tokarp och Vissmålen i Hakarps socken. 

Arbetet var ej påbörjadt. 

Fullbordade. 

Utdikning af Flymossen i Forsheda socken. 
Liksom vid föregående besiktning voro dikena synnerligen 

förfallna. — Intressenterna lågo fortfarande i underhandling 
med ett bolag om försäljning af mossarna med underhållsskyl
dighet för köparna, i anledning hvaraf intressenterna anhållit 
om uppskof med rensningen. 

Torrläggning af icke odlingsbara delar af Rye mossar, till
hörande Hjältaryds hemman i Myresjö socken samt Flishults 
hemman i Näsby socken. 

Genomgående rensning af kanaler och diken hade nyligen 
afslutats, och det hela befanns i godt skick. 

Utdikning af frostförande mark tillhörande Hjälmsås och 
Göljamålen i Säby socken samt Komas, Vivastås och Gårebo 
i Frinnaryds socken. 

På grund af vid föregående besiktning gjorda anmärk
ningar var dikessystemets upprensning under arbete och ungefär 
hälften däraf utförd. 

Afdikning af Torskinge mossar, tillhörande Slättö, Gösebo, 
Torskinge, Gummarps och Hjälmaryds byar samt Liljenås 
fideikommiss i Torskinge socken. 

Största delen af dikena var upprensad. Arbetet med 
upprensningen skulle fortsättas och afslutas, så snart väderleken 
tilläte. 

Skaraborgs län. 

Under arbete. 

Afdikning af Storemossen, tillhörande Ryholms gård i 
Beatebergs socken samt hemmanen Mossebo, Löfbråten och 
Gräskärr i Ransbergs socken samt Gäddenästorp i Ekeskogs 
socken. 

Omkring halfva kanalsträckan och halfva dikessträckan voro 
gräfda, motsvarande omkring hälften af hela arbetet. — Grraf-
varna hade benägenhet att skjuta igen, h varför arbetet betydligt 
försenats. 

Utdikning af den s. k. Öjemossen, tillhörande Främme-
stads gods i Främmestads socken och hemmanen Djupedal och 
Åras i Träkorna socken. 

Arbetet var färdigt och skulle föreslås till godkännande. 
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Mellersta distriktet. 

Stockholms län. 

Fullbordade. 

Sänkning af Hårssjön samt afdikning af frostförande 
mark, tillhörande Erlinghundra och Seminghundra härads all
männing samt hemmanen Åsby i Vidbo socken samt Brista 
ooh Brunnby i Husby socken. 

Sedan arbetet fullbordades bafva rensningar tvenne gånger 
företagits, den senaste år 1905. Stora sättningar hade ägt rum, 
hvarför utloppets botten år 1905 sänkts ytterligare 0-3 m. 

Uppsala län. 

Fullbordade. 

Sänkning af Eönnfjärden och Djupfjärden samt afdik
ning af frostförande mossmarker, tillhörande Slada, Hjelmunge 
och Hållens byar i Hållnäs socken. 

Grafvarna rensades senast år 1901. — Nya rensningar före-
skrefvos såsom synnerligen af behofvet påkallade, då ras in
träffat, som framkallade afsevärd uppdämning. 

Sänkning af Arfsjön samt afdikning af frostförande mar
ker, tillhörande hemmanen Björknäs, Berg och Bredsjö samt 
Järlåsa kyrkoherdeboställe i Järlåsa socken. 

En del mindre rensningar erfordrades. 
Utdikning af frostförande mossmarker, tillhörande Djurby 

och Graneberg samt Kromsta, SkUlinge och Hammarby byar i 
Litslena socken. 

De öfre dikena hade rensats år 1905 och de nedre år 1904, 
men voro de sistnämnda till en del ganska igenvuxna, hvarför 
påpekades nödvändigheten att verkställa rensningarna mera 
grundligt. 

Sänkning af Myssingesjön samt afdikning af kringliggande 
frostförande mossar, tillhörande byarna Saring, Tuna, Bärsta, 
Myssinge och Öster Edinge i Tuna socken. 

Ingen rensning hade hittills företagits, men var mycket er
forderlig. 

Nedre norra distriktet. 

Kopparbergs län. 

Under arbete. 

Afdikning af frostförande mossar vid Valla i By socken. 
Beträffande västra dikessystemet var hufvudafloppet ur Gås-

tjärn i det närmaste fullbordadt, hvarjämte tilloppen till samma 
tjärn voro påbörjade. Hvad angick östra dikessystemet var av
loppsdiket från Lomtjärn till större delen upptaget samt afloppet 
frän Dalkarlssjön till någou del påbörjadt. Företaget i dess 
helhet kunde anses fullbordadt till minst 30 %. 

Torrläggning af den s. k. Digermyren inom ägor till En-
vikens kyrkoby och Klockarnas by uti Enrikens socken. 

Företaget befanns fullbordadt, och afsyningsbevis skulle ut
färdas, sedan räkenskaperna afslutats. 

Afdikning af den s. k. Tåfåsmyren inom Vikarbyns och 
Granmors skifteslag i Rättviks socken. 

Företaget var utfördt till omkring 40 % af det hela. 

Torrläggning af mossar vid Ålhusån och Skiftestjärn inom 
Lingheds skifteslag i Svärdsjö socken. 

Hufvudafloppet (Ålhusån) var till större delen fullbordadt, 
likaså afloppet från Skiftestjärn med tillhörande vägbro. — Om
kring 45 % af hela företaget kunde anses utförda. 

Utdikning afLomtjärns- och Intjärnsmyrama, tillhörande 
Limbäcks och Höjens skifteslag i Våmhus socken. 

Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 
snart räkenskaperna afslutats. 

Fullbordade. 

Utdikning af Bredflyten, Stigbomyren vid Forsgärde m. fl. 
byar i Flöda socken. 

I följd af de anmärkningar, -som gjorts vid inspektionen år 
1903, hade en del rensningar vidtagits, men voro, vid det för
hållande att fallet på diket var jämförelsevis obetydligt och 
betydliga odlingar ledo af att icke vattnet fullständigt afleddes, 
omsorgsfulla rensningar nödvändiga. 

Aftappning af Vargnäsmyren vid Björbo by i Flöda 
socken. 

Under föregående och 1905 års sommar hade dikena ren
sats och iståndsatts; och gaf underhållet numera ej anledning 
till anmärkning. 

Utdikning af Nästmyren, Kringslutmyren och Trosfallet 
i Fors by af Malungs socken och 

Torrläggning af frostförande mossar inom Böle, Tällbyns 
samt Storbyns och Grimsmyrhedens byar i Öfver Malungs 
socken. 

Ny plan för iståndsättning af samtliga dikningsföretag 
inom socknen hade blifvit uppgjord, och påpekades endast nöd
vändigheten af dikenas rensning. 

Utdikning af Ingborgsmyren vid Orsdla, Långmyren och 
Tvärmyren vid Hedens by samt Jönsstängseln i Nås socken. 

Diket å Tvärmyren var helt och hållet förfallet; de öfriga 
dikena voro i bättre skick, på grund däraf att kring desamma 
förekommo betydliga odlingar. — En genomgående bottenrens
ning erfordrades, enär fallet å dikena var ringa och relativt 
obetydliga dämningar skadade längs upp belägna odlingar. 

Utdikning af Rågsvedsmyrama i Rågsvedens by, Äppelbo 
socken. 

Dikena voro rensade och befunnos i godt stånd. 

Gäfieborgs län. 

Under arbete. 

Utdikning af Stormyren, Kroksrån, Edsbys marker, Erik 
Pers mossen, Lars Måns ägor, Holmängsmyren, Norra och 
Södra Veckebo ägor, Södra Krögarmyren, Kvarnmyren, Lång
rån, Veckängarne samt Slåttern m. m. inom Eds, Norra och 
Södra Veckebo, Svedja samt Stor- och Lillbyns byars ägor i 
Färila socken. 

Det vidtomfattande företaget var med kraft igångsatt längs 
samtliga större dikessystem (»dikeslag»), hvaraf 8 stycken före
finnas. — I allt kunde omkring 70 % af hela arbetet anses ut
förda. — Hela den stora hufvudkanalen å 2:dra dikeslaget var 
fullständigt upptagen. — Anledning till erinran förekom ej. 

Utdikning af vattenskadad frostförande mark, tillhörande, 
byarna Höle och Västerby i Rengsjö socken. 

Det ena hufvudafloppet var till större delen upptaget och 
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det andra till större delen under arbete. — Omkring 40 % af 
arbetet torde vara verkställda. 

Sänkning af Bastnäs- och Hundsbosjön m. m. inom Kall
bäck, Löthen, Stråtjära, Bastnäs, Nygård och Hundsbo byar 
i Skogs socken. 

Afloppen från Bastnässjön, från Stråtjärn och från Hundsbo
sjön voro upptagna; diket genom Bastnäs mosse var. påbörjadt. 
— Samtliga broar voro i det närmaste färdiga; landsvägsbron 
öfver diket från Hundsbosjön var utförd såsom hvälfd stenbro 
i stället för fastställda planens träbro på stenlandfästen, hvil-
ken ändamålsenliga förändring kunde till godkännande för
ordas. — Mer än 90 % af hela arbetet voro utförda. 

Västernorrlands län. 

Under arbete. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Bol-
tjärns by i Borgsjö socken. 

Företaget var fullbordadt, och skulle afsyningsbevis ut
färdas, så snart räkenskaperna hunnit afslutas. 

Torrläggning af frostförande myrmarker, tillhörande 
Hallsta by i Borgsjö socken. 

Arbetet var färdigt, och skulle afsynihgsbevis utfärdas, 
sedan räkenskaperna afslutats. 

Af dikning af frostförande myrmarker, tillhörande Godeå
bergs by och Meåstrands by i Edséle socken. 

Arbetet var i det allra närmaste färdigt, men en del kom-
pletteriugsarbeten återstodo att utföra, såsom borttagning af 
stenar och reparation af nedrasade slänter, hvarjämte de upp
tagna dikena redan voro igenvuxna af gräs. 

Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande hem
manet Grytan i Fjällsjö socken. 

Arbetet var nästan färdigt, men dikena voro på flera ställen 
för grunda, hvarjämte hufvuddiket måste rensas å dess nedre del. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Mjösjö 
och Torsele byar i Junsele socken. 

Af hufvuddiket voro omkring 500 m. under arbete. 
Afdikning af frostförande myrmarker inom Hällby by i 

Junsele socken. 
Arbetet hade nyligen påbörjats. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande Nordanås, 

Västerby och Nylands byar i Sidensjö socken. 
Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 

snart räkenskaperna granskats. 
Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Väster 

Billsjö by i Själevads socken. 
Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 

snart räkenskaperna granskats. 

Fullbordade. 

Utdikning vid Bocklands, Elfva och Smedsgårdens byar i 
Alnö socken. 

Dikena voro i bristfälligt skick och erfordrade rensning. 
Utdikning af Bömyren vid Sillre by i Borgsjö socken. 
Rensning af dikena måste utföras. 
Utdikning vid Sunnansjö by i Fjällsjö socken. 
Sedan förra årets besiktning hade intet rensningsarbete 

blifvit utfördt, men skulle rensning verkställas. 
Utdikning vid Ödens by i Helgums socken. 

I anledning af vid besiktningen år 1904 gjorda anmärk
ningar hade rensning å hufvuddiket pågått, och hade arbetet 
verkställts mellan landsvägen och själfva myren, hvilken del 
går genom flytlera och är den besvärligaste att underhålla. 

Utdikning vid Dahls by i Nordingrå socken. 
De föregående år anmärkta felaktigheterna voro rättade, 

och voro dikena tillfredsställande rensade. 
Utdikning af Örmyren vid Littersjö by i Barnsele socken. 
I anledning af föregående års anmärkningar voro dikena 

tillfredsställande rensade. 
Utdikning af Grantjärn, Våsterängs och Stormyrarna i 

Stöde socken. 
Intet arbete hade utförts, och erfordrade dikena en genom

gående rensning. 
Utdikning af Stormyren inom Horsta och Ödens byar i 

Timrå socken. 
Rensningsarbete hade pågått under sommaren 1905, men 

hade, i följd af höstens ogynnsamma väderlek, arbetet ej hun
nit till fullo verkställas. — För att få nödigt aflopp från myren 
hade afloppet sprängts omkring 0e m. djupare, hvilket komme 
att verka synnerligen fördelaktigt för myrens torrläggning. 

Utdikning af Långmyren i Allsta och Klingsta byar i 
Tuna socken. 

Med anledning af år 1903 gjorda anmärkningar hade di
kena blifvit på ett tillfredsställande sätt rensade. 

Utdikning vid Norrby i Tåsjö socken. 
Rensningen, som utlämnats på ackord, hade påbörjats, men 

ej hunnit slutföras. — Mot den utförda rensningen inom in-
ägorna gjordes ej någon anmärkning, men uti dikena i skogs
marken förekom alltför mycken sten. 

Utdikning af Skänknäsmyren vid Tåsjö västra by i Tå
sjö socken. 

Dikena voro igenvuxna, och var rensning så mycket nöd
vändigare som betydande odlingar funnos kring desamma. 

Utdikning inom Karbäckens by i Tåsjö socken. 
Rensning af dikena hade påbörjats. 

Jämtlands län. 

Under arbete. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom Hafsnäs by 
i Alanäsets socken. 

Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 
snart räkenskaperna blifvit granskade. 

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. 

Till följd af olämplig väderlek hade entreprenören icke 
hunnit få arbetet färdigt. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Blåsjö 
by i Frostvikens socken. 

Mot det utförda arbetet var icke något att anmärka. — 
På grund af brist på arbetsfolk var det tvifvelaktigt, huruvida 
arbetet kunde medhinnas till år 1906. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Vikens 
by i Frostvikens socken. 

Arbetet var ej fullt färdigt och kunde därför icke god
kännas. — Mot arbetets utförande fanns icke någon anmärk
ning. 
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Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Billsta 
och Ostnärs byar i Hackas socken. 

Arbetet var färdigt, och har afsyningsbevis utfärdats. 
Afdikning af frostförande myrmarker inom byarna By-

om, Öfverbyn och Fugélsta i Marieby socken. 
Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 

snart räkenskaperna granskats. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Öns 
by i Ströms socken. 

Arbetet var färdigt, och har afsyningsbevis utfärdats. 

Utdikning af frostförande vattensjuka marker, tillhörande 
byn Taxan i Ströms socken. 

Arbetet var i det närmaste färdigt. — Efter inspektionen 
har anmälan gjorts, att företaget var fullbordadt. 

Af dikning af frostförande myrmarker inom Löfberga by 
i Ströms socken. 

Endast kortare sträckor voro färdiga. 

Afdikning af frostförande marker inom Strömsnäs by i 
Stuguns socken. 

Företaget var fullbordadt, och skulle afsyningsbevis ut
färdas, så snart räkenskaperna granskats. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom byarna Måns
åsen, Vällviken och Bise i Sunne socken. 

En del diken voro färdiga och mot deras utförande fanns 
icke någon anmärkning. — Omkring 25 % af arbetet i sin 
helhet voro utförda. 

Sänkning af Lillbacksjön samt torrläggning af vatten
skadade och frostförande marker, tillhörande Bergsvikens och 
Rörans byar i Bergs socken. 

Arbetet pågick med det stora diket från sjön och hade 
fortskridit så långt att sjön sänkts l-i m. — Inom Röröns by 
hade dikningen å myrarna påbörjats. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Bingsta, 
Österkucku och Östbergs byar i Borgs socken. 

Dikningen pågick på flera ställen, och voro omkring 25 % 
af arbetet utförda. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom Böle utgods 
under Lockåsens by i Myssjö socken samt byarna Hällne, 
Västnor, Gisselås och Klockarbacken i Ovikens socken. 

Dikningen pågick på flera ställen, och voro omkring 60 % 
utförda. — Mot arbetet gjordes ingen annan anmärkning än 
att en del stora stenar, hängande i slänterna, borde borttagas. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom Ytter gärde, 
Joxåsens och Botåsens byar i Ovikens socken. 

Å arbetet torde vara utförda omkring 80 %. — Anledning 
till anmärkning förefauns icke. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom Sämsta by 
i Sundsjö socken. 

Företaget befanns fullbordadt, och skulle afsyningsbevis 
utfärdas, så snart räkenskaperna afslutats. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom Börjesjö by 
i Sundsjö socken. 

Företaget var fullbordadt, och skulle afsyningsbevis ut
färdas, så snart räkenskaperna hunnit afslutas. 

Utdikning af frostförande myrmarker inom Sörvikens 
by i Sundsjö socken. 

En del af dikningen befanns utförd. Utloppet genom berg 
för dikessystemet genom Tjämmyrtjärn var under arbete. — 

Omkring 40 % af hela företaget kunde anses utförda. — An
ledning till anmärkning förekom ej. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Bleckåsens, 
Slöfre och Khicks byar i Alsens socken. 

Inom Bleckåsens by voro ungefår 40 % af samtliga diken 
upptagna, ehuru öfverallt rensning erfordrades samt dessutom 
dikesjordens bortkastande från dikeskanterna. Inom Klucks och 
Slöfre byar var arbetet däremot ej så långt framskridet, i det 
att knappt l/t

 af dikeslängden gräfts till fullt djup. — Ungefår 
25 % af arbetet i sin helhet kunde anses utförda. 

Utdikning af frostförande, vattensjuka marker, tillhörande 
byarna Bräcke, Viken samt Västra och Östra Böde i Alsens 
socken. 

V3 af företaget kunde anses utförd. Någon egeutlig an
märkning mot företaget gjordes icke. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Skär-
vångens och Stångvikens byar i Föllinge socken. 

Hufvudafloppet A var upptaget till större delen och i all
mänhet till fullt djup. En del diken voro fårdiggräfda. — Af 
hela aVbetet kunde 40 a 50 % anses utförda. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom Knutkari-
brännans by i Häggenås socken samt Baftälfvens by i Föllinge 
socken. 

Företaget var fullbordadt, och skulle afsyningsbevis ut
färdas, så snart räkenskaperna hunnit afslutas och granskas. 

Utdikning af frostförande myrmarker inom byarna 
Husas, Prisgård, Ottersgård och Kroksgård i Lits socken. 

Något mer än hälften af det hela kuude auses utförd. 
Någon anmärkning mot det utförda arbetet gjordes ej. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande byarna 
Böle, Palleråsen och Åsen i Lits socken. 

Så godt som samtliga diken af detta omfattande företag 
voro till största delen upptagna, dock återstod att utföra en 
ganska omfattande rensning och fördjupning samt att undan
skaffa dikesjorden från kanterna. — 80 å 90 % af hela arbetet 
kunde anses utförda. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom Väster- och 
Öster-Stafre i Offerdals socken. 

Större delen af dikena var i det närmaste fårdiggräfd, 
endast å en mindre del var arbetet ännu ej påbörjadt. — Un
gefär 80 % af arbetet kunde anses utförda. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Ange 
och Ede byar i Offerdals socken. 

2/3 af arbetet i sin helhet kunde anses utförda. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande jord

lägenheten Nyland i Tångeråsens by, Offerdals socken. 
Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 

snart räkenskaperna hunnit afslutas. 

Fullbordade. 

Afdikning af frostförande marker inom, Sfafre by i Eef-
sunds socken. 

Dikuingsföretaget, som föranledt odling, var dåligt under
hållet. — En omfattande bottenrensning var öfverallt erfor
derlig. 

Utdikning vid Lundkälens by i Brunflo socken. 
Dikena voro efter afsyningen ej underhållna och befunno 

sig därför i ett mindre tillfredsställande skick. Detta gällde 
särskildt de mindre dikena, hvilka voro alldeles förfallna, hvar-
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emot hufvuddiket, där mera vatten framgått, var i något bättre 
skick. 

Utdikning af Storflomyren i Optanäs by af Brunflo socken. 
Dikena voro delvis bristfälliga och igenfallna, särskildt 

land- och tvärdikena. De stora utfallsdikena voro i allmänhet 
tillräckligt djupa. 

Utdikning inom Böle och Västeråsens byar i Fors socken. 
Dikena befunnos i sin helhet vara tillfredsställande rensade. 

Ett kortare stycke af ett dike borde rensas bättre beträffande 
slänterna, men bottnen syntes vara i det närmaste på tillräck
ligt djup. 

Afdikning vid Billsta, Håfs m. fl. byar i Hackas socken. 
Dikena voro illa underhållna. Otjänlig väderlek hade lagt 

hinder i vägen för dikenas rensning under året. Att fullt 
torrlägga alla marker var ej möjligt, enär ett berg förefunnes i 
ett afloppsdike ungefär i gränsen mellan Håfs och Billsta byar. 
Ofvanför detta berg hade marken sjunkit så betydligt, att diket 
i nämnda berg skulle behöfva sänkas omkring l-o m. för att 
ofvanför liggande mark skulle kunna fullt torrläggas. 

Afdikning af frostförande myrar, tillhörande byarna 
Greninge, Greningsholm och Långvattnets skogskil i Lits 
socken samt Mårdsjö by i Stuguns socken. 

Dikena voro icke underhållna med undantag af de diken, 
som gingo genom odlingar. Myrdikena hade stått sig tämligen 
bra, men dikena genom lerjord voro betydligt igenfallna. I all
mänhet var en genomgående rensning erforderlig. 

Utdikning vid Öfverby i Marieby socken. 
Diket genom odlad mark var i godt stånd; i detsamma 

utmynnade en del täckdiken, hvilket förhållande väsentligt 
torde bidragit till att diket hölls till fullt djup. 

Utdikning af frostförande myrmarker inom byarna 
Fugélsta, Öd och Byom i Marieby socken samt Slandrom i 
Frösö socken. 

Dikena hade stått sig ganska bra, särskildt inom Slandroms 
by, där ett stort afloppsdike förefunnes. På öfriga ställen er
fordrades bottenrensning. 

Afdikning af frostförande, för odling otjänliga myrar, 
tillhörande Bjerme, Tåker, Klåxåsen samt Kläppgärde byar 
i Nås socken. 

Dikena voro delvis igenfallna och måste rensas från sten 
och buskar. I följd af för grundt utlopp kunde en del af my
rarna icke fullständigt torrläggas, då marken ofvanför sjunkit 
betydligt. Där stort vattenflöde förekomme, hade vattnet åstad
kommit skärning, så att dikena voro större än ursprungligen 
varit fallet. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom Wij, Månsta, 
Oldberg och Ålsta byar samt Näs kyrkoherdeboställe i Näs 
socken. 

En del diken voro rensade, särskildt i Månsta och äfven 
i Ålsta. Otjänlig väderlek under hösten hade lagt hinder 
i vägen att fortsätta därmed. Dikena voro i hög grad i behof 
af rensning. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom byarna 
Åsen, Viken, Klåxåsen, Sinnberg och Gäkle i Näs socken. 

Inom odlingarna voro dikena väl underhållna och i ren 
myr hade de stått sig bra. Där lera förekom voro de sämre 
och hade skjutit ihop. Rensning erfordrades. 

Utdikning vid Vedjeöns by i Ströms socken. 

Dikena voro igenvuxna med gräs och buskar och erfordrade 
en genomgående rensning. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom Vågdalens 
och Storöns byar i Ströms socken. 

Dikena i mossjord voro bra. A fast mark voro de igen
rasade och behöfde rensning. Särskildt viktigt var att utloppen 
ordentligt upptoges, så att ofvanför liggande mark kunde torr
läggas. 

Utdikning vid Kalmar i Sunne socken. 
Dikena voro i godt stånd och erfordrade endast obetydlig 

rensning. 
Utdikning af Svensjön, tillhörande Kise och Brattåsens 

byar samt Iffelnäs och Svensjö utjordar i Sunne socken. 
Diket från sjön hade rensats för några år sedan och var 

i tämligen godt stånd. Slänterna hade bibehållit sig bra. 
Bottnen var igenvuxen med gräs, som borde borttagas. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom byarna 
Bräcken, Nygård, Norrhara, Söderhara, Bäcksjön, Stackris, 
Öfre och Nedre Måläng i Sunne socken samt Grubben i 
Hackas socken. 

Af dikena i detta synnerligen stora företag var särskildt 
hufvuddiket tämligen väl underhållet, medan däremot de mindre 
dikena voro igenfallna och igenvuxna, och erfordrade således 
dessa diken rensning. 

Utdikning af Gällnästjärnen vid Västeråsens by i Bergs 
socken. 

Diket hade rensats föregående år och befanns vara i godt stånd. 
Afdikning af frostförande myrmarker till Bergs by i 

Bergs socken. 
Dikena voro i allmänhet i ett mindre tillfredsställande 

skick och i behof af genomgående rensning. 
Utdikning af frostförande myrmarker inom Säters by i 

Bergs socken. 
Betydliga odlingar förefunnos kring de flesta dikena, hvilka 

befunnos i godt stånd, I och för bättre torrläggning borde 
utloppet sänkas. Ett dike i skogsmarken var delvis igenvuxet 
med buskar och gräs och erfordrade rensning. 

Afdikning af frostförande myrar inom Namns by i Frösö 
socken. 

Dikena voro i tämligen godt skick och endast på några få 
ställen erfordrades rensning. 

Utdikning vid Öfre Hallens by i Hallens socken. 
Grundlig rensning af dikena hade ägt rum, men hade 

arbetet ej under året hunnit slutföras. 
Afdikning inom Möckelåsens, Velje oeh Kläppe byar i 

Marby socken. 
Efter afsyniugen hade dikena ej blifvit rensade, och voro 

desamma följaktligen mer eller mindre igenvuxna och nedrasade 
och erfordrade rensning. 

Utdikning af fr ost för ande marker inom Landsoms by i 
Myssjö socken. 

En del diken voro alldeles förfallna och efter afsyningeu 
hade ingen rensning ägt rum. 

Utdikning af Norderö myr i Norderö socken. 
Betydliga odlingar förefunnos omkring diket, hvilket i all

mänhet var i godt stånd. På skilda ställen erfordrades rensning. 
Afdikning af frostförande myrar, tillhörande byarna 

Västeråsen, Österåsen, Borgen, Österbacken, Namne, Häggen, 
Hällme och Hanabacken i Ovikens socken. 
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Det stora hufvuddiket, hvari mycket vatten framgick, var 
i godt stånd och genom skärning djupare än ursprungligen var 
fallet. Bron å byvägen var något skadad genom skärning och 
erfordrade reparation. De mindre dikena voro i allmänhet i 
behof af rensning. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom Svensåsens, 
Solfläckens, Mtnäsets och Yttergärde byar i Ovikens socken. 

Dikena i mossjord voro bra och likaledes hade det stora 
utloppsdiket stått sig väl. Sämre var förhållandet med de diken, 
där lerjord förekom, och var en genomgående rensning af dessa 
diken erforderlig. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom byarna Abb-
åsen, Hvattjom och Hackåsen i Ovikens socken. 

Efter afsyningen hade ingen rensning utförts, hvarför en 
genomgående sådan var nödvändig. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom byarna Helge-
backen, Bugården och Myre i Ovikens socken. 

En del diken voro nöjaktigt rensade för att bereda aflopp 
för ofvanför liggande mark. Andra diken åter voro delvis för
fallna och igenvuxna samt erfordrade en genomgående rensning. 

, Utdikning inom Aspås kyrkslätt m. fl. byar i Aspås 
socken. 

Utdikningen, som föranledt rätt betydande odling, befann 
sig delvis i tämligen tjänstbart skick, ehuru visserligen ej fullt 
tillfredsställande; enligt uppgift hade en del af dikena under 
föregående år undergått rensning, under det att andra diken 
fått mer eller mindre förfalla, hvarför rensning var behöflig. 

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. 

Denna utdikning var i allmänhet i ganska godt skick, dock 
voro på en del ställen dikena bevuxna med buskar och småskog, 
hvarför rensning erfordrades. 

Utdikning vid Hedningsflokälens by i Hammerdals socken. 
Företaget, som föranledt endast obetydlig odling, var täm

ligen väl underhållet, dock erfordrades efter långa sträckor 
buskrensning, hvarförutom rågåugsdiket mot Yxskaftkälen be
fanns hafva afsevärdt grott igen. Omfattande rensning behöfdes 
på nyssnämnda ställe. 

Utdikning vid Flykälens by i Hammerdals socken. 
Företaget hade föranledt odling i vidsträckt mån och var 

nödtorftigt underhållet. Här och hvar behöfde emellertid dikena 
befrias från buskar och småskog samt någon bottenrensning 
verkställas. 

Utdikning vid Hvitvatlnets by i Hammerdals socken. 
Utdikningen var mycket dåligt underhållen; de allra flesta 

dikena voro mer eller mindre igenvuxna eller igenfallna, hvar
för en omfattande rensning var af behofvet påkallad. 

Utdikning af Lomasens ägor i Kakuåsens by, Hammer
dals socken. 

Dikena inom den odlade jorden voro nödtorftigt under
hållna, hvilket däremot ej var förhållandet med de fyra dikena 
kring Lomsjövågen. 

Utdikning af Älgflon i Hammerdals socken. 
Underhållet å denna utdikning befanns synnerligen vårds-

lösadt. Någon som helst odling eller minskning i frostliiudig-
heten hade företaget icke medfört. 

Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens berättelse 1.905. 

Utdikning af frostförande myrmarker inom byarna Hel-
geåkilen, Kilen, Lords och Solberg i Hammerdals socken. 

Detta betydande utdikningsföretag, omkring 18,000 m. 
diken, hade enligt uppgift ett par gånger efter afsyningen 
underkastats rensningsarbeten, och flerestädes befunno sig af-
loppen i nöjaktigt skick. På andra ställen däremot hade dikena 
fått mer eller mindre växa igen, hvadan en omfattande rens
ning erfordrades. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom Trekilens by 
i Hammerdals socken. 

Dikena voro i allmänhet rätt väl underhållna, dock er
fordrade det rundt omkring byn belägna diket rensning från 
smärre buskar och nedfallna stenar. — Den å myren söder om 
byn belägna delen af utdikningen gaf icke anledning till an
märkning. 

Utdikning vid Västra Munkflohögens by i Häggenås 
socken. 

Dikena kunde numera anses befinna sig i tillfredsställande 
skick, sedan under åren 1903—1904 såväl bottenrensning som 
buskhuggning verkställts. 

Utdikning å hemmanet Granbo, tillhörande Österåsens 
by i Häggenås socken. 

Efter de senaste åren verkställda rensningar kunde under
hållet numera anses nöjaktigt. 

Afdikning af frostförande myrar, tillhörande Nordannäl-
dens by i Näskotts socken. 

De inom inägojorden befintliga dikena hade i allmänhet 
bibehållit sig ganska väl, under det att däremot det bakom 
byn liggande dikessystemet fått mera förfalla. 

Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Ytterå 
afradsland under Kingsta by i Näskotts socken samt Backe 
afradsland och Hufvudvikens by i Rödöns socken. 

En del af dikena måste rensas från nedfallna stenar samt 
buskar m. m.; genom den ofvanför liggande utdikningen hade 
på en hel del ställen igenslamningar uppkommit. En genom
gående rensning var därför af behofvet påkallad. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom byarna Trolls
åsen och Tullus i Näskotts socken. 

Företaget, som föranledt rätt mycken odling, var väl under
hållet och hade enligt uppgift nyligen undergått rensning. 

Utdikning vid Vike by i Rödöns socken. 
Underhållet af detta företag lämnade rätt mycket öfrigt 

att önska; dikena voro igenvuxna af buskar och snår, och 
bottenrensning erfordrades flerestädes. 

Afdikning inom byarna Östra och Västra Krokom samt 
Säther i Rödöns socken. 

Underhållet var synnerligen vanskött, dikena hade här och 
hvar fått helt och hållet växa igen; en genomgripande rens
ning befanns därför af nöden. 

Afdikning inom byarna Västra och Östra Kålen, Kålens 
uppgårdar samt Kälabacken i Rödöns socken. 

Dikena hade på flera ställen igenrunnit och igenvuxit, och 
särskildt var hufvudgrafven i stort behof af rensning. 

Utdikning af vattensjuka, frostförande marker inom Dvär-
sutts och Hägra byar i Rödöns socken. 

I allmänhet voro dikena förlagda på tämligen fast mark, 
hvadan de till större delen bibehållit sin ursprungliga form; 
däremot hade buskar och småträd fått växa sig fast, så att 

7 
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vattnet här och hvar helt och hållet hindrades i sitt lopp. — 
Företaget hade icke föranledt någon odling. 

Af dikning af frostförande myrmarker inom byarna Häste 
och Trusta i Bodans socken. 

Underhållet var flerestädes långt ifrån tillräckligt tillgodo-
sedt; buskar och småträd hindrade vattenafloppet. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom byarna By, 
Silje och Undrom samt torpet Slåtteråsen i Bödöns socken. 

Anmärkning mot bristande underhåll gjordes; dikena hade 
flerestädes grott igeu, och en omfattande rensning befauns er
forderlig. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom byarna Hiss-
mon och Hissmoböle i Bödöns socken. 

Dikena voro i allmänhet tämligen väl bibehållna, delvis 
beroende på den fasta jordmånen. Dock erfordrades litet hvar-
städes rensning, särskildt i det utefter järnvägen gående diket, 
som afsevärdt igenslammats och därigenom försämrat atioppet. 
— Företaget hade föranledt föga odling. 

Utdikning af frostförande myrmarker inom byarna Ösa, 
Landsom, Backen, Bitte, Bästa, Tvättgärde, Kännåsen, 
Byn, Askott, Granbo, Tårsta, Hof, Prästbordet och Täng i As 
socken. 

Underhållet kunde icke anses tillfredsställande, i det dikena 
grott igen, hvarigenom vattnet hindrades i sitt lopp. Rensning 
erfordrades. 

Utdikning af vattensjuka, frostförande myrmarker, till
hörande byarna Ösa, Täng m. fl. i As socken. 

Företaget, som liksom det föregående föranledt odling i 
rätt vidsträckt mån, var icke tillräckligt underhållet; dikena 
behöfde öfverallt rensas samt här och hvar befrias från buskar 
och småskog. Då dessa båda företag äro beroende af hvar-
andra, borde rensningen äfven verkställas samtidigt. 

Öfre norra distriktet. 

Västerbottens län. 

Under arbete. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Högfors by i Bygdeå socken. 

Arbetsföretaget befanns fullbordadt, och har afsyningsbevis 
utfärdats. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande byn Sandåsen N:o 1 i Bygdeå socken. 

Omkring 75 % af arbetet voro verkställda. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande byarna 

Akullsjö och Selsfors i Bygdeå socken. 
Omkring 90 % af arbetet voro utförda. 
Utdikning af frostförande myrmarker inom Öster Ormsjö 

by i Dorotea socken. 
Arbetet var färdigt, och har afsyningsbevis utfärdats. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Afva-

träsks by i Dorotea socken. 
Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 

snart räkenskaperna afslutats. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Väster 

Ormsjö och Granlidens byar i Dorotea socken. 
Arbetet var färdigt, och har afsyningsbevis utfärdats. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanen litt. Fa, E, Cb och C inom Öre by i Nord-
malings socken. 

Företaget var fullbordadt, och har afsyningsbevis ut
färdats. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande hem
manet N:o 1 i Båstrands by och Buoptokheden i Sorséle socken. 

Arbetet var färdigt, och har afsyningsbevis utfärdats. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet N:o 1 Öhrnäs i Sorséle socken. 

Omkring hälften af arbetet i sin helhet kunde anses full
bordad. 

Utdikning af frostförande marker, Ullhörande Ostnäs by 
i Säfvars socken. 

Omkring 70 % af arbetet ansågos utförda. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Brattfors by äfvensom till en mindre del Graffors 
by i Säfvars socken. 

Arbetet var fullbordadt, och har afsyningsbevis utfärdats. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Tålsmarks by i Säfvars socken. 

Omkring 75 % af arbetet voro utförda. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Säfvars by i Säfvars socken. 

Omkring 80 % af arbetet voro fullgjorda. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande byarna 
Bäck och Hörneå i Umeå socken. 

Arbetet var färdigt, och har afsyningsbevis utfärdats. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Skrafvelsjö by i Umeå socken. 

Endast omkring 25 % af arbetet ansågos vara verkställda. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Innertafle by i Umeå socken. 
Emot arbetet, som anmälts färdigt till afsyning, anmärktes 

att hufvudafloppen å alla tre myrarna måste å angifna ställen 
grundligt upprensas, innan företaget kunde afsynas. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Sörmjöle by i Umeå socken. 

Omkring 75 % af arbetet voro utförda. — A såväl Fönnes-
dalsmyren som Välmyren syntes förlängningar af afloppsdikena 
utöfver angifna längder i fastställda planen erforderliga för 
afledande af vatten och besvärlig sandslamning; och var det 
intressenternas afsikt att söka erhålla förhöjdt statsanslag till 
utförande af dessa kompletteringsarbeten. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande byarna Innerkasamark, Ytterkasamark och Yttersjö 
i Umeå socken. 

Omkring 75 % af arbetet ansågos vara utförda. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanet 23/i28 mantal N:o 2 Laxbäcken i Vilhel
mina socken. 

Omkring 85 % af arbetet ansågos vara utförda. 
Utdikning af frostförande vattensjuka marker, tillhörande 

hemmanet Löfnäs N:o 1 i Vilhelmina socken. 
Af arbetet voro omkring 30 % utförda. 
Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 

Hälla by i Åsele socken. 
Arbetet var färdigt, och bar afsyningsbevis utfärdats. 
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Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
öster Norets by i Åsele socken. 

Arbetet rar färdigt, och bar afsyningsbevis utfärdats. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet N:o 1 Profåker inom Profåkers by i Bjur-
holms socken. 

Af hela dikeslängden å Stormyren, 1,658 m., voro 660 m. 
färdiga och 620 ra. halfifärdiga. Afloppsdiket var fortfarande 
ofullständigt genom grusåsen. — Företaget kunde anses färdigt 
till 60 % 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet N:o 1 Norrnäs i Bjurholms socken. 

Sedan inspektionen 1904 hade helt obetydligt arbete utförts 
å detta företag. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande byarna 
Bjurholm, Nybyn, Kyrktjärn och Önskanäs i Bjurholms socken. 

Inom Bjurholms och Nybyns områden hade berg påträffats 
på flera ställen och vållat hinder i arbetet. — Företaget kunde 
anses fullbordadt till 60 %. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande byarna 
Storarmsjö och Ottenvattnet i Bjurholms socken. 

Företaget kunde anses halffärdigt. Arbetet var väl utfördt. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, Ull

hörande Bahlsjö by i Bjurholms socken. 
Af de vid förra årets besiktning anmärkta bristerna voro 

endast en del afhjälpta, hvarför företaget ej heller nu kunde 
till godkännande förordas. 

Utdikning af frostförande vattensjuka marker, tillhörande 
kronotorpet Luståker i Bjurholms socken. 

Arbetet kunde anses färdigt till nära 30 %. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande byarna Järftjärn, Stensträsk och Burliden N:o 1 i 
Burträsks socken. 

Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Kalfträsks by i Burträsks socken. 
Företaget, som omfattade en dikeslängd af 7,687 m., var 

nästan halffärdigt, i det att omkring 4,600 m. diken voro mer eller 
mindre fullbordade. Dikena giugo flerestädes genom flytlerjord. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Benbergsvattnets by och hemmanet Bockberget i Bur
träsks socken. 

Omkring 5,500 m. diken af en dikeslängd af 9,421 m. voro 
upptagna till i det närmaste full sektion, ehuru sedermera här 
och hvar delvis igengångna, hvadau företaget kuude betraktas 
som halffärdigt. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Granträsks by i Burträsks socken. 

Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Nya Bislidcns by i Burträsks socken. 
Samtliga diken voro upptagna, flera dock ofullständigt, 

hvarför företaget ej kunde godkännas, förrän en del komplet
terings- och rensningsarbeten blifvit utförda. — Berg hade 
påträffats i tre diken och vållat extra arbeten och kostnader. — 
Företaget var färdigt till 85 %. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande hem
manet 7/64 mantal N:o 6 Bygdeträsk i Burträsks socken. 

Företaget kunde anses halffärdigt. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Ljusvattnets by i Burträsks socken. 

Af hela dikeslängden 9,801 m. voro omkring 4,500 m. till 
större delen upptagna och 900 ra. till hälften. Företaget kunde 
anses halffärdigt. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Yttre 
Ultervattnets by i Bygdeå socken. 

Å detta stora företag, som afsåg torrläggning af 12 myr
områden med en total dikeslängd af 11,985 m., voro omkring 
800 ra. diken upptagna till % å hel sektion och 2,800 till 72. 
Till följd af den s. k. Bäckemyrens ovauligt lösa beskaffenhet 
och svaga lutning kunde dikena därstädes ej upptagas till nödig 
storlek, förrän dels myren vunnit tillräcklig stadga dels vatten
området sänkts i den nedanför rinnande Ultervattensån. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Tegsnäsets 
by i Degerfors socken. 

Samtliga diken voro till allra största delen upptagna, men 
arbetet var ofullständigt utfördt. — Företageb kunde anses fär
digt till 85 %. 

Afdikning af frostförande mark vid Granön i Degerfors 
socken. 

Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas. 

Afdikning af frostförande mark, tillhörande Västerås och 
Nyby byar i Degerfors socken. 

Endast en del af de vid besiktningen 1904 anmärkta bris
terna voro afhjälpta, hvarför företaget ej kunde till godkännande 
förordas. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Skif-
sjöns by i Degerfors socken. 

Företaget kunde anses färdigt till 3/i. Som den s. k. 
Midtimyren var synnerligen flarkartad, måste myren först vinna 
stadga, innan hufvudgrafven kunde upptagas till nödig storlek. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Söder
bäcks by i Degerfors socken. 

På grund af inom byn pågående laga skifte, hade endast 
obetydligt arbete utförts sedan år 1904. Det utförda arbetet 
kunde anses utgöra 80 % af det hela. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Norrfors by i Degerfors socken. 

Företaget var i hufvudsak färdigt. En mängd brister åter-
stodo ännu att afhjälpa, hvarför företaget ej kunde till god
kännande förordas. 

Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Olofs
borgs by i Degerfors socken. 

Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Ekorrträsks by i Degerfors socken. 
Företaget kunde anses fullbordadt till 2/3. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanet 

Sundheden i Jörns socken. 
Endast obetydligt arbete hade nedlagts å företaget sedan 

år 1904, hvadan det fortfarande kunde anses färdigt till blott 
2/3. — Det återstående arbetet kunde endast så småningom 
verkställas af de båda fattiga intressenterna. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Änders-
träsks by i Jörns socken. 

Sedan besiktningen 1904 hade endast en del rensningsar
beten utförts. — Företaget var färdigt till 80 ä 85 %. 
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Afdikning af frostförande mark, tillhörande N:o 1 Fogel-
berg i Jörns socken. 

Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas. 
Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 

hemmanet N:o 1 Bastuliden i Jörns socken. 
Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 

suart några anmärkta smärre brister blifvit nöjaktigt afhjälpta. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet N:o 1 Lugnet i Lycksele socken. 

Af hela dikeslängden, 2,523 m., voro endast 100 m. diken 
oupptagna. Som de flesta dikena dock kräfde ansenliga rens
ningar, kunde det utförda arbetet ej uppskattas till mer än 
75 % af det hela. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet Skaraborg och Vägsele i Lycksele socken. 

Företaget var fullbordadt, och skulle afsyningsbevis ut
färdas, då några smärre brister blifvit ordentligt afhjälpta. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Mårtensboda samt hemmanet N:o 18 Vebomark i Löf-
ångers socken. 

Af hela dikeslängdeu, 3,282 m., voro 1,900 m. diken upp
tagna till 3/4 à hel sektion, hvadan företaget var något mer än 
halffärdigt. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö
rande Hötjärns by och hemmanet Hållnäs i Löfångers socken. 

Som de flesta dikena voro mycket ofullständigt upptagna, 
kunde företaget anses fullbordadt till högst 60 %. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Broträsks by i Löfångers socken. 

Företaget kunde anses fullbordadt till högst 60 %. — Till 
följd af Svedjemyrens lösa beskaffenhet kunde omkring 300 m. 
af hufvudgrafven ej upptagas förrän myren vunnit nödig stadga. 
Den under landsvägen byggda trumman erfordrade en del re
parationer. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande byarna Broånge, Mångbyn, Bodan och Bissjö i Löf
ångers socken. 

Företaget kunde anses halffärdigt. På några ställen hade 
svår jäslera hindrat dikenas upptagande till fullt djup. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Bjuröns by i Löfångers socken. 

Företaget var fullbordadt, och skulle afsyningsbevis ut
färdas, så snart några smärre brister blifvit ordentligt afhjälpta. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Svarttjärns by i Löfångers socken. 

Omkring 1/3 af arbetet i sin helhet kunde anses utförd. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Bissjö by i Löfångers socken. 
Företaget kunde anses färdigt till 80 %. 
Utdikning af frostförande mark, Ullhörande Södra Får

träsks by i Mala socken. 
Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, då 

några smärre brister blifvit afhjälpta. 
Afdikning af frostförande mark, tillhörande byn Östra 

Lainjaur i Mala socken. 
Företaget var fullbordadt, och skulle afsyningsbevis ut

färdas. 
Afdikning af frostförande mark, tillhörande hemmanet 

N:o 1 Böle i Mala socken. 

Å det enda ingående myrområdet, Surmyren, voro båda 
grafvarna upptagna, tvärgrafven dock ganska ofullständigt. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Får
träsks by i Mala socken. 

Af hela sammanlagda dikeslängden, 7,331 m., voro om
kring 5,000 m. diken upptagna till 3/f à hel sektion. Hufvud
grafven hade under året nedschaktats genom den hårda stenåsen 
vid utloppet, dock ej till föreskrifvet djup. — Företaget var 
färdigt till 60 %. 

Utdikning af frostförande myrmarker till Släppträsks by 
i Mala socken. 

A detta företag, som omfattade en dikeslängd af 4,614 m., 
voro omkring 2,300 m. diken upptagna till nära full sektion 
och 1,100 m. till half. — Företaget var färdigt till 60 %. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Södra 
Grundträsk i Mala socken. 

Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Sand

fors by i Mala socken. 
Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande ny
bygget Granvallen inom Holmsjö by i Mald socken. 

Företaget var fullbordadt, och skulle afsyningsbevis ut
färdas. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
kronohemmanet Småberg i Mala socken. 

Af hela dikeslängdeu, 840 ni., voro 300 m. diken full
ständigt upptagna och 60 m. till 2/3. — Företaget kunde anses 
färdigt till 40 %. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
hemmanen Mörttjärn och Mörtberg i Mala socken. 

Arbetet med kanalen från den s. k. Inre tjärn till Storvis-
tjärn hade pådrifvits med all kraft, och voro 300 m. häraf 
nästan fullbordade genom den höga stenåsen. Äfven grafven 
genom Inre tjärn var genomgången, men ej färdig. Af dikena 
voro endast 300 m. upptagna. — Företaget var färdigt till '/Ö-

Afdikning af frostförande mark å kronoskattehemmanct 
Högdals område i Nordmalings socken. 

Endast 100 m. diken voro oupptagna. Långa sträckor af 
dikena voro dock så ofullständigt gräfda, att företaget kunde 
anses fullbordadt till endast s/4. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Tallbergs by i Nordmalings socken. 

Af hela sammanlagda dikeslängden, 6,580 m., voro om
kring 4,500 m. diken nästan fullbordade och 300 m. halffärdiga, 
hvadan omkring 60 % af arbetskvantiteten utförts. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Nordanbäcks by i Nordmalings socken. 

Samtliga diken voro upptagna, men kunde, med hänsyn 
till den mängd kompletteringsarbeten, som återstodo att utföra, 
företaget ej anses fullbordadt till mer än 85 %. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande byarna Bjärten och Långvattnet i Nordmalings och 
Bjurholms socknar. 

Af hela dikeslängden, 3,478 ra., hade upptagits inom Lång
vattnets område 1,500 m. diken mer eller mindre fullständigt 
och inom Bjärtens område 260 m. till nästan full storlek. — 
Arbetet kunde anses utfördt till 35 %. 
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Afdikning af frostförande mark inom Kvammarens by
område i Norsjö socken. 

Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas. 
Utdikning af frostförande mark vid Holktjäms by i 

Norsjö socken. 
Alla diken voro mer eller mindre fullbordade utom 50 m., 

som ej voro påbörjade. Tjärnmyren var mycket lös och flark-
artad, hvarför dikena å vissa ställen därstädes ej kunnat upp
tagas till nödigt djup. Berg och sten hade äfven försvårat di
kenas upptagande. —, B'öretaget var färdigt till 75 å 80 %. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet Bastuträsk N:o 1 i Norsjö socken. 

Samtliga diken voro upptagna, men hade flera af dikena, 
då jordmånen hufvudsakligen utgjordes af lerjord, runnit igen 
och kräfde betydande rensningar, innan de kunde godkännas. 
Företaget var färdigt till 85 a 90 %. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Petikträsks 
by i Norsjö socken. 

Arbetet var färdigt, och' skulle afsyningsbevis utfärdas. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande Svansele 

N:o 2 i Norsjö socken. 
Samtliga diken hade upptagits, men kunde, i anseende till 

den mängd rensnings- och kompletteringsarbeten, som åter-
stodo att utföra, företaget anses fullbordadt endast till 85 %. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Svan
sele N:o 1 i Norsjö socken. 

Hufvudgrafven och bidiket voro upptagna till 2/3 å hel 
sektion. På grund af myrens flarkartade beskaffenhet kunde 
dessa grafvar dock ej fullbordas, förrän myren vunnit mera 
stadga. Laggdikena voro mycket steniga och ofullständiga. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, Ull
hörande hemmanet N:o 1 Böle, Norsjö socken. 

Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 
snart några smärre brister blifvit nöjaktigt afhjälpta. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
Kolaboda by i Nysätra socken. 

2,400 m. diken af sammanlagda dikeslängden, 9,846 m.i 
voro upptagna till 3/4 ä hel sektion, och 1,600 m. till 1/i ä •/, 
sektion. — Arbetet var utfördt till något mer än 1/i. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Mårtens-
markens by i Nysätra socken. 

2,100 m. diken voro upptagua till nära full sektion och 
900 m. till 72 sektion eller därutöfver. Arbetet var utfördt till 
45 a 50 % af det hela. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, Ull
hörande Grinismarks by i Nysätra socken. 

1,000 m. diken voro mer eller mindre fullständigt upptag
na. — Företaget var färdigt till 30 %. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
Risvattnets by i Nysätra socken. 

250 m. diken voro färdiga och 400 m. halflardiga. — Före
taget var färdigt till 30 %. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemma
nen .Ljusvattnet, Istermyrlidcu och Kroknäs i Skellefteå 
socken. 

Endast 400 ra. diken återstodo oupptagna, men återstodo 
vid de flesta dikena omfattande rensningar och stensprängningar, 
i synnerhet inom Istermyrlidens område. — Som flera diken 
inom såväl Ljusvattnets som Istermyrlidens områden gingo ge

nom grunda myrar med sandbotten, hade dikena därstädes ned-
skurits till stora djup, ända till 3 å 4 m., hvilket haft till 
följd att nedanför liggande, förut till full storlek uppgräfda 
diken nästan helt och hållet igenfyllts af sand. — Företaget 
var färdigt till 80 %. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
Långvikens by i Skellefteå socken. 

Samtliga kanaler och diken voro upptagna förutom på en 
sträcka af 120 m. — Vid den långa kanalen längs Storäuges-
bäcken hade den lösa leran under myrjorden på flera ställen 
skjutit fram och förträngt vattenloppet, hvarför breddning och 
justering af kanalen erfordrades litet hvarstädes. Till följd af 
saukmarkernas ringa höjd öfver det nedanför liggande Fabl-
marksträsket och denna sjös under större delen af året höga vat
tenstånd hindrades eller försvårades vid detta liksom vid flera 
andra omkringliggande utdikningsföretag i hög grad vattnets 
afrinnande från diken och kanaler, hvarför sjöns sänkning skulle 
medföra stora fördelar för sandmarkernas effektivare torrlägg
ning. — Landsvägsbron öfver kanalen var färdig, bankarna 
kräfde bättre påfyllning. — Företaget var fullbordadt till 90 %. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanen Yttervik, Vikdal och Vikmyren i Skellefteå 
socken. 

Alla diken voro upptagna, ehuru några ganska ofullstän
digt. — Företaget kunde anses färdigt till 85 %. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet Häggnäs i Skellefteå socken. 

Företaget hade anmälts till afsyning, men kunde ej till 
godkännande förordas, då dikena flerestädes kräfde ansenliga 
rensningar. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
Varuträsks och Norra Bergfors byar i Skellefteå socken. 

Som myren, Träskmyren, å sin mellersta del var synner
ligen lös och flarkartad, kunde omkring 500 m. af hufvuddiket 
och delar af tillstötande tvärdiken ej upptagas till erforderligt 
djup, förrän myren vunuit mera stadga. — Arbetet var färdigt 
till 80 %. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Holmsvattnets by i Skellefteå socken. 

Af hela dikesläugden, 11,645 m., voro omkring 6,500 m. 
diken till största delen upptagna. Terrängen var ovanligt ste
nig och hårdbruten. Företaget var färdigt till 40 %. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanen Sandvik och Bölesvik i Skellefteå socken. 

Af ingående dikeslängden, 1,997 m., voro upptagna 640 
m. diken inom Sandviks och 680 m. inom Bölesviks områden. 
Stensprängniug och rensning återstodo ännu. Företaget var 
halffärdigt. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande byarna 
Ragvaldsträsk, Gnmmark, Gårdsmark och Östra Fahlmark i 
Skellefteå socken. 

Omkring 1,500 m. diken voro i det närmaste färdiga. Of-
riga upptagna diken voro för grunda. — Arbetet var utfördt 
till 40 %. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Östra Fahlmarks och Långvikens byar i Skellefteå 
socken. 

Omkring halfva dikeslängden var upptagen. Arbetet kunde 
anses utfördt till 40 %. 
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Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Östra Hjoggböle by i Skellefteå socken. 

Företaget kunde anses färdigt till 60 %. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet Vikdal i Skellefteå socken. 

Samtliga diken voro upptagna. Till följd af myrens lösa 
beskaffenhet och däraf föranledda sättningar, måste de flesta 
diken dock justeras och rätas, innan de kunde godkännas. — 
Företaget var färdigt till 80 %. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Gamla Fahlmarks by i Skellefteå socken. 

Halfva dikeslängden var upptagen. Företaget kunde anses 
fullbordadt till 45 %. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Klintforslidens by i Skellefteå socken. 

1,500 m. diken voro fullbordade och 320 m. mer än half-
färdiga. — Företaget var färdigt till 40 %. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Bäcks by i Skellefteå socken. 

Arbetet kunde anses utfördt till 1/3. Ett afloppsdike å 
Degermyren hade ej förlagts på myrens lägsta del enligt ar
betsplanen, utan omkring 80 m. söder därom, hvilket syntes 
ofördelaktigt för myrens torrläggning. Som diket emellertid 
upptagits, kunde ingen ändring göras. 

Utdikning af myren, tillhörande 3 / m mantal N:o 1 
Granås i Tärna kapellförsamling. 

Af de hithörande 1,610 m. diken voro 1,050 m. mer eller 
miudre fullständigt gräfda. Som myren var synnerligen lös, 
måste några diken upptagas i flera omgångar. — Företaget var 
nästan halffärdigt. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
hemmanet Rönnbäck i Umeå socken. 

Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, då 
räkenskaperna afslutats. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Mickelträsks by i Umeå socken. 

Företaget var fullbordadt, och skulle afsyningsbevis utfår, 
das, så snart några smärre brister blifvit ordentligt afhjälpta. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet N:o 1 Lillsjöberg i Umeå socken. 

Å Eenbergsmyren voro upptagna 900 m. diken och å 
Axelsmyren 460 m. Dikena voro å långa sträckor för grunda. 
— Arbetet var färdigt till 55 %. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet Åland i Umeå socken. 

Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, då 
några mindre rensningar utförts. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet N.o 1 Hedlunda samt byarna Sélet och 
Jämtland i Vännäs socken. 

Till följd af den lösa Stormyrens oupphörliga sättningar 
hade sedan år 1904 endast 250 m. diken kunnat upptagas där
städes. Omkring 400 m. diken voro ännu oupptagna. Oaktadt 
afloppsgrafven nedschaktats djupare än enligt fastställd arbets
plan, kunde dikena å myrens mest flarkartade del ej gräfvas 
till afsevärdt djup. — Företaget var fullbordadt till 3/4. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanen Gullbäck och Anäset i Vännäs socken. 

Å Nymyren voro 620 m. och å Bossmyren 800 m. diken 
fullständigt upptagna. — Arbetet var färdigt till %. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande hem
manet Långfors samt byarna Kvarnlund, Vänfors och Selet 
i Vännäs socken. 

350 m. diken voro färdiga och 250 m. halffärdiga. — Ar
betet var utfördt till 25 à 30 %. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Hjoggsjö by i Vännäs socken. 

Af hela dikeslängden voro 1,100 m. diken mer eller mindre 
fullbordade. — Arbetet var färdigt till 40 %. — Det utförda 
arbetet föranledde en del anmärkningar. 

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

Endast trenne diken återstodo numera oupptagna, men öfver-
allt erfordrades en betydande rensning ; särskildt hade de under 
de första åren upptagna dikena betydligt grott igen. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande hem
manen Perstorp och Graflund i Byske socken. 

Synnerligen obetydligt arbete hade nedlagts å ifrågava
rande utdikning sedan föregående inspektion; å Graflunds om
råde hade ungefär 100 m. upptagits och å Perstorps omkring 
200 m. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Gags-
marks by i Byske socken. 

Endast obetydligt arbete hade gjorts; samtliga diken be-
funno sig emellertid numera under arbete, ehuru en omfattande 
rensning fordrades. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Lund
fors och Islandsbäcks byar i Byske socken. 

Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 
snart räkenskaperna hunnit afslutas. 

Utdikning af sänka marker, tillhörande hemmanet Sten-
sjön i Byske socken. 

Dikena voro i det allra närmaste upptagna till hela deras 
längd, ehuru ej öfverallt till fullt djup; de äldre dikena hade 
delvis igenslammats, hvadan en genomgående rensning var nöd
vändig. — Företaget kunde anses utfördt till 70 à 80 %. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Fjäl-
fors och Finnträsks byar i Byske socken. 

De södra dikena gingo genom mycket lös mark, hvadan 
stora utskärningar därstädes förekommit. — Ungefår 60 à 70 
% af hela arbetet kunde anses utförda. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanen Balbäck och Källdal i Byske socken. 

Dikena gingo delvis genom mycket lös jord och hafva där 
genom utskärningar erhållit en betydligt större sektion, än som 
egentligen afsetts. — Af hela arbetet kunde ungefär % anses 
vara utförda. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Norrlångträsks by i Byske socken. 

Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 
snart räkenskaperna hunnit afslutas och blifvit granskade. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
hemmanen Klöfverfors och Åkerberget samt Storbränna i 
Byske socken. 

I hufvudafloppet voro sprängningarna och rensningarna 
utförda, ehuru i själfva strömhufvudet ännu fattades 1 à 2 
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dm. till fullt djup. Af öfriga diken voro sammanlagdt 1,700 m. 
färdiga och resten under arbete. 

Afdikning af frostförande mark, Ullhörande Storkåge-
träska by i Skellefteå socken. 

A Vargmyren var en mindre sträcka ännu ogräfd, och 
återstod rensning i rätt afsevärd grad. A Nötmyren var gräf-
ningen fullbordad så när som på 100 m. A Stormyren var ett 
dike ännu ej upptaget, men däremot öfriga diken till största 
delen fårdiggräfda. A Tjärnmyren fattades ännu en del af ett 
dike. — Dikesjorden måste föras från dikeskanterna och ge
nomstick för ytvattnets framsläppande anbringas. — Omkring 
80 % af arbetet i sin helhet kunde anses utförda. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanen Hebberliden, Brännkläppen, Norrbäck och 
Eriksliden i Skellefteå socken. 

Företaget var fullbordadt, och skulle afsyningsbevis utfär
das, så snart räkenskaperna hunnit afslutas och granskas. 

Utdikning af frostförande myrmarker, Ullhörande hem
manen Kusliden N:o 1 och 2, Gråliden, Grånäs, Klockar-
berget och Tarsmyren i Skellefteå socken. 

Å Tarsmyren, där en mycket stor del af utdikningen var 
belägen, voro samtliga diken upptagna eller under arbete med 
fördjupning och rensning. Å Stormyren var utdikningen får-
diggräfd samt å Gårdsmyren, östermyren och å Köldmyren 
till Y2, hvarjämte samtliga diken å Björkmyren, Dalmyren, Räf-
myren och Storslymyren upptagits till 4/s- — Arbetet kunde 
anses utfördt till 75 h 80 %. 

Utdikning af frostförande myrmarker, Ullhörande Ers-
marks by i Skellefteå socken. 

Utdikningen var i sin helhet verkställd till ungefär z/i, 
dock befanns dikesjorden öfverallt för nära dikeskanterna, och 
genomstick för ytvattnet saknades. 

Fullbordade. 

Utdikning af myrar, Ullhörande Bjenbergs by i Umeå 
socken. 

Dikena befunuos upprensade, hvadan anmärkning mot un
derhållet icke förekom. 

Norrbottens län. 

Under arbete. 

Utdikning af frostförande marker inom hemmanet Bello-
näs i Arjepluogs socken. 

Arbetet var färdigt, och har afsyningsbevis utfärdats. 
Af dikning af frostförande mark, tillhörande byn Stensund 

i Arjepluogs socken. 
Företaget var fullbordadt, och har afsyningsbevis utfärdats. 
Afdikning af frostförande mark, Ullhörande kronony-

tyoget Nyliden i Arjepluogs socken. 
Arbetet torde vara utfördt till omkring 25 %. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande Akkavaare 

by i Arvidsjaurs socken. 
Arbetet var färdigt, och har afsyningsbevis utfärdats. 
Utdikning af frostförande marker inom byn Paijerim i 

Jokkmokks socken. 
Arbetet var färdigt, och har afsyningsbevis utfärdats. 

Utdikning af frostförande mark, tillhörande hemmanet 
'/« mantal Strömås i Piteå socken. 

Företaget var fullbordadt, och har afsyningsbevis utfärdats. 

Utdikning af frostförande marker inom byn Ånäset i 
Piteå socken. 

Arbetet var fullbordadt till omkring 75 %. 

Utdikning af frostförande mark, tillhörande Rättsels by 
i Arvidsjaurs socken. 

Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas. 
Utdikning af frostförande mark, tillhörande Svanträsks 

by i Arvidsjaurs socken. 
Den stora afloppskanalen från Svanträsket var fortfarande 

(Ho m. för grund midt för fixpunkten. Vissa delar af dikena 
voro äfven ofullständiga. — Arbetet kunde anses utfördt till 
70 "/o. 

Utdikning af frostförande marker inom hemmanen Pjesker 
N:o 6 och Granudden N:o 1 i Arvidsjaurs socken. 

Samtliga diken hade upptagits, ehuru flerestädes dock så 
ofullständigt, att företaget ej kunde till godkännande förordas. 

Afdikning af frostförande mark inom Nya Bastusets by 
i Arvidsjaurs socken. 

Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, då 
räkenskaperna inkommit. 

Utdikning af frostförande mark inom byn Bönnliden i 
Arvidsjaurs socken. 

A detta stora företag voro samtliga diken fullständigt upp
tagna, ehuru de befuunos något orensade. Kanalen längs Storån 
var nästan färdig på halfva längden och mer än halffärdig på 
den återstående delen. Beträffande kanalen anmärktes, att den
samma gräfts med för skarpa och tvära krökningar, hvilka måste 
afrundas. — Företaget kunde anses färdigt till 3/t. 

Utdikning af frostförande marker inom kronohemmanen 
Serrejaur och Grannäs i Arvidsjaurs socken. 

Det utförda arbetet kunde ej anses utgöra mer än 30 % af 
det erforderliga. 

Utdikning af frostförande mark inom krononybygget 
Granholm i Arvidsjaurs socken. 

Samtliga grafvar voro upptagna, men hade vissa delar af 
dikena blifvit för små, hvarför dessa måste förstoras, innan före
taget kunde godkännas. — Dessutom återstodo rensning och 
stensprängning. — Arbetet var utfördt till 75 %. 

Utdikning af frostförande mark inom kronolägenheten 
Kroknäs i Arvidsjaurs socken. 

Sedan år 1904 hade omkring 60 m. af tilloppsdiket till Djup
tjärn upptagits till V2 sektion, hvarjämte afloppsdiket från tjär
nen förstorats genom stenåsen. — Företaget var färdigt till 
55 å 60 %. 

Utdikning af frostförande marker inom byn Lappträsk 
i Arvidsjaurs socken. 

Sedan förra besiktningen hade det hufvudsakliga arbetet 
nedlagts på uppgräfning af Lappträskkanalen, hvilken var i det 
närmaste färdig på halfva längden och mer än halffärdig på 
den återstående delen. — Kanalen genom träsket var ännu 
mycket ofullständig. — Af dikena voro de flesta upptagna till 
2/ä å hel sektion. — Landsvägsbron öfver kanalen hade repare
rats, dock förefunnos ännu en del brister. — Företaget kunde 
anses färdigt till 75 å 80 %. 

Utdikning af frostförande marker inom Boksels by i 
Arvidsjaurs socken. 
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Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 
snart några kompletteringsarbeten blifvit utförda. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande byn Ånäset 
i Arvidsjaurs socken. 

Arbetet var fullbordadt, och skulle afsyningsbevis utfärdas. 

Utdikning af frostförande marker inom byarna Hed
berget och Bismyrheden i Arvidsjaurs socken. 

Inom Hedberget var arbetet fullbordadt till 55 à 60 % och 
inom Rismyrheden till omkring 80 %. — Vid Åmyren hade ett 
dike afslutats för tidigt, hvarför det måste förlängas och den 
afledande bäcken upprensas och fördjupas på 70 à 80 m. längd 
för att lämna fritt aflopp åt vattnet. Afloppskanalen från Amyr-
tjärn var 0'60 m. för grund genom den hårda pinnmoåsen. Vissa 
diken kunde ej upptagas till erforderligt djup, förrän myren 
vunnit mera stadga. 

Utdikning af frostförande mark inom kronohemmanet 
Storträsk i Arvidsjaurs socken. 

Arbetet hade fortskridit helt obetydligt sedan år 1904. 

Utdikning af frostförande marker inom byn Högbrännan 
i Arvidsjaurs socken. 

Omkring 4,300 m. diken voro upptagna till V2 à hel sektion. 
— Företaget kunde anses färdigt till 35 à 40 %. 

Utdikning af frostförande marker inom Skogsträsks by 
i Arvidsjaurs socken. 

Samtliga diken hade upptagits till mer eller mindre full
ständig sektion. — Arbetet var färdigt till 85 %. 

Utdikning af frostförande marker inom krononybyggena 
Granliden och Granbacka i Arvidsjaurs socken. 

A Sotbergsmyren, som å sin öfre idel var af synnerligen 
lös beskaffenhet, voro omkring 1,900 m. dikeu färdiga och 100 m. 
under arbete. A Gärdsmyren var arbetet endast påbörjadt. 

Utdikning af frostförande mark inom krononybyggena 
Västra och Östra Lundbacka i Arvidsjaurs socken. 

Vid Västra Lundbacka var arbetet färdigt. Vid Östra 
Lundbacka voro samtliga diken förutom 200 m. upptagna till 
VJ à hel sektion; företaget var där utfördt till 60 %. 

Utdikning af frostförande marker inom kronohemmanet 
Åberg i Arvidsjaurs socken. 

Företaget var ungefär halffärdigt. Myren var å vissa delar 
af synnerligen lös beskaffenhet och å andra mycket stenbunden. 

Utdikning af frostförande mark inom Saivomuotka by i 
Enontékis socken. 

Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 
snart räkenskaperna hunnit afslutas. 

Afdikning af myren Takajänkkä, tillhörande Matojärvi 
by i Hietaniemi socken. 

Arbetet befanns utfördt med synnerlig omsorg, och dikena 
innehade i allmänhet mer än tillräckliga dimensioner, hvadan 
afsyningsbevis skulle utfärdas, så snart räkenskaperna hunnit 
afslutas. 

Utdikning af frostförande mark inom utskiftet Kippari 
under Koivukylä by i Hietaniemi socken. 

Företaget var fullbordadt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, 
så snart räkenskaperna afslutats. 

Utdikning af frostförande mark inom Junosuando Mas-
ugnsby i Jukkasjärvi socken. 

Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 
snart räkenskaperna afslutats. 

Utdikning af frostförande marker inom Junosuando Mas-
ugnsby i Jukkasjärvi socken. 

Hufvuddiket var upptaget till största delen å sträckan norr 
om landsvägen. — Ändring i arbetsplanen hade ifrågasatts. 

Afdikning af frostförande mark vid Karungi by i Karl 
Gustafs socken. 

Utdikningsföretaget befann sig i ungefär samma skick som 
vid föregående inspektionstillfälle; endast obetydligt och i hvarje 
fall otillräckligt rensningsarbete hade utförts; dikesjorden måste 
föras från kanterna och genomstick för ytvattnet upptagas, 
hvarför utom dikena måste så godt som öfverallt förstoras och 
fördjupas i enlighet med hvad vid föregående inspektions-
tillfälle påpekats. — Inskränkning i företagets omfattning hade 
ifrågasatts. 

Utdikning af frostförande marker inom Korpikylä by i 
Karl Gustafs socken. 

Arbetet kunde anses färdigt till ungefär 2/3. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanet 
Mursi inom Tossa by i Karl Gustafs socken. 

Ungefär hälften af arbetet var utförd utan att föranleda 
egentlig anmärkning. 

Utdikning af frostförande mark inom byn Jerijärvi inom 
Korpilombolo socken. 

Tre af dikena voro upptagna till hela sin längd i det när
maste till fullt djup och ett fjärde å en sträcka af 700 m. 

Utdikning af frostförande mark, tillhörande hemmanet 
Taipalensuu i byn Muonionalusta i Muonionalusta kapell
församling. 

Då förut återstående arbeten — bottenrensning och undan
kastande af dikesjorden — numera kunde anses hjälpligt ut
förda, skulle afsyningsbevis utfärdas, så snart räkenskaperna 
hunnit afslutas. 

Utdikning af frostförande marker inom Ria by i Neder-
Kalix socken. 

Då företaget, hvilket redan föranledt odling i rätt afsevärd 
mån, befanns färdigt, skulle afsyningsbevis utfärdas, så snart 
räkenskaperna afslutats och granskats. 

Utdikning af frostförande marker inom Granå by i Neder-
Kalix socken. 

Den vid föregående inspektionstillfålle ej upptagna sträckan 
var fårdiggräfd, och då öfriga anmärkningar jämväl vunnit rät
telse, skulle afsyningsbevis utfärdas, så snart räkenskaperna 
afslutats. 

Utdikning af frostförande marker inom Torböle by i Neder-
Kalix socken. 

Tveune kortare dikessträckor voro ännu ej påbörjade, hvar-
emot samtliga öfriga diken voro färdiggräfda, dock var särskildt 
öfre delen af ett dike ej upptagen till fullt djup. — Dikes
jorden låg öfverallt för nära dikeskanterna. 

Utdikning af frostförande marker inom Tore by i Neder-
Kalix socken. 

Ganska obetydligt arbete hade utförts sedan föregående 
års inspektion. Hufvuddiket var gräfdt till hela längden, men 
behöfde fördjupas här och hvar. Tvärdiket var fårdiggräfdt 
till hälften. — Något mer än 80 % af hela arbetet kunde anses 
utförda. 

Utdikning af frostförande marker inom Lombens by och 
krononybygge i Neder-Kalix socken. 
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Samtliga diken voro upptagna till nästan hela sin längd; 
dikesjorden var väl undankastad och arbetet i öfrigt synnerligen 
omsorgsfullt utfördt. Här och hvar återstod att verkställa någon 
mindre rensning. — 90 å 95 % af hela arbetet voro utförda. 

Utdikning af frostförande marker inom byn Ytterbyn i 
Neder-Kalix socken. 

Dikena voro visserligen färdiggräfda och i allmänhet rätt 
väl rensade, men dikesjorden låg öfverallt för nära dikeskan
terna. — Hufvudgrafven gick i sitt nedre lopp genom jäslera 
och hade rätt betydligt jäst ihop å en sträcka af 20 m. 

Utdikning af frostförande mark, tillhörande byarna Väst
mark och Solberg i Neder-lMleå socken. 

De vid föregående inspektionstillfällen gjorda anmärknin
garna hade rättats, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så snart 
räkenskaperna hunnit afslutas. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Sunderby 
by i Neder-Luleå socken och Säfvasts by i Öfver-Isuleå socken. 

Arbetet kunde anses utfördt till något mer än 2/3-

Utdikning af frostförande mark inom Persö by i Neder-
Luleå socken. 

Företaget var fullbordadt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, 
så snart räkenskaperna afslutats och granskats. 

Utdikning af frostförande marker inom Af va by i Neder-
Luleå socken. 

Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 
snart räkenskaperna afslutats. 

Utdikning af frostförande marker inom byn Eriksberg i 
Neder-Luleå socken. 

Något mer än hälften af arbetet kunde anses utfördt; samt
liga diken behöfde mer eller mindre rensas. 

Utdikning af frostförande marker inom byn Smedsbyn i 
Neder-Imleå socken och tingslag samt byn Vibyn och någon 
del af Brobyn i Öfver-Luleä socken. 

Arbetet kunde anses utfördt till ungefär 40 %. 

Utdikning af frostförande mark inom Sundoms by i Neder-
Luleå socken. 

Företaget var färdigt till %• 
Afdikning af frostförande mark inom Långträsks by i 

Neder-Torneå socken. 
Ett dike befanns upptaget till hela sin längd och ett annat 

till en kortare sträcka. Ungefär hälften af dikesläugden var 
under arbete, men knappt någonstädes hade dikena erhållit de 
fastställda dimensionerna. — Arbetet kunde anses utfördt till 
högst 40 %. 

Utdikning af myren Isolahti i Nikka-la by i Neder-Torneå 
socken. 

Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 
snart räkenskaperna hunnit afslutas. 

Utdikning af frostförande marker inom hemmanet Akiis-
järvi, hörande till Nedre Vojakkala skifteslag i Neder-Torueå 
socken. 

73 af det hela kunde anses utförd. 
Utdikning af frostförande mark. tillhörande Anttis by i 

Pajala socken. 
De vid föregående inspektioner gjorda anmärkningarna hade 

vunnit rättelse, och skulle afsyningsbevis utfärdas, sedan räken
skaperna afslutats. 

Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens herätlehe 1905. 

Utdikning af frostförande marker inom Hunki by i Pajala 
socken. 

Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 
snart räkenskaperna afslutats och grauskats. 

Utdikning af frostförande marker inom Lautakoski by 
i Tärendö kapellförsamling. 

Företaget var fullbordadt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, 
så snart räkenskaperna afslutats och granskats. 

Utdikning af frostförande marker inom byn Lovikka i 
Pajala socken. 

Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 
snart räkenskaperna hunnit afslutas och grauskas. 

Utdikning äf frostförande märker inom byn Kicksiesvaara 
i Pajala socken. 

Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, sedan 
räkenskaperna afslutats ocli granskats. 

Utdikning af frostförande marker inom Erkheikki by i 
Pajala socken. 

Företaget kunde anses utfördt till något mer än 20 %. 

Utdikning af frostförande mark, tillhörande hemmanet 
No 2 "jlls mantal Mella inom Kolari by i Pajala socken. 

Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 
snart räkenskaperna afslutats. 

Utdikning af frostförande marker å hemmanet "/,„ mantal 
No 2 inom Kitkiöjokki och Mnonionalnsta kapellförsamling. 

Dikena hade upptagits till hela längden och ursprungligen 
också till fullt djup, dock hade de åtskilligt igenfallit, då de 
flerestädes gingo genom lös sand och jäslera. 

Utdikning af frostförande marker inom Tärendö by i 
Pajala socken. 

Här och livar hade jäslera påträffats, hvilket försvårat ar
betet, af hvilket ungefår 60 % kuude anses utförda. 

Utdikning af frostförande mark inom hemmanet Väli-
vaara, hörande till byn Sattajärvi i Pajala socken. 

Endast obetydligt arbete hade nedlagts å ifrågavarande 
företag. 

Utdikning af frostförande mark inom byn Naalisvaara 
i Muonionahista kapellförsamling. 

Arbetet var färdigt till något mer än 'z/3. 

Utdikning af frostförande mark, tillhörande Sjuismarks 
by och hemmanet Alfsborg i Piteå socken. 

Stora kanalen var i det närmaste färdiggräfd till fem sjätte
delar samt resten under arbete; denna kanal, hvilken bortläm
nats på ackord, gick flerestädes genom jäslera och hade visat 
benägenhet att »gå igen» samt hade icke öfverallt upptagits 
till fullt djup. Af denna anledning hade arbetsdirektionen icke 
ansett sig kunna utbetala den innestående återstoden af ackords-
summan till entreprenören, utan använde den kontraktsenligt 
till utförande af det återstående arbetet. — En del diken voro 
färdiggräfda, öfriga mer eller mindre påbörjade. — Ungefär 
hälften af arbetet var utförd. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanen 
Jcfrebodarne inom Jefre by af Piteå socken. 

Endast en tämligen obetydlig del af dikena var ännu ej 
påbörjad, under det att större delen färdiggräfts eller åtminstone 
en gång varit färdiggräfd; på grund af jordmånen hade de på 

8 
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flera ställen benägenhet att skjuta ihop. — De båda trummorna 
öfver landsvägen voro utförda, men däremot ej bron. — Före
taget kunde anses utfördt till %. 

Sänkning af sjöarna Sörträsk och Lillträsk i och för 
torrläggning af omkringliggande frostförande myrmarker 
inom byarna Rånbyn, Prinsnäs och Prästholm i Båneå 
socken. 

Sedan arbetet under flera år bedrifvits endast långsamt och 
å större delen af företaget med eget folk, hade den hemmans
ägare, till hvilken 2/3 af företaget hörde, af länsstyrelsen ur 
nödhjälpsfonden erhållit ett lån på 3,000 kr. mot villkor att 
hans del för denna summa öfverlämnades åt den antagna en
treprenören för den återstående delen. Tvifvelaktigt syntes 
emellertid huruvida denne skulle kunna fullgöra sitt åliggande 
för den öfverenskomna ersättningen. 

Utdikning af frostförande marker inom byn Flåsjön i 
Båneå socken. 

Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 
snart räkenskaperna hunnit afslutas. 

Utdikning af frostförande marker inom byn Sörbyn i 
Båneå socken. 

Företaget kunde anses utfördt till 3/v En del rensnings
arbete erfordrades. 

Utdikning af frostförande marker inom kronohemmanet 
Stora Näfverberg i Båneå socken. 

Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 
snart räkenskaperna hunnit afslutas och granskas. 

Utdikning af frostförande mark inom byn Öfre Bränn-
träsk i Älfsby socken. 

A Träskmyren återstod rätt afsevärd stenrensning och vid 
ett dike låg dikesjorden för nära kanterna; å Vallmyren var 
ett dike ej upptaget till fullt djup, under det att tre andra voro 
i det närmaste färdiggräfda; äfven här låg dikesjorden för nära. 
— Arbetet var färdigt till 90 %. 

Utdikning af frostförande marker inom byn Kypasjärvi 
i Öfver-Kalix socken. 

Företaget var fullbordadt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, 
så snart räkenskaperna hunnit afslutas. 

Utdikning af frostförande marker inom byn Jock i Öfver-
Kalix socken. 

A Bromyren var ett dike upptaget till en kortare längd; 
tvenne andra diken voro i det närmaste färdiggräfda. A Bär
myren hade ett dike upptagits fullständigt samt två andra diken 
till 3/4. — Rensning och bortförande af dikesjorden måste öfver-
allt verkställas. 

Utdikning af frostförande myrar inom Hundsjö by i Öfver-
Luleå socken. 

Å detta stora utdikningsföretag voro de flesta dikena upp
tagna, ehuruväl rensning öfverallt erfordrades; en del diken voro 
ännu ej påbörjade. 

Afdikning af frostförande mark, tillhörande Askogens by 
i Öfver-Luleå socken. 

Samtliga diken hade upptagits, men erfordrade öfverallt 
grundlig rensning och dikesjordens bortskaffande. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Skatamarks 
by i Öfver-Luleå socken. 

Samtliga diken voro upptagna, men erfordrade öfverallt 
grundlig rensning och dikesjordens bortskaffande. 

Utdikning af frostförande marker inom Svartby by i 
Öfver-Luleå socken. 

Arbetet kunde anses fullbordadt till ungefar 2/3. 

Utdikning af frostförande mark inom frälsehemmanet 
Basmyran i Öfver-Luleå socken. 

Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 
snart räkenskaperna hunnit afslutas och granskas. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanet 
Vändträsk N:o 1 inom Vändtråsks by i Öfver-I/uleå socken. 

Arbetet kunde anses färdigt till ungefär 40 à 50 %. 

Afdikning af frostförande mark å Juoksengi bys område 
i Öfver-Torneå socken. 

Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 
snart räkenskaperna afslutats och granskats. 

Afdikning af frostförande mark inom, byn Bantajärvi i 
Öfver-Torneå socken. 

Företaget var fullbordadt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, 
så snart räkenskaperna afslutats och granskats. 

Utdikning af frostförande marker inom Kanusjärvi by 
i Öfver-Torneå socken. 

Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 
snart räkenskaperna afslutats och granskats. 

Utdikning af frostförande marker inom Suokolojärvi by 
i Öfver-Torneå socken. 

Arbetet var synnerligen omsorgsfullt utfördt och den mycket 
stora afloppskanalen hade tagits till och med djupare än för
slaget angaf, hvarigenom också ett synnerligen godt resultat 
erhållits. Afsyningsbevis skulle utfärdas, så snart räkenskaperna 
afslutats. 

Utdikning af frostförande marker inom byarna Kuiva-
kangas och Torrakonkorvo i Öfver-Torneå socken. 

Två af de fyra landsvägsbroarna voro lagda. — De flesta 
dikena både enligt uppgift upptagits, men betydande fördjup
ningar och rensningar erfordrades. — Det utförda arbetet upp
skattades till något mer än 2/3-

Utdikning af frostförande mark inom Aapua by i Öfver-
Torneå socken. 

A Kuvikuuru var diket delvis upptaget. En myckenhet 
sten hade påträffats, hvilket betydligt försvårat arbetet. 
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Under år 1905 hafva följande vattenafledningsarbeten blif-
vit godkända, nämligen: 

a) Odlingsföretag med hänsyn till vattenafled ningen och 
afdikningen. 
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c) Frostdikningsföretag. 
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D. Enskilda järnvägar. 

a) För trafik öppnade. 

Banor med 1"435 m. spårvidd. 

Malmö -Kontinentens järnväg. 
1. Malmö—Trelleborgs hamn. 

Upprensade diken 38,750 m. 
» trummor 265 » 

Påförd ballast 210 kbm. 
Utbytta syllar 6,380 st. 

» stängselpålar 310 » 
Landfästena för en bro öfver spåret iill järnvägens grus

grop liadfi omlagts. Banan var i godt stånd. 

Malmö - Trelleborgs järnväg. 

2. Södervärn—Trelleborgs nedre. 

Upprensade diken 31,400 ni. 
» trummor 260 » 

Påförd ballast 1,470 kbm. 
Utbytta syllar 4,840 st. 

» telegrafstolpar 300 » 
De vid föregående inspektionstillfällft anmärkta bristerna i 

signalanordniugarna vid Södervärn hade afhjälpts. Ny vaktstnga 

m. m. hade uppförts vid Trelleborgs nedre och stickspåret i 
Skegrie förlängts med 105 m. 

Banan var i fullt trafiksäkert skick. 

Västra Klagstorp—Tygelsjö järnväg. 

3. Klagshamn—Tygelsjö. 

Upprensade diken 3,200 m. 
» trummor 90 » 

Påförd ballast 100 kbm. 
Utbytta syllar 1,140 st. 

» skenor (25 kg. för ra.) 1,070 m. 
» växlar 5 st. 
» telegrafstolpar ; 25 » 

Skenutbytet hade under inspektiousåret afslutats. Inga 
anmärkningar förekommo. 

4. Hvellinge—Skanör—Falsterbo järnväg. 

Upprensade diken 24,000 m. 
» trummor 85 » 

Påförd ballast 2,820 kbm. 

5. Malmö—Limhamns järnväg. 

Påförd ballast 150 kbm. 
Utbytta syllar 2,700 st. 
300 m. sidospår å Limhamns bangård hade belagts med 

skenor å 25 kg. för m. i stället för de förutvarande å 17 kg. 
Bron öfver varfskanalen i Malmö hade blifvit förbättrad. 

Banan var väl underhållen. 

6. Malmö—Ystads järnväg. 

Påförd ballast 
Utbytta syllar 

» skenor 
» växlar 
» stängselpålar 

De nyiulagda skenorna väga 32 kg. för m. Vid föregående 
inspektion gjorda anmärkningar hade beaktats. 

En ny vägport hade anlagts vid Skurap, och Börringe 
station hade utvidgats, både med afseende på bangården och 
stationshuset. 

Endast några mindre anmärkningar gjordes mot banans 
underhåll. 

Börringe— Östra Torps järnväg. 

7. Börringe—Anderslöf. 

8. Anderslöf—Östra Torp. 

Påförd hallast 
Utbytta syllar 

» skenor 
t telegrafstolpar 

Banan syntes vara trafiksäker. 

9. Trelleborg—Rydsgårds järnväg. 

Upprensade diken 
» trummor 

Påförd ballast 
Utbytta syllar 

» telegrafstolpar 
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Ett nytt godsmagasin hade uppförts vid Gislöf och en 
vaktstuga vid Trelleborg. Mot underhållet förekom ingen an
märkning. 

10. Skifarp- Charlottenlunds järnväg. 

Utbytta syllar 540 st. 
Banan befann sig i godt stånd. 

Malmö—Genarps järnväg. 

11. Östervärn—Genarp. 

Utbytta syllar 4,980 st. 
Sparsystemet vid Kvarnby hade utvidgats. 
Endast ett par obetydliga anmärkningar forekommo, och 

ansågs banan fullt trafiksäker. 

12. Malmö—Tomelilla och 

13. Simrishamn—Tomelilla järnvägar. 

Upprensade diken 134,000 m. 
» trummor 870 » 

Påförd ballast 2,480 kbm. 
Utbytta syllar 15,840 st. 

» telegrafstolpar 410 » 
» stängselpålar 3,150 » 

Föregående år anmärkta brister voro afhjälpta. Ett nytt 
stickspår hade utlagts vid Björnstorp och järnvägens verkstäder 
i Malmö tillbyggts. 

En del brosyllar befunnos underhaltiga, men var banan i 
öfrigt väl underhållen. 

14. Ystad—Eslöfs järnväg. 

Påförd ballast 1,120 kbm. 
Utbytta syllar 11,690 st. 

» telegrafstolpar 90 » 
» stängselpålar 1,080 » 

Omlagd stängselmur 2,450 1m. 
Ett nytt lastspår hade utlagts i närheten af Skarhults 

station. Inga väsentliga anmärkningar gjordes mot järnvägens 
underhåll. 

Ystad— Gärsnäs järnväg. 

15. Köpingebro—Gärsnäs. 

16 Gärsnäs—S:t Olof. 

Utbytta syllar 3,450 st. 
» telegrafstolpar 40 > 
» stängselpålar 500 » 

Bägge bandelarna be funno sig i trafiksäkert skick. 

17. Tomelilla—S.t OIof—Brösurps järnväg. 

Utbytta syllar 2,410 st. 
Järnvägen befann sig i synnerligen godt skick. 

18. Lund—Trelleborgs och 

19. Lund—Kjäflinge järnvägar. 

Påförd ballast 1,760 kbm. 
Utbytta syllar 6,420 st. 

» telegrafstolpar 80 » 
» stängselpålar 1,840 » 

Signalanordningarna vid flera stationer hade kompletterats. 
Bangården vid Kjäflinge var under utvidgning. Banan befann 
sig i oklanderligt skick. 

20. Lund—Refvinge—Harlösa järnväg. 

Delen Lund—Refvinge. 

Denna bandel öppnades för allmän trafik i maj månad 1905. 

21. Lund—Bjärreds järnväg. 

Utbytta syllar 2,030 st. 
Ett nytt ruudspår at 192 m. längd hade utlagts vid håll

platsen Eanik. 
Mot den i öfrigt väl underhållna banan anmärktes, att 

grusmängden var för knapp, i det ballasten å flera ställen icke 
ägde tillräcklig bredd. 

22. Landskrona —Kjäflinge järnväg. 

Påförd ballast 70 kbm. 
Utbytta syllar 3,550 st. 

> telegrafstolpar 58 » 
» stängselpålar 210 » 

Inga väsentliga anmärkningar gjordes mot järnvägens un
derhåll. 

23. 24. Landskrona och Helsingborgs järnvägar. 

Landskrona—JUslöf. 

Utbytta syllar 5,270 st. 
Nylagda skenor, à 34 kg 350 m. 

» à 25 > 4,800 » 
Utbytta stängselpålar 560 st. 
Spårsystemen vid Landskrona och Mariebolms bangårdar 

hade utvidgats, det förra med 215, det senare med 100 ro. 
Vid Landskrona voro under anläggning ett elektricitetsverk 
och en ny vagnvåg. 

Helsingborg -Billéberga. 

Utbytta syllar 4,770 st. 
Nylagda skenor, à 34 kg 620 jn. 

» » à 25 » 2,950 » 
Utbytta stängselpålar 510 st. 
Ett nytt godsmagasin var under uppförande vid Gantofta 

och plattformen vid Tågarp var förlängd med 40 m., hvarjämte 
växelförregling anordnats vid Barnlösa. 

Linjen var, i likhet med den föregående, väl underhållen. 

Säbyholms järnväg. 

25. Säbyholm—Säby. 

Utbyfta syllar 800 st. 
Det anmärktes vid besiktningen endast att dräneringen å 

Säbyholms sockerbruks område ej var fullt tillfredsställande. 

26. Helsingborg—Hessleholms järnvägar. 

Ramlösa—Hessleholm. 

Utbytta syllar 12,290 st. 
» stängselpålar 2,760 » 
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Arbetet med utvidgande af Åstorps och Klippans bangårdar 
hade påbörjats, och ett nytt godsmagasin uppförts i Påarp. 

Banan befann sig i mycket godt skick. 

Bjuf—Bittesholm. 

Äfven denna bibana befann sig, med undantag för den 
bristande grnsraängden, i tillfredsställande skick. 

27. Klippan—Böstånga och 

28. Böstånga—Eslöfs järnvägar. 

Utbytta syllar 2,600 st. 
Linjen befann sig i trafiksäkert skick. 

29. Ängelholm Östra LjunghJ järnväg. 

För afsyniug erforderliga kompletteringsarbeten hade under 
året utförts. 

Skåne— Smålands järnvägar. 

• 30. Kärreberga—Markaryd. 

31. Markaryd — Värnamo. 

Påförd ballast 3,380 kbm. 
Utbytta syllar 22,750 st. 

» telegrafstolpar 350 » 
Omsatt stängsel 10,000 1m. 
Spårsystemen vid Stidsvig, Åsbo-Fagerhult och Östra Ljung

by hade förändrats och en ny spårkorsuing (med Delarydbanan) 
af martinstål inlagts. 

Vid besiktningen gjordes endast några mindre anmärknin
gar, framför allt rörande den svaga öfverbyggnaden å bron vid 
Örkelljuuga. 

32. Hessleholm—Markaryd s järnväg. 

Påförd ballast 2,280 kbm. 
Utbytta syllar 7,760 st. 
Utvidgning af spårsystemet å P^mmaljunga station pågick. 
Underhåll och trafiksäkerhet gåfvo ej anledning till an

märkning. 

33. Markaryd—Veinge järnväg. 

Utbytta syllar 11,230 st. 
Underhållet var anmärkningsfritt. 

34. Bör—Hörby järnväg. 

Påförd ballast 800 kbm. 
Utbytta syllar 4,380 st. 

35—42. (Mra Skånes järnvägar. 

Hästveda — Karpahtnd med bibana Färlöf—Strö. 

Utbytta syllar 9,480 st. 
» telegrafstolpar 20 » 
» stängselpålar 1,490 » 

Sparsystemet vid Fågelsångs lastplats hade utvidgats. 

Karpahmd—Langebro -- Brösarp. 

Utbytta syllar 7,030 st. 
» telegrafstolpar 1" 
» stäugselpålar 2o » 

Väg- och Vatlenbijggnadsstyreltsent bcriillehc 1!)0u. 

Tollarp—Ahus. 

Utbytta syllar 4,160 st. 

Det anmärktes att bron vid Hennestad syntes tarfva om
byggnad. 

Långebro—Eslöf. 

Utbytta syllar 14,500 st, 
» telegrafstolpar 110 » 
» stängselpålar 1,900 » 

Ett nytt godsmagasin var uppfördt vid Sätaröd och en 
kolbod vid Fogdarp. 

Samtliga till detta linjenät hörande banor befunnos vid 
besiktningen trafiksäkra, med den ofvannämnda reservationen 
för bron vid Hennestad. 

43. Kristianstad—Hessleholms järnväg. 

Påförd ballast 3,450 kbm. 
Utbytta syllar 6,960 st. 
Nylagda skenor å 34 kg 150 lm. 

» » a 24-6 » 950 » 
Nya växlar hade inlagts vid Karpaluuds station och sta

tionshuset vid Fridhem ombyggts. 
Banan befann sig i mycket godt skick. 

44. Kristianstad—Ahns järnväg. 

Påförd ballast 2,100 kbm. 
Utbytta syllar 3,750 st. 

» spårväxlar 8 » 
Nylagda skenor å 34 kg 680 lm. 
Bangården vid Rinkaby hade utvidgats enligt fastställd 

plan och 96' m. stenkautad plattform utlagts därstädes. 
Inga anmärkningar gjordes mot underhållet. 

45. Kristianstad—Glimåkra järnväg. 

Påförd ballast 200 kbm. 
Utbytta syllar 5,360 st. 
Nya spår, af sammanlagdt 394 m. längd, hade utlagts vid 

Balsviks kalkbruk mellan Österslöfs och Balsby stationer, samt 
ett lastspår om 438 m. vid Sibbhult. 

Banans tillstånd var sedan föregående besiktning förbätt-
radt, men en del mindre brister behöfde ännu afhjälpas. 

46. Sölvesborg—Elmhalts järnväg. 

Påförd ballast 3,600 kbm. 
Utbytta syllar 24,680 st. 

» telegrafstolpar 97 » 
» stängselpålar 1,970 » 

Med undantag för signal- och växelförreglingen vid Östafors' 
grusgropsspår och Hököns lastplats befanns banan vara i till
fredsställande skick. 

47. Karlskrona-Växjö järnväg. 

Påförd ballast 830 kbm. 
Utbytta syllar 21,710 st. 

» telegrafstolpar 25 » 
» stängselpålar 3,350 » 
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Spårsystemen vid Karlskrona, Thorekors och Emmaboda 
stationer hade förlängts med resp. 73, 82 och 27 m. 

Banan var synnerligen omsorgsfullt underhållen. 

48. Växjö—Alfvesta järnväg. 

Upprensade diken 3,450 m. 
Utbytta syllar 4,680 st. 
Skenutbyte hade verkställts å 13·8 5 km. bana, så att järn

vägen i hela sin sträckning, med undantag för bufvudspåret å 
Växjö bangård, vid årets slut var belagd med stålskenor à 40-5 
kg. för m. 

Nya växlar voro inlagda å Räppe och Gemla stationer samt 
vägbron vid Harakulla lyft till 5o m. fri höjd. 

Underhåll och trafiksäkerhet befunnos oklanderliga. 

49. Kalmar—Emmaboda järnväg. 

Upprensade diken 660 m. 
Utbytta syllar 7,780 st. 

» telegrafstolpar 40 » 
» stängselpålar 780 » 

Sparsystemen vid Kalmar och Lindas stationer hade för
längts med resp. 720 och 200 m. 

Banan var synnerligen väl underhållen. 

50. Nybro—SäfSjöströms järnväg. 

Utbytta syllar 4,550 st. 
» telegrafstolpar 40 » 
» stängselpålar 730 » 

På 4 km. längd hade järnskenor i hufvudspåret utbytts 
mot 24-8 kg:s stålskenor; ett nytt stickspår om 110 ni. var 
inlagdt vid Applabäck. Luxbelysning hade införts vid Orrefors 
och Målerås. 

Banan var väl underhållen. 

51. 52. Nässjö—Oskarshamns och Vimmerby— 
Hultsfreds järnvägar. 

Påförd ballast 940 kbm. 
Utbytta syllar 28,920 st. 

» stangselpålar 6,540 » 
Nysått stängselmur 440 m. 
Tvenne äldre växlar å Eksjö bangård hade utbytts och 

grund lagts till ett nytt stationshus i Oskarshamn. 
De båda linjerna voro anmärkningsfritt underhållna. 

53. Linköping—Vimmerby järnväg. 

(Östra Centralbanan.) 

Påförd ballast 2,000 vagnslaster. 
Utbytta syllar 3,620 st. 
Nya spår voro inlagda vid Kisa och Gullringen, hvarjämte 

personplattformer och lastkajer å åtskilliga stationer blifvit för
längda. 

Banan var väl underhållen. 

54. Halmstad—Nässjö järnväg med bibana Torup—Rydö. 

Upprensade diken 33,000 m. 
Utbytta syllar 28,380 st. 

i telegrafstolpar 380 » 
Nysått stängsel 19,000 lm. 

Nya stålskenor om 32 kg. för m. hade inlagts mellan 
Fröslida och Landeryds stationer, en sträcka af 30 km. Vid 
Vaggeryd hade spårsystemet utvidgats med 484 m. och ny 
vagnvåg anlagts; vid Kinnared uppförts ett nytt bostadshus. 
Vid Landeryds station hade med hänsyn till Västra Central
banans anslutning åtskilliga arbeten verkställts. 

Inga anmärkningar gjordes mot underhållet. 

55. Kinnared—Fegens järnväg. 

Utbytta syllar 1,800 st. 
» telegrafstolpar 15 » 

Nysått stängsel 1,160 lm. 

56. Fegen—Ätrans järnväg. 

Utbytta syllar 1,100 st. 
» telegrafstolpar 9 > 

Nysått stängsel 3,960 lm. 
Denna linje var, liksom den föregående, väl underhållen. 

57. Reftéled—Anderstorp—Gislaveds järnväg. 

Upprensade diken 3,400 lm. 
Banan befann sig i så godt stånd, som de gamla från 

Gäfle—Dalabanan utbytta skenorna och den underhaltiga bal
lasten medgifva. 

58. Jönköping— Vaggeryds järnväg. 

Utbytta syllar 7,290 st. 
Nysått stängsel 1,800 lm. 
Banan var väl underhållen. 

59. Borås—Alfvesta järnvägar. 

Borås—Alfvesta. 

Påförd ballast 1,500 kbm. 
Utbytta syllar 3,100 st. 

» stängselstolpar 280 » 

Nya stickspår hade utlagts vid Borås, Limmareds och Nissans 
stationer samt en väntsals- och expeditionsbyggnad af trä upp
förts vid Boda hållplats. 

Hittar ed—Axelfors. 

Utbytta syllar 1,870 st. 
» stängselpålar 1,000 » 

A Svenljunga station hade stickspåret vid lastkajen ut-
dragits och genom en växel förbundits med hufvudspåret. 

Båda dessa linjer voro anmärkningsfritt underhållna. 

60. Varberg—Borås järnväg. 

Påförd ballast 940 vagnslaster. 
Utbytta syllar 17,000 st. 

» stängselpålar 4,250 > 
Å 5,600 m. sträcka mellan Viskafors och Fritsla stationer 

hade inlagts nya stålskenor om 32 kg. för in., samt å den sist
nämnda stationen 5 st. till denna skentyp hörande spårväxlar. 

Åtskilliga till banan hörande broar voro förstärkta. Ut
vidgning af bangården hade fullbordats vid Borås nedre, på-
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börjats vid Kinna. Vid Björketorp hade uppförts ett nytt loko
motivstall. 

Banan var väl underhållen. 

Göteborg—Borås. 

61. Almedal—Borås. 

Påförd ballast 1,000 kbm. 
Utbytta syllar 9,720 st. 

» stängselpålar 7,900 » 
Uppsatt stängseltråd 2,400 ltn. 
För aflägsuande af frostknölar hade å flera ställen dels ned

lagts dräneringsrör i dikena, dels verkställts ingräfning af kol-
stybb. Växelanordningarna å Mölndals och Mölnlycke stationer 
hade moderniserats, bvarjämte ruudspåret vid Härryda hade för
längts med 180 m. Nya plattformer voro anlagda vid flera 
stationer. 

Banans underhåll befanns oklanderligt. 

62. Göteborg—Särö järnväg. 

Påförd ballast 1,150 kbm. 
Vid Slottsskogens station hade anordnats växelförregling, 

hvarjämte uppsatts en ny semafor. En mellanplattform å 45 
m. hade anlagts vid Släp och en ny betjäningsbostad vid Särö. 

Underhållet var oklanderligt. 

63. Borås—Herrljunga järnväg. 

Utbytta syllar 9,570 st. 
» stängselpålar 630 » 

Vid Fristads och Borgstena stationer hade inlagts nya 
stickspår om resp. 35 och 70 m. läugd samt bispåret vid Molla-
ryds hållplats förlängts med 30 m. Vid sistnämnda äfvensom 
vid Brobackens hållplats var ny bauvaktsbostad anlagd. Vid 
Herrljunga hade anlagts ett ined statsbanan gemensamt stick
spår jämte lastkaj. 

Underhållet gaf ej auleduiug till anmärkning. 

64. Uddevalla— Vänersborg—Herrljunga järnväg. 

Påförd ballast 1,530 vagnslaster. 
Utbytta syllar 8,120 st. 

» stängselpålar 2,020 » 
Ett nytt spår om 107 m. längd hade utlagts till. Elgareds 

mosse. 
Underhållet föranledde ingen anmärkning. 

65. Strömstad—Skce järnväg. 

Underhållet af denna baua ombesörjes af Styrelsen för sta

tens järnvägar. 

Dalslands järnväg. 

66. Sannand—-norska gränsen med bibana Ed—Stora Lee. 

Påförd ballast 200 vagnslaster. 
Utbytta syllar 12,800 st. 

» stäugselpålar 5,030 » 
» telegrafstolpar 200 » 

Den s. k. Lifveruds-banken, å hvilket någon sättning upp
stått, hade blifvit påfylld till full höjd. Under sommaren hade 
utefter hela linjen uppsatts telefon till alla vaktstugor. 

Underhållet befanns anmärkningsfrifct. 

Bergslagernas järnväg. 

67. Falun—Göteborg och bibanan Daglösen—Filipstad. 

Utbytta syllar 72,570 st. 
» järnskenor 6,130 m. 
» stålskenor 9,140 » 
» stängselpålar 42,850 st. 
» telegrafstolpar 530 » 

Nylagda spår 2,680 m. 
» växlar 17 st. 

Vid Kroppa mellan Herrhult och Daglösen hade för kors
ning af under anläggning varande kanal mellan sjöarna Daglösen 
och Östersjön anlagts en ny bro med 4-6 m. spann. 

För anslutning af Lödöse-^Lilla Edets järnväg hade på
börjats anläggande af en ny station, benämnd Alfhem. Nya 
stationshus voro uppförda vid Skatviken och Pressebo, betjä
ningshus vid Velanda och ilgodsmagasin vid Göteborgs station 
samt 6 nya vaktstugor å linjen Mellerud—Kil. Vid Trollhättan 
och Åmål hade införts elektrisk belysning. 

Besiktningen af banan föranledde inga anmärkningar. 

Mora - Vänerns järnvägar. 

68, 69. Mora—Persberg och Persberg—Kristinehamn med 
bibanor. 

70. Malung—Limedsforsen. 

Påförd ballast 16,350 kbm. 
Utbytta syllar 44,000 st. 
Å en sammanlagd sträcka af 2,350 m. hade verkställts 

gräfningsarbeten för borttagande af frostknölar samt fyllts om
kring 6,000 kbm. dyjord och stenkolsaska. På trenne broar 
hade grusskiften utflyttats till beredande af nödigt expansions
rum för öfverbyggnaden. 

Vid Vakerns station hade södra växeln utflyttats, så att 
rundspåret blifvit utdraget till 307 m. längd. Från vänd-
skifvan vid Brintbodarne hade utlagts ett stickspår om 86 m. 

Vid besiktningen anmärktes endast, att förregling af sväng
bron vid Nässundet ännu ej blifvit verkställd samt att grus-
mängden å banans mellersta del syntes knapp. 

71. Å mmeberg— Vätterns järnväg. 

Utbytta syllar 670 st. 
Underhållet var anmärkniugsfritt 

72. Möfors — Laxå järnväg. 

De vid föregående inspektioner påpekade bristerna i växel-
anordningarna å Laxå bangård hade nu afhjälpts. Banans under
håll gaf ej anledning till anmärkning. 

73. Rumla—Yxhults järnväg. 

Utbytta syllar 1,290 st. 
Nedlagda stålskenor, å 30 kg. för m 180 » 
Inga anmärkningar förekommo. 

74. Frövi—Köpings järnväg. 

Påförd ballast 860 kbm. 
Utbytta syllar 8,590 st. 
Nedlagda stålskenor, å 40'5 kg. för m. ... 4,700 lm. 
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Vid Arboga hade utlagts 220 m. nya spår och uppförts 
117 m. lastkaj. 

Inga anmärkningar förekouimo. 

75. Örebro— Svarta järnväg. 

Underhållet af denna bana ombesörjes af Styrelsen för sta-
teus järnvägar. 

76. Örebro södra — Skebäcks järnväg. 

En del kompletteringsarbeten för blifvande afsyning hade 
utförts. 

77. Frövi—Ludvika järnväg. 

Påförd ballast 13,570 kbm. 
Utbytta syllar 16,080 st. 
Nedlagda stålskenor, à 40s kg. för m.... 7,200 lm. 
Vid Gusselby hade utlagts 220 m. nya spår och en spår

växel för 40-5 kg:s skenor, vid Vedevåg 3 st. dylika växlar. 
Omfattande utvidgning af bangården vid Grängesberg med 

uppförande af nytt stationshus m. m. hade påbörjats. 
Banan var anmärkningsfritt underhållen ; de vid föregående 

inspektion påpekade bristfälligheterna å bron vid Ställdalen hade 
afhjälpts. 

78. Bånghammar—Klotens järnväg. 

Utbytta syllar 2,130 st. 
Nedlagda stålskenor, à 28 kg. för m 1,000 lm. 
Banan var hjälpligt underhållen och kunde med hänsyn till 

den ytterst obetydliga trafiken betecknas som trafiksäker. 

79. Stora—Guldsmedshyttans järnväg. 

Utbytta syllar 700 st. 
Underhållet var anmärkningsfritt. 

80. Nora—Er-valla järnväg. 

81. Nora—Otterbäckens (Nora—Karlskoga) järnväg med 
bibanor. 

Upprensade diken 9,240 m. 
Påförd ballast 14,620 kbm. 
Utbytta syllar 17,900 st. 
Nedlagda stålskenor, à 32 kg. för ni 42,5 km. 
Nysått stängsel 14,660 in. 
Utbytta telegrafstolpar 57 st. 
En mängd till linjen hörande broar hade ombyggts och 

försetts med ny öfverbyggnad. A Karlskoga station hade ut
lagts ett nytt sidospår om 355 m. längd. 

Besiktningen föranledde icke några anmärkningar. 

Svartålfs järnväg. 

82. Kortfors —Karlsdal—Grythyttehed. 

Upprensade diken 6,130 m. 
Påförd ballast 480 vagnslaster. 
Utbytta syllar 5,260 st. 

» telegrafstolpar 42 » 
Nysått stängsel 3,340 m. 
Vid föregående besiktning gjorda anmärkningar mot signal

anordningarna hade föranledt rättelse. 

Krylbo—Norbergs järnväg. 

83. Krylbo—Kärrgrufvan. 

Utbytta syllar 2,620 st. 
Nysått stängsel 4,420 lm. 
Landsvägsbron vid Krylbo hade blifvit lyft till erforder

lig höjd. 

84. Kärrgrufvan—Klackbergs järnväg. 

Utbytta syllar 1,140 st. 
Underhållet af denna och föregående bana föranledde inga 

väsentliga anmärkningar. 

Stockholm — Västerås — Bergslagens järnväg. 

85. Stockholm —Tillber ga —Köping och Tillberga -Ängelsberg. 

86. Hamnas—Kolbäck. 

Påförd ballast 8,480 kbm. 
Utbytta syllar 25,300 st. 
Nedlagda stålskenor, à 40'5 kg 14,330 m. 

» » > 31-2 » 820 » 
Nysått stängsel af slanor 7,500 » 

» trådstängsel 6,940 » 
» hägnadsmur 460 » 

De under 1904 i hufvudsak afslutade arbetena å lokomotiv-
stationen vid Sundbyberg hade ytterligare kompletterats. Vid 
Grillby hade spår N:r 1 förlängts 75 m. Vid Enköping hade 
arbetena för inledande af Enköping—Heby—Runhällens järn
väg fortsatts, hvarvid bland annat 1,710 in. spår och 6 växlar 
nedlagts, landsvägen omlagts och ledts under bangården genom 
en uppförd vägport af betong, gödsmagasin och ställverkshus 
uppbyggts samt åtskilliga ekonomihus, lastkajer och plattformer 
blifvit dels flyttade, dels utvidgade. — Vid Västerås hade sta
tionshuset blifvit repareradt och delvis ombyggdt, hvarjämte 
sammanlagdt 370 m. nya spår utlagts. — Vid Anstå hållplats 
och Svanå station hade äfvenså nedlagts nya spår af resp. 75 
och 430 m. längd, i sammanhang med hvilka införts nya växel-
och signalsäkerhetsanordningar. — Luxbelysning var anordnad 
å Spånga, Bålsta och Surahammars stationer samt elektrisk be
lysning vid Hallstahammar. 

Vid inspektionen gjordes ingen annan anmärkning, än att 
anordningarna för underlättande af trafiken å Strömsholms kanal 
genom Kolbäcks svängbro borde förbättras och kompletteras. 

87. Sala—Tillberga järnväg. 

Påförd ballast 1,160 kbm. 
Utbytta syllar 3,460 st. 
Nysått slaustäugsel 900 ni. 

» trådstängsel 1,800 » 
Ett stickspår vid Tärna hade förlängts 72 m. Vid Hedens

berg voro uppförda nya vingmurar samt grusskift å flygelmu-
rarne för bron öfver Lillan. 

Norbergs järnväg. 

88. Kärrgrufvan—Ängelsberg. 

Utbytta syllar 2,450 st. 
Omsatt stängsel 2,580 in. 
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89. Norberg—Klackbergs järnväg. 

Utbytta syllar ; 780 st. 
Omsatt stängsel 940 m. 
Banan var, i likhet med den föregående, i godt stånd och 

påpekade brister hade af hjälpts. 

Oxelösund—Flen — Västmanlands järnväg. 

90. Oxelösund—Valskog—med bibana Rekarne—Kolbäck. 

91. Skogstorp—Hjälmaren. 

Utbytta syllar 22,090 st. 
Nedlagda stålskenor, å 40-5 kg. för m 3,340 lm. 
Vid Oxelösund hade påbörjats arbeten med utvidgning af 

kajer och spårsystem. Nya spår hade utlagts vid Stigtomta och 
Vrena, af resp. 213 och 148 m. längd, hvarjämte vid sist
nämnda station uppsatts en vagnvåg. Ny stationskarlsbostad 
var anlagd vid Kvicksund. 

Underhållet gaf ej anledning till några väsentliga anmärk
ningar. 

Norra Södermanlands järnväg. 

92. Mälarbaden —Eskilstuna - Södertälje uthamn med bibanor. 

Nödiga underhållsarbeten hade ägt rum. 
Vid Läggesta hade anlagts en lastkaj af sten om 20 ni. 

längd. Nya signalanordningar voro införda vid Almnäs, och 
vägbomniar uppsatta vid Nykvarn. 

Underhållet gaf icke anledning till anmärkning. 

93. Nynäshamn—Ålfsjö järnväg. 

Utbytta syllar 2,500 st. 
Vingmurarna till vägporten vid Forssell och till bron å 

Tuugelsta station hade blifvit ombyggda. En ny väudskifva 
var anlagd vid Ålfsjö. 

94. Stockholm—Saltsjöbadens järnväg. 

Utbytta syllar 3,450 st. 
» stäugselpålar 1,000 » 

Nysått trådstängsel 1,500 m. 
Vid Storängens station hade uppförts stationshus och gods

magasin, utlagts tillsammans 355 ni. spår samt en plattform om 
72 m. längd. 

Underhållet var anmärkningsfritt. 

95. Spånga —Löfsla järnväg. 

Utbytta syllar 1,410 st. 
Nysått trådstängsel 1,550 m. 
Inga väsentliga anmärkningar gjordes mot underhållet. 

96. Uppsala hamn- och förbindelscspar. 

Banan befann sig vid inspektionen i godt stånd. 

97. Uppsala—Gäfte järnväg med bibanorna Örbyhus—Dannc-
mora och Orrskog —Söderfors. 

98. Gäftc—Bomhiisnddcn. 

Påförd ballast 12,900 kbm. 
Utbytta syllar 15,270 st. 
Nysått stängsel 1^,880 ni. 
Nedlagda stålskenor, om 40-5 kg. för ni. 1,670 lm. 

» ••> » 24-s ., » » 5,790 » 

Å 1,080 m. bank hade verkställts gräfning mot frostknölar. 
14 st. nya växlar till det nya, tyngre skenmaterialet hade ned
lagts. Tierps stationshus var tillbyggdt, och nya godsmagasin 
hade uppförts vid Vattholma, örbyhus, Tobo och Orrskog. 

Underhållet var anmärkningsfritt. 

Sala—Gysinge — Gäfte järnväg. 

99. Sala—Hagaström. 

Utbytta syllar 3,850 st. 
Runhälleus bangård hade utvidgats enligt fastställd plan, 

hvarvid nedlagts 390 m. spår och 3 st. växlar samt anordnats 
växel- och sigualförregling. Sparsystemen vid Rasbo, Tärnsjö 
och Mackmyra hade förläugts med resp. 130, 50 och 26 m., 
hvarjämte en ny lastkaj anlagts vid Sveden och en träplattform 
vid Abyfors. 

Underhållet var anmärkningsfritt. 

100. Gäfte Ockelbo järnväg. 

Upprensade diken 2,740 lm. 
Påförd ballast 4,240 kbm. 
Utbytta syllar 5,720 st. 
Nysått stängsel 790 lm. 
Mot banans underhåll gjordes ingen annan anmärkning, 

än att de båda broarna öfver Testeboåu lämpligen borde under
gå omniålning. 

101. Gäfte—Fredriksskans järnväg. 

Denna bana öppnades för godstratik i augusti månad 1905. 

102. Gäfte—Bala järnväg. 

Gäfte —Falun. 

Utbytta syllar 15,340 st. 
» stängselpålar 1,580 » 
» telegrafstolpar 96 » 

Vid Gäfle hade omfattande arbeten, terrassering samt ut
läggning af spårsystem och ballastering pågått såväl å den s. k. 
verkstads- som å rangerbangården, på hvilken senare äfven in
lagts en 60 tons vagnvåg, system Stathmos. Mekaniska fäll-
bommar voro uppsatta vid »Nynäs grindar» för korsningen med 
Nya Kungsgatan invid Gäfle. Vid Falun hade likaså utvidg
ningen af bangårdsområdet fortgått; vid Jädrans lastplats ett 
stickspår förlängts 60 m. 

Banan var mönstergillt underhållen. 

103. Falun —Västerdalarncs järnväg. 

Falun—Repbäcken —Björbo. 

Delen Falun—Repbäcken. 

Påförd ballast 11,360 kbm. 
Nysutt stängsel 2,280 lm. 
Dessutom hade en vägtrumma nybyggts samt ett par mindre 

ekonomihus blifvit uppförda. 

Delen Repbäcken—Björbo. 

Denna handel öppnades för allmän trafik i december må
nad 1905. 
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104. Falun —Rättvik—Mora och 

105. Mora—Orsa järnvägar. 

Utbytta syllar 14,550 st. 
» stängselpålar 3,170 » 

Ett stickspår om 65 m. längd hade utlagts vid Stumsnäs 
station. Nya försignaler hade anskaffats 'till Bergsgårdens och 
Sågmyra stationer i enlighet med gjordt påpekande vid 1904 
års besiktning. 

Banan var mönstergillt underhållen. 

106. Mora -Älfdalens järnväg. 

Utbytta syllar 1,240 st. 
» stängselpålar 800 » 

Sedan statioushuset vid Eldris natten till den 3 maj ned
brunnit, hade provisorisk expedition med väntrum och bostad 
för stationsföreståndaren inredts i eu därvarande uthusbyggnad. 

Beskaffenheten af skenor och skarfjärn var ej tillfredsstäl
lande. Dessutom erfordrades vissa skyddsanordningar för en af 
pelarne till bron öfver Dalälfven. 

107. Vansbro—Imdvika —Ängelsbergs järnväg. 

Delen Ängelsberg—Björbo med bibana Morgärdshammar — 
Smedjebackens hamn. 

Påförd ballast 2,300 kbm. 
Utbytta syllar 3,000 st. 
Utgräfning för frostknölar 1,200 m. bana 
Nysått stängsel 5,340 m. 
Vid Bromsbo (invid Ängelsberg) hade utlagts ett stickspår, 

vid Hagge åtskilliga arbeten utförts för bangårdens utvidgning 
samt en 40 tons vagnvåg anlagts. Vid Björbo voro uppförda 
vattentorn, vagnvåg samt en lastkaj af sten om 20 m. längd, 
hvarjämte byggande af en vaktstuga påbörjats. Ett godsmagasin 
var uppfördt vid Västerby hytta. 

Bispåret till Smedjebackens hamn öppnades under 1905 för 
allmän trafik. 

Södra Dalarnes järnväg. 

108. Krylbo—Borlänge med bibana Kullsveden—Bispberg. 

Påförd ballast 730 vagnslaster. 
Utbytta syllar 10,580 st. 
Nedlagda stålskenor (34 kg.) 2,530 lm. 
Utbytta stängselpålar 8,980 st. 
Vägbron vid Krylbo hade höjts med hänsyn till ökad last

profil, nya växel- och signalanordningar införts vid Avesta och 
Snickarbo samt 4 st. nya spårväxlar nedlagts å Strömsnäs ban
gård. Ett stickspår om 109 m. längd var utlagdt vid Hedemora. 

Inga anmärkningar förekommo mot banans underhåll. 

Siljans järnväg. 

109. Borlänge—Insjön. 

Påförd ballast 740 vagnslaster. 
Utbytta syllar 7,930 st. 

» stängselpålar 3,070 » 
» telegrafstolpar 18 » 

A Dalälfsbron vid Dufnäs hade inlagts ytterligare 29 syllar, 
i och för syllafståndets nedbringande till föreskrifvet mått. 

110. Garpenberg—Fors järnväg. 

Tidigare öppnad för godstrafik, har denna bana under 1905 
öppnats jämväl för persontrafik. 

111. Söderhamns västra—Granskär—Flakets järnväg. 

Underhållet af denna bana kontrolleras af Styrelsen för 
statens järnvägar. 

Marma -Sandarne järnväg. 

112. Äskesta—Sandarne. 

Påförd ballast 68 vagnslaster. 
Utbytta syllar 820 st. 
Nysått stängsel 1,020 m. 
A bangården vid Askesta hade 296 m. 20 kg:s skenor er

satts med skenor af 23·6 kg:s vikt. 
Underhållet var anmärkningsfritt. 

Dala—Hälsinglands järnväg. 

113. Orsa—Bollnäs. 

Påförd ballast 140 vagnslaster. 
Utbytta syllar 10,650 st. 
Utgräfning mot frostknölar 760 m. bana. 
A Sörängs station hade inlagts en vagnvåg, vid Ostanviks 

hållplats ett rundspår om 44 m. Dubbelspikning och ekklots-
ning i kurvorna hade ägt rum. 

Syllutbytet befanns å några ställen ej fullt tillräckligt. 

114. Härnösatid — Sollefteå järnväg. 

Påförd ballast 3,340 kbui. 
Utbytta syllar 28,400 st. 
Djupgräfning å banvallen på 1,320 in. längd var utförd, 

hvarvid jäsleran ersatts med 2,300 kbm. myrjord, 370 kbm. kol
aska och 1,600 kbm. grus. Konerna vid Utansjö-brons södra 
landfäste hade blifvit omlagda. Fullständig dränering var ut
förd vid grunden till Kramfors stationshus m. fl. ställen. 

Underhållet var i allt väsentligt tillfredsställande. 

Banor med l-o93 m. spårvidd. 

115. Köping—Uttersbergs järnväg. 

Utbytta syllar 4,600 st, 
» skenor 3,020 lm. 

Uppsatt stängsel 3,530 > 
Utvidgningsarbetena å Kolsva station hade afslutats, en ny 

banvaktstuga uppförts samt en trumma nära Köping ombyggts 
till bro med 2 m. spann. 

116. Uttersberg—Riddarhyttans järnväg. 

Utbytta syllar 1,470 st. 
» skenor 1,450 lm. 

Nysått stängsel 1,730 m. 
Banan var, liksom den föregående, anmärkningsfritt under

hållen. 
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Banor med To67 m. spårvidd. 

117. Halmstad—Bolmens järnväg. 

Upprensade diken 900 ni. 
Påförd ballast 340 kbm. 
Utbytta syllar 12,420 st. 

» telegrafstolpar 76 » 
Nysått trådstängsel 18,850 m. 
Vid Breared, 18 km. från Halmstad, hade anlagts en hållplats 

med rundspår; vid Skedala och Marbäcks stationer nya mel-
lanplattformer af trä. 

Det anmärktes, att Fettjesundsbrons öfverbyggnad syntes 
vara i behof af förstärkning. Banan var i det hela omsorgs
fullt underhållen. 

118. Vislanda—Bolmens järnväg. 

Upprensade diken 3,750 m. 
Påförd ballast 1,320 kbm. 
Utbytta syllar 8,900 st. 

» telegrafstolpar 34 » 
Nysått stängsel 3,670 m. 
Spårsystemen hade utvidgats, å Ryssby station med ett 

stickspår, i Ljungby med ett dylikt, hvarå inlagts en ny vänd-
skifva, samt å lastplatsen vid Stafsjö mosse med ett spår till 
nya brikettfabriken. 

119. Karlshamn—Vislanda järnväg. 

Upprensade diken 6,100 m. 
Påförd ballast 6,400 kbm. 
Utbytta syllar 18,870 st. 
Nysått stängsel 4,630 m. 
Å tre mindre broar mellan Grimslöf och Vislanda hade 

glaciserna nysatts och cementerats. Svängbron vid Ulfö hade, 
i enlighet med föregående år gjord anmärkning, försetts med 
fast skifsignal. Nya stickspår voro utlagda i Fridafors (83 m.) 
och Hofmansbygd (125 m.) 

Vid besiktningen påpekades nödvändigheten att vidtaga 
vissa skyddsåtgärder för undvikande af olyckor vid gatukors
ningarna i Karlshamn. 

Banan var omsorgsfullt underhållen. 

120—123. Mellersta Blekinge järnväg. 

Sölvesborg —Kristianstad. 

Upprensade diken 2,910 m. 
Utbytta syllar 7,420 st. 
Nysått>ängsel 3,000 lm. 
Mot underhållet förekom vid besiktningen i hufvudsak in

gen erinran. 

Sölvesborg Karlskrona. 

Påförd ballast 4,540 kbm. 
Utbytta syllar 22,100 st. 

» skenor (14-3 mot 17-2) 280 lm. 
» växlar 4 st. 

Nylagd stängselmur 1,230 m. 
Spårsystemen vid Ronneby och Härsjön hade tillökats med 

resp. 189 och 157 m., det förra hade fullständigt omlagts, hvar-

igenom ökadt utrymme vunnits. Nya godsmagasin voro upp
förda vid Härsjön och Gustafstorp, stationshusen tillbyggda i 
Kullåkra och Mörrum. Fullständiga växelförreglings- och sig
nalsäkerhetsanordningar hade utförts å Pantarholmen vid Karls
krona. 

Underhåll och trafiksäkerhet å banan syntes väl tillgodo
sedda. 

124. Bredåhra—Tingsryds järnväg. 

Påförd ballast 550 kbm. 
Utbytta syllar 6,380 st. 
Skifsignalen för ingången till Bredåkra hade flyttats och 

ny signal uppsatts vid växeln till Backaryds grusgropsspår. 
Underhållet "var tillfredsställande. 

125. Växjö—Tingsryds järnväg. 

Påförd ballast 600 kbm. 
Utbytta syllar 7,470 st. 
Nysått stängsel 12,000 lm. 
Spårsystemet vid Bramstorps lastplats hade omlagts enligt 

godkänd plan, stickspåret vid Hanefors, såsom obehöfligt, upp
tagits. Ett stickspår vid Väckelsång hade förlängts 30 m. 

Underhållet var oklanderligt. 

126. Hönshylte—Kvarnamåla järnväg. 

Upprensade diken 1,170 m. 
Påförd ballast 700 kbm. 
Utbytta syllar 3,200 st. 
Anläggningen af rundspåret vid Sjöryds hållplats hade 

fullbordats. 
Inga särskilda anmärkningar mot underhållet förekommo. 

127. Östra Blekinge (Gullbärna—Torsås) och 

128. Torsås—Bergkvara järnvägar. 

Utbytta syllar 11,710 st. 
En del stickspår hade förlängts. Nytt förrådshus var upp

förd t i Torsås. 
Vid besiktningen anmärktes endast, att signalanordningarna 

vid Gullbärna och Lyckeby tarfvade några förbättringar. 

129. Vattjom—Matfors—Ljunga älfs järnväg. 

Påförd ballast 60 kbm. 
Utbytta syllar 350 st. 

» järn- mot stålskenor 110 » 
Nysått stängsel 200 m. 
Vid föregående besiktning anmärkta brister hade afhjälpts. 

Banor med 0.891 m. spårvidd. 

130, 131. Växjö —Klafrestrums och Khifreström 

Åsheda järnvägar. 

Upprensade diken 4,220 lm. 
Påförd ballast 3,300 kbm. 
Utbytta syllar 5,640 st. 

» skenor (12 mot 17'2 kg.) 20,590 lm. 
» växlar 10 st. 

Nysått stängsel 4,000 lm, 
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Det tredje spåret å Klafreströms station hade förlängts 
45 m. 

Gjorda anmärkningar rörande de fasta signalerna hade för-
anledt rättelse. 

Banan undergick under 1905 särskild besiktning för ök
ning af tåghastigheten. 

Falkenbergs järnväg. 

132. Falkenberg—Holtsljunga och 

133. Holtsljwnga—Limmared. 

Utbytta syllar 13,970 st. 
» telegrafstolpar 118 » 

Utgräfning af ballasten till Oe m. djup emot frostknölar 
hade verkställts å omkring 100 m. bana. Rundspåret vid Köinge 
var förlängdt till 143 m. hinderfri längd samt ett lastspår om 
43 m. längd anlagdt vid Åstorps banvaktstuga mellan Axel
fors och Strömsfors stationer. 

Linjen Holtsljunga—Limmared har under 1905 slutafsynats. 
Underhållet gaf icke anledning till någon väsentlig an

märkning. 

134. Kalmar —Torsås järnväg. 

Upprensade diken 7,000 m. 
Påförd ballast 3,320 kbm. 
Utbytta syllar 7,230 st. 

» stängselpålar 3,410 » 
Godsmagasinen vid Ljungbyholm, Vassmolösa, Kvarnlyckau 

och Söderåkra hade blifvit utvidgade; vid sistnämnda station 
hade äfven stickspåret förlängts 34 m. 

Kalmar läns östra järnväg. 

135. Kalmar—Berga. 

Påförd ballast 2,160 kbm. 
Utbytta syllar 12,550 st. 

» stängselpålar 4,640 » 
» telegrafstolpar 36 » 

Vid Kalmar central hade utlagts tre nya stickspår om 
sammanlagdt 604 m. i och för den nya hamnanläggningen; vid 
Kalmar västra en lastkaj om 35 m. längd. Stationshuset vid 
Kläckeberga och godsmagasinet vid Blomstermåla hade blifvit 
utvidgade. Luxbelysning var införd å Läckeby, Rockneby, 
Alems och Högsby stationer. 

Denna bana var, i likhet med den föregående, mycket väl 
underhållen. 

136. Hvetlanda—Säfsjö järnväg. 

Upprensade diken 4,050 lm. 
Utbytta syllar 5,400 st. 

» telegrafstolpar 63 » 
Omläggning af Hvetlanda bangård i och för Hvetlanda — 

Målillabanan hade påböljats. Myresjö bangård hade förlängts 
47 m. och ett nytt 15 m. stickspår utlagts därstädes. Ban
vaktstugan i Landsbro hade blifvit tillbyggd. 

Mot underhållet förekom ingen väsentlig anmärkning. 

137. Mönsterås—Alsterbro järnväg. 

Delen Mönsterås—Sandbäckshult. 

Utbytta syllar 500 st. 
Bandelen befann sig i fullgodt stånd. 

Delen Sandbäckshult—Alsterbro. 

Denna bandel öppnades i januari månad för allmän trafik. 

138. Uddagården—Falköpings järnväg. 

Utbytta syllar 900 st. 
Det tidigare påbörjade utbytet af de gamla 9-74 kg:s ske

norna mot nya sådana af 15 kg:s vikt för m. hade afslutats, i 
sammanhang hvarmed de gamla växlarna ersatts med modärna. 

Underhållet var tillfredsställande. 

139. Hjo —Stenstorps järnväg med bibanor. 

Utbytta syllar 7,980 st. 
Nysått stängsel 5,000 lm. 
A 7 st. broar hade träbalkarne utbytts mot fyra valsade 

stålbalkar, så att numera alla järnvägens broar äro försedda 
med öfverbyggnad af järn eller stål. Vid Mofalla och Kaflås 
stationer hade nya tvåvingade järnsemaforer blifvit uppsatta. 

Banan var väl underhållen. 

140. Sköfde—Axvalls järnväg. 

Denna bana har under år 1905 blifvit slutligt afsynad. 

141. Lidköping—Skara—Stenstorps järnväg. 

Upprensade diken 2,600 lm. 
Utbytta syllar 13,700 st. 

> stängselpålar 2,000 > 
» spårväxlar 6 » 

A Axvalls station hade uppförts en ny ekonomibyggnad. 
Banan var anmärkningsfritt underhållen. 

142. Lidköping—Håkantorps järnväg. 

Utbytta syllar 5,880 st. 
» stängselpålar 450 » 

Nya stålskenor, vägande 17a kg. för m., hade inlagts å 
11,560 m. spår. En reparationsverkstad var uppförd och iord
ningställd vid Lidköpings station. 

Banan var i fullgodt stånd. 

Kinnekulle—Lidköpings järnväg. 

143. Forshem—Lidköping. 

Utbytta syllar 7,120 st. 
» stängselpålar 900 » 

Banan var väl underhållen. 

Mariestad—Kinnekulle järnväg. 

144. Mariestad—Gössäter med bibana. 

Utbytta syllar 5,990 st. 
» stängselpålar 1,050 J 
» telegrafstolpar 14 » 

Banan var väl underhållen. 
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145. Mariestad—Moholms järnväg. 

Utbytta syllar 2,800 st. 
» stängselpålar < 600 » 
» telegrafstolpar 17 » 

Ytterligare två järnbalkar hade inlagts i hvardera af bro
arna vid Valla och Mossen samt vägöfvergången vid Marie
stad, på sätt som antydts vid föregående besiktningstillfälle. 

Inga anmärkningar gjordes mot banans underhåll. 

Fogelsta— Vadstena— Ödeshögs järnväg. 

146. Fogelsta— Vadstena. 

147. Vadstena—Ödeshög med hamnspår. 

Utbytta syllar 9,500 st. 
» telefonstolpar 100 » 

Å linjen Fogelsta—Vadstena hade å en sträcka af 1,500 m. 
gamla 14'5 kg:s stålskenor utbytts mot nya, af vikt 19-8 kg. 
för m. Vid Rogslösa hade bangårdsområdet utvidgats, en last
kaj om 46 m. nedlagls, och rundspåret förlängts 82 m.; Väfver-
sunda ruudspår hade ökats med 61 m. och Norehotfs stickspår 
med 14 m. 

Banan var anmärkningsfritt underhållen. 

Mellersta Östergötlands järnväg. 

148. Fogelsta—Linköping. 

Utbytta syllar 16,320 st. 
» stängselpålar 2,900 » 
» telegrafstolpar 25 » 

Vid Linköpings norra hade omfattande utvidgningar af 
spårsystemet ägt xnm, i det att dels flere växlar blifvit utflyt
tade, dels helt och hållet nya stick- och förbindelsespår anlagts. 
Nya stickspår voro äfven inlagda å stationerna Vreta Kloster 
(38 m.), Gullberg (94 m.), Klockrike (200 ni.), Hvarf (92 ra.) 
och Fornåsa (52 m.). Å sistnämnda plats hade äfven stations
huset blifvit ombyggdt. 

Banan var anmärkningsfritt underhållen. 

Norshohn—Västervik—TTultsfreds järnvägar. 

149. Hultsfred—Jenny med bibanor. 

Utbytta syllar 12,300 st. 
» stängselpålar 3,500 » 

Ny bro med hel valsade balkar var byggd å Aukarsrums 
bruksspår vid Sågbacken; de fasta signalerna vid Jenny, Hval
stads, Ankarsrums och Vädernnis stationer hade blifvit ändrade. 
Vid Spångenäs, 2 km. söder om Blägda, hade anlagts en ny 
station i och för Vimmerby—Spångenäs järnvägs inledande. 

150. Västervik—Ät ridaberg—Bersbo. 

Utbytta syllar 12,800 st. 
» stängselpålar 3,800 » 

Signalerna på åtskilliga stationer hade förändrats. Ban
gården vid Åtvidaberg hade omlagts i och för Bjärka Säby— 
Åtvidabergs järnvägs indragande. Lokomotivstallet och repara
tionsverkstaden i Västervik hade blifvit tillbyggda. 

Våg- och Vattenbyggnadsstyrelsens berättelse 1.90.'/. 

151. Norsholm—Bersbo. 

Utbytta syllar 6,150 st. 
» stängselpålar 3,600 » 

Svängbron vid Norsholm hade blifvit förreglad samt medelst 
linledning satt i förbindelse med försignal. En ny spårväxel 
var inlagd vid Björsäter och fasta signalen vid Lakvik för
ändrad. 

De tre till Norsholm—Västervik—Hultsfredsnätet hörande 
banorna voro väl underhållna. 

152—154. Norra Östergötlands järnvägar. 

Örebro—Pålsboda. 

Utbytta syllar 7,670 st. 
» stängselpålar 1,520 » 

En del af järnvägsbanken norr om Kvismare kanal hade 
blifvit stensatt. 

Pålsboda —Finspång. 

Påförd ballast 6,000 kbm. 
Utbytta syllar 14,100 st. 

» stängselpålar 7,220 » 
» telegrafstolpar 35 » 

Lastkajen i Pålsboda hade blifvit omlagd. Den elektriska 
ljusledningen vid Finspångs station och bangård var fullbordad. 

Finspång—Norsh olm. 

Utbytta syllar 5,370 st. 
» stängselpålar 380 » 

Vid Skärblacka station hade pågått åtskilliga utvidgniugs-
arbeten, såsom sehaktning och terrassering, nedläggande af spår 
till pappersbruket jämte två växlar samt vagnvåg, flyttning af 
lastkaj och godsmagasin samt påbörjande af nytt stationshus. 

De till linjen Örebro—Norsholm hörande banorna voro väl 
underhållna. 

155. Norrköping—Söderköping— Vikbolandets järnvåg. 

Norrköping—Söderköping och Kummelby—Arkösund. 

Påförd ballast 1.450 kbm. 
Utbytta syllar 6,330 st. 
Nyinlagda syllar 4,900 » 
Bron öfver Vadsbäcken hade förstärkts genom inläggande 

af ytterligare två 0'3 m. höga balkar, på sätt som angifvits 
vid föregående besiktning. 

Banan var i godt stånd. 

156. Ulricehamn Vartofta järnväg. 

Utbytta syllar 3,670 st. 
» telegrafstolpar 85 » 

Vägporten söder om Lena station hade efter omläggning 
af landsvägen blifvit igenfylld. Arbetet med järnvägens ut
vidgande till normalspårig, i och för dess uppgående i Västra 
Centralbanan, hade under året fortgått. Härvid hade dock, 
såsom vid inspektionen anmärktes, å afsevärdt långa sträckor 
af banan uppgrusning af spåret icke skett omedelbart efter 

10 
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syllutbytet, så att de nya syllarna kommit att ligga ofvanpå 
grusbädden, i stället för att vara nedbäddade i densamma. 

I öfrigt gjordes inga anmärkningar mot banans underhåll. 

Uddevalla—Lelångens järnvåg. 

157. Uddevalla—Bengtsfors. 

Utbytta syllar 18,930 st. 
» stängselpålar ....: 10,350 » 
> telegrafstolpar 150 » 

De växlar, å hvilka vid föregående besiktning gjorts an
märkning, hade nu blifvit omjusterade. Några mindre ekonomi
byggnader hade uppförts. 

Ingen väsentlig anmärkning gjordes mot banans underhåll. 

Göteborg— Västergötlands järnväg. 

158. Göteborg—Skara med sidospår Tumleberg—Håkantorp. 

Utbytta syllar 32,800 st. 
» stängselpålar 7,000 » 

Hamnspåret i Göteborg hade förlängts 330 m. För ban
gårdsbelysning hade luxlampor uppsatts vid stationerna Björbo-
holm, Gräfsnäs, Nossebro, Tumleberg och Kvänum. 

159. Skara—Gössäter med hamnspår till Vänern. 

Utbytta syllar 6,320 st. 
» stängselpålar 1,650 » 

Vid Dalabron hade den i hufvudspåret liggande växeln till 
grusgropen förflyttats och inlagts i närheten af yttre växeln å 
Lundsbrunns station. 

Banan var i likhet med den föregående väl underhållen. 

160. Karlstad—Munkfors järnväg. 

Påförd ballast 1,440 kbm. 
Tre nya mindre vägöfvergångar hade inlagts. 
Inga anmärkningar förekommo vid besiktningen. 

Filipstads Norra Bergslags järnväg. 

161. Filipstad—Nordmark. 

Utbytta syllar 3,130 st. 
> telegrafstolpar 30 » 

Nysått stängsel 2,570 lm. 
Å Filipstads bangård hade 2 växlar och 2 korsningar ut

bytts samt 250 m. spår belagts med nya 17-2 kg:s skenor. En 
vägbro nära Filipstad hade fullständigt reparerats. 

Underhållet var anmärkningsfritt. 

Nordmark—Klarälfvens järnväg. 

162. Nordmark—Edebäck med bibanor. 

Påförd ballast 8,180 kbm. 
Utbytta syllar 7,900 st. 

> telegrafstolpar 52 » 
Nysått stängsel 5,070 lin. 
Å Starrkärrs bangård hade 120 m. spår belagts med 15 

kg:s skenor. Vid Deglundsbäcken var utlagdt ett stickspår 
om 130 m. med 17-2 kg:s skenor samt en ny växel. 

Åtskilliga byggnader voro reparerade. 

163. Björndalsbron—Munkfors järnväg. 

Mindre reparationer å byggnader hade förekommit. 
Banan var liksom den föregående väl underhållen. 

164. Askersund—Skyllberg—Lerbäcks järnvåg. 

Påförd ballast 370 kbm. 
Utbytta syllar 1,760 st. 

» stängselpålar 1,030 > 
Utgräfning af lera hade ägt rum å en sträcka af 192 ni., 

hvarvid 280 kbm. kolstybb ifyllts. 
Det anmärktes, att den södra skifsignalen å Skyllbergs 

station borde förreglas med spårväxeln. 

165—167. Stockholm—Bimbo järnvägar. 

Stockholm—Bimbo. 

Djursholm—Ösby. 

Kohagsviken- Ösby, delen Kohagsviken—Svalnäs. 

Upprensade diken 4,800 m. 
Påförd ballast 20,400 kbm. 
Utbytta syllar 9,900 st. 

» stängselpålar 2,500 » 
» skenor (14-3 mot 22-8) 8,470 lm. 

À sträckan Vallentuna—Rimbo hade vingmurarna till samt
liga broar reparerats och delvis omlagts. En ny 35 m. lång 
lastkaj var anlagd vid Frösunda. Spårsystemet hade tillökats 
med 30 m. vid Djursholms—Ösby, 50 m. vid Danderyd och 
70 m. vid Ekskogen. Nytt stationshus hade uppförts vid Stock
sund, nytt godsmagasin vid Frösunda, samt nya bostadshus 
anskaffats vid Experimentalfältet och Danderyd. 

A den för elektrisk drift utrustade linjen hade utbytts 116 
stolpar och 193 stag samt uppsatts ny kontakttråd; alla sken
förbindningar i Engelbrektsgatan hade utbytts mot nya. Dess
utom hade linjen Ösby—Danderyd försetts med elektriska led
ningar. 

168. Näsby—Åkers Ber ga järnväg. 

Upprensade diken 2,000 m. 
Utbytta syllar 1,900 st. 

» stängselpålar 1,300 » 
Vid Åkers Berga hade inlagts ett 160 m. långt sidospår; 

från denna station hade banan framdragits 2-3 km. till Öster
skär, där bangård anordnats med ett 260 m. långt sidospår och 
tre växlar. Åtskilliga mindre husreparationer voro utförda. 

Banan var i godt stånd. 

169. Bimbo—Sunds järnväg. 

Upprensade diken 1,960 m. 
Påförd ballast 960 kbm. 
Utbytta syllar 7,760 st. 

» stängselpålar 3,340 » 
Banan var anmärkningsfritt underhållen. 

170. Upsala—Länna järnväg. 

Utbytta syllar 3,880 st. 
Nysått stängsel 900 lm. 
Underhållet var anmärkningsfritt. 
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171. Länna—Norrtälje järnväg. 

Upprensade diken i,160 m. 
Utbytta syllar 13,660 st. 
Nysått stängsel 5,660 m. 
För lyftning af hamnspåret i Norrtälje samt å Knutby 

station hade användts 184 kbm. grus. Å en bansträcka af 
8,690 m. hade inlagts nya 22'8 kg:s stålskenor jämte två växlar. 
En provisioneli vändskifva var utlagd å Faringe station och till 
ett nyinköpt grustag vid Skogshall hade fram dragits ett stick
spår om 560 ni. Godsmagasinet i Norrtälje hade genom till
byggnad förlängts 8 m. 

Inga anmärkningar gjordes mot banans underhåll. 

172. Bannemora—Hargs järnväg med bibana. 

Utbytta syllar 7,140 st. 
» järnskenor 210 » 

35 vagnslaster stenkolsaska hade utförts och användts vid 
utgräfning af frostknölar. En mindre godsbod var uppförd vid 
Österby hållplats och en vaktkur vid Rambäll. 

Inga anmärkningar förekommo. 

173—175. Gottlands järnvägar. 

Visby—Tingstäde. 
Visby—Hafdhem och Visby—Visborgs slätt. 

Upprensade diken 600 lm. 
Påförd ballast 720 kbm. 
Utbytta syllar 11,570 st. 

» stängselpålar 2,700 » 
» telegrafstolpar 135 » 

Vid Visby hamnstation och Martebomyr hade spårsystemen 
tillökats med 100 m. å hvardera bangården. Godsmagasinet i 
Stånga hade tillbyggts. Elektriskt ljus var infördfc i Visby 
stationshus. 

Vid inspektionen påpekades behofvet af en skifsignal, för
reglad med spårväxeln till Fole mekaniska verkstad, och blef 
en sådan signal sedermera under året uppsatt. 

176. Klintehamn— Borna järnväg. 

Banan befann sig vid besiktningen i godt stånd. 

177. Slite—Borna järnväg. 

Påförd ballast 500 kbm. 
Utbytta syllar 750 st. 

» stängselpålar 100 » 
Vid Boge hållplats hade utlagts ett ruudspår af 140 m. 

längd samt uppsatts en semafor, vid Källunge uppförts ett gods
magasin. 

178. Bonehamn—Hemse järnväg. 

Påförd ballast 130 ton. 
Utbytta syllar 300 st. 

» stängselpålar 130 » 
Ett rundspår om 108 m. hade utlagts vid Rouehamn. 
Banan befann sig, liksom den föregående, i godt stånd. 

179. Näs—Morshyttans järnväg. 

Upprensade diken 690 m. 
Påförd ballast 410 kbm. 
Utbytta syllar 1,720 st. 

» stängselpålar 360 » 
» spårkorsningar 3 » 

En mindre stationsbyggnad hade uppförts vid Västanhede 
vattenstation i och för tillämnad hållplats med stickspår där-
sammastädes. 

Banunderhållet var i allo godt. 

180. Långshyttan—By valla järnväg. 

Påförd ballast 3,080 kbm. 
Utbytta syllar 3,450 st. 
Nysått stängsel 700 lm. 
Nya skenor om 19'8 kg. för m. hade inlagts å km. 13'0— 

17 0 från Långshyttan räknadt, så att numera endast en tredje
del af hufvudspårets längd är belagd med skenor af den svaga 
11 2 kg:s typen. Klotsning med ekklots hade ägt rum i kur
vorna. 

Vid Villingsåbron voro de gamla tackjärnsbalkarna utbytta 
mot sådana af götmetall; äfven broarna vid Långshyttan samt 
öfver Lillforsen hade förstärkts genom anbringande af diagonal-
försträfningar. 

Mot banans underhåll var intet väsentligt att erinra. 

Dala—Ockelbo järnväg. 

181. Linghed—Ockelbo. 

Påförd ballast 570 kbm. 
Isolering mot frost 850 banm. 
Utbytta syllar 6,500 st. 

» skenor (14-7 mot 19'87) 3,980 banm. 
Nysått stängsel 15,520 m. 
Vid Rysjöns station hade uppförts ett godsmagasin och vid 

Brattfors ett par uthus. Ett vattentorn af slaggtegel var an-
lagdt vid km. 4-7 30 från Linghed. 

Det anmärktes, att ballasten tarfvade ytterligare kom
plettering. 

182. Ockelbo—Norrsundets järnväg. 

Påförd ballast 3,770 kbm. 
Utbytta syllar 7,350 st. 
Stationshuset i Östby hade tillbyggts och godsmagasin samt 

vedbod uppförts därsammastädes. 
Underhållet var anmärkningsfritt. 

183. Hudiksvall—Bergsjö järnväg. 

Påförd ballast 940 kbm. 
Utbytta syllar 19,580 st. 

» stängselpälar 570 » 
» telegrafstolpar 40 » 

Stickspåret i södra ändan af Rogsta bangård hade medelst 
två växlar förbundits med hufvudspåret. Vid samma station 
hade uppförts en ny nthusbyggnad. 

Underhållet var i det hela tillfredsställande. 
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Banor med 0.802 m. spårvidd. 

184. Bredsjö—Degerfors järnväg. 

Upprensade diken 910 m. 
Utbytta syllar 8,500 st. 

» telegrafstolpar 22 » 
Nysått stängsel 340 m. 
Ombyggnad af linjen Bredsjö—Striberg till normalspårig 

hade påbörjats, hvarvid nästan alla trummor, äfvensom vägport 
vid Belgsjön och bro vid Timansberg biifvit fullbordade. 

Inga anmärkningar förekommo. 

Säfsnäs järnväg. 

185. Hörken—Annefors. 

Upprensade diken 3,130 ni. 
Påförd ballast 330 vagnslaster. 
Utbytta syllar 8,870 st. 
Nya stålskenor à 17-2 kg. för m. hade inlagts å 8,070 

ni. bana. 

Banor med 0.600 m. spårvidd. 

186. Helsingborg — Råå järnväg med bibana till Barnlösa. 

Påförd ballast 430 kbm. 
Till följd af afsikten att framdeles utvidga banan till nor

malspårig och utrusta den för elektrisk drift, hade under 1905 
inga nämnvärda arbeten utförts å densamma. 

187. Nettraby — Alnaryds järnväg. 

Påförd ballast 350 kbm. 
Utbytta syllar 2,690 st. 

» stängselpålar 1,700 » 
Nya plattformer af sten hade inlagts å Alnaryds och Tvings 

stationer. 
Underhållet gaf icke anledning till anmärkning. 

188. Alnaryd—Eringsboda järnväg. 

Denna bana öppnades i juni månad 1905 för allmän trafik. 

Kosta järnväg. 

189. Kosta—Lessebo och Kosta—Målerås. 

Påförd ballast 180 vagnslaster. 
Utbytta syllar 6,380 st. 
Den vid föregående besiktning förordade förändringen af 

spårsystemet å Kosta bangård hade vidtagits. 
Inga anmärkningar framställdes mot underhållet. 

Jönköping—Gripen bergs järn väg. 

190. Jönköping—Vireda. 

Påförd stenfyllning 220 kbm. 
» ballast 410 » 

Utbytta syllar 14,390 st. 
Vid Drättinge hade uppförts ett nytt stationshus och vid 

Gisebo ett godsmagasin. 
Inga väsentliga anmärkningar förekommo. 

Stafsjö järnväg. 

191. Kolmården — Öfre Vira. 

Utbytta syllar 1,000 st. 

192. Munkedal—Skree järnväg. 

Utbytta syllar 1,070 st. 
Vid föregående besiktning anmärkta brister voro afhjälpta 

och underhållet tillfredsställande. 

b) Under byggnad varande. 

Banor med 1.435 m. spårvidd. 

1. Lund—Refvinge—Harlösa järnväg. 

Delen Ref vinge—Harlösa. 

Under året hade delen Lund—Refvinge öppnats för allmän 
trafik. 

2. Kjäflinge—Sjöbo järnväg. 

Terrassen ngsarbetena å linje och stationer voro i hufvudsak 
fullbordade, med undantag för km. 0—1 närmast Sjöbo, å hvilken 
del ännu intet arbete gjorts, i afvaktan på nådiga bestämmelser 
angående Sjöbo stations utvidgning. Bro- och trumbyggnader 
voro till största delen färdiga; likaså arbetena å linjens öfver-
byggnad. Bangårdsarbetena voro mestadels afslutade ; husbygg
naderna under uppförande. Banan var grusad och inhägnad, 
så när som på det redan nämnda området närmast Sjöbo. Väg
byggnaderna voro under arbete och telegrafledning uppsatt, 
men ej inledd. 

3. Klippan — Östra Ljungby järnväg. 

Arbetena hade börjats med jordschaktning och matjords-
aftagning närmast ändstationerna, och voro omkring I s km. 
fullständigt terrasserade samt 0-4 km. under arbete. Grund-
gräfning för det ena landfästet till bron öfver Bälgane å på
gick. 6 st. trummor af granit voro färdiga. Skenläggningen 
var utförd på 800 m. längd från Klippan räknadt. 

4. Delen Hedentorp—Kristianstad af Efveröd—Kristianstads 
järnväg. 

Arbetet å denna bandel, hvilken utgör linjen Efveröd— 
Långebros (Hedentorps) inledande till Kristianstad, hade på
börjats. 

5. Bjärka— Åtvidabergs järnväg. 

Terrasserings-, bro- och trumarbeten voro så godt som full
ständigt utförda. Af öfverbyggnaden återstodo endast några 
kortare spårutläggningar, samt — hvad beträffar grusningen — 
komplettering på sträckan närmast Åtvidaberg. Stationer och 
vaktstugor voro färdigbyggda. Uppsättning af telegrafledning 
och stängsel hade ägt rum med undantag för 2 km. närmast 
Åtvidaberg. 

6. Rasa—Hällefors järnväg. 

Vid besiktningen befanns det endast Os km. långa spåret 
i sin helhet nedlagdt. 
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7. Vartofta—Tidaholms järnväg. 

Terrasseringsarbetena voro, med undantag af putsning och 
matjordsbeklädnad, utförda från Vartofta till 4 km. från Tida
holm. Alla trummor samt stenarbetena å en bro voro full
bordade. Skenläggning hade ägt rum till 12 km. från Vartofta 
samt grusningen påbörjats. 

Västra Centralbanan. 

8. Falköping—Landeryds järnväg. 

Terrasseringen hade fullbordats å en sträcka af 123 km. 
(förutom de sträckor, där Ulricehamn—Vartofta järnvägs ban
vall bibehållits); af stationsterrasseringarna voro omkring 75 % 
utförda. För brobyggnaderna var stenarbetet i det närmaste 
färdigt, och hade tre broar erhållit öfverbyggnad. Skenläggning 
hade verkställts å sträckan mellan Ulricehamn och Landeryd 
med af brott vid Marbäcksviken; dessutom hade å Ulricehamns
banan skenutbyte skett å 7 km. samt syllar för normalspår ut
lagts å 6 km. 9 km. sidospår hade skenlagts och 72 växlar 
inlagts. Banan var fullständigt grusad å 63 km. och halfgrusad 
å ytterligare 94 km., inberäknadt Ulricehamn—Vartoftalinjen. 
Under tak voro 13 stationshus, och de öfriga uuder arbete. 
Stängsel hade uppsatts utefter 99 km. ny bana och telegraf
ledning mellan Marbäcksviken och Landeryd. 

9. Lödöse—Lilla Edets järnväg. 

Med få undantag voro alla terrasseringsarbeten afslutade. 
Alla erforderliga trummor samt bron öfver Lödöseån voro full
bordade. Skenläggning hade verkställts i hufvudspåret mellan 
Alfhem, anknytningsstationen till Bergslagernas järnväg, och 
Lilla Edet. Stationshusen voro under arbete. 

10. Enköping—Hehy—Riinhällens järnvåg. 

Ä hela sträckan mellan Enköpings öfre station och Kun-
hällen voro terrasseringsarbetena afslutade med undantag för 
mindre putsningar och justeringar, skenor och syllar utlagda 
och spikade samt — utom å 10 km. närmast Enköping — bal
lasten utförd till full höjd. Ändringsarbetena å Enköpings öfre, 
Heby och Riinhällens stationer voro till stor del fullbordade; 
byggnaderna å samtliga stationer och hållplatser dels färdiga, 
dels under inredning. Hägnaden var till större delen uppsatt. 

11. Stålboga—Skebokvarns järnväg. 

Terrasseringsarbetena voro utförda på en längd af till
sammans 17 km. Vid Stålboga hade påbörjats arbeten med 
ändring af bangården och utvidgning af bron. För bron vid 
Smedsta hade pålning begynts. 

12. Delen Vansbro— Björbo af Vansbro—Ludvika— 
Ängelsbergs järnväg. 

Linjen hade färdigterrasserats å en sträcka af 5-7 km. samt 
skenlagts och baliastats till full höjd å 5-5 km. Bron öfver 
Mejdan var fullbordad, och å bron öfver Kärringbäckeii voro 
landfästena under uppmurning. Vid Utanhed var en vaktstuga 
uppförd. 

13. Delen Granskär—Flaket af spåret Söderhamns Västra 
—Granskär —Flaket. 

Arbetet å denna bana kontrolleras af Styrelsen för sta
tens järnvägar. 

14. Or sa—Svegs järnväg. 

Endast en del underhålls- och kompletteriugsarbeten hade 
utförts. 

15. Gammelstad— Karlsviks järnväg. 

Af terrasseringsarbetena återstod endast helt obetydligt; 
likaså voro alla trummor i hufyudsak färdiga. Skenläggniug 
och grusning voro fullbordade på hela sträckan, utom spåret 
närmast Karlsvik, hvilket måste omriktas. Vid järnvägens kors
ning med allmänna kustlandsvägen var en banvaktstuga uuder 
uppförande. Stängsel och telefonledning voro till största delen 
färdiga. 

Banor med 0'89i m. spårvidd. 

16. Borgholm—Boda järnväg. 

Omkring 50 km. af banan voro färdigterrasserade och de 
flesta trummor å denna sträcka byggda. Skenor och syllar voro 
auskaffade, och skulle skenläggningen påbörjas i september. 

17. Oskarshamn—Ruda järnväg. 

Linjen var, med undantag af 1 km., färdigterrasserad. De 
flesta trummorna och landfästena till två broar voro fullbordade. 

18. Hvetlanda—Målilla järnväg. 

Terrasseringen var afslutad å linje och bangårdar; puts
ning och matjordsbeklädnad hade utförts på nära nog halfva 
sträckan. Alla trummor och mindre broar voro färdiga; de 
båda broarna öfver Emån voro på grund af sommarens verk
stadskonflikt ännu ej fullbordade. Hufvudspåret och de flesta 
sidospår voro utlagda, grusade och två gånger lyftade, så att 
endast justering återstod. För ändringar å anslutningsstatio
nerna i Hvetlanda och Målilla pågick arbete. Stationshusen 
voro med ett undantag under tak, godsmagasinen under upp
förande. Samtliga lastkajer vid mellanstationerna voro utlagda; 
grundläggning till lokomotivstall och väudskifva i Målilla ut
förd. Stängsel hade uppsatts utefter halfva längden. 

19. Vimmerby—Spdngenäs järnväg. 

Terrasseringen var fullständigt färdig, med undantag för 
en del putsningsarbeten m. m. Alla trummor och broar, utom en 
vägbro, voro fullbordade; likaså alla stationshus och öfriga 
byggnader. Med undantag af stickspåret vid Vassemåla last
plats voro alla spår utlagda och grusade. Telegrafledning, sig
naler och stängsel hade uppsatts utmed hela banan. 

20. Valdemarsvik—Söderköpings järnväg. 

För hela hufvudspåret var terrasseringen verkställd, med 
undantag af bäddnings- och fyllningsarbeten öfver mossar å km. 
22—23 frän Valdemarsvik, där betydliga sättningar förekommit 
Alla trummor och broar voro utförda. All skenläggning var 
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utförd utom å ofvanuämnda punkter samt å Valdemarsviks ban
gård; grusningen till större delen fullbordad. De flesta hus
byggnader voro under tak, telegrafledning under uppsättning, 
och hägnaden färdig utom 3 km. närmast Valdemarsvik. 

21. Kimstad—Norrköpings järnväg. 

Vid inspektionstillfållet voro å en sträcka af omkring 12 
km. terrassering, trumbyggnader, skenläggning och stängsel ut
förda. Stationshus och lastkajer vid Löfsta och Klinga voro 
fullbordade; telegrafledning under uppsättning. 

Utöfver sålunda omförmälda järnvägsbesiktningar, har under 
år 1905, förutom besiktning af nyanskaffad rullande materiel, 
i stor utsträckning utförts besiktningar i fråga om underhållet af 
de enskilda järnvägarnas rullande materiel. Så har vid 74 
järnvägar verkställts sådan besiktning af 247 lokomotiv, 4 ång-
vagnar, 10 motorvagnar, 563 personvagnar och 5,775 godsvagnar. 

Till denna berättelse får Styrelsen i underdånighet foga en 
tablå (tab. 13) öfver Sveriges kanaler och farleder. 

Stockholm den 1 November 1906. 

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 1905 
åtnjutit understöd af allmänna medel. 



80 

T a b . 2. 

Beräknad kostnad och beviljadt statsanslag i medeltal för en meter omlagd eller nyanlagd väg 
under nedanstående fem år. 



81 

T a b . 3. 

Sammandrag öfver vattenaftappnings och utdikningsarbeten, som från och med år 1841 till och med år 1905 
åtnjutit understöd af allmänna medel. 



82 

T a b . 4 . 

Beräknad kostnad och beviljadt statsbidrag i medeltal för en hektar förbättrad eller nyvunnen jord 
under nedanstående fem år. 





84 Tab. 
Förteckning på de statsunderstöd, som från och med år 1841 till och med år 1905 blifvit 



85 5. 
till allmänna väg- och vattenbyggnader anvisade, dels såsom anslag, dels såsom lån. 





87 

T a b . 6. 

Odling och jordförbättring, afsedd att vinnas genom de arbetsföretag, som från och med år 1884 till och med 
år 1905 erhållit understöd från odlingslånefonden. 



88 

Tab . 

Enskilda järnvägar, som vid 1905 års 



89 

7. 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 



90 
T a b . 7. 

Enskilda järnvägar, som vid 1905 års 



(Forts.). 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 

91 



Tab. 7. 

Enskilda järnvägar, som vid 1905 års 

92 



93 
(Forts.). 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 



94 
T a b . 7. 

Enskilda järnvägar, som vid 1905 års 



(Forts.). 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 

95 



96 
T a b . 7. 

Enskilda järnvägar, som vid 1905 års 



97 
(Forts.). 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 



98 
T a b . 7. 

Enskilda järnvägar, som vid 1905 års 



(Forts.). 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 

99 



100 
T a b . 7. 

Enskilda järnvägar, som vid 1905 års 



101 
(Forts.). 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 



102 
T a b . 7. 

Enskilda järnvägar, som vid 1905 års 



103 
(Forts.). 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 



104 
Tab. 7. 

Enskilda järnvägar, som vid 1905 års 



105 
(Forts.). 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 



106 

T a b . 8. 

Koncessionerade lokomotivbanor, dels under byggnad, dels ännu ej påbörjade. 



107 

T a b . 9. 

Förteckning å enskilda järnvägar, som numera blifvit af staten inköpta, ersatta af andra järnvägar 
eller upphört att trafikeras. 



108 

T a b . 9 (forts.). 

Förteckning å enskilda järnvägar, som numera blifvit af staten inköpta, ersatta af andra järnvägar 
eller upphört att trafikeras. 



109 

T a b . 10. 

Öfversikt af koncessionerade järnbanor vid 1905 års slut med hänsyn till spårvidd, antal, längd, 
rullande materiel samt tilldelade statsunderstöd. 



110 T a b . 
Spårvidd och längd af för trafik öppnade, koncessionerade 



11. 111 
enskilda järnvägar vid 1905 års slut, länsvis. 



112 T a b . 
Spårvidd och längd af för trafik öppnade, koncessionerade 



11. (Forts.) 113 
enskilda järnvägar vid 1905 års slut, länsvis. 



114 
T a b . 

Spårvidd och längd af för trafik öppnade, koncessionerade 



115 
11. (Forts.) 

enskilda järnvägar vid 1905 års slut, länsvis. 



116 
T a b . 

Spårvidd och längd af för trafik öppnade, koncessionerade 



117 
11. (Forts.) 
enskilda järnvägar vid 1905 års slut, länsvis. 



118 

T a b . 

Spårvidd och längd af koncessionerade enskilda järnvägar dels 



119 

12. 

under byggnad, dels ännu icke påbörjade vid 1905 års slut, länsvis. 



120 

T a b . 

Kanaler och 

A) med 



121 

13. 
farleder. 
slussar. 



122 

Tab. 13 
Kanaler och 

B) utan 



123 

(Forts.). 
farleder. 

slussar. 
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