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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 1906 i riket utfördt eller vid förrättade inspektioner förekommit; och får Styrelsen därvid lämna redogörelse 
under följande särskilda afdelningar, nämligen: 

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



2 STYRELSEN. FÖRDELNING AF VÄGBYGGNADSFONDEN. 

Styrelsen. 
Antalet af de år 1906 till Styrelsen inkomna ärenden upp

gick till 4,075 st. och antalet från Styrelsen under samma år 
åtgångna skrifvelser till 3,941. 

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

A n t a l 
inkomna afgångna 
ärenden. skrifvelser. 

År 1902 2,947 2,824 
» 1903 3,087 3,441 
» 1904 3,341 3,409 
» 1905 3,826 4,027 
» 1906 4,075 3,941. 

Sedan år 1902 har sålunda antalet inkomna ärenden ökats 
med 1,128 st. och antalet afgångna skrifvelser ökats med 
1,117 st. 

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 kuugsådra samt öfriga 
författningar rörande vattenrätten, äfvensom bestämmelserna 
om elektriska anläggningar och dithöraude föreskrifter, hvilka 
senare numera i många fall beröra enskilda järnvägar, bvar-
jämte tillkommit handläggning i stor utsträckning af ärenden 
rörande rullande materiel för de enskilda järnvägarna. 

Under år 1906 hafva för allmänna arbeten nedannämuda 
belopp varit ställda till Eders Kungl. Maj:ts förfogande, näm
ligen för: 

A. Vaganläggningar och vägförbättringar. 

l:o) För anläggning af nya samt förbättring eller om
läggning af backiga eller eljest mindre goda vägar fett anslags
belopp af 1,000,000 kronor, som Eders Kungl. Maj:t genom 
nådiga beslut af den 20 april, den 21 september och den 28 
september 1906 täckts fördela mellan nedannämnda väganlägg
ningar och vägförbättringar, nämligen: 
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Om härifrån räknas väganläggningarua mellan Arvidsjaurs 
kyrkostad och Muskusselet samt mellan Karesuando by och 
Jukkasjärvi sockengräns, båda i Norrbottens län, för hvilka 
företag hela kostnaden bestrides af statsmedel, utgör stats
bidraget 66'5i procent af det beräknade kostnadsbeloppet. 

B. Hamn- och brobyggnader samt vatten
kommunikationer. 

2:o) För understödjande af brobyggnader och företrädesvis 
mindre hamnbyggnader samt upprensning af åar och farleder 
ett anslag af 400,000 kronor, som genom Eders Kungl. Maj:ts 
beslut af den 28 juli 1905 samt den 23 mars, den 16 juni och 
den 29 juni 1906 tilldelats nedanstående arbetsföretag, nämligen: 
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Statsbidragen för dessa arbeten uppgå i medeltal till 66 61 
procent af de beräkuade kostnaderna. 

C. Sjösänknings- och andra vattenaftappnings-
företag. 

3:o) För understödjande medelst lån af sänka trakters 
odling ett belopp af 1,000,000 kronor, lliiraf har Eders Kungl. 
Maj:t den 16 mars, den 25 maj, den 27 juli, deu 23 november 
och den 31 december 1906 täckts anvisa nedanuämuda låne
bidrag, nämligen: 
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FÖRDELNING AF ODLINGSLÅNEFONDEN SAMT FROSTFONDEN. 7 

Om härifrån räknas torrläggningen af Kråkerums fly i 
Blekinge län, Rössjöholmsåns reglering i Kristianstads län, ut-
dikning af Nymyr i Gottlands län ocli Sala damms uttappning 
i Västmanlands läu, hvilka samtliga företag jämväl erhållit 
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understöd från föregående års fonder, befinnes, att den beräk
nade kostnaden för torrläggningen uppgår till i medeltal 144·5 5 
kronor per hektar, hvaraf såsom lån erhållits i medeltal 123-7 5 
kronor per hektar, motsvarande 85'6i procent af den beräknade 
kostnaden. 

4:o) För understödjande medelst anslag utan, återbetal
ningsskyldighet af sådana myrutdikningar och vattenaflednin-
gar, livilkas ändamål är att minska frostländigheten för när
liggande bygd, ett belopp af 700,000 kronor, som enligt Eders 
Kungl. Maj:ts beslut af den 30 december 1905 samt den 16 
mars, 25 maj, 27 juli, 23 november och den 31 december 1906 
fördelats mellan nedannämnda företag, nämligen: 
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Om härifrån räknas afdikningen inom Hof, Rösta m. fl. 
byar i Jämtlands län, till hvilket företag understöd jämväl er
hållits från 1900 års fond, befinnes, att dikningskostnaden i 
medeltal utgör 101'96 kronor per hektar och att i statsbidrag 
anvisats i medeltal 47-9 9 kronor per hektar eller 47·0 7 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—1900, har Eders Kungl. 
Maj:t intill 1906 års slut tilldelat nedanstående järnvägar lån 
till följande belopp: 

Härjämte har Eders Kungl. Maj:t under år 1902 för 
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 lån, under år 1905 anvisat ett statsanslag 
utan återbetalningsskyldighet af 175,000 kronor. 

E. Diverse arbeten. 

Särskildt anvisade medel: 
Till verkställande af år 1906 erforderliga underhållsarbeten 

å Tranebergs, Noclceby och Drottningholms broar, belägna på 
vägen mellan Stockholm och Drottningholm, genom nådiga be
slut den 16 februari och 31 maj 1906 ett belopp af 20,700 
kronor. 

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

Till ombyggnad af Simrihamns hamn, Kristianstads län, 
genom nådigt bref den 25 maj 1905 ett belopp af 53,500 
kronor. 
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F. Medelsförvaltningen. 

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

a) Anslaget till aflöning åt Styrelsens 
ämbets- ock tjänstemän. 

A detta anslag fanns från 
år 1905 en behållning å kr. 141: 72 

och utgjorde anslaget för 
år 1906 > 83,400: - k r . 8 3 ) 5 4 1 . 7 2 

hvaraf utbetalts till aflönin-
gar och tjäustgöringspenningar » 66,161: 14 

samt till vikariatsersättnin
gar, arfvoden och ersättningar 
till extra biträden » 17,000: — » 33 jg l : ] 4 

hvadan till år 1907 fanns en behållning å kr. 380: 5 8 

b) Extra anslaget till förstärkande af 
Styrelsens arbetskrafter. 

Det för detta ändamål genom Eders Kungl. 
Maj:ts nådiga bref den 15 december 1905 an
visade anslag å kr. 7,600: — 

blef under år 1906 till fullo utbetaldt. 

c) Reservationsanslaget till expenser för 
allmänna arbeten. 

Af detta anslag täcktes Eders Kungl. Maj:t 
enligt nådigt bref den 2 mars 1906 anvisa föl
jande förslagsvis beräknade belopp, nämligen: 

till rese- och inspektions
kostnader kr. 35,000: — 

till expenser i Styrelsen 
och distrikten samt ved för 
Styrelsens ämbetslokal » 8,000: — 

till inköp af inventarier, 
böcker och tidskrifter » 2,000: •—• ] i r , 45 000: 

Under året tillflöto detta 
anslag genom försäljning af Sty
relsens berättelse » 15: 30 

hvarjämte till anslaget la
des af Grada sågverksägare er-
lagd afgäld » 50: — » 65: 30 

kr. 45,065: 30 
Utgifterna för berörda ändamål hafva ut

gjort: 
rese- och inspektionskost-

uader kr. 31,632: 62 
expenser i Styrelsen m. ra. » 11,607: 9 8 
inventarier, böcker och tid

skrifter » 1,824: 70 » 45,065: 30 

d) Reservationsanslaget till vägnndersök-
ningar •. » 45,000: — 

Från föregående år å detta konto kvar
stående för de särskilda länen anvisade medel kr. 27,930: 8 7 

återburna medel » 1: — 
samt af Kungl. Kammarrättens revisions-

afdeluings anmärkningsmedel hitförda » 9: 3 5 
kr. 72,941: 22 

Enligt Eders Kungl. Maj:ts nådiga bref den 2 mars 1906 
har årets anslag till vägundersökningar inom nedannämuda län 
fördelats sålunda: 

Kronobergs län : kr. 1,200: — 
Kristianstads » » 800: — 
Hallands » » 1,200: — 
Göteborgs och Bohus » » 1,800: — 
Älfsborgs » > 3,500: — 
Värmlands » » 2,000: — 
Östergötlands » » 3,000: — 
Jönköpings » » 1,500: — 
Kalmar » » 2,000: — 
Skaraborgs » » 1,500: — 
Stockholms » » 500: — 
Södermanlands » » 800: — 
Örebro » » 600: — 
Västmanlands » » 1,000: — 
Kopparbergs » » 1,500: — 
Gäfleborgs » » 600: — 
Västernorrlands » » 8,500: — 
Jämtlands » » 1,000: — 
Västerbottens » » 7,000: — 
Norrbottens » » 5,000: — 

kr. 45,000: — 

För fullbordade vägundersökningar hafva 
under året utgifvits kr. 33,386: 47 

hvadan den för pågående 
undersökningar disponerade, än
nu ej utbetalda summan vid 
årets slut utgjorde » 39,554: 75 » 72,941: 22 

e) Till ålderstillägg åt därtill berättigade ämbets- och 
tjänstemän samt betjänte hafva af därför afsedt anslag ut
betalts kr. 3,600: — 

f) Såsom dyrtidstillägg för år 1906 åt därtill berättigade 
ämbets- och tjänstemän samt betjänte hafva af de utaf samma 
års riksdag förskottsvis beviljade medel utbetalts kr. 680: — 

g) För underhåll af Tranebergs, Nockeby och Drottning
holms broar anvisades genom nådiga beslut den 16 februari 
och 31 maj 1906 tillsammans.... kr. 20,700: — 
hvaraf dock endast kr. 20,692: 14 behöfde för ändamålet lyftas. 

h) Anläggning af väg mellan Arvidsjaur och Muskusselet 
i Norrbottens län. 

Af de för detta ändamål genom Eders Kungl. Maj:ts nå
diga bref den 13 november 1903 anvisade medel kr. 100,000: — 
fanns till år 1906 en behållning å kr. 27,110: 0 7 
hvilka under året utgifvits, hvarjämte Styrelsen 
förskjutit » 35,924: 93 

i) Väddö kanal. 
Kanalkassans behållning från år 1905 ut

gjorde kr. 1,841: 65 
Under året hafva influtit: 

Intressemedel » 193: 70 
Inkomster af trafik » 6,771: 12 
Hyresinkomster m. m. af mudder-

materiel » 2,545: 17 » 11,351:64 

Under året hafva utgifvits » 5,853: 54 

hvadan en behållning finnes å kr. 5,498: 10 



MEDELSFÖRVALTNINGEN. KONCESSIONERADE JÄRNVÄGAR M. M. 13 

j) Hamnanläggningen vid Hanö fiskeläge. 
Behållningen från år 1905 utgjorde kr. 3,042: 22 

hvaraf under året utgifvits » 136: 33 

så att till år 1907 kvarstodo kr. 2,905: 89 

k), 1), ra), n), o), p) De för åren 1896, 1897, 1898, 1901, 
1902 och 1903 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 ingen utbetalning gjorts, hvadan 
behållningarna å anslagen till år 1907 äro desamma som till 
år 1906, eller för 

1896 års anslag kr. 1,672: 52 
1897 » » » 452: 82 
1898 » » » 2,065: 43 
1901 » » -. » 2,780: 95 
1902 » » » 4,490: 90 
1903 » » » 2,216: 97 

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

Behållningen från år 1905 utgjorde kr. 1,558: 78 
hvaraf utgifvits » 1,500: — 

så att behållningen till år 1907 utgör kr. 58: 78 

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

Behållningen från 1905 utgjorde kr. 1,940: 44 
hvaraf utgifvits » 1,500: — 

så att till år 1907 kvarstodo kr. 440: 44 

s) 1904 års extra anslag för undersökning af mindre 
hamnar och farleder m. m. 

Behållningen från 1905 utgjorde kr. 8,913: 38 
hvaraf utgifvits » 1,522: — 

så att till år 1907 återstå kr. 7,391: 38 

t) 1905 års extra anslag för undersökning af mindre 
hamnar och farleder m. m. 

Af detta anslag uppburos år 1906 från 
Statskontoret kr. 10,000: — 

hvaraf utgifvits > 3,687: 71 

så att till år 1907 återstå kr. 6,312: 29 

u) Utvidgningen af Albrektsunds kanal. 
Af de för detta arbete anslagna medel anvisades den 25 

maj 1905 för år 1906 kr. 91,000: — 
Af Styrelsen under år 1905 förskjutna 

medel utgjorde kr. 28,823: 93 
hvarjämte under 1906 ut-

gåfvos » 36,324: 9 5 » 65,148: 8 8 

så att behållningen till år 1907 utgjorde kr. 25,851: 12 

v) Ombyggnaden af Väddö kanal. 
Behållningen från år 1905 utgjorde kr. 11,346: 03 
hvaraf under året utgifvits a 1,459: 15 

hvadan till år 1907 fanns en behållning å kr. 9,886: 8 8 

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

kvarstod oförändrad till år 1907. 

x) Till utgifter för strandskoning vid Angermanälfven. 

Under år 1906 tillflöto detta anslag genom försäljning af 
materiel kr. 2,619: 75 
medelst hvilka Styrelsens förskott 

från år 1905 kr. 1,572: 69 
samt 1906 års utgifter » 1,047: 06 » 2 619: 75 

till fullo betäcktes. 

y) Till reparation af fjällstugan vid Strimasnnd i Tärna 
kapellförsamling, Västerbottens län. 

Behållningen från år 1905 utgjorde kr. 2,250: — 
Genom nådigt bref den 9 mars 1906 täcktes 

Eders Kungl. Maj t till förbättrande af fjäll
stugans tak anvisa ytterligare » 500: — 

kr. 2,750: — 
Under är 1906 utgåfvos » 2,281: 70 

hvadan en behållning finnes å » 468: 30 

z) Extra anslag till vattenståndsobservationer. 

Behållningen från år 1905 utgjorde kr. 344: 95 
Genom nådigt bref den 22 juni 1906 

täcktes Eders Kungl. Maj:t anvisa ytterligare » 2,000: — 

kr. 2,344: 95 
Under år 1906 utgåfvos » 1,672: su 

och finnes således en behållning å kr. 672: 65 

å) För verkställande af utredning rörande fiske- och 
mindre hamnar. 

För detta ändamål täcktes Eders Kungl. Maj:t genom 
nådigt bref den 16 juni 1905 anvisa kr. 20,000: — 
hvilka under år 1906 uppburits. 

1906 års utgifter uppgingo till » 5,582: 68 
hvadan en behållning uppstått å kr. 14,417: 32 

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

a) Under år 1906 har Eders Kungl. Maj:t täckts bevilja 
nedanstående järnvägar koncession: 

Spårvidd Längd 

m. km. 

Oxie—Arrie 1-435 3-5 
Dalby—Bjärsjölagård » 25-2 
Varberg—Ullared—Ätran » 48-g 
Storängen—Alstäket » 21·8 
Norrtälge—Väddö » 28·5 
Hölje—Olofström 1-067 1-9 
Klockrike—Borensberg 0-891 7-8 
Ringstorp—Slätbaken » 30'8 
Skara—Timmersdala » 25-9 
Mariestad—Gullspång » 41-7 
Hafdhem—Burgsvik » 15-9 

Summa km. 251-9 

Härjämte har tillstånd meddelats att ombygga Hälsing
borg— Råå—Kamlösa järnväg från 0-600 till 1-43 5 m. spårvidd 
samt delen Äsarp—Vartofta af Ulricehamn—Vartofta järnväg 
från 0-8 9 1 till 1-435 m. spårvidd. 
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b) Nedanstående järnvägar hafva under år 1906 erhållit 
Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens tillstånd att öppnas för 
allmän trafik: 

Spårvidd Längd 
m. km. 

Delen Ref vinge—Harlösa af Lund—Refvinge— 
Harlösa 1-435 2-2 

Kjäflinge-Sjöbo » 48-8 
Bjärka—Åtvidaberg » 18-5 
Vartofta—Tidaholm » 23-8 
Delen Falköpings stad—Landeryd af Falköping-

Ranten—Landeryd » 129.6 
Lödöse—Lilla Edet » 14-8 
Enköping—Heby—Runhällen » 49-2 
Gammelstad—Karlsvik » 5-5 
Borgholm—Boda 0-89i 54-9 
Hvetlanda—Målilla » 50-8 
Vimmerby—Spångenäs » 17-9 
Kimstad—Norrköping » 17-o 
Förlängning af Norrköping—Söderköping—Vik-

bolandets järnväg genom flyttning af Söder
köpings station » l-o 

Valdemarsvik—Söderköping :. » 38-8 
Summa km. ') 472-8 

Dessutom har Hälsingborg—Råå—Ramlösa järnväg med en 
längd af 8-5 km. ombyggts från 0-60o till 1-435 m. spårvidd. 

c) Nedanstående för allmän trafik öppnade järnvägar hafva 
under år 1906 blifvit slutligt afsynade: 

Spårvidd Längd 
m. km. 

Lund—Refvinge—-Harlösa 1-435 23-6 
Ängelholm—Östra Ljungby » 19-4 
Bjärka—Åtvidaberg » 18-5 
Strömstad—Skee » 7-i 
Enköping—Heby—Runhällen » 49-2 
Karlstad—Munkfors 0-891 60-8 
Stafsjö (Kolmården—Öfre Vira) O.600 16-5 

Summa km. 195-i 

d) Å följande koncessionerade järnvägar är arietet på-
börjadt före 1906 års slut: 

Spårvidd Längd 

m. km. 

Kjäflinge—Barsebäcks hamn 1-435 16-3 
Oxie—Arrie » 3-5 
Klippan—Östra Ljungby » 8'9 
Rasa—Hällefors '. » 0-8 
Delen Falköpiug-Ranten—Falköpings stad af Fal-

köphig-Ranten — Landeryd » 1-5 
Saltholmen—Göteborg » 4-9 
Stålboga—Skebokvarn » 23-4 
Delen Vansbro—Björbo af Vansbro—Ängelsberg » 32-9 
Orsa—Sveg » 128-5 
Delen Granskär—Flaket af Söderhamns västra— 

Granskär—Flaket » 0-4 
Transport km. 221-1 

1) I tabellbilagorna ha jämväl tillagts Vansbro—Ångeisbergs järnvägs 
bispar i Morgårdshammar—Smedjebackens hamn med en längd af 3'2 km. 
samt Stafsjö järnvägs bispar till Stafsjö såg med en längd af 0'7 km., hvilka 
bandelar ej förut varit där upptagna. 

Spårvidd Längd 
m. km. 

Transport km. 221.1 
Oskarshamn—Ruda 0'89i 33-3 
Linköping—Ringstorp » 20-7 
Klockrike—Borensberg » 7-8 
Kimstad—Norrköpings järnvägs indragning till 

Norrköpings nya östra station » I s 

Summa km. 284-4 

e) Å nedanstående koncessionerade järnvägar är arbete ej 
påbörjadt före 1906 års slut: 

Spårvidd Längd 
m. km. 

Dalby—Bjärsjölagård 1-435 25-2 
Bjärred—Löddeköpinge » 5-i 
Delen Hedentorp—Kristianstad af Efveröd—Kri

stianstad » 1-2 
Glimåkra—Elmhult » 27-3 
Varberg—Ullared—Ätran » 48-9 
Storängen—Ålstäket » 21'8 
Liljeholmen—Stockholms södra » 2'5 
Alfsjö—Liljeholmen » 4-o 
Eskilstuna—Örebro » 81-2 
Tomteboda—Kapellskärs hamn » 84-5 
Penningby—Norrtälje » 9"9 
Norrtälje—Väddö » 28-5 
Knippboheden—Rättvik » 30·7 
Delen Älfdalen—Rot af Mora—Älfdalen—Rot... » 4-3 
Gäfle—Härnösand (Ostkustbanan) » 293'9 
Hölje—Olofström 1-067 1-9 
Ljungbyholm—Karlslunda 0-8 91 192 
Alsterbo—Asheda » 49'o 
Ringstorp—Slätbaken » 21·3 
Lidköping—Tun » 26-3 
Skara—Timmersdala » 25'9 
Mariestad—Gullspång » 41-7 
Deleu Svalnäs—Ösby af Kohagsviken—Ösby » 2-4 
Klintehamn—Snögrinda » 3·6 
Hafdhem—Burgsvik » 15-9 
Eringsboda—Elmeboda 0-6oo 18-Q 

Summa km. 894-2 

Spårvidd Längd 
m. kin. 

f) Delen Ulricehamn—Asarp af Ulricehamn—• 
Vartofta järnväg har uppgått i den under året 
öppnade normalspåriga Västra Centralbanan 0-8911) 28·6 

g) För nedaustående järnvägar har koncessionen förverkats: 

Spårvidd Längd 
m. km. 

Ystad—Genarp 1'435 39-9 
Skara—Mariestad2) 0'89i 48"i 
Landsbro—Fröderyd » 8j^ 

Summa km. 96-1 

1) Före ombyggnaden. 
2) Ny koncession har erhållits för Skara—Timmersdala, som utgör en 

del af sträckan Skara—Mariestad. 
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A. Vägarbeten. 

Södra distriktet. 

Kronobergs län. 

Omläggning af bygdevägen från häradsvägen vid Lam-
hults järnvägsstation till vägkorset vid Asa kyrka inom Norr-
vidinge härads väghållningsdistrikt: 

a) delen mellan Lamhults järnvägsstation och Grissjön. 
(6-43 km.) 
Arbetet var i hufvudsak färdigt. En del reparations- och 

justeringsarbeten erfordrades, liksom äfven rensning af diken, sär-
skildt i stenig och bergig mark, hvarjämte omläggning af ett 
par trummor, hvilka delvis »satt sig», var nödvändig. Makadami-
seringen var delvis otillräcklig. 

b) delen mellan Grissjön och Asa kyrka. 
(8-03 km.) 
Terrasseringen af vägbanan var utförd på en sträcka af 

omkring 6"5 km. och 16 trummor voro lagda, hvilka dock icke 
voro försedda med ordentliga vingmurar, hvarjämte för bron 
närmast Asa grunden och ett skift å hvardera vederlaget voro 
lagda. — Det utförda arbetet ansågs motsvara omkring 35 % 
af det hela. 

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

(2-40 km.) 
Några mindre justeringsarbeten erfordrades, omfattande 

dels bättre utfyllning på sidan af en bank, dels upprens
ning af en del diken samt bättre uppstyfning af handräcks-
stenarna på några ställen, dels äfven breddning af vägen på 
c:a 100 m. sträcka närmast Akvarn. 

Anläggning af väg från häradsvägen vid Hjortalid till 
Fridafors järnvägsstation i Almundsryds socken mom Kinne-
valds härads väghållningsdistrikt. 

(1·15 km.) 
Vägbanan var i det närmaste färdigterrasserad samt trum-

byggnaderna och kulverten fullbordade, men för skyddsräckena 
voro endast stenstöden uppsatta och makadamiseringen var blott 
till hälften verkställd. — Det utförda arbetet, rörande hvilket 
påpekades, att vägbanan skulle justeras, så att ej fastställda väg-
bredden underskredes, att dikena skulle upptagas till föreskrifria 
dimensioner samt att trummorna skulle förses med ordentliga 
vingmurar äfvensom med erforderliga in- och utlopp till desamma, 
uppskattades till omkring 80 % af det hela. 

Omläggning och förbättring af bygdevägen från Ossjö i 
Södra Ljunga socken till Hjälmaryd i Ljungby socken inom 
Sunnerbo härads väghållningsdistrikt. 

(5-9 3 km.) 
Terrasseringen af vägbanan var till allra största delen verk

ställd, dock erfordrades åtskilligt efterarbete med justering af 
vägbanan, innan hårdgöringen kunde ske. — Erforderliga trum
mor voro, förutom två, lagda. — Det utförda arbetet ansågs 
utgöra omkring 35 % af det hela. 

Väganläggning vid Braås järnvägsstation inom Uppvi-
dinge härads väghållningsdistrikt. 

(1-48 km.) 
Terrasseringen var verkställd på sammanlagdt omkring 900 

m. sträcka och två trummor voro lagda. — Arbetet var väl 
utfördt och gaf icke anledning till någon som helst anmärkning. 

Omläggning och förbättring af allmänna vägen från 
Groeryd i Hinneryds socken till anfartsvägen åt Byholma 
järnvägsstation i Sunnerbo härads väghållningsdistrikt: 

delen mellan Stora Groeryd och gränsen mot Annerstads 
socken vid Bänte. 

(8'2 3 km.) 
Renstakning hade verkställts, men i öfrigt hade intet egent

ligt arbete utförts. 

Kristianstads län. 

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

(8-2 4 km.) 
Arbetet var i det närmaste färdigt. Hvad som återstod att 

utföra utgjorde förstärkningen af bron öfver Mjöån samt maka
damiseringen. af vägbanan å några ställen om sammanlagdt 
omkring 500 m. längd, äfvensom någon efterjustering af hård
göringen samt putsning och upprensning af diken. 

Omläggning och förbättring af vägen mellan Mörkavad 
och Gaddaröd inom Degeberga och Hörröds socknar af Gärds 
härads väghållningsdistrikt. 

(4-3i km.) 
Terrasseringen var i sin helhet verkställd och erforderliga 

trummor voro lagda. — För skyddsräckena voro alla sten
stolparna uppsatta och slanorna till större delen pålagda. — 
Till vägbanans hårdgöriug användes makadam i stället för grus, 
som förslaget upptager, och hade densamma utförts till något 
mer än en 1/3 af sträckan. — Det återstående arbetet upp
skattades till omkring 10 % af det hela. 

Omläggning och förbättring af backar å allmänna lands
vägen mellan Simrishamn och Tjörnedala inom Järrestads 
härads väghållningsdistrikt. 

(1-12 km.) 
Terrasseringen af de tre vägsträckorna var i det närmaste 

färdig och samtliga trummor voro lagda. Därjämte var stödje-
muren vid Baskemölla skolhus flyttad, haudräckstenar uppsatta 
på en kortare sträcka samt ungefär ll3 af den erforderliga 
kvantiteten makadamsten slagen och färdig för utplanering. — 
Det utförda arbetet, som motsvarade omkring 40 % af det hela, 
gaf ej anledning till anmärkning. 

Malmöhus län. 

Utgräfning och förbättring af Bärsärka- och Eneborgs-
backama inom Herrestads härads väghållningsdistrikt. 

(resp. 310 och 230 m.) 
Arbetet var färdigt och hade i afsyningsbevis förordats till 

godkännande. 

Hallands län. 

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

a) delen Bökeberg—Mästocka. 
(5-9i km.) 
Arbetet var färdigt så när som på räckslanor å de redan 
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uppsatta stenstolparna samt makadamiseringen å omkring 300 
m. vid Mästocka. Rensning af en del diken erfordrades. — 
Omkring 95 % af arbetet å denna sträcka kunde anses färdiga. 

b) delen Mästocka—Knäreds sockengräns. 
(3-22 km.) 
Terrasseringen å denna sträcka var färdig med undantag 

af på en half km. närmast sockengränsen och på kortare delar 
vid trummorna och vid en bro, för hvilken senare grundlägg
ningen och en del murning var fullbordad. — Mot arbetet an
märktes, att bindare saknades i brons murverk. —• Det utförda 
arbetet å denna sträcka uppskattades till omkring 50 %. 

c) delen Knäreds sockengräns—Eslared. 
(4-33 km.) 
Endast obetydligt arbete var utfördt å denna sträcka. 

Förbättring af vägen från Enslöfs gamla färjställe till 
Enslöfs bro inom Halmstads härads väghållningsdistrikt och 
af vägen från samma bro förbi Aleds järnvägsstation till 
Alängsvägen inom Tönnersjö härads väghållningsdistrikt. 

(1'6 6 km.) 
Vägarbetet var, hvad terrasseringen beträffar, halffärdigt. 

— Mot utförda trummor och arbetet i öfrigt förekom icke någon 
anmärkning. 

Omläggning och förbättring af allmänna vägen mellan 
Vastad och Berte samt anläggning af väg mellan Hebergs 
banvaktstuga och Eftraby inom Årstads härads väghållnings
distrikt. 

(4-6 3 km.) 
Järninlägg å betonbron öfver Suseån å sträckan Heberg 

—Eftra måste anbringas i öfvereusstämmelse med ritningen 
å den i öfrigt lika bron å sträckan Vastad—Berte. — På sist
nämnda sträcka voro arbetena vid besiktningen ännu ej på
började. Å sträckan Heberg—Eftra voro däremot jordarbetena 
halffärdiga och utan anmärkning. 

Västra distriktet. 

Göteborgs och Bohus län. 

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

(6'4 5 km.) 
Ehuru inspektion af företaget under året icke ansetts er

forderlig, har inspektionsförrättaren förvissat sig om att väg
delen på ömse sidor om korsningen med Bohuslänska stats
banan vid Sams mejeri ännu kvarstod i samma ofullbordade 
skick som alltsedan är 1902, hvarjämte inspektionsförrättaren 
anmält att underhandlingarna mellan järnvägsstyrelsen och arbets-
direktionen om vägdelens fullbordande genom järnvägsstyrelsens 
försorg fortgått med det resultat, att styrelsen numera funne 
sig icke kunna undgå att verkställa byggnaden, mot åtnjutande 
af ett bidrag af arbetsdirektionen, motsvarande den i ursprung
liga planen beräknade kostnaden för den ännu obyggda väg
delen, om hvars verkställande arbetsdirektionens ordförande 
erhållit anmodan af inspektionsförrättaren. 

Anläggning af väg från Långesands lastplats å Båssö 
till Viks skjutsstation inom Tjärnö och Skee socknar: 

delen från Långesand till och öfver Valösundct. 
(3-0 7 km.) 

Båda landfästena å bron öfver Valösundet hade sedan förra 
besiktningen år 1905 sjunkit, det östra 8 cm. och det västra 4 
cm., hvarjämte afståndet mellan fästena under samma tid min
skats med 2's cm. Af förut af inspektionsförrättaren föreslagna 
arbeten hade endast utförts tillbakaflyttningen af östra land
fästets grusskift; brospannet var icke inspändt mellan fästena. 
—• Nya glidplattor borde anbringas på fästet under öfverbygg-
nadens fria lagerplattor och hållas smorda. — Vägen mellan 
bron och Långesand var i bästa skick. 

Omläggning af de på allmänna vägen mellan Strand-
norums och Ljungskile gästgifvargårdar befintliga backarna 
Sträfvaliden samt Korsgårds- och Gamlebergsliderna i Ödsmåls 
socken. 

(1'3 8 km.) 

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

Anläggning af väg från Bäckevik till Hunnebo öfver 
Sandbogen, Veijcrn, Långsvik., Rörvik, Backa och Odby samt 
från Hunnebo till allmänna vägen vid Börby med bivägar 
till Hunnebostrand och Ulebergs hamn inom Sotenäs härads 
väghållningsdistrikt: 

delen mellan Hunnebofjordens strand vid sektion 9J680 
och Börby. 

(5-16 km.) 

Arbetet var färdigt, hvadan afsyningsbevis skulle utfärdas, 
sedan räkenskaperna afslutats och företetts för granskning. 

Anläggning af väg från Norra Bratteröd till Utby inom 
Inlands Fräkne och Torpe härads väghållningsdistrikt: 

delen mellan Torp och Örsjön och tillhörande förbindelse-
väg med Aröd—Vassbovägen. 

(4-i9 km.) 
Den sistnämnda var färdigbruten, medan å hufvudvägen 

terrasseringsarbete pågick å en sträcka af ungefär 500 m. när
mast Torp. 

delen mellan höjden vid Hafås och Torp. 
(4'2 o km.) 
Denna del var nära färdigterrasserad och delvis grusad, 

hvarjämte samtliga trummor voro lagda. — Den höga banken 
midtför ofvannämnda förbindelseväg hade brutit igenom mark
ytan och sjunkit, därvid uppressande jordvallar på sidorna. 

Omläggning och förbättring af den närmast Toggestad 
samt af den mellan Molleröd och Oterslätt belägna delen af 
väg från Svancsund till Strömsholms skolhus. 

(7-19 km.) 

Väganläggningen vid Toggesta var färdig och öfriga väg-
delar terrasserade med undantag af 2-5 km. närmast Oterslätt. 
A de terrasserade delarna hade halfva grusmängden påförts och 
voro de vid besiktningstillfället fullt trafikabla. — Arbetet syntes 
vara utfördt med mycken omsorg. 

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

(6-7 0 km.) 
Vägen var fullbordad, och hade de vid förra årets besikt

ning anmärkta bristerna blifvit af hjälpta. Afsyningsbevis med 
tillstyrkan om godkännande skulle utfärdas, så snart räken
skaperna hunnit granskas. 

Omläggning af vägen från Kärna i Torsby socken till 
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Dämmer i Ytterby socken inom Inlands södra härads väg-
hållningsdistrikt. 

(6-26 km.) 
Från Dämmer västerut voro omkring 3,300 m. terrasserade, 

på ytterligare 700 m. var matjorden aftagen i väglinien och 
hade alla trummor blifvit lagda. — De uti fastställda förslaget 
upptagna två hvalf broarna med 2'o m. spännvidd hade utbytts 
mot enkla trummor om 2-o m. bredd och resp. 1-8 och 1·6 m. 
höjd, hvilket, då trummornas täckhallar voro grofva och goda, 
icke torde utgöra någon försämring af arbetsplanen. — Mot 
arbetets utförande anmärktes, att matjorden kvarlåg i vägbanan 
mellan Kuröd och Hvena, att i skogen vid Trädal voro några 
stora stubbar kvarsittande i vägdiket, att några trummor be-
höfde tätas bättre mellan täekhallarna, särskildt den stora trum
man 2-o Xl '8 m. vid St. Skar, där de yttre hallarna äfven borde 
hopkrampas samt att framför några trummor, där jorden var 
af lösare beskaffenhet, tarfvades stensättning af trumafloppets 
botten. 

Anläggning af allmän väg från Sibräcka till Djupvik 
inom Tjärns härads väghållningsdistrikt. 

(6·2 0 km.) 
Mellan Budalen och Kläppedalen voro 1,200 m. terrasserade 

samt förbi Bräcke ned till Djupvik 1,200 in. På deu senare 
sträckan voro två trummor lagda. Mot arbetet var ingenting 
att anmärka. 

Älfsborgs län. 

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

(5-6 0 km.) 
Vägen mellan Grimmareds kyrka och Stamnareds socken-' 

gräns var försatt i godt skick, men bivägen till Skällinge var 
fortfarande ofullbordad. Dels borde terrasseringen i bergskär-
niug omfatta äfven ballastmurarna, så att dessa ej som nu stode 
obetäckta, dels borde grusuingen öfverallt utföras på hela väg-
bredden. — Mycken dikesrensning m. m. återstod. 

Anläggning af väg från Ålfsereds sockengräns vid torpet 
Mokåsen till allmänna vägen vid Ellekulla stom i Elleknlla 
socken. 

(7-4 2 km.) 
Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 

snart räkenskaperna företetts och granskats. 
Anläggning af den inom Kinds härad belägna delen af 

väg mellan Holtsljunga och Öxabäcks kyrkor inom Kinds och 
Marks härads särskilda väghållningsdistrikt. 

(4-5 7 km.) 
Ungefär halfva vägsträckan hade bearbetats och fyra trum

mor lagts, däraf en med öppning l '6Xl -2 i stället för bro med 
3 m. spaun vid 2X700, hvilken ändring förordades till god
kännande, då öppningen med säkerhet var tillräcklig för största 
förekommande vattenmängd. — Grundgräfning pågick för bron 
Holtsjöån, hvilken skulle utföras med 4'5 m. öppning i stället 
för 3-5. 

Å delen inom Marks härad hade arbetet ej påbörjats. 
Omläggning och förbättring af vissa backar inom Väne 

härad. 
(4-14 km.) 

Samtliga backomläggningarna voro utan anmärkning full
bordade med undantag af omläggningen af backen vid Gärd
hem, hvilket arbete vägstyrelsen begärt få utgå ur arbetsplanen 
af vissa angifna skäl. — Så snart räkenskaperna för de o fri ga 
omläggningarna blifvit granskade, skulle afsyningsbevis med 
tillstyrkan om godkännande utfärdas för dessa. 

Omläggning af vägen mellan lhduds och Brunns gäst-
gifvargårdar i Tvärreds och Brunns socknar: 

a) delen Hidnä—Korsslätt. 
(4-oo km.) 
De vid förra årets besiktning anmärkta bristerna voro af-

hjälpta, och hade afsyningsbevis ined tillstyrkan om godkän
nande utfärdats. 

b) delen Korsslätt—Brunn. 
(8-30 km.) 
Med undantag af omkring 100 m. närmast Brunn var vägen 

färdigterrasserad. Alla behöfliga trummor voro lagda, och hade 
från Korsslätt räknadt på 4,400 m. sträcka påförts slagen sten 
till 2/3 af den bestämda mängden per meter väg. — Mot ar
betet, som var omsorgsfullt utfördt, gjordes ingen anmärkning. 

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

(2'2 5 km.) 
De vid förra årets besiktning anmärkta bristerna voro af-

hjälpta och vägen i öfrigt färdig. Afsyningsbevis med tillstyr
kan om godkännande skulle utfärdas, så snart räkenskaperna 
blifvit färdiga och granskade. 

Omläggning af Trängshultslidcn vid Hillarcds järnvägs
station inom Kinds härads väghållningsdistrikt. 

(1-38 km.) 
Arbetet var färdigt, och hade afsyningsbevis med tillstyr

kan om godkännande utfärdats. 
Anläggning af väg från Länghcm till allmänna lands

vägen mellan Jsarp och Nothagen vid Björdal inom Länghems 
och Månstads socknar af Kinds härads väghållningsdistrikt. 

(6É80 km.) 
Arbetet var fullbordadt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, 

så snart räkenskaperna blifvit granskade. 
Anläggning af väg från allmänna vägen vid Jlcdvägs-

borg till häradsvägen vid Börre skolhus inom Bedvägs härads 
väghållningsdistrikt. 

(5-8 5 km.) 
Vägen var färdigterrasserad, och hade alla behöfliga trum

mor blifvit lagda. Mot arbetets utförande var ingenting att 
anmärka. 

Omläggning och förbättring af allmänna vägen mellan 
Ollestads säteri i Hofs socken och hemmanet Upptorp i Ods 
socken af Gäsene härad. 

(3-39 km.) 
Omkrinsr 1,900 m. voro terrasserade mellan afvikelsen från 

gamla vägen vid Ljunga och Ods prästgård, äfvensom fem trum
mor lagda. Ingen anmärkning gjordes mot arbetets utförande. 

Värmlands län. 

Omlägginng af väg frän Kopparbergs länsgräns vid Gran
bergets by till landsvägen Älfdalen—Stället invid Vämäsmon 
inom Norra Ny socken: 

delen från Vämäsmon till Långviken. 
(9-19 km.) 
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Afsyningsbevis har utfärdats. 
delen Långviken—Kopparbergs länsgräns. 
(8-6 3 km.) 
Intet arbete har utförts. 
Omläggning af allmänna vägen från norska gränsen vid 

Medskogen till Bograngen inom Södra Finnskoga socken. 
(9-5 8 km.) 
Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas så 

snart räkenskaperna foretetts och granskats. 
Omläggning och förbättring af vägen mellan Larsbäcks-

torp och Ofverbyn i Hvitsands socken. 
(5'4 9 km.) 
Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas. 
Omläggning och förbättring af allmänna vägen mellan 

Snårberget inom Nyskoga och Bjurberget inom Södra Finn
skoga socken. 

(15-82 km.) 
Samtliga vägdelar voro terrasserade och vägen i sin helhet 

farbar. Kompletteringsarbeten pågingo med upprensning af 
diken, justering af vägbanan samt utförande af mera fyllning 
å myrbankar. På två sträckor fattades ännu räckverksstenar. 
— Dubbeltrumman vid Skallbäckskvarnen hade sjunkit på södra 
ändan och måste omläggas. — Grusning hade påbörjats på flera 
ställen. 

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

(1-37 km.) 
Båda vägomläggningarna voro fullbordade, och skulle af

syningsbevis utfärdas. 
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. 

( l - i i km.) 
Samtliga omläggningar voro färdigterrasserade och grusade, 

de tväune förstnämnda dock ej tillräckligt. 
Omläggning af vägen frän Gunnarskogs kyrka till Berga

torpet inom Gunnarskogs socken. 
(6-9 5 km.) 
Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 

snart räkenskaperna afslutats och granskats. 
Omläggning och förbättring af allmänna landsvägen längs 

Klarälfven: 
delen vid Anneryd och vid Backa inom Dalby socken. 
(2-36 km.) 
Arbetet var färdigt, och hade afsyningsbevis utfärdats. 
Omläggning af väg från Nordmarks häradsgräns vid Ask-

tjärnet till Adolfsfors inom Jösse härads väghållningsdistrikt: 
a) delen Asktjärnet—Grannerud. 
(4'4 9 km.) 
Arbetet var fullbordadt. 
b) delen Grannerud—Adolfsfors. 
(4-34 km.) 
Beträffande denna vägdel, hvilken i sin helhet var färdig-

terrasserad, anmärktes, att bombering i allmänhet saknades och 
borde sådan aubriugas före den förestående grusningen. — I 
anseende därtill att jordmånen öfvervägaude bestod af lera, 
delvis jäslera, samt att vägbankarna till följd af ringa neder

börd under året ännu ej satt sig, framhölls önskvärdheten af 
att gruset ej utbreddes förrän tidigast nästkommande sommar, 
sedan banvallen kunnat uppfyllas till föreskrifna mått. 

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

(2-8 8 km.) 
Företaget var fullbordadt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, 

sedan räkenskaperna foretetts och granskats. 
Omläggning af vägen mellan Skålerud och Karlanda 

kyrka i Holmedals och Karlanda socknar. 
(10-15 km.) 
Väganläggningen var fullbordad. I stället för dubbel-

trumma vid Karlandabäcken hade en bro om 4-2 m. spännvidd 
uppförts; bron var lagd på rustbädd och bestod öfverbyggnaden 
af 5 st. J-balkar med 26 cm. höjd samt körbana af dubbelt lag 
plank. Ändringen till bro hade vidtagits för underlättande af 
timmerflottning, som af ålder bedrifvits i denna bäck, och torde 
ändringen därför böra godkännas. — Grusningen hade utförts 
för hastigt, men torde vägbanan efter en vinters förlopp blifva 
hård. — Afsyningsbevis skulle utfärdas, så snart räkenskaperna 
blifvit granskade. 

Östra distriktet. 

Östergötlands län. 

Anläggning af dels den mellan Bösebo och lägenheten 
London belägna delen af väg från Bösebo till Bamfall, dels 
vaktstuga å färjstället vid Sundsudden å samma väg. 

(6-18 km.) 
Företaget var fullständigt utfördt, och hade afsyningsbevis 

utfärdats. 
Omläggning och förbättring af vägen mellan Brokind och 

Vårdsnäs kyrka inom Kinda härads norra väghållningsdistrikt. 
(2-6 2 km.) 
Omkring 1 km. af vägbanan var planerad äfvensom aflopps-

trummorna utförda på samma sträcka. 
Omläggning och förbättring af vägen från Fulmestad i 

Hägerstads socken till Drabo i Oppeby socken inom Kinda 
härads norra väghållningsdistrikt: 

a) delen mellan Björkfors och Bihällan. 
(6'05 km.) 
Arbetet var färdigt, och hade afsyningsbevis utfärdats. 
b) delen mellan Bihällan och Drabo. 
(4-7 9 km.) 
Terrasserings- och trumläggningsarbeten voro utförda på 

en längd af omkring 3-80 km. samt vägbanan delvis grusad. 
Anläggning af väg från Dalhems sockengräns vid Fager

dal förbi Björstorp till templet vid Adelsnäs: 
delen Norrby—Templet vid Adelsnäs. 
(5-9 3 km.) 
Arbetet var till största delen färdigt, och återstod endast 

grusning å en kortare sträcka af vägen. 
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.) 
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Arbetena med terrassering och trumbyggnad voro utförda 
på omkring 5/0 af hela vägsträckan. Af grusningsarbetena åter-
stodo omkring 50 %. 

Jönköpings län. 

Anläggning af väg mellan hemmanen Byas i Färgaryds 
socken och Holmen i Långaryds socken. 

(6-8 8 km.) 
Terrassering, trumläggning och landfästen till de två bro

arna voro utförda och grusningen till största delen fullbordad. 
Broarna hade emellertid ej levererats från verkstaden på grund 
af verkstadsstrejk. 

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

(8"39 km.) 
Terrasseringen var fullbordad och trummorna med undan

tag af 5 st. lagda. Omkring halfva sträckan var makadami-
serad. — Arbetet går påfallande sakta framåt, beroende på 
svårigheten att anskaffa arbetare invid pågående byggnad af 
västra centralbanan. 

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

(5-2o km.) 
Terrasseringen var fullbordad och trummorna lagda med 

undantag af 4 st. Makadamisering hade utförts å en sträcka 
af 2 km. — Det utförda arbetet motsvarade omkring 75 % af 
det hela. 

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 arbetet återstod endast utbredning af gruset å större 

delen af sträckan. 
Omläggning och förbättring af bygdevägen från Aggarps 

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

(3"55 km.) 
Af terrasseringen återstod endast en obetydlighet. Grus

ningen var utförd å omkring 2-s km. — Det utförda arbetet 
motsvarade omkring 00 % af det hela. 

Anläggning af väg mellan Tveta häradsgräns vid Bergs-
hidt, Öfver Breafall och Hulu till Vireda järnvägsstation 
inom Norra Vedbo härads väghållningsdistrikt. 

(6-9 3 km.) 
Halfva sträckan af vägen var terrasserad och voro trum

morna med ett par undantag lagda. Grusningen hade ej på
börjats. — Omkring l/3 af det hela var utfördt. 

Skaraborgs län. 

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

(f2-33 km.) 
Själfva vägarbetet var fullt färdigt, men bron öfver Halle

rudssund var ännu ej ombyggd, beroende på att Konungens 
Befallningshafvande meddelat förbud mot arbetet. ^Enligt upp
gift hade åtgärder vidtagits för att uppgöra förslag till järn
bro öfver sundet i stället för träbro enligt den fastställda 
planen. 

Omläggning och förbättring af vägen Torkelsryd—Svcd— 
Kvarnekulla, delen inom Brandstorps socken. 

(7-95 km.) 
Terrasseringen och trumläggningen voro fullbordade. Del

vis var äfven grusningen utförd. Landfästena till bron öfver 
Svedan voro under byggnad. — Omkring 75 % af arbetet var 
verkställdt. 

Anläggning af väg från Lindcryd i Norra Fägclås 
socken öfver Hökensås till Klämmesbo i Fröjcrcds socken 
inom Kåkinds härad samt Dimbo tingslags väghållnings-
distrikt. 

(6-4 6 km.) 
Endast uppsättning af en del handräcken samt komplet

tering af grusningen återstodo. 
Omläggning af de s. k. Stenstorps broar jämte tillstötande 

vägar inom Stenstorps socken och Gudhems härads väghåll
ning sdi strikt. 

(0'G5 km.) 
Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 

snart härför erforderliga handlingar inkommit. 
Omläggningar och förbättringar å landsvägen mellan 

Tidaholms köping och Varpalids köping inom Dimbo tings
lags väghållningsdistrikt. 

(5-85 km.) 
Terrasseringen var utförd å 40 % af sträckan och grus

ningen å 30 %. — Trummorna voro med få undantag lagda. — 
Det utförda arbetet uppskattades till '/3 af det hela. 

Mot arbetets utförande anmärktes endast, att vägen gjordes 
för litet kullrig. 

Omläggningar och förbättringar i backiga delar af all
männa vägarna inom Odensdkers och Svennebo socknar, Södra 
Vadsbo härads väghållningsdistrikt. 

(3'4 5 km.) 
Terrasseringen var i det närmaste fullbordad. — Det ut

förda arbetet motsvarade omkring 60 % af det hela. 
Omläggning af Piggeliden å vägen mellan Tidaholm och 

Klämmesbo i Dimbo tingslags väghållningsdistrikt. 
(0-8 7 km.) 
Arbetet var ej påbörjadt. 
Anläggning af väg från Falköping öfver Sikagården till 

Åsled inom Dimbo tingslags samt Frökinds härads och Olle-
bergs fjärdings af Vartofta härads tingslags särskilda väg
hållningsdistrikt och Falköpings stad: 

a) delen inom Falköpings stad och socken. 
(4-5 0 km.) 
Terrasseringen var utförd och trummorna lagda. På större 

delen af sträckan hade hårdgöring af vägen påbörjats med ut
läggning af kalkstensflisor. — Omkring 60 % af arbetet i sin 
helhet voro fullbordade. 

b) delen mellan Falköpings sockengräns' och Asled. 
(4-29 km.) 
Terrasseringen och trummorna voro utförda. Landfästena 

till de två broarna voro i det närmaste färdiga. — Det utförda 
arbetet uppskattades till omkring 45 % af det hela. 
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Mellersta distriktet. 

Stockholms län. 

Förbättring af vissa vägar inom Färentuna härad. 
(4.9 0 km.) 
Arbetena voro i det närmaste afslutade, men anmärktes 

ännu en del brister, särskildt å nedfarterna för vintervägarna 
vid Hillersjö ocb Säby. 

Anläggning af väg från Vätö sockengräns vid Ilsholmen 
til Utlunda inom Eoslagsbro socken. 

(3-5 9 km.) 
Fortfarande förefunuos en del fel i utförandet, i det att 

ett par lutningar voro väl branta och en del trummor — sär
skildt å vägens västra del — voro illa utförda. — Arbetet var 
färdigt till 90 % af det hela. 

Omläggning och förbättring af dels allmänna landsvägen 
mellan Östra Ryds sockengräns och llö sockengräns å sträckan 
mellan förstnämnda gräns och Iiåcksta samt vid Halls rå-
backe å gränsen mellan Össeby-Garns och Kårsta socknar, 
dels äfven bygdevägen mellan Karby och Vada by, äfvensom 
sänkning af de å förslnämnda landsväg befintliga backarna 
vid Lundby i Ångarns socken och vid Libby i Össeby-Garns 
socken. 

(3-5 5 km.) 
De vid föregående års inspektion anmärkta bristerna voro 

ännu icke afhjälpta, hvarförutom den höga banken å sträckan 
Karby—Vada satt sig något, så att påfyllning der erfordrades. 
— Det utförda arbetet uppskattades till 90 % af det hela. 

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

(5-3 6 km.) 
Arbetet var i det närmaste färdigt. Dock behöfde ett par 

lutningar nägot justeras ocb erfordrades räcke längs den djupa 
afloppsgrafven å Hemfosa gärde. 

Anläggning af väg från Blista i Sorunda socken till 
Ösmo järnvägsstation i Sotholms härads väghållningsdistrikt. 

(4'21 km.) 
Arbetet skulle enligt uppgift vara färdigt. Emellertid 

hade vid ett par större bankar sättningar framkallat något för 
starka lutningar och erfordrades sänkning af en trumma vid 
Lyngsta. — Inskränkning i arbetena vid stationen hade or
sakats däraf, att dels vägbron öfver banan och dels en kortare 
del af vägen utförts af Stockholm—Nynäs järnvägsaktiebolag. 

Anläggning af väg mellan Skeppsmyra och Stcrbsnäs i 
Vätö socken och väghållningsdistrikt. 

(0-93 km.) 
Arbetet var färdigt, och har afsyningsbevis utfärdats. 
Anläggning af väg mellan Oxhalsö och Sikmarö å Blidö 

inom Frötnna och Länna skeppslags väghållningsdistrikt. 
(7-4 2 km.) 
Af arbetet återstod endast sista grusniugen; å vissa delar 

af vägen var gruset alltför fint, å andra åter alltför bemängdt 
med stor sten. — En del sidodiken erfordrade rensning. — 
Det utförda arbetet uppskattades till omkring 80 % af det hela. 

Sänkning af de å allmänna landsvägen mellan Dande-
ryds kyrka och Frescati belägna backarna vid Berga, Mörby, 
Stocksund och Ålkistan. 

(2'oo km.) 
Arbetet var till större delen färdigt. — Räckenas stolpar 

hafva utförts af betou. — De höga bankarna fordrade delvis 
påfyllning för lutningarnas afhjälpande. 

Omläggning af bygdevägen mellan Tumba bruk och 
Kumla inom Svartlösa härads väghållningsdistrikt, delen 
Tumba prästgård—Tuna. 

(1.48 km.) 
Terrasseringen var till stor del färdig. — Det utförda ar

betet uppskattades till omkring 40 %. 
Förbättring och delvis omläggning af vägen mellan Stock

sund och Sveavägens anhaltstation vid Djursholm inom Dande-
ryds skeppslags väghållningsdistrikt. 

(2.40 km.) 
Terrasseriugen var nära färdig. — Arbete var verkställdt 

motsvarande 70 % af det hela. 

Uppsala län. 

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

(2-is km.) 
Arbetet var färdigt och kunde efter aflämnande af ordent

liga räkenskaper till godkännande förordas. 
Omläggning och förbättring af vägen mellan Enköping 

och Uppsala vid Hvarsta och Stolptorp i Fröjeslunda socken 
samt förbättring af vägen vid Långtora i Långtora socken 
af Lagunda härads väghållningsdistrikt. 

(2-2 6 km.) 
Endast Långtorabacken hade bearbetats och var densamma 

nära nog färdigterrasserad. — Arbetet var fullbordadt till om
kring 30 % af det hela. 

Södermanlands län. 

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

(1-34 km.) 
Bankarna sjönko fortfarande och fyllningsarbetet pågick. 
Anläggning af allmän väg från Flenslandsvägen till den 

beslutade västra utfartsvägen från Silinge järnvägsstation i 
Villåttinge härads väghållningsdistrikt. 

(1-14 km.) 
Arbetet skulle vara färdigt, men ett par lutningar behöfde 

korrigeras. 
Anläggning af väg från Bemmar såsvägen till Silinge 

järnvägsstation inom Oppunda och Villåttinge härads väg
hållningsdistrikt. 

(3-53 km.) 
Arbetet var anmäldt färdigt samt befanns vara väl utfördt 

i allmänhet, dock voro några lutningar för starka, särskildt den 
vid auslutningen till Remmarsåsvägen. 

Omläggning och förbättring af allmänna vägen mellan 
Aspö kyrka och Strängnäs sund inom Åkers och Selebo hä
raders väghållningsdistrikt. 

(2' 5 o km.) 
Arbetet var i allmänhet väl utfördt. Några smärre än

dringar i plan och profil, innefattande afsevärda förbättringar, 
förekommo. — Breshammarsbacken var alltför brant. 
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Örebro län. 

Omläggning och förbättring af vägen från Ingclsby järn
vägsstation till Ammeberg inom Sunåbo och Kumla härads 
särskilda väghållningsdistriM: 

a) delen inom Hammers socken. 
(0-8 2 km.) 

Arbetet var fullbordadt i enlighet med fastställd plan och 
kunde till godkännande förordas. 

b) delen inom Lerbäcks socken. 
(1-77 km.) 
Vägen var terrasserad till ungefär hälften. 

Västmanlands län. 

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

(9'99 km.) 

Företaget var anmäldt färdigt till afsyning. Emellertid 
voro en del stenstolpar illa uppställda samt två lutningar något 
för starka, hvarförutom en trumma skulle sänkas. 

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

a) delen mellan 3Iöklinta och gränsen mot Sala socken. 
(8'44 km.) 
Arbetet var fullbordadt, endast uppställningen af några 

stenstolpar var för svag. 
b) delen inom Sala socken. 
(7-10 km.) 

Vägen var i det närmaste färdigterrasserad och kunde an
ses färdig till hälften. 

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

a) delen inom Enåkers socken. 
(4-G6 km.) 

Viigen var färdigterrasserad, dock ej banken öfver Hallaren, 
hvilken bank kunde anses färdig till omkring 30 %. — An
märkning gjordes därå, att matjord förekom på flera ställen i 
vägbanan. 

b) delen inom Sala och Möklinta socken. 
(5-7i km.) 
Vägen var i det närmaste färdigterrasserad. — Hallarens 

sjösänkningsförening hade framställt kraf på ökade dimensioner 
af trummorna mellan Hallaren och Kolpelle, särskildt som i 
den tidigare fastställda arbetsplanen för Hallarens sänkning 
större dimensioner fastställts. I anledning häraf hade före-
skrifvits sådana ökningar med anpassande efter de redan ut
förda trummorna, hvarför arbetsstyrelsen hade för afsikt att 
göra framställning om motsvarande ökning i statsbidraget. 

Gottlands län. 

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

(3·5 4 km.) 

Ändring af den å vägen förekommande brons dimensioner 
till öfverensstämmelse med den fastställda planen" hade ännu 
icke verkställts; erinran hade meddelats om nödvändigheten af 
densammas omedelbara företagande. 

Nedre norra distriktet. 

Kopparbergs län. 

Omläggning af landsvägen från Ingels kvarn i Bättviks 
socken till och genonfjfinller åsens by i'Boda socken: 

a) delen mellan Ingels kvarn och Boda kyrka. 
(7-so km.) 

b) delen mellan Boda kyrka och Gitlleråsens'Jjy. 
(8-or> km.) 

A sistnämnda vägdel hade sedan sistlidet års inspektion 
— då terrasserings- och trumbyggnadsarbetena voro till det 
närmaste fullföljda — arbetet icke i vidare mån fortskridit än 
att en del diknings- och kompletteringsarbeten utförts samt 
handräcken blifvit uppsatta, hvarjämte framtrausport af grus 
under vintern påbörjats, men till följd af missgynnande snö-
och isförhållauden ej kunnat afslutats. — Vissa delar af väg-
liuieu tedde sig~i ett delvis till följd af slarfvig grusplanering 
synnerligen ojusteradt skick. 

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

a) delen mellan Grangärde kyrka och Fagerlid. 
(8-43 km.) 

Arbetet var fullbordadt i enlighet med fastställd^arbetsplan, 
förutom hvad angick de afvikelser i fråga om vattenbyggna
derna, hvilka omförmälts i föregående års inspektiousberättelser, 
hvadau afsyniugsbevis med tillstyrkan om arbetsföretagets god
kännande skulle utfärdas, sedan räkenskaperna hunnit afslutas 
och granskas. 

b) delen mellan Fagerlid och Barnens järnvägsstation. 
(7-53 km.) 

Vägarbetet var färdigt, och skulle afsyniugsbevis utfärdas, 
sedan räkenskaperna hunnit afslutas och granskas. 

Anläggning af allmänna bygdevägar till Nyhammars sta
tion inom Grangärde socken: 

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

(2'C4 km.) 

Arbetet befanns utfördt i enlighet med fastställd plan och 
däruti af Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen medgifveu ändring, 
hvadan afsyningsbevis kunde meddelas, så snart räkenskaperna 
hunnit afslutas och granskas. 

b) från allmänna vägen förbi Enebacken. 
(I-7 6 kin.) 

Intet arbete var nedlagdt å ifrågavarande företag. — Ko
nungens Befallningshafvaude har nämligen geuom utslag den 
28 februari 1906 befriat de väghållningsskyldige från skyldig
heten att bygga och underhålla nämnda väg. 

Omläggning och förbättring af vägen mellan Mora nya 
komministergård och Utmeland inom Mora tingslags väghåll
ningsdistriM. 

(l"ao km.) 
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Vägen var å sträckan km. 0—0-500 samt 1·020—l-ooo, 
motsvarande omkring 70 % af våglängden, till det allra när
maste färdigterrasserad och påförd makadam samt delvis jämväl 
pinmo eller finmakadam såsom bindämne. — Tre trummor voro 
lagda. — Fastställda planen hade följts förutom å liniedelen 
km. 1'020—l-42o (kyrkogatan), som utförts enligt hos Väg-
och Vattenbygguadsstyrelsen den 28 augusti 1906 sökt ändring 
i fråga om vägbredd, uormalsektion m. m. 

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

delen inom Malungs socken. 
(6-40 km.) 

Vägen befanns terrasserad till hela sin längd med undan
tag af att bankutfyllniug ännu ej verkställts å två särskilda 
ställen. — Bron öfver Grundrensälfven var färdigbyggd, likaså 
dubbeltrumman öfver Hultabäuken. Handräcken voro upp
satta till erforderlig längd med undantag för de ännu ej ut
fyllda bankarna. — Grus hade påförts å ungefär 2/3 af hela 
längden. 

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

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

Vägbyggnaden befanns väl underhållen. 
b) delen mellan Kinvallssjösätra rå och Iiörbäcksnäs bys 

område. 
(12-6 5 km.) 

Terrasseringen var påbörjad å fyra särskilda ställen och 
några få trummor lagda. 

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

a) delen Grönlands by—Västra Tranuskölen. 
(10-65_km.) 

De vid föregående års inspektion anmärkta brister voro nu 
af hjälpta; dock erfordrades ännu påföring af grus å ett par 
förut anmärkta ställen. —• Rörande den utförda byggnadens 
skiljande från tillfartsvägarna till bron öfver Väster Dalälfven 
hänvisades till föregående års inspektionsberättelse. 

b) delen mellan västra Tranuskölen och Sjörisån. 
(8-4 5 km.) 

Af den 8,450, ni. långa vägsträckan var i det närmaste 
halfva längden terrasserad. — Ungefär -/3 af samtliga trummor 
voro lagda; däremot var intet grus utkördt och inga hand
räcken uppförda. — För bron öfver Sotråugen voro landfästena 
murade och glacismurarna delvis lagda. 

Gäfleborgs län. 

Anläggning af väg från Valla färjsund i Färila socken 
genom Föne, Onsäng och Grophamra till Jiamsjölandsvägen 
vid Hedens by i Ljusdals socken: 

a) delen mellan Hedens by och bortre ändan af RamungssjÖn. 
(6'6o km.) 

Samtliga vid föregående inspektionstillfälle framställda an
märkningar hade föranledt rättelse; vägen var utlagd öfverallt 
till 4·o m. bredd, de jordfasta stenarna i vägbanan hade bort-
sprängts^till föreskrifvet djup ochjjusteriug af vägbanan m. m. 
hade verkställts. — Afsyningsbevis skulle utfärdas, så snart 
räkenskaperna afslutats och hunnit granskas. 

b) delen RamungssjÖn—Valla by. 
(8-4 7 km.) 
Äfven å denna vägdel hade mycket arbete nedlagts för 

att få vägen i fullgodt skick; vägbredden hade ökats, dikena 
rensats och fördjupats å föreskrifna ställen samt långbjälkarna 
å Fönebäcksbron utbytts mot nya af fullgodt virke. — Af
syningsbevis skulle utfärdas, så snart räkenskaperna afslutats 
och hunnit granskas. 

Anläggning af utfartsväg från Voxna station å Dala— 
Hälsinglands järnväg till allmänna landsvägen genom Voxna 
socken och Södra Hälsinglands västra tingslags väghållnings
distrikt. 

(1·2 6 km.) 
Företaget hade anmälts färdigt till afsyning. — Väg

sträckan norr om Dala—Hälsinglands järnvägs hufvudspår hade 
fullbordats på ett utmärkt sätt i hufvudsaklig öfverensstäm-
melse med fastställd plan, dock med till 5o ni. ökad krön
bredd, hvaremot den söder om nämnda spår inom järnvägens 
område belägna, 300 m. långa vägdelen lämnade mycket öfrigt 
att önska. Sålunda förefanns ned emot det kring Voxna stations
hus utschaktade planet en lutning skarpare än tillåten maximi-
lutning, 50 °/00, hvilket jämväl var händelsen vid nedgången 
till korsningen med hufvudspåret. — Erforderligt dike på vä
gens öfversida saknades delvis. Jordfasta stenar förekommo 
ymnigt i vägbanan. — Innan arbetet i dess helhet kunde till 
godkännande förordas, måste å vägdelen i fråga nedfarten till 
stationshusplanet nedbringas åtminstone till föreskrifven maximi-
lutning, lutningen ned mot hufvudspåret nedbringas till i fast
ställda planen angifven lutning, 27 %0, dike till fastställd sek
tion upptagas längs hela öfversidan samt förefintliga jordfasta 
stenar genom afsprängning nedbringas till ett djup af minst 
0'3 m. under balansplanet, hvarjämte grusningen måste kom
pletteras. 

Anläggning af väg från allmänna landsvägen mellan 
Sundsvall och Östersund till Olsbyggebron i Hassela socken 
inom Bergsjö tingslags väghållningsdistrikt: 

delen inom Gäfleborgs län. 
(1-76 km.) 
Terrasseringsarbetena voro fullbordade å 1,100 m. med 

undantag af dikningen. — Samtliga trummor utom en voro 
lagda. 

Omläggning af de s. k. Björk- och Storstensbackarna 
å vägen från Gnarps kyrka till Bergsjö inom Gnarps 
socken. 

(1-62 km.) 
Arbetet verkställdes på entreprenad. — Terrasserings-

arbetet var fullbordadt med undantag af 40 m. närmast bron 
samt slänterna i en 60 ni. lång skärning. — Trummorna voro 
lagda; en af dessa hade fyllts af utfluten jäslera, hvarför ar-
betsledaren erhållit tillsägelse om utgräfning samt anordnande 
af stenslänter vid trummans inlopp. — A brobyggnaden voro 
omkring 3/4 af stenarbetet utförda. — Arbetet har sedermera 
anmälts såsom varande fullbordadt. 
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Västernorrlands län. 

Väganläggning mellan ~Jimsele sockens kyrka i Väster
norrlands län och Hälla by i Asele socken af Västerbot
tens län: 

a) delen mellan J)stanbäck och Kullbäcksbron. 
(9-23 km.) 

Vägdelen hade anmälts färdig; till afsyning, men kunde ej 
till godkännande förordas förrän en del bankslänter komplet
terats och afputsats till fastställd lutning samt en mängd till 
vägbana otjänlig större sten borttagits. 

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

(8-6i km.) 

Vägdelen var anmäld;^ färdig till afsyning. — Innan ar
betet kunde förordas till godkännande borde emellertid följande 
åtgärder vidtagas. Bankslänterna vid km. 12·2 borde kom
pletteras och afputsas till fastställd lutning, slänten uppströms 
förses till högsta observerade vattenstånd med 0'3 m. tjock 
torfbeklädnad, spåntvägg anbringas vid trummans öfversida 
samt bankslänterna vid Kortingåns uppströmssida (km. 12-c) 
anordnas med torfbeklädnad på enahanda sätt som ofvan nämnts. 
Vid Isbäcksbron (km. 13-e) borde bankslänter och stenfyllnin-
garna intill brolandfästena kompletteras till föreskrifven lut
ning, hvarjämte bankkrönet borde kompletteras till full höjd 
invid landfästena. Vid km. 15-5 midtför Västanbäcks inägor 
borde komplettering äga rum af bankfyllningen å en myr, som 
undergått sättning. 

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

(3'8 6 km.) 
Jämväl denna vägdel var anmäld färdig till afsyning. Vid 

Kläppsjöbäcken (km. 20'4) måste de till landfästena anslutande 
glacismurarna ombyggas massiva från grunden. Bankar, som 
sjunkit betydligt, måste på båda sidor om bron uppfyllas till 
full höjd samt till högsta iakttagna vattenstånd beklädas åt 
älfsidan med 0-5 m. tjock väl ordnad samt omsorgsfullt grund
lagd stenbeklädnad, åt innersidan med 0'3 m. tjock torfbekläd
nad. — Vid en bank (km. 206) strax norr om Kläppsjöbäcken 
måste erforderliga felande handräcken anbringas. — Vid Gul-
bäcksbron (km. 21'3) borde bankslänterna intill brolandfästena 
kompletteras, hvilket jämväl erfordrades här och hvar å väg
delen i öfrigt. — På åtskilliga ställen å vägdelen borde ur 
farbanan sten af otjänlig storlek urkrattas. 

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

(5-2 3 km.) 
Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 

snart räkenskaperna afslutats och hunnit granskas. 
e) delen mellan västra gränsen af Gultjäls kronopark och 

gränsen mot Asele socken. 
(6-43 km.) 
Arbetet var fnllbordadt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, 

så snart räkenskaperna afslutats och hunnit granskas. 
Omläggning och förbättring af stora kustlandsvägen från 

Njurunda sockengräns genom Sköns och Timrå socknar till 
Vifsta by i sistnämnda socken: 

delen mellan Timråyockcngräns och Vifsta by. 
(4'44 km.) 

Af hela våglängden voro 3,870 m. i det närmaste färdig-
terrasserade, hvarjämte större delen af nämnda sträcka var på
förd makadam och delvis äfven grusad. — Samtliga trummor 
voro lagda. — Bron öfver Märlobäcken var fullbordad, därvid 
fastställda planens träbjälkar utbytts mot G st. T-balkar N. P. 2G. 

Anläggning af väg mellan Sands och Öhns byar samt 
genom Österås by till bron öfver Faxälfven vid Granväg 
inom Sollefteå tingslags väghållningsdistrikt. 

(3'3 6 km.) 
Vid väganlägguingen genom Sands och Öhns byar var 

terrassering utförd å större delen af sträckan. Till brobygg
naden var sten framforslad och grundläggniugsarbetet pågick. 
Emot det utförda arbetet erinrades allenast att vägen i den 
stora skärningen terrasserats med något för knapp krönbredd, 
i hvilket hänseende rättelse måste ske. — Vid väganläggningen 
genom Osterås by voro å skilda delar terrasseringsarbeten igång
satta, hvilka särskildt i den stora skärningen och banken vid ned
gången till Paxälfsbronfortskridit till ganska betydande omfattning. 

Beträffande det utförda arbetet erinrades, hurusom väg-
bredden vid de skarpaste kurvorna (om 30 ni. radie och där
under) borde i kurvornas midt ökas med 0T>, m., hvilken bredd
ning småningom borde utspetsas för att vid tangentpunkterna 
upphöra. 

Omläggning och förbättring af allmänna landsvägen inom 
Helgums och Edsele socknar norr om Faxälfven å delen förbi 
Kvarnhus- och Strenebackarna inom Ramsele tingslags väg
hållningsdistrikt. 

(4-3i km.) 
Terrasseringsarbetet var å skilda delar till sammanlagdt 

omkring -f3 af hela väglängden fnllbordadt och flertalet trum
mor lagda. 

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. 
(4-oo km.) 
Vägdelen b) var ännu ej påbörjad, på den grund att änd

ring af den fastställda planen ifrågasatts. Af samma anled
ning hade å vägdelen a) intet väsentligt arbete utförts sedan 
föregående års inspektion. 

Anläggning af väg från ångbåtsbryggan vid Gideå ulf i 
Björna socken till Gideå kyrka: 

a) delen mellan Björna sockengräns och gränsen mot 
Väster-Gidsjö. 

(6-o8 km.) 
Vägdelen anmäldes såsom färdigbyggd. Vid besiktningen 

förefanns ej annan auledning till anmärkning mot det utförda 
arbetet än att handräcken å en sträcka af omkring 70 m. saknades. 
Afsyningsbevis kunde ej utfärdas, förrän räkenskaperna afslutats 
och hunnit granskas. 

b) delen inom Väster-Gidsjö bys område. 
(6-14 km.) 
Flertalet trummor voro lagda, och terrasseringsarbetet var 

på flera ställen påbörjadt. — Väsentliga förändringar af den 
fastställda arbetsplauen hade blifvit vidtagna utan att tillstånd 
till desamma sökts eller erhållits. Så hade å en sträcka af om
kring 0,5 km. med synnerligen svåra terrängförhållanden vägen 
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förlagts i en från den fastställda planen betydligt afvikande 
sträckning, hvarjämte 3 trummor, som enligt samma plan skulle 
hafva dimensionerna 0"9 X 1'2 m. resp. 0-6 X 0-9 och 0-9 X 
1·2 m. utförts med endast Os X 0-5 ni. dimensioner. — Full
ständiga plan- och profilritningar samt jämförande kostnadsbe
räkning öfver den omlagda vägsträckan borde omedelbart upp
rättas samt tillstånd till ändring begäras bos Väg- och Vatten-
byggnadsstyrelsen. 

Anläggning af väg från allmänna landsvägen mellan 
Sundsvall och Östersund till Olsbyggebron i Hassela socken 
af Gäfleborgs län: 

delen mellan Stöde och norra gränsen af GålviJcs utgods 
område med undantag af brobyggnad öfver Ljunga älf. 

(5-7 2 km.) 
Terrasseriugen var fullbordad med undantag af tillfartsvä

garna till bron öfver Ljungan. Samtliga trummor voro utförda 
och likaledes landfästena till bron öfver Tanbyån. Den för 
öfverbyggnaden till denna bro fastställda träkonstruktionen skulle 
utbytas mot järnkonstruktion. — Grusning å den terrasserade 
delen af vägen var utförd. Handräcken hade ej uppsatts. 

Anläggning af väg mellan Arnäsvall och Svedje by i 
Amäs och Gideä socknar inom Arnäs tingslags väghållnings-
di strikt: 

delen mellan Eavesta och Klinge by. 
(5"97 km.) 
En del trummor voro under arbete, hvarjämte terrasseriugen 

påbörjats. 
Omläggning af vägen emellan Arnäs och Gideå sochiars 

kyrkor å sträckan mellan Arnäsvall och Brunnsnyland inom 
Arnäs tingslags väghållningsdistrikt. 

(6-5 6 km.) 
Terrasseringen hade påbörjats, och en del trummor voro 

under arbete. 

Jämtlands län. 

Omläggning af bygdevägen mellan Stugun och Ragunda 
äéls vid Stadsberget inom Stuguns socken dels vid Gevågs-
vågen inom Ragunda socken. 

(1-2 7 km.) 
Vid Stadsberget var hela sträckan terrasserad, gruset fram-

forsladt och påkördt vägbanan, ehuru någon ordnad grusplane
ring ännu ej försiggått, samt handräcken uppsatta, — De vid 
sistlidet års inspektion framställda erinringar beträffande i väg
banan kvarlämnade jordfasta stenar, banksläuternas alltför branta 
och oordnade beskaffenhet äfvensom felande förhöjning af väg
banans midt kvarstodo fortfarande. — Ytterligare anmärktes, 
dels att i berg dikesupprensning medelst sprängning flerstädes 
var af nöden till vinnande af ett orduadt vattenaflopp, dels att 
vägbanan måste sträcka sig ända ut emot räckenas inu erkänt, 
hvilket nu icke var händelsen, ity att flerestädes bankslänterna 
vidtogo innanför nämnda kant. — Hela terrasseringsarbetet 
tedde sig högeligen ojusteradt, och mycket arbete återstod in
nan vägen kunde till godkännande förordas. 

Vid Gevågsvågen var den stora trumman färdiglagd, det 
södra (östra) schaktet var fullständigt uttaget äfvensom »lifvet» 
vid det norra (västra), hvaremot doseringarna därsammastädes 
återstodo. — Stenfyllnings- och beklädnadsarbetena till skydd 
mot Indalsälfvens högvatteuyta återstodo jämväl. 

Anläggning af väg från Löfsjön å Follinge—Laxsjövägen 
till Gåxsjö sockens kyrka inom Lits och Hammerdals sär
skilda väghållningsdistrikt: 

a) den inom Hammerdalen belägna delen mellan byarna 
Ottsjön och Kakuåsen. 

( 9 i 4 km.) 
Arbetet var färdigt, oqh skulle afsyningsbevis utfärdas, så 

snart räkenskaperna afslutats och hunnit granskas. 
b) delen inom Gåxsjö bys område. 
(9-07 km.) 
Vägarbetet var fullbordadt i öfverensstämmelse med fast

ställd plan och af Väg- och Vattenbyggnadsstyrelseu godkänd änd-
ringsplan, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så snart räkenska
perna afslutats och hunnit granskas. 

Omläggning af den mellan Alsta och Grönvilcsbäcken be
lägna delen af väg mellan Alsta by i Näs socken och Brun-
flo järnvägsstation i Brunflo socken. 

(1'7o km) 
Vägarbetet var aumärkningsfritt utfördt till hela längden 

och i överensstämmelse med fastställd plan, dock var bron 
öfver Grönvilcsbäcken utbytt mot dubbeltrumma af sten, som 
förlagts något ofvanför det föreslagna brostället; då trumman 
ifråga var för afbördningen af vattnet fullt tillräcklig, kunde 
ändringen såsom fullt ändamålsenlig tillstyrkas till godkän
nande. — Afsyningsbevis skulle utfärdas, så snart räkenskaperna 
afslutats och hunnit granskas. 

Anläggning af väg mellan Frostvikens och Ströms kyrkor 
af Hammerdals tingslags väghållningsdistrikt: 

delen mellan Fågelbergets by och Sjuisåsen. 
(14-6 8 km.) 
Vägen befanns bruten till hela sin längd med undantag 

för en sträcka af 300 m. öfver den s. k. Lappmyren, där en
dast dikena å ömse sidor upptagits och dikesjorden förlagts i 
vägbanan; genom torrläggningen och trycket af nämnda fyll
ning har emellertid en rätt betydande sättning ägt rum, hvil-
ken gifvetvis komme att ökas, sedan nödig jordfyllning påförts. 
Förständigande har meddelats arbetsdirektionen att föranstalta 
om upprättande af borrningsprofiler öfver myren samt att upp
rätta plan och profil öfver en vidtagen ändring. — Halfva läng
den, ungefär 3,000 m. erforderliga handräcken voro uppsatta. 
— Endast 3 trummor voro ännu ej lagda. — 

Öfre norra distriktet. 

Västerbottens län. 

Anläggning af allmän väg frän Vilhelmina kyrka till 
Tresund i Vilhelmina socken : 

delen mellan Vilhelmina kyrka och Nästansjöän vid Sta-
bumäs. 

(13-2 7 km.) 
Vägen, som egentligen redan år 1904 afsynats såsom full

bordad, befanns i ett mycket godt skick med hård och jämn 
vägbana. — Enär tvistigheter uppstått inom kommunen med 
anledning af de långt mer än beräknadt förhöjda kostnaderna 
för vägbyggnaden, hade afslutning af räkenskaperna fördröjts, 
hvilket varit orsaken till att afsyningsbevis ännu icke kunnat 
utfärdas. 
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Anläggning af väg mellan Stensele kyrka och Långvatt
nets by: 

delen mellan Råströms fäbodvall och Norrberg. 
(5-3 5 km.) 
Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 

snart nödiga handlingar insändts. 

Väganläggning mellan Lycksele och Örträsks kyrkor: 

a) delen mellan Knaften och Öre älf. 
(6-oo km.) 
Vägen befanns färdigbyggd, och skulle afsyningsbevis ut

färdas, så snart nödiga handlingar inkommit. 

b) delen mellan Strömåkers by och kilometer 16. 
(5-oo km.) 
Vid vägdelens renstakning hafva förbättringar i såväl plan 

som profil ernåtts. I samband med arbetet å nu ifrågavarande 
fastställda vägplan utfördes äfven vägbyggnad å ytterligare 1'50 
km. sträcka fram till gränsen mellan Skarda bys ägor och 
kronoparken Örålandet, där den hittills omtvistade gränslinien 
mellan Lycksele och Örträsks socknar af en stor del intressenter 
beräknades komma att förläggas. — Af arbetet var omkring 
halfva terrasseringen verkställd och 29 af de slutliga 31 trum
morna utförda. 

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

a) delen inom Bygdeå socken. 
(6-6 3 km.) 

Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, sedan 
erforderliga ritningar och handlingar insändts. 

b) delen mellan Bygdsiljum och sockengränsen mot Bygdeå. 
(4-97 km.) 
Arbetet var till största delen färdigt och återstod endast 

öfverbyggnaden till bron öfver Rickleån, handräcken och dikes-
rensningar. 

Omläggning af vägen mellan Skellefteå och Bastuträsk: 
delen närmast Skellefteå. 
(5-26 km.) 
Fråga har uppstått om ändring i den fastställda planen, 

hvarför intet arbete utförts. 
Anläggning af väg mellan gästgifvaregården i UrsviJcen 

och allmänna landsvägen mellan Skellefteå stad och Ursviken 
i Skellefteå tingslags väghållningsdistrikt. 

(0-30 km.) 
Vägen var å 160 m. längd färdigbruten och delvis grusad. — 

Då emellertid tvistigheter uppstått angående rättigheten att 
bygga den del af vägen, som skulle blifva belägen å hamn
området, var vägdistriktet betänkt på att endast utföra en del 
af vägbyggnaden samt i samband därmed afstå från stats
anslaget. 

Anläggning af väg frän närheten af Spölands järnvägs
station i Vännäs socken till Ytterödå i Umeå socken inom 
Umeå tingslags väghållningsdistrikt: 

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

(3-7 9 km.) 
Å arbetet återstod endast halfva grusningen samt några 

mindre påfyllningar och efterjusteringar vid bankutfyllningar. 

b) delen mellan Vännfors bys södra gräns och Hammar
bäcken. 

(3-5 8 km.) 
Terrasseriugsarbeten och tru inbyggnader voro utförda, och 

återstod grusniug, handräcken och påfyllningar å ett par bankar. 

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. 
(0-6 6 km.) 
Arbetet var äunu icke påbörjadt i afvaktan på definitivt 

afgörande af ifrågasatt ändring i läget för den föreslagna nya 
bron öfver Ume älf. 

Anläggning af väg från Fredrika kyrka till Nedre Ny
land inom Fredrika sockens och Bjurholms tingslags väghåll-
ningsdistrikt: 

delen mellan Fredrika kyrka och gränsen för Viska bys 
område. 

(5-9 2 km.) 
80 % af terrasseringen voro utförda samt alla trummor 

utom två byggda. 

Anläggning af väg mellan Nyby i Nysätra socken och 
Öfverklinten i Bygdeå socken inom Nysätra tingslags väg
hållnings distrikt : 

delen mellan Flarkån och Söderbäck. 
(2-54 km.) 
Intet terrasseringsarbete hade påbörjats. 

Anläggning af väg från Finnfors vid allmänna landsvägen 
mellan Skellefteå och Bastuträsk till Skellefteå vid kustlands
vägen i Sunnanå med bilinie till Slcråmträsk inom Skel
lefteå tingslags väghållningsdistrikt: 

delen mellan Klutmark och Skellefteå. 
(8-5 0 km.) 
Halfva terrasseringen var verkställd och de flesta trum

morna byggda. 

Anläggning af väg från Hörnsjö järnvägsstation till Rö-
bäck: 

a) delen inom Umeå tingslags väghållningsäistrikt mellan 
Kasamark och Hössjöbäcken. 

(3-4 3 km.) 
Terrasserings-, trumm- och brobyggnadsarbetena voro full

bordade; efterjusteringsarbeten, handräcken och grusniug åter-
stodo. 

b) delen inom Nordmalings och Bjurholms tingslags väg
hållning sdistrikt mellan Hörnsjö järnvägsstation och gränsen 
mellan Hörnsjö och Gräsmyrs byar. 

(4-5 8 km.) 
3"40 km. sträcka var terrasserad samt alla trummor utom 

en voro byggda; intet arbete med handräcken och grusniug 
var ännu påbörjadt. 

Anläggning af allmän väg genom Gräsmyrs by i Nord
malings socken från slutpunkten af vägen Lefvar—Gräsmyr 
till vägen Hörnsjö järnvägsstation—Röbäck inom Nordmalings 
och Bjurholms tingslags väghållning sdistrikt. 

(4-6 4 km.) 
3-oo km. voro färdigterrasserade och i"oo km. delvis bruten. 

De flesta trummor voro byggda. A den enda förekommande 
brobyggnaden var rustbädden lagd samt grundskiftet och första 
koppskiftet murade. 
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Anläggning af vag från Norsjö kyrkoby till Kusfors an-
haltstation i Norsjö socken: 

delen mellan Kusfors och Bjurträsk. 
(15-6 5 km.) 
Sedan efter föregående års inspektion en del öfverflödigt 

grus å vägbanan blifvit bortfördt, och efter hvad det syntes 
med mycket godt resultat ersatt med en tunnt utbredd lerfyll-
ning, samt arbetet i öfrigt befunnits fullbordadt i nära öfver-
ensstämmelse med den fastställda planen, skulle afsyningsbevis 
i vederbörlig ordning utfärdas. 

Norrbottens län. 

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

a) delen mellan Nattavaara by och Nattavaara järnvägs
station. 

(5-i3 km.) 
Arbetet befanns i hufvudsak fullbordadt. Ett par mindre 

bristfälligbeter hade afhjälpts, och skulle afsyningsbevis utfär
das, så snart nödiga handlingar blifvit insända. 

b) delen mellan Lina älf vid Dokkas och Leipojärvi by. 
(5·5 5 km.) 
Samtliga trummor voro lagda samt 80 % af terrasserings-

arbetet hade verkställts. — Emot arbetet anmärktes, dels att 
försämring i plan utan förefintlig anledning gjorts vid renstak-
ningen, till hvilken ändring berättigande icke utverkats, dels 
ock att lutningar och sidodoceringar voro för branta å flera 
ställen, att dikena voro slarfvigt och otillräckligt upptagna och 
att jordfasta stenar å några ställen förekommo i vägbanan. 

Anläggning af väg från Sikfors till Arnemark i Piteå 
socken. 

(6-54 km.) 
Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, 

sedan de redan insända handlingarna kompletterats i angifvet 
hänseende. 

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

delen Pallakkajoki—Koivukylä. 
(14-31 km.) 
Af terrasseringsarbetet voro 70 % utförda och af grusningen 

60 %. Samtliga trummor voro byggda; bron öfver Palakkajoki 
var i det närmaste färdig, äfvensom landfästena till bron öfver 
Littiasjoki. — A delen närmast Pallakkajoki konstaterades den 
ändringen i den fastställda planen, att vägen dragits längre 
åt väster närmare byn, hvarvid profilen icke oväsentligt försäm
rats; vid den andra ändpunkten var likaledes det fastställda 
planläget frångånget, i det att den nybyggda vägen utmynnade 
vid Tornedalsvägen omkring 400 m. längre åt norr. — An
märkningar framställdes emot muruingsarbetena vid broarna, 
trummornas byggnadssätt, vägbanan, afdikningen samt före
kommande väggrindar, i hvilka hänseenden ändringar påkalla
des, innan afsyning kunde äga rum. 

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

delen Kuoka—Kalludden. 
(6'oo km.) 

Omkring 1,000 m. voro terrasserade, hvaraf likväl en kor
tare sträcka måste påfyllas till högre balanslinie. — Sedan 
numera, efter anvisning vid årsbesiktningen, vissa ändringar 
gjorts i den af arbetsledaren förut uppgjorda, i förra årets in
spektionsberättelse berörda ändringsplanen, komme densamma, 
så snart erforderlig granskning ägt rum, att underställas Väg-
och Vattenbyggnadsstyrelsens pröfning för eventuel fastställelse. 

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

a) delen närmast Paijerim. 
(5-00 km.) 
Arbetet var färdigt, och har afsyningsbevis utfärdats. 
b) delen mellan sektion 5/000 km. och Brännheden. 
(7-80 km.) 
3,500 m. voro terrasserade, hvarjämte 8 trummor och lika 

många stenrör samt en mindre bro med 2 m. spännvidd voro 
byggda. 

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

a) delen Pello by inom Öfver-Torneå socken—Pajala 
sockengräns. 

(14-4 9 km.) 
Vägen var färdig och grusad å den sydligaste, 2 km. långa 

sträckan fram till gästgifvaregården i Pello. Å den återstående 
sträckan voro omkring 50 % terrasserade och halfva antalet 
trummor byggda. 

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

(5-4 0 km.) 
Hela sträckan var terrasserad samt alla trummor utom 3 

byggda. Grusningen var till större delen verkställd, men inga hand
räcken hade ännu uppsatts. — Emot arbetet anmärktes, att ren-
stakningen var dåligt utförd, att afdikningen var ofullständig, enär 
dikena icke upptagits till nödig djuplek och betryggande sido
lutningar, att flera trummor måste omsorgsfullt repareras eller 
ombyggas, att sidoslänterna voro delvis för branta samt att 
stängsel med grindar uppsatts öfver vägbanan. 

Väganläggning Lill Pite—Nygård inom Älfsby sockens 
väghållningsdistrikt: 

a) delen mellan Tvärsel—Brännagränsen och Nygård. 
(8-3 5 km.) 
Terrasseringsarbetet var i hufvudsak färdigt, men återstod 

någon stensprängning, bankars påfyllning efter sättningar samt 
putsningsarbeten. — Alla trummor voro byggda, samtliga af 
sten. I stället för den uti den fastställda planen upptagna 
träbron med 3 m. spännvidd var uppförd 1·2 X 2 m. sten-
trumma. — Grusningen var ännu icke påbörjad. 

b) delen mellan Piteå sockengräns och Tvärsel—Bränn
gränsen. 

(7-36 km.) 
Omkring 20 % af terrasseringsarbetet voro utförda; IG 

trummor voro byggda. 

Anläggning af väg från Arjepluogs kyrka till hamnplats 
vid Hornafvan jämte uppfartsväg till prästgården i Arjepluogs 
sockens väghållningsdistrikt. 

(0-7 7 km.) 
Som den föreskrifna afjämningen af backarna till lutningar 

50 % v a r verkställd, kunde företaget till godkännande förordas. 



BESIKTNINGAR Å VÄGARBETEN. GODKÄNDA VÄGARBETEN. 27 

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

delen mellan Grundträskån och Eäktfors. 
(7-20 kin.) 
Företaget var anmäldt till afsyning, men då utförandet gaf 

anledning till en del anmärkningar, hade föreskrifvits kom
pletteringsarbeten, bestående däruti att vägen skulle rätas vid 
Kälfforsbrons norra ända, att trummornas ändstycken skulle 
förses med vingar eller koner af sprängd eller kilad sten, 
att räckstolparne sknlle säkrare kringkilas med sten, att vid 
bron öfver Kälfån, hvilkens grundmurar icke blifvit lagda 
tillräckligt djupt, vattenöppningen skulle, till skydd för grund
murarna mot utskärningar, såväl i botten som på sidorna för
ses med en tät glacisbeklädnad af sprängd eller kilad sten samt 
att grusmängden skulle ökas på en del ställen och större 
stenar bortkrattas från själfva körbanan. — Företaget var fär
digt till 90 a 95 %. 

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

a) delen Tore by—Höt järn. 
(4-9 7 km.) 
De till förbättring föreslagna delarna af vägen hade ännu 

ej utlagts till full bredd, hvaremot de omlagda sträckorna voro 
färdigterrasserade samt delvis försedda med räcken; bron öfver 
Fyrstmyrbäcken var uppförd och tillfartsvägarna i det närmaste 
ordnade. — 8 trummor voro färdiga samt de återstående 4 på
började. — Någon bindjord var ej påförd å vägen, ej heller 
hade någon grusning blifvit verkställd. — Endast några mindre 
erinringar mot trummornas utbottning och utförande i öfrigt 
samt mot vägens profilering gjordes. — Företaget var färdigt 

till yr 

b) delen mellan Hötjärn och Bian—Börjelsbygränsen. 
(7-7 7 km.) 
Å vägbygguaden voro 500 m. färdigterrasserade samt om

kring 1,100 m. påbörjade. Upptagande af vatteuaflopp från 
samt schaktning för en del trummor hade verkställts, hvarjämte 
utkilning af sten pågick. — Mot vägens utstakniug anmärktes, 
att kurvorna i allmänhet voro för skarpa och att några af dem 
voro omotiverade på de platser, där de lågo, samt mot själfva 
arbetena, att sidodikeua på en del ställen lågo för nära väg
banan. — Omkring ' / s af företaget var färdig. 

Följande med statsbidrag understödda vägarbeten hafva år 
1906 blifvit kontraktsenligt fullbordade och af styrelsen god
kända, nämligen: 
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B. Hamn- och brobyggnader samt vatten
kommunikationer. 

I. Hamnar. 

Södra distriktet. 

Under arbete. 

Hörviks hamn i Blekinge län. 

Sedan föregående års besiktning hade samtliga återstående 
kistor blifvit utsatta och stenfyllda, hvarför nu af arbetet åter-
stode öfverbyggnadens anbringande å vågbrytarens yttre, på 
kistor byggda del. Skadan å inre kajrnuren å 35 meters längd 
från pirhufvudet, hvilken skada anmärkts vid förra årets be
siktning, var ännu ej afhjälpt. 

Trelleborgs hamn. 

Muddringsarbetena för fördjupning af inseglingsrännan till 
6, 6'5 och 7'2 m. djup hade afsynats och bevis därom medde
lats. Vid östra sidan af hamnbassängen hade i yttre delen 
muddrats till 5 m. djup samt anbringats två kistor, hvilka skulle 
tjäna såsom tilläggsplats för Sassnitsliniens reservbåt. Upp-
muddriug af hamnens västra hälft till 6 m. djup fortgick oaf-
brntet med hamnens eget mudderverk, så att nu mera än hälften 
af västra hamnen hade ifrågavarande djup. 

Måå hamn i Malmöhus län. 

Hamnen var enligt förslaget uppmuddrad till 4 m. djup i 
dess yttre del och till 3 m. djup i inre delen, dock återstodo här 
och där längs kajer och stränder afsevärda mängder att upp-
muddra. Bålverken voro färdiga och syntes vara väl utförda. 
Innanför dem pågick arbetet med utläggning af normalspår 
från under ombyggnad varande järnvägen till Hälsingborg. 
Mot arbetets utförande förekom icke någon anmärkning. 

Vikhögs hamn i Malmöhus län. 

Hamnarbetena hade under året afsynats och bevis därom 
meddelats. 

Vikens hamn i Malmöhus län. 

Endast en mindre del af muddringen återstod att utföra. 
Omkring 90 % af arbetet i sin helhet kunde anses utförda, och 
förekom mot detsamma icke någon anmärkning. 

Barsebäcks hamn i Malmöhus län. 

Arbetena med uppmuddring af inre hamnen samt med bål
verken invid södra hamnarmen äfvensom för norra hamnarmens 
ombyggnad voro färdiga och utan anmärkning. Muddring på
gick uti hamninloppet, hvarjämte strandskoning enligt 1906 års 
plan var börjad vid hamnbryggans insida. Mot arbetets utfö
rande förekom ingen anmärkning; däremot framfördes klago
mål därom att hamnens yttre del var mycket orolig vid på-
landsvind och ansågs att åtgärder häremot borde vidtagas. Om
kring 80 % af det hela kunde anses fullbordade. 

Kyrkbackens hamn i Malmöhus län. 

Norra hamnarmen med sin parapet äfvensom förlängningen 
af densamma voro nästan färdiga, likaså muddringen, livaremot 
arbetet å södra hamnarmen ännu ej blifvit påbörjadt. Arbetet 
utfördes väl och utan anmärkning. Murverket i parapeten var 
solidt af granit i stora block från Sölvesborg. Af arbetet kunde 
omkring 3/4 anses färdigt. 

Lerhamns hamn i Malmöhus län. 

Arbetet med vågbrytarens förbättring var fullt färdigt i 
öfverensstämmelse med planen, men muddringsarbetet var ännu 
ej påbörjadt. 

Nyhamns hamn i Malmöhus län. 

Hamnarmen var repaverad och i godt skick, men mudd
ringen hade ej påbörjats. 

Lerbergets hamn i Malmöhus län. 

Muddringen inne i hamnen till 1·5 m. var afslutad och 
pågick arbetet med inseglingsrännans fördjupning till 1·8 m. 
Norra hamnarmens förlängning, 20 m., var färdig, likaså för
bättringsarbetena å den södra armen. Mot arbetet förekom 
icke någon anmärkning. 

Mölle hamn i Malmöhus län. 

Den inre sydöstra kajen var vid besiktningen fullt färdig. 
Af den sydvästra kajen på hamnarmens insida var en 20 ni. 
lång sträcka färdig, hvarjämte betonblocken i undervattendelen 
voro utlagda för ytterligare 25 m. Vågbrytarens bröstvärn 
var färdigt på 40 m. längd; släpstället var fullt ordnadt. Västra 
vågbrytaren var nästan färdig och en del murningsarbeteu utförda. 
Af muddringen i hamnen kunde 90% anses utförda och af arbetet 
i sin helhet omkring 65 %. Mot detsammas utförande före
kom icke någon anmärkning. Den yttre hamnen besvärades 
af för de små fiskebåtarna farligt vågsvall, hvarför det var ett 
önskemål att den inre hamnen iståndsattes för dem. 

Kåseberga hamn i Kristianstads län. 

Markområde skulle på hösten exproprieras. Muddringsar-
bete pågick, men hade ej fortskridit långt. Två gamla, tidi
gare i förlängningen af yttre vågbrytaren felaktigt utsatta 
kistor voro urlastade och införda i hamnen för att ånyo an
vändas. Den nya sandfåugaren vid inre vågbrytaren var fär
dig, men hade beklädnaden å densamma delvis skadats omedel
bart efter arbetets utförande, innan cementbruket hunnit binda till
räckligt. För yttre hamnarmens förlängning voro kistorna till
verkade och sten för deras fyllning framkörd. Ingen anmärk
ning förekom mot arbetet. 

Simrishamns hamn. 

Arbetet med bergsprängning till hamnens fördjupning hade 
pågått inom dammar sedan början af maj månad och hade om
kring 8,000 km. utsprängts, hvilket utgjorde omkring 11 % af 
hela sprängningen. Härigenom hade inloppet till fiskehamnen 
samt omkring hälften af bergmassan i denna blifvit uttagen. 
Likaså hade hälften af därvarande kajer uppmurats till en sam-
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manlagd längd af 165 m. Af muddringen i yttre delen af 
hamnen var hälften utförd. 

En fördjupning af fiskehamnsbassängen från 2 till 3 m. 
syntes önskvärd, då det vore att förutse, att motorbåtar snart 
skulle komma till användning äfven för fisket i Östersjön, 
hvilka båtar kräfde detta djup, och kunde eu fördjupning nu, 
innan vattnet påsläpptes, och i samband med pågående spräng
ning utföras väsentligt billigare äu senare. 

Vid besiktningstillfället kunde arbete, motsvarande 50,000 
kr. kostnad, anses utfördt. 

Bolmstads hamn i Kronobergs län. 

Enligt erhållna upplysningar lär hamnen redan strax efter 
det den färdigbyggts hafva förlorat hela sin betydelse. Anda
målet med densamma var nämligen att den skulle vara mot
tagningsstation och uppsamlingsplats, särskildt för trävaror, hvilka 
båtledes fraktades eller flottades dit å Bolmen från trakterna 
kring sjön och hvilka varor sedan landvägen vidare befordrades 
till statsbanan vid Vislanda. Sedan emellertid Vislanda—Bol-
mens järnväg tillkommit, förflyttades hela denna trafik å Bol
men till Bolmens järnvägsstation och den därstädes i samband 
med järnvägsanläggningen byggda hamnen, hvadan hamnen 
vid Bolmstad därefter blef öfverflödig och obegagnad. Hamnen 
är nu alldeles förfallen; något underhållsarbete lär aldrig hafva 
nedlagts på densamma. Under sådana förhållanden torde vidare 
inspektion från statens sida vara obehöflig. 

Fullbordade. 

Kungsbacka hamn. 

Djupet i hamnen och farleden mellan stadeu och fjorden 
var mycket jämt 2-2 a 2'3 m. och understeg ej på något un
dersökt ställe 2 m. Senaste muddringen utfördes år 1901 och 
medförde en kostnad af 8,000 kr. De bägge från början myc
ket enkelt byggda stenarmarna i fjorden voro nödtorftigt under
hållna, men hade på omkring 200 m. längd närmast sjön sjun
kit så, att deras krön nu låg något under vattenytan. Tra
fiken i hamnen var ringa. 

Varbergs hamn. 

Under de sista åren hade följande förbättringsarbeten 
blifvit utförda. Omkring 400 ton sjösten voro utfyllda på västra 
hamnpirens utsida, så att fyllningen nu öfverallt nådde medel-
vattenytan. Muddring hade utförts till 5-4 m. djup dels uti 
inseglingsrännan dels uti den nya östra hamnbassängeu, och 
skulle muddringen fortsättas, så att hela hamnen finge nämnda 
djup. 250 m. ny kaj invid 5M m. vattendjup blef färdig år 
1903, ocb var eu yta af omkring 2 hektar innanför denna kaj 
utfylld med mudder från hamnen samt planerad. Vid östra 
ändan af den nya kajen var anordnad eu mindre upphalnings-
bädd med spel för fiskebåtar med intill 2'i m. djupgående och 
10 tons storlek. En fiskhall och materialbod för hamnen hade 
uppförts å hamnplanet. Den nya kajen hade försetts med järn
vägsspår. Mot underhållet af vågbrytare och kajer förekom 
ingen anmärkning. 

Glommens hamn. 

Någon reparation eller fördjupning af hamnen efter dess 
under 1903 års julstorm lidna skador och skedda uppgrundning 

hade ej blifvit utförd och syntes ej heller kunna åstadkommas 
af fiskarebefolkningen utan statens kraftiga hjälp. Södra ar
mens yttre del var jämte pirhufvudet nedrasadt, likaså en del 
af västra vågbrytaren innanför pirhufvudet. Hamnens upp
grundning syntes hafva skett hufvudsakligen därigenom att vid 
det under stormen rådande ovanligt höga vattenståndet, en del 
af stranden längst inne i hamnbassängen utspolades i den
samma, och syntes någon fara för insandning i afsevärd mängd 
genom hamninloppet ej vara att befara. Djupet tilltog från 
den inre naturliga stranden mot inseglingsöppningen, så att det 
vid besiktningstillfället befanns vara i midten af hamnen 1'7 
m., i yttre delen 2·s ä 3 m., men i själfva inseglingsöppningen 
uågot mindre eller omkring 2-7 m., allt under medelvattenytan. 
Vid hamnen bodde omkring 60 fiskare med 12 däckade båtar, 
däraf 2 med motorer. 

Falkenbergs hamn. 

Hamnarmarna voro i godt stånd, men voro de pålrader, 
som stödde murverket, delvis nedruttnade. Muddring för ökande 
af djupet i hamnen och insegliugeu pågick och var djupet nu 
omkring 3·5 m. Under föregående och löpande år hade byggts 
en sandfångare i sydlig riktning från södra hamnarmens yttersta 
del med en längd af nära 340 m., eu höjd af 1'5 m. Öfver dag
ligt vatten och krönbredd af 2 m. 

Höganäs hamn. 

Hamnen skadades af 1902 års julstorm och undergick där
efter reparation och förbättring för en uppgifven kostnad af 
40,000 kr. I afseende å vågbrytarna var hamnen nu i fullgodt 
skick liksom de flesta kajerna, af hvilka dock några mindre af 
trä utförda sträckor erfordrade reparation, hvarjämte någon ce
menttillsats syntes lämplig för att göra de sedan länge under 
vatten använda ask blocken hårdare och mera motståndskraftiga. 
Den lilla fiskehamnsbassäugen både endast 0-9 å 1·5 m. djup 
och uppfyllde därför ej sitt ändamål, hvarför en fördjupning 
var önskvärd. 

Hälsingborgs hamn. 

Arbetena i hamnen sedan föregående besiktning hade be
stått i vanliga reparationsarbeten och smärre förändringar för 
att göra inloppen till norra och södra hamnarna bekvämare. 
1902 års stormskador botades under år 1903 för en kostnad af 
38,000 kr. Vidare hafva under de sista 3 åren pågått fyllnings
arbeten inom strandskoning söder om hamnen, hvarigenom stora 
upplagsplatser där erhållits invid en föreslagen ny stor hamn
bassäng. Djupen voro i inseglingsrännan 7-8 m., i central
hamnen och norra hamnen 7-2 m., i södra hamnen dels 5-7 
dels 4'5 m. i västra delen, hvarest en fördjupning till 7·2 m. 
hade påbörjats. I inre hamnen var djupet 4'2 m. Kajer och 
docka voro i godt skick, men hamnspåren erfordrade flerstädes 
förbättring och borde förses med ordentliga stoppbockar. 

Malmö hamn. 

Samtliga träkajer hade under de senaste 12 åren blifvit 
ombyggda och voro nu i fullgodt skick. Arbeten pågingo med 
förfärdigställande af en del kajer och vågbrytare i norra nya 
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delen af hamnen. Djupet i denna liksom i inseglingsrännan 
och yttre hamnen var 7-2 5 m. Under år 1900 hade uppsatts 
två Browns brokranar för kollossning. Dockan var i godt skick 
och tät; en mindre för lång tid tillbaka skedd sättning i mur-
verket vid dockans inre del hade ej märkbart ökats. 

Kiviks hamn i Kristianstads län. 

Någon åtgärd for hamnens iståndsättaude hade sedan före
gående års besiktning ej blifvit, vidtagen med undantag af att hamn
styrelsen i december 1905 hos Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen 
anhållit om upprättande af förslag till stormskadornas bättring. I 
föregående inspektionsberättelse gjorda uttalande om nödvändig
heten af hamnens reparation till hindrande af ytterligare förstörelse 
kvarstod således. 

HvitemÖlla hamn i Kristianstads län. 

Då hamnen häftade i en skuld å 10,000 kr., för hvilken 
styrelsens medlemmar ansvarade, utan att erhålla stöd af fiskare
befolkningen, kunde intet göras åt hamnens iståndsättande, i 
synnerhet som hamnens inkomster ej uppgingo till mera än 
100 å 200 kronor om året. Hamnen befann sig därför i full
ständigt samma skick, som vid besiktningen år 1905. Någon 
ytterligare uppgrundning kunde ej iakttagas. 

Sölvesborgs hamn. 

Kajerna hade under åren 1904 och 1905 blifnt tillökade 
med en 60 m. lång stenkaj för 5-4 m. djupgående fartyg, hvil
ken kaj hade byggts i förlängniugen af förut befintlig sträcka 
och i riktning mot sjön. Efter denna tillbyggnad fanns nu trä
kaj för 3 m. djupgående fartyg på en sträcka af 40 m. samt 
stenkaj med träskoning för 3 m. djupgående fartyg 55 ro.., för 
3-6 m. 27 m., för 5'4 m. 27 m, och för 5'4 m. djupgående 
fartyg 240 m. eller en sammanlagd kajlängd af 389 m. In
seglingsrännan var af sedd för 5M m. djupgående fartyg, och 
pågingo muddringar för dess rätning och breddning till 40 m. 
Omkring 2 km. söder ut från nuvarande kajer var närmare 
hafvet byggd en 90 m. lång kaj af trä vid 5-7 m. vattendjup, 
hvilken kaj var afsedd för vintertrafik, om is hindrade iulö-
pandet i inre hamnen. Vid skeppsdockan fanns omkring 135 
m. kaj. Hamnen underhölls i godt skick, men träkajerna er
fordrade reparation. 

Karlshamns hamn. 

Por underhållande och ökning af djupet i hamnen pågingo 
årligen muddringar och var djupet i större delen af hamnen 5 
m. samt vid yttre bryggan 6 m. Kajer och vågbrytare voro 
väl underhållna och i godt skick. Västra yttre hamnen skulle 
så småningom utbyggas med pirer efter en enhetlig plan, som 
äfven afsåg spårsystemets förbättring på västra stranden. 

Ronneby hamn. 

Kajer och bryggor voro i godt skick. Förslag till ham
nens utvidgning hade uppgjorts och syntes detsamma efter vissa 
ändringar vara lämpligt till utförande. Hamnens djup var i 

yttre delen 5-5 m., längre in 5 m. I farleden mellan Ronneby 
och Ronneby redd befanns djupet öfverstiga 2-4 m. med un
dantag af vid Säckarna och vid kajen i staden, där 2-1 och 2-o 
m. djup anträffades. 

Hanö hamn i Blekinge län. 

Hamnarmarna voro i godt skick, men fordrades påfyllning 
å deras utsida af sten, som lämpligen syntes böra tagas inne i 
hamnen, där utrymmet för ankriug på så sätt skulle förbättras. 
Den nära invid och midt för hamninloppet liggande stenen 
med endast 1·8 in. vattendjup borde snarast bortskafFas, såsom 
varande för trafiken farlig. 

Västra distriktet. 

Fullbordade. 

Göteborgs hamn. 

Årets arbeten hade, förutom nödigt underhåll af hamnens 
inrättningar och leder, afsett hufvudsakligast att öka den areal 
af hamnområdets yttre del, där vattendjupet var 7 m. under 
medelvattenytan. Härjämte hade påbörjats förarbeten för att ut
sträcka Masthuggskajen till Bläsan, en sträcka af 425 m., hvaraf 
kajen skulle utföras å 3G0 m. af granit å berggrund samt å 65 
m. såsom pålkaj med bäddning bakom. Två nya kranar om 5 
tons lyftkraft hade beställts. En ny under stadens byggnads-
kontor lydande afdelning för nybyggnader i hamnen hade in
rättats och af denna afdelning hade uppgjorts dels förslag till 
massgodshamn i Sannegårdsviken, hvilket af stadsfullmäktige 
antagits till utförande, dels förslag till centralhamn å Göta 
älfs norra strand, hvilket förslag underställts Kungl. Maj:ts 
pröfning. Dessutom hade upprättats förslag till fiskarhamn å 
älfvens södra strand och dockanläggning å den norra. Vid ar
betsplatsen för Bohuslänska statsbanans bro öfver älfven hade 
anordningar vidtagits för obehindradt uppehållande af älftrafiken. 

Åmåls hamn. 

Duc d'alher och bryggor hade sedan förra året undergått 
behöflig reparation. Å. vågbrytaren hade jämväl en del mur-
ket trävirke utbytts, dock erfordrades ytterligare, att öfre 
timmerskiftet äfvensom en del tvärband utbyttes mot friskt 
virke. Sfcenfyllningen behöfde dessutom ökas i timmerkistorna. 
Pejlingarna hade i hamnen blifvit verkställda och, då djupet i 
hamnen vid l. v. y. skall vara 9-o', erfordrades därför en upprens
ning af särskildt de inre delarna af hamnen. 

Östra distriktet. 

Under arbete. 

Sandvikens hamn på Öland. 

De arbeten, till hvilka auslag lämnades år 1898, hade 
aldrig slutafsynats af den anledning att, när arbetena Yoro nära 
färdiga, hamnen ramponerades af en svår storm. Den södra 
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hamnarmen skadades därvid icke och var fortfarande i godt 
stånd; den norra skadades däremot och hade ännu icke repare
rats. Djupet i hamnen, som skall utgöra 2-1 m., höll detta 
mätt utom invid norra våghrytaren. Fara förefanns dock till 
hamhassängens igengrundande, då vid svåra stormar sten vräktes 
in i bassängen öfver den norra vågbrytaren. Skala fanns uppsatt. 

Mörbylånga hamn. 

Stenbänken i hamnens sydvästra del var färdig och murad 
i cementbruk mot bank af utfylld sten. Den nya träbron å 
kajen vid hamnens västra sida var färdig liksom äfven den där
städes till vågskydd byggda stenbarrieren. Reparation af gamla 
träbron pågick. Enligt förslaget skulle rännan in till hamn-
bassängen uppmuddras till 45 m. bredd, men var muddring 
verkställd till en bredd af 65 m. I hamnens inre del pågick 
muddring och gjordes den äfven där i större omfång, än för
slaget upptog. Arbetet var väl och ordentligt utfördt. Vatten
ståndsskala fauns uppsatt. 

Färjestadens hamn. 

Stenbänken i hamnens östra del, som skulle tjäna som 
stöd för mudderutfyllniugen, så att denna ej rann ut, var på
börjad och färdig till 51 m. längd. Arbetet med den nya kaj-
byggnaden hade ej påbörjats, hvaremot reparation af den gamla 
ångbåtsbryggan var färdig på en sträcka af 11 m., hvarvid ej 
endast däcksplankorna utbytts enligt förslaget, utan äfven un
derbyggnaden, pålar och underslag reparerats-, den öfriga delen 
af ångbåtsbryggan kunde ej repareras, förrän den nya kajen 
var färdig och båtarna erhållit ny tilläggsplats. Muddringsar-
betet var ej påbörjadt. Vattenskala fanns ej uppsatt. 

Fullbordade. 

Linköpings hamn. 

Steukajerna voro väl underhållna, träbryggan vid den s. k. 
gamla hamnen nedom slussen var däremot i dåligt skick. En 
del smärre muddrings- och underhållsarbeten hade utförts sedan 
senaste inspektionen. På marinförvaltningens bekostnad har 
ett treskenigt hamnspår anlagts, hvilket skulle underhållas af 
hamnstyrelsen, som jämväl numera skulle ombesörja utsättning 
och intagning af prickar i hamnen. Vattenskala fanns inhug
gen i slussen vid Nykvarn. 

Vadstena hamn. 

Ångbåtsbryggan, som var byggd af trä framför en gammal 
stenkaj, befanns i dåligt skick; flera pålar voro skadade af röta 
och endast provisoriskt lagade. Likaså var vågbrytaren i stort 
behof af reparation. 

Invid ångbåtskajen befanns vattendjupet tillräckligt, men 
utanför hamninloppet erfordrades upprensning, liksom äfven i 
den s. k. vallgrafven. Vattenskala fanns ej. 

Hästholmens hamn. 

Anslag hade beviljats till hamnens reparation och utvidg
ning, men arbetena voro ännu icke påbörjade. 

Jönköpings hamn. 

Vattendjupet i yttre hamnen befanns vara det bestämda 
3-o m. öfver slusströskeln i Motala. Kajerna voro väl under
hållna. I inre hamnen har hamnkassan bidragit med halfva 
kostnaden till utläggning af den 560 m. långa Östra strand
gatan. Den västra kajen hade under åren 1900—1902 förlängts 
med 75 m. med kaj af sten på undergrund af pålar. Den yttre 
hamnen var trång och synnerligen obekväm, hvarför förslag 
uppgjorts till dess utvidgning. 

Visingborgs hamn. 

Hamnen bestod af tvenne utgående bryggor, af hvilka den 
norra, den större, mest användes. Vid dennas yttre ända hade 
ena hörnet af den under stenmuren liggande kistan skadats så 
svårt, att fara förelåg att detta hörn af hamnarmen helt och 
hållet kunde rasa, hvarför reparation var alldeles nödvändig. I 
murverket hade uppstått stora sprickor, som igensatts med ce
ment. År 1905 byggdes utanför den kortare södra hamnarmen 
genom enskild person en brygga för erhållande af bättre utrymme 
för gods; virke till denna brygga tillsläpptes kostnadsfritt af 
staten och anslag till arbetet lämnades af ångbåtsbolagen; 
bryggan hade emellertid redan satt sig, beroende på oriktigt 
byggnadssätt. 

Marieståäs hamn. 

Vid föregående års inspektion gjord anmärkning att skalan 
visade större djup i hamnen än som verkligen funnes, hade 
medfört rättelse. Muddring försiggick i inseglingsrännan och 
skulle fortsättas in i hamnen. Af den plauerade nya kajsträc
kan, omkring 210 m., hade endast omkring '/4 utförts, men 
till denna del jämte muddring och utfyllning hade tillgängliga 
medel åtgått, så att fråga var å bane att tillsvidare iuställa 
byggnaden af återstående delen af kajen. 

Mellersta distriktet. 

Under arbete. 

Rone hamn på Gottland. 

Lastbryggan var i det närmaste färdig samt muddring där
städes utförd. På redden pågick muddring. 

Klinte hamn på Gottland. 

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

Norrtälje hamn. 

Arbetet var ännu ej påbörjadt. 

Fullbordade. 

Trosa hamn. 

Vattenhöjden var 2-4 m., motsvarande 0'3 m. öfver det vid 
lägsta vattenstånd fastställda djupet. — Vid pejling befanns 
djupet tillräckligt utom i vissa delar af hamnbassängen, där dju
pet var 2·3 ni. 
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Oxelösunds hamn, 

Hamnen är försedd med stenkajer, vid hvilka djupet var: 
i hamnens nordvästra ända 2-4 m. och i hamnens längdriktning 
2'45—5 m., 6 m., 6 m., 7-42, 6 och 7-42 m. — En 125 m. lång 
kaj var under byggnad med ett djup af 7-42 m. — En lyft
kran, 3 kollossningsmaskiner samt åtskilliga ångkranar a 3 ton 
för malmlastning voro uppställda. — För hamnens underhåll 
hade anskaffats ett mudderverk, 6 pråmar, en elevator och en 
bogserbåt, hvarjämte en isbrytare inköpts. 

Askersunds hamn. 

Kajerna voro i godt skick. — Vattendjupet i hamnbassäii-
gen var 4 å 5 m. samt längs kajerna 3o m. på 4 m. afstånd 
från kajlinien. 

Västerås hamn. 

Vattenhöjdeu var 4-i9 m. å vattenskalan i Västerås, livars 
O-punkt är Oi3 m. lägre än Stockholms slusströskel. Vid pej
ling i hamnen befanns djupet längs ångbåtsbryggan från västra 
ändpunkten vara växlande mellan 3'8—4'9; därifrån till hamn
inloppet växlande mellan 'di—5-o och utanför inloppet 4-1—5-o, 
djupet i hamukanalen 3-4—4'4 samt slutligen längs yttersidorna 
af det plan, som söderifrån begränsade kanalen, 3i—4"i m. 

Visby hamn. 

Vattenhöjdeu var 0-2 ni. öfver m. v. y. — Vid pejling 
befanns djupet längs den inre hamnen från båtkajen räknadt 
vara, växlande mellan 3-6 5—5'3 m. till dess stenkajen slutar, 
hvarefter djupet längs träkajen var 3·5 och från denna längs 
den på västra sidan befintliga stenkajen 4'6—5'3 samt däri
från i inloppsrännan till yttersta pricken 5-4—7-6 m.— Vatten
djupet i yttre hamnen längs hamnarmen var 3-3—6-3 m., 
vid slipen 2'8 m. och vid badhuset 2-9 m. samt därifrån till 
inloppet 2-3—4'8 m. — Muddring pågick i inloppsrännan och 
pålar nedslogos längs hamnarmskajen för förstärkning af den
samma. 

Djupdya hamn på Gottland. 

Hamnskyddet består af två från land utgående armar, bil
dade af ordnad stenfyllning och konvergerande emot ett af 
två stenfyllda träkistor begräusadt inlopp. — Inloppskistorna 
behöfde lagas. — Djupet från m. v. y. räknadt var i inloppet 
1'7 va. och därifrån inåt i hamnens nridtlinie 1-6—0-6 m. 

Herta hamn på Gottland, 

Yttre delen af den norra hamnarmen, som är bildad af 
fristående kistor, hade blifvit ytterligare skadad. 7 kistor kvar-
stodo ännu. — Såväl yttre ändan af den södra hamnarmen som 
den inre ändan invid land var förstörd. — Mycket sand hade 
samlats i hamnen. — Vattendjupet i inloppet var l-i m. — 
Deu södra delen af hamnen, »Udden» kallad, var bättre bibe
hållen. — Vattendjupet i inloppet var 0-7 m. vid m. v. y. 

Tomteboda hamn på Gottland. 

Hamnskyddet utgöres af två från land ungefärligen i jämn
höjd med m. v. y. utgående stenfyllningar, afslutade med sten-

fyllda träkistor, hvaraf den ena var angripen af röta och be
höfde lagas. — Vattendjupet i hamnen var 0'6 m. vid m. v. y. 

Hus hamn på Gottland. 

Vattendjupet under m. v. y. var i inloppet 1 m. och där
ifrån längs iusegliugsrännau växlaude mellan (H—1·0 m. 

Nystrands hamn på Gottland. 

Vattendjupet under m. v. y. var i inloppet O'9 m. och där
ifrån i inseglingsrännan 0'7—0'85, längs norra hamnarmen 
0-5—Os samt längs södra hamnarmen 0-5—0'7 m. 

Följande med statsbidrag understödda hamnarbeten hafva 
under år 190G kontraktsenligt fullbordats och godkänts, näm
ligen : 

II. Broar. 

Södra distriktet. 

Under arbete. 

Anläggning af bro öfver Nissan vid Enslöf i Hallands län. 
Landfästen af granit på fast botten voro fullt färdiga och 

väl utförda. En del förstärkningar utöfver den fastställda pla
nen hade vid detaljritningarnas uppgörande blifvit vidtagna och 
voro dessa ändringar ändamålsenliga. — Mot arbetet förekom 
ej annan anmärkning än att kvarvarande rester af indämningar 
för arbetets utförande skulle borttagas, så att vattnets fria af-
lopp ej af dem hindrades. 

Anläggning af bro öfver Mörrums ä vid Ellcholm jämte 
tillfartsvägar i Blelänge län. 

Arbetet befanns färdigt och hade de vid föregående be
siktning gjorda anmärkningarna föranledt rättelse. Afsyniugs-
bevis skulle utfärdas, sedan räkenskaperna aflämuats och gran
skats. 

Iståndsättande och förstärkning af Lyckeby bro i Ble
kinge län. 

Arbetet befanns vara på ett omsorgsfullt sätt utfördt, och 
hade afsyningsbevis utfärdats. 

Fullbordade. 

Bro öfver Tornesundet i sjön Åsnen i Hallands län. 
Körbanan hade under året å samtliga brospannon blifvit 
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nylagd med 75 mm. bärplank och 62 mm. slitdäck förutom å 
svängbron, där till slitdäcket användts endast 37 mm. plank. 
Nytt räckverk hade jämväl uppsatts å bron, delvis äfven å väg-
bankarna. A delen inom Kinnevalds härad hade till träarbetet 
användts uteslutande ekvirke. — Järnet i svängbron hade del
vis ommålats. — Vid besiktningen anmärktes, att å de utfyllda 
partierna borde glacisen, som på några ställen kommit i oord
ning, repareras, att uppkilningsauordningen för svängbron borde 
justeras samt att skydd borde på lämpligt sätt anbringas för 
pålarna i påloken, hvilka i vattengången voro delvis illa med
farna genom åverkan af is m. m. 

Bro öfver Ringsjösundet i Malmöhus län. 
Allt trävirke i bron, förutom pålarna i påloken, hade un

der året förnyats med uteslutande ekvirke i hufvudsaklig öfver-
ensstämmelse med förutvarande konstruktion. Det utförda om
byggnadsarbetet var solidt och omsorgsfullt verkställdt. Å an-
farterna hade uppsatts nytt skyddsräck likaledes af ekvirke. — 
Besiktningen gaf icke anledning till annan erinran än att det 
syntes erforderligt, att pålokens pålar, hvilka visserligen voro 
fullt friska men i vattengången genom åverkan af is m. m. 
något afnötta, därstädes på lämpligt sätt skyddades, samt att 
å östra anfarten skyddsräckena å ömse sidor förlängdes till 
gamla stenbron. 

Bro öfver Rönne å {Tranarps hr o) i Kristianstads län. 
Vid senaste besiktningen år 1902 anmärktes, att järnöf-

verbygguaden var i hög grad rostig och tarfvade målning. Så
dan hade ock sedermera verkställts. Emellertid företedde öfver-
byggnaden nu ånyo rostfläckar i afsevärd grad, hvadan före-
skrefs att den borde grundligt skrapas och ommålas i samband 
med undersökning af nitförbanden, hvarjämte fogstrykning i 
landfästen och mellanpelare jämväl borde verkställas. 

Bro öfver Bonne å mellan LjunghyJied och Herrevads-
Idoster i Kristianstads län. 

Vid besiktningen gjordes en del anmärkningar rörande 
brons underhåll. Fogstrykningen i landfästena borde omses. 
Järnöfverbyggnaden behöfde rengöras fråu mossa m. m. samt, i 
samband med undersökningen af nitförbanden, grundligt 
skrapas och ommålas, hvarvid jämväl mellaurummet mellan 
undre ramstyckets vinkeljärn borde upprensas och fyllas med 
asfalt, kitt eller dylikt. Körbanans bärdäck borde noggrant 
undersökas och på af röta angripna ställen förnyas. 

Bro öfver Rönne ä vid Engelholm. 
Körbanan hade under året reparerats, hvarjämte målningen 

å järnöfverbyggnaden renoverats och i samband därmed nit-
ningen undersökts. — Norra anfarten till bron hade, i lik
het med hvad förut skett a den södra, satts med tuktad sten 
och å ömse sidor försetts med cementerade gångbanor. — Be
siktningen gaf icke anledning till någon erinran beträffande 
underhållet. 

Bro öfver Mörrums å vid Hofmansbygd i Blekinge län. 
De vid besiktningen år 1905 påpekade bristfälligheterna 

hade blifvit fullt nöjaktigt afhjälpta. Sålunda hade anordning
arna för vattenuppdämningen, dammluckorna med tillhörande 
stolpar och upphalningsvalsar, förnyats, hvarvid uteslutande ek
virke användts. Körbanan mellan broarna hade nygrusats och 
glacisen uppströms å vägbankarua tätats med skärf och mossa. 

Västra distriktet. 

Göteborgs och Bohus län. 

Fullbordade. 

Bro öfver Göta älf mellan Göteborg och Hisingen. 
Ar 1900 ommålades brons järnkonstruktion och åren 1903 

och 1905 omsågos duc d'alber och dragvägar. Hvarje år verk
ställdes utbyte af brons slitplank i mån af behof. — En för
nyad ommålning af järnöfverbyggnaden syntes nu åter vara 
behöflig liksom utbyte af en stor del slitplank. — Bron syn
tes nu vara både för smal och för vek för den stora, alltjämt 
förökade trafiken. 

Älfsborgs län. 

Fullbordade. 

Bro öfver Oreltilsälfven. 
Ny frisk plank var inlagd i stället för den gamla utslitna; 

järnbalkarna hade målats och arbetet med ommurning af den 
nedrasade glacismuren påbörjats. — Mot brons underhåll var 
för öfrigt ingenting att anmärka. 

Bro öfver Göta älf vid Trollhättan. 
År 1904 verkställdes undersökning, huruvida någon nit hade 

lossnat, men var så icke förhållandet. Samma år bättrades 
målningen å järnöfverbyggnaden och syntes denna nu vara till
fredsställande. Ar 1905 utbyttes slitplanken, som vid besikt
ningen befunnos i godt stånd. 

Anmärkning gjordes mot vägbanan närmast bron på Troll-
hättesidan, där densamma behöfde bomberas, så att befintliga 
hak mot broändan försvunne. Gallerverksbockarnas murplintar 
måste rensas från gräs i fogarna samt dessa fogar cementeras. 
Samma var förhållandet med västra landfästets pall och, bröst
mur, som äfven erfordrade rengöring från gräs och jord samt 
cementering, så att ej vattnet kunde nedtränga i murverket. 
Räcket närmast västra landfästet behöfde lagas. 

Värmlands län. 

Under arbete. 

Bro öfver Norsesundet i Ny sochen. 
Landfästena, hvilka båda nedförts till fast berggrund i 

stället för att läggas på pålrust, voro i det närmaste färdig-
murade. Vid besiktningen föreskrefs, att, beträffande det norra 
landfästet, två bindare skulle inläggas i skiftet närmast under 
pallskiftet. 

Fullbordade. 

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

Nödig ombyggnad af duc d'alben och gångleden hade ännu 
ej utförts. Virke härtill var dock anskaffadt. — I öfrigt var 
mot brons underhåll intet att erinra. 

Bro öfver Kölaälfven. 
Bron underhölls utan anmärkning. Landfästena, hvarå sätt

ningar förekommit under åren närmast efter byggandet, syntes 
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nu vara i relativ lwila. Öfre regeln satb i spänn mellan grus
skiften och föreskrefs därför, att nödigt expansionsrum skulle 
beredas. 

Bro öfver Vrångsälfven. 
Samtliga pallstenar voro lösa, synbarligen utdragna genom 

reglarnas rörelser. Cementering af landfästenas fogar syntes 
erforderlig, liksom utbyte af slitplank i körbanan. 

Östra distriktet. 

Under arbete. 

Bro öfver Emåns vattendrag vid Elanlceström, den s. h. 
Blarilcébro i Kalmar'län. 

Arbetet var färdigt, och afsyningsbevis liade utfärdats. 
Ombyggnad af landsvägsbron öfver Svartån vid Spångs-

holm i Östergötlands län. 
Arbetet var ej påbörjadt. 
Ombyggnad af den s. Ti. Björnabron öfver Lidan å all

männa landsvägen mellan Onsjö och Älgutstorps gästgifvare-
gårdar i Skaraborgs län. 

Arbetet hade ej påbörjats, beroende på att en del intres
senter önskade ändring i det för bron fastställda läget. 

Mellersta distriktet. 

Under arbete. 

Brobyggnad öfver Ängsösnndet i Mälaren, Västman
lands län. 

All sten för brobyggnaden var uttagen, hvilket kunde an
ses motsvara 25 % af det hela. — Tillfartsvägarna, som ut
gjorde ett särskildt företag, voro äfven under arbete. 

Fullbordade. 

Bro öfver Sagaån vid Östanbro. 
Bron var i rätt godt skick; träräckena å landfästena borde 

snarast förnyas. 

Bro öfver Stora och Lilla Hammarsunden i Vättern. 
Vid besiktningen anmärktes, att vid bron öfver lilla sun

det spärrhjulet var sönder, en träkista skadad, målningen då
lig och skrymslena i järnkonstruktionen fyllda med jord, hvari 
mossa växte samt att vid bron öfver stora sundet slitplauken 
var dålig, spelet ej stadigt och murverket delvis svagt, hvar-
jämte påpekades behofvet att anbringa bommar öfver vägen till 
skydd för vägfarande vid broarnas öppnande. 

Bro öfver Arboga å vid Kungsör (Drottning Sofias bro). 
Bron borde ommålas; i öfrigt var den i godt stånd. 
Bro öfver Fyris-ån i Uppsala (Prins Carls bro). 
Bron borde ommålas efter en noggrann renskrapning och 

granskning. 

Bro öfver Tappström i Stockholms län. 
De föregående år anmärkta bristerna voro nu i hufvudsak af-

hjälpta, men broräcket var ännu delvis alltför dåligt.—Vidare 
hade dels ena stenpelaren blifvit påkörd af en sandpråm och 
därigenom förskjutits, hvilket dock ej syntes medföra någon 
olägenhet, dels ock några duc d'alber med afvisare skadats ge
nom påkörning, hvarigenom tydligen framträdde behofvet af 
en fullständig reparation-af dessa. 

Drottningholmsbroarna. 
Vid Drottningholmsbrou hade murverket rasat och västra 

uppfarten var alltför brant vid lågt vattenstånd, hvarför den 
borde göras längre; för tillfället var den påbyggd med ett 
extra däck för lutningens minskande. — Vid Nockeby bro voro 
ångbåtsbrygga, duc d'alber och ledbommar mycket dåliga samt 
rullbrons bäddbjälkar delvis ruttnade. — Å samtliga broar tarf-
vades tidigare och grundligare plankutbyte. 

Bron öfver sjön Båfven i Södermanlands län. 
Spärrhjulet var sönder och målningen bristfällig. 

Bron öfver Mcllansundct i Västmanlands län. 
Bron var i godt stånd med undantag dels för en del af 

målningen, som borde förnyas, dels ock för stenstolparna å 
ömse sidor om bron, hvilka erfordrade en stadigare uppställning. 

Nedre norra distriktet. 

Under arbete. 

Anläggning af bro öfver Ljusnan vid Svcg i Jämtlands 
län. 

Enligt hvad vid inspektionstillfället uppgafs har arbets-
direktionen hos Kungl. Maj:t anhållit om tillstånd att få ut
föra bron såsom kombinerad landsvägs- och järnvägsbro för 
den under byggnad varande Orsa—Härjeådalens järnvägsbygg
nad samt med anhållan om anstånd med kontraktets under-
skrifvande intill dess denna ansökning af Kungl. Maj:t afgjorts. 
— A södra landfästet var grundgräfningen verkställd och på
gick för södra pelaren muddring i och för bottnens afjämnande, 
hvarjämte för norra pelaren grundgräfningen var verkställd och 
pelaren uppmurad öfver 1. v. y. samt norra landfästet uppmu-
radt till och med pallskiftet. 

Anläggning af bro öfver Ljunga älf i närheten af Eriks-
lunds järnvägsstation. 

Stenarbetet för landfästena var fullbordadt i överensstäm
melse med den fastställda arbetsplanen. 

Fullbordade. 

Bro öfver Indalsälfven vid Bergsforsen i Västernorr
lands län. 

Stenarbetet syntes öfverallt orubbadt och väl bibehållet. 
— Anledning till anmärkning emot öfverbyggnadens underhåll 
förekom ej. Till följd af dennas relativt svaga konstruktion 
och i synnerhet af otillräckligt antal toppdiagonalförbiudningar 
hade emellertid densamma befunnits vid befarande med tunga 
lass och med hastigare rörelsetakt vibrera i så oangenäm grad 
att brons befarande med fordon hastigare än i gående blifvit 
af Konungens Befallningshafvande vid stadgadt vite förbjudet. 

Bro öfver Indalsälfven vid Käfstanackcn i Indals socken 
af Västernorrlands län. 

Steuarbetet befanns i orubbadt skick. Nästan allt virke i 
båda plankdäcken och broräckena hade ersatts med nytt sådant. 
— Omedelbart före inspektionen hade tjärstrykning fullbordats 
å hela öfverbyggnaden, hvilkeu syntes befinna sig i godt skick. 
— Anledning till anmärkning mot underhållet förekom ej. 

Bro öfver Faxälfven vid Granvåg i Sollefteå socken af 
Västernorrlands län. 

Stenarbetet hade bibehållit sig oförändradt med undantag 
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allenast däraf alt vid södra landfästets uppströmssida den fästet 
omslutande glacismurens öfversta parti var något rampoueradt 
och således kräfde reparation. — Vid norra landfästet borde 
vinkeljärnsbarriärema bättre fastskrufvas och fastsättningen af 
dessas förankringsbultar öfverses. Öfverbyggnaden borde på 
nytt oljestrykas. 

Bro öfver Vikesnndet i Holms socken af Västernorrlands 
lån. 

Öfverbyggnaden befanns i fullgodt skick. Äfven pålarna 
syntes oskadade, ehuru spår af isens angrepp voro märkbara. 
— Brobyggnaden torde framdeles ej böra undergå några större 
reparationsarbeten, utan så snart pålarna blifvit utslitna ersät
tas med en konstruktion af stenpelare och längre spann. 

Bro öfver Fjällsjö älf vid Nordantjäl i Ramsele socken 
af Västernorrlands län. 

Pelare och öfverbyggnad befunnos i oskadadt skick och 
samtliga lager i god ordning. — Målningen å den nitade kon
struktionen företedde åtskilliga bristfälligheter och torde böra 
inom den närmaste tiden förnyas. 

Bro öfver Indalsälfven vid Söre i Lits socken af Jämt
lands län. 

Öfverbyggnaden hade undergått målning för omkring fem 
år sedan, och erfordrades ej under de närmaste åren. Plankba-
nans undre lager, som tätlagts, var delvis uppruttet och måste 
utbytas. — Anledning till anmärkning i öfrigt förekom ej. 

Landsvägsbro mellan Östersunds stad och Frösön i Jämt
lands län. 

Öfverbyggnaden ommålades år 1905; plankbanan var där
emot i tämligen dåligt skick. 

Bro öfver Indalsälfven vid Stuguforsen i Jämtlands län. 
Öfverbyggnaden erfordrade skrapning och målning. — A 

södra pelaren hade en sten till höger i spetsen rubbats något 
under pågående flottning. — Anledning till anmärkning i öf
rigt förekom ej. 

Bro öfver Indalsälfven vid Hammarsforsen i Bagunda 
socken af Jämtlands län. 

Öfverbyggnaden hade under året undergått skrapning och 
målning. — Plankbanan torde ännu ej erfordra omläggning. 
— Norra pelaren hade i sin framskjutande nedre del något rub
bats, i det att det nedersta skiftet enligt uppgift förskjutits nära 
3 dm. och sättning i främre pelardelen i öfrigt däraf uppkom
mit; någon sättning i själfva pelarkroppen, som hvilade å fast 
berg, har ej förekommit. Reparation hade å den skadade de
len verkställts, hvarvid för större styrkas erhållande 6 grofva, 
längsgåeude järnskenor inmurats i den framskjutande pelardelen. 

Bro öfver Ljusneälfven vid Linsell i Svegs socken af 
Jämtlands län. 

Öfverbyggnaden erfordrade skrapning och målning. — An
ledning till anmärkning i öfrigt förekom ej. 

Öfre norra distriktet. 

Under arbete. 

Anläggning af bro öfver Lina älf vid Dokkas i Gelli-
vare socken af Norrbottens län. 

Bron var färdigbyggd, och skulle afsyningsbevis utfärdas, 
så snart afsyningshandlingarna inkommit. 

Fullbordade. 

Bro öfver Umeå älf vid Umeå i Västerbottens län. 
Bron befanns i godt stånd. Ny brobana af trä inlades år 

1904. — A barriären, som visat sig icke tillräckligt skyddande, 
erfordrades tillökning af ännu ett par längsgåeude horisontaljärn. 

Bro öfver Umeå älf mellan Sörfors och Brännlands byar 
i Västerbottens län. 

Bron befanns uti ett synnerligen dåligt och för trafiksäker
heten farligt skick. — Hängverkssträfvorna voro delvis starkt 
angripna af röta, och förmärktes tydliga nedsänkningar i bägge 
spännen. — Det södra landfästets och pelarens murverk före
tedde likaledes bristfälligheter, enär dels vissa förskjutningar i 
massorna kunde förmärkas, dels äfven flera stenar lossnat och 
ett par helt och hållet utramlat. — Förslag till byggande af 
en ny bro i omedelbar närhet af den nuvarande förelåg. 

Bro öfver Vindelälfven vid Vännäs i Västerbottens län. 
Bron är i sin helhet nybyggd år 1904 i hufvudsaklig lik

het med den ursprungliga bron, ehuru med något gröfre dimen
sioner. — Bron befanns därför i fullgodt skick. 

Bro öfver Öre älf vid Agnas i Bjurholms socken af Väster
bottens län. 

Späunsträfvorna voro betydligt angripna af röta, hvilket 
äfven var förhållandet med broräcket, under det att trävirket i 
öfrigt syntes vara i godt stånd. 

Bro öfver Vindelälfven vid Ekorrsele by i Begerfors socken 
af Västerbottens län. 

A västra landfästet hade uppstått en del fogsprickor, hvar-
•jämte några stenar förskjutit sig, hvarför landfästet måste repa
reras och förstärkas. 

Bro öfver Umeå älf vid Korpberget (Lycksele kyrkoby) 
i Västerbottens län. 

Mot stenarbetet kunde ingen annan anmärkning göras än 
att nordvästra stenkonen måste delvis omläggas. — Beträffande 
öfverbyggnaden behöfde en del spännsträfvor och öfverslag, så
som skarfvade eller förruttnade, utbytas mot nya oskarfvade 
delar, reglarna uppkilas och målas, slitbanan omläggas, hand
räckena å bankarna omsättas och repareras, och öfverbygg-
nadens underliggande delar tjärstrykas och rödfärgas. För öfrigt 
borde hela öfverbyggnaden vid en kommande reparation nog
grant undersökas och alla angripna eller förruttnade delar ut
bytas mot nya. 

Brobyggnad öfver Sangisån å den nya vägen mellan 
Björkfors och Karnngi i Norrbottens län. 

Såväl stenlandfästena som träöfverbyggnaden voro väl bibe
hållna; trävirket borde snarast omtjäras. — Den ena af sten-
konerna vid östra landfästet var raserad, hvarför ny skyddskon 
borde uppmuras före nästa flottning. 

Bro öfver Tore älf vid Tore i Nederkalix socken af Norr
bottens län. 

På grund af vid föregående inspektion gjorda anmärkningar 
hade bron undergått en ganska genomgripande reparation. Så 
hade det gamla trävirket i spännbockarna så godt som helt och 
hållet ersatts med nytt, brobanan var omlagd och handräckena 
voro nya. Allt trävirke hade rödfärgats. — Landfästen och 
pelare, som voro af kilad sten i kallmur, hade, sedan de upp
fördes för 30 år tillbaka, enligt samstämmiga uppgifter endast 
undergått några mindre sättningar och förskjutningar, men då 
murverket på sina ställen visade rätt stora och breda fogar, 
anmodades vägstyrelsen att åtminstone genom anbringande af 
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järnkramlor öfver fogarna på pelarens uppströmssida försäkra 
sig om att stenarna därstädes icke blefve genom is- eller tim
mergång rubbade från sina platser. 

Följande med statsbidrag understödda broarbeten hafva 
under år 1906 kontraktsenligt fullbordats och godkänts, näm
ligen : 

III. Kanaler och farleder. 

Västra distriktet. 

Fullbordade. 

Aspholmens segelled i Vänern. 
Vattenståndet vid Sjötorp var 3-95 ro. öfver slusströskeln. 

Djupen i farleden befunnos i allmänhet öfverstiga detta mått 
utom i närheten af östra farledskanten, där djup af endast 3'6 5 
rn. uppejlades. Något hinder för passerande fartyg kunde dock 
ej orsakas af denna uppgrnndning. — 1 farledens norra del, 
nära dess midt, befanns en prick vara utsatt för en ofvan botten 
uppskjutande bergklack, å hvilken djupet var endast 3-53 m. 
Detta grund, som vid lågt vatten var hinderligt för fartygen, 
hade ej tillkommit genom försummadt underhåll, utan måste 
hafva förefunnits alltsedan farledens anläggning. Tillräckligt 
utrymme för ett fartyg fanns emellertid på sidan af grundet. 

Dalslands kanal i Älfsborgs län. 
Sedan senaste inspektionen år 1903 hade, utom vanliga 

underhållsarbeten, utförts följande större arbeten. Vid Köpmanna

bro hade portarna till slussen och slussvaktarestugau reparerats 
samt 40 m. stensläut lagts ofvauför slussen. Vid Uppcrud 
hade insatts en ny slussport och uppförts ett större magasin 
jämte lastbrygga. Svängbro hade inlagts i stället för den 
gamla dragbron. Vid Ilåfverud hade portmurarna mellan 5:te 
och 6:te slussen, hvilka under vintertrafikens inverken rubbats, blif
vit helt och hållet ombyggda, hvarjämte räcke uppsatts mot ström
men i kanalens öfre del. — Öfverst i strömmen utfördes af Håfre-
ströms aktiebolag arbeten för vatteniutagning i en tunnel i och 
för utnyttjande af den hittills oanvända delen af Håfveruds-
fallet. Mellan 18:de och 19:de slussen hade anlagts en mötes
bassäng och i 20:de slussen hade insatts eii ny öfverport, ofvan-
för hvilken sistnämnda sluss pågiugo arbeten för djupets ökande 
för tillgodoseende af ofvanför liggande verks kraf å sänkning 
af vattenytan i Bengtsbrohöljen. 

Vid Bengtsfors' sluss hade iulagts ny bro med järnvägs
spår och längs kanalen ofvan Gustafsfors hade å båda sidor 
inlagts steuslänter, hvarjämte vid Lennartsfors uppförts ett 
kanalkontor samt uppe vid Stora Lee en 40 m. lång, stående 
stenskoning. En slussport hade där ombyggts. 

Tillfälliga uppgrundningar, orsakade af träaffall eller ned
fallna stenar, iakttogos ofvan och nedom Buteruds sluss, vid 
Mustadsfors och Billingsfors samt ofvan och nedom Gustafsfors. 
Oementering i de kallmurade slussväggarna var på flera ställen 
behöflig. 

Kanal mellan sjöarna Östra och västra Silon i Älfsborgs 
och Värmlands län. 

Vid Krokfors hade ny sätt anskaffats och stenjettéen del
vis ommurats och förstärkts. — Underhållet var tillfredsställande. 

Snäcke kanal i Älfsborgs län. 
Mot kanalens underhåll var iutet annat att erinra än att 

trävirket å svängbron behöfde utbytas. — Trafiken å kanalen 
hade något ökats, sedan sluss anlagts mellan sjöarna Erran och 
Åminnen. 

Seffle kanal och Byälfvens segelled, 
Vänerns vattenstånd vid Sjötorps sluss var vid besiktningen 

3-94 m. Vattenståndet i kanalen var enligt skalorna vid nedre 
och öfre slusströsklarna respektive 368 och 2-7 6 m. — I far
leden nedom slussen ut till Vänern förefanns minsta vatten
djupet 3-8 m., ofvan slussen upp till Nysätra 3'o m. samt däri
från ut till Glafsfjordeu 3'2 m. Sulviksrännans minsta vatten
djup uppgick till 2'9 m. och Arvikarännans till 3-4 ni. — 
Sprängningsarbetena på Karlsborgsgrundet voro, hvad beträffar 
delen A utförda enligt af Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen fast
ställd plan; och voro länsorna bättre för seglationen; kanalen 
var i öfrigt väl underhållen. 

Forshaga kanal i Värmlands län. 
Mot kanalens underhåll anmärktes, att det öfre nmrskiftet 

å östra kanalsidan ofvan stämportarna blifvit på omkring 25 
m. längd utskjutet genom kulen, hvarför fara för dess nedrasande i 
kanalen förefanns, att den öfre slussportens ena sträfva behöfde 
repareras, att den undre slussportens plankklädnad behöfde 
skyddas genom brädfodring ned till 1. v. y., samt att kanalen 
var något islammad, särskildt nedåt slussen, hvarför upprens
ning syntes erforderlig. 

Karlstads pråmkanal. 
Sedan år 1903 hade endast obetydliga rensningsförsök ut

förts med sandpump. Behofvet af rensning längs hela kanal
sträckan kvarstod oförminskadt sedan senaste besiktning. 
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Östra distriktet. 
Under arbete. 

Farled u Svartån mellan Tranås köping i Jönköpings län 
och sjön Sömmen. 

Kajbyggnaden var färdig liksom äfven tillfartsvägen till 
kajen. Muddringen af farleden var likaledes färdig utom på 
ett enda ställe, där bottnen varit särskildt svårarbetad, i det 
den bestått af pinmo och sten; arbete därmed pågick. 

Påbörjande af anläggning af allmän farled från Marie
holm i Asenhöga socken till Hillerstorp i Käfsjö socken af 
Jönköpings län. 

Anslaget för året afsåg kanaldelen från Hillerstorp till sjön 
Flaten samt regleringsdamm och hamnkaj vid Hillerstorp. Samt
liga dessa arbeten voro färdiga, men höll kanalen å åtskilliga 
ställen ej det bestämda djupet, hvarför ytterligare gräfningar 
och upprensningar måste göras. Spåntuingen utmed kanalban
karna var färdig och torfbeklädnad utmed spanten pågick. — 
Landsvägsbron öfver kanalen vid Åbo var färdig. — Hamn
kajen hade på grund af ändring i läget af Hillerstorps station 
mot det i första förslaget till järnvägsanläggningen bestämda 
måst flyttas för att komma lämpligt till för ett eventuelt hamn-
spår från stationen. 

Fullbordade. 

Farleden till Gamleby. 
Farleden hade öfverallt, äfven i inloppet till Stegeholm, 

det föreskrifna djupet 6 m. — Inga underhållsarbeten hade 
varit behöfliga att utföra. 

Farleden till Västervik. 
I Blockholmssuudet hade några upprensningsarbeteu icke 

behöft företagas. — Gränsö kanal fördjupades år 1904 till l-5 
m., och hade ej heller i denna några underhållsarbeten varit 
behöfliga under de senaste åren. 

Farleden till Mönsterås. 
I farleden, som genom hamnstyrelsens försorg på sin tid 

fördjupats till 3 m., förefanns fortfarande detta djup. 

Mellersta distriktet. 

Fullbordade. 

Farled genom Sotsundet. 
Djupet befanns, vid synnerligen lågt vattenstånd, vara 4"0 

m. och däröfver samt var således tillfyllest. 
Farled genom Pålsundet. 
Vattenståndet var 0-20 a 0-2 5 m. öfver lågvatten och djupet 

växlade mellan 3-3 och 3-6 m., hvilket var fullt tillräckligt. 
Bjiirgårdsbrunnskanalen. 
Strandskoningen var i dåligt skick, men skulle repareras. — 

Djupen voro vid ett vattenstånd af 0'12 m. öfver lågvatten i 
allmänhet 2-05 a, 2-2 m., dock ännu grundare, 1'85 å 1'9 m., 
vid kanalens båda ändar samt vid Rosenhills brygga. Då djupet 
skulle vara 2o m. vid lågvatten (2'3 i berg), var det således 
icke tillräckligt. 

Karlbergskanalen. 
Strandskoningen var delvis skadad. — Djupet var vid ett 

vattenstånd af 0'12 m. under normalt lågvatten 2·95 ä 3-i5 m. 
Som det borde vara 3-2 7 m. vid lågvatten var det således för 
knappt. 

Kanal mellan Södra och Norra Korken. 
Vattendjupet i kanalen nedom slussen växlade mellan 0-7 5 

m.—1·3 m., i Saltsjön 1·3 m,, i kanalen mellan 0-9 m.—1-8 
m. samt i kanalen ofvan slussen mellan 0'9 5 m.—1-7 va. — 
Slussen var i godt skick. — Vägbron öfver Norra Hörken var 
försedd med ny öfverbyggnad. Det södra landfästet var sprucket. 

Väddö kanal. 
Vattenhöjden var 3'9i m. Vid pejling längs hela kanal

sträckan var djupet ingenstädes mindre än 3-9i m. — Mot 
underhållet var endast att anmärka, att i mellankanalen på 
västra sidan strandskoningen blifvit rubbad på ett par ställen 
samt att i början af Bagghusviken närmast södra kanalen en 
duc d'alb blifvit skadad. 

Knapfors kanal i Timsälfven. 
Vid pejling i kanalen befanns djupet vid lågt vattenstånd 

vara l-5 m.—l-o m., i älfven och sjön minst l·o m. samt 
nedom slussen och ofvan densamma l·o m. — Slussen var i 
godt stånd. 

Farled på Arboga å. 
Vid pejling befanns djupet tillfredsställande; och anmärktes, 

att åns stränder, isynnerhet på södra sidan, mycket skadats, 
hvadan desamma behöfde lagas och skyddas. — Farledshastig
heten borde ej öfverskrida 600 m. på 5 minuter (4 knop); 
för kontroll häraf borde tailor utsättas på hvarje 300 m. 

Farled på Köpings å. 
Vattenhöjden var 3'6 m. vid m. v. y. Vid pejling befanns 

djupet ej understiga 3-6. in. 
Farled i Svartån mellan Storbron i Örebro och stadens 

östra gräns vid Skebäck. 
Vid besiktningen aumärktes, att strandskoningen i hamnen 

på flera ställen skadats och behöfde lagas, att vattendjupet var 
knappt i inloppen till den norra hamngrenen samt att mudder 
hopats vid kajen nedom afloppet från pappersfabriken och vid 
andra kröken nedom slussen. 

Nedre Norra distriktet. 

Fullbordade. 

Farled på Indalsälfven från Klingerfjärd till Utanede i 
Västernorrlands län. 

Några den fastställda planen tillhörande ritningar eller 
handlingar eller kontraktet den 29 nov. 1864 hade icke kunnat 
igenfinnas. — Sedan slutet af 1880-talet hade emellertid ord
nad ångbåtstrafik under högsommaren hvarje år bedrifvits af 
ångbåtsaktiebolaget Sundsvall—Indalsälfven å traderna Sunds
vall—Bergeforsen, Bergeforsen—Indalslidens färja och Indals-
lidens färja—Utanede. Bolaget hade nödgats nedlägga be
tydande kostnader, särskildt i Sillreforsen genom upprensning 
af därvarande gamla kanal, genom hvilken navigeringen gått 
tämligen obehindradt intill dess Skönviks aktiebolag byggt en 
brygga öfver kanalen för anordnandet af en timmersorterings-
plats därsammastädes, hvilken förorsakat trafiken årligen åter
kommande svårigheter och kostnader. Härförutom uppstodo ofta 
ölägenheter för farleden af större stenar, som under vintern 
fröso fast i isen och med vårfloden flyttades och sedan måste 
undanrödjas, hvarjämte de sig oupphörligen flyttande sandban
karna voro för trafiken besvärliga, om ock mindre farliga. 
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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: 
Maksjötjärn—Maksjön 90 % 
Maksjön—Varressjön 95 » 
Varressjön—Malgomajsjön 90 » 

eller sammanlagdt 90 % 

Högt vattenstånd och olämpligt väder hade omöjliggjort 
arbetets fullbordande under året. — Då den fastställda planen 
upptog en del felaktigheter beträffande sistnämnda sträcka, borde 
arbetsdirektionen berättigas att upptaga farleden därstädes i 
dess redan bearbetade planläge under villkor att bottenbredden 
å denna krökta sträcka ökades från fastställda 8 m. till minst 10 m. 

Fullbordade. 

Farled till Luleå genom Tjufliolmssundet. 
Vid företagen rammning i farleden till 7-i m. under lågt 

vinter vattenstånd befanns densamma i allmänhet hålla före-
skrifvet djup. Dock påträffades utefter norra pricklinjen några 
0-1—0'3 m. höga uppgrundningar på ett afstånd af 560, 1,500 
och 1,600 m. från den vanligen använda baslinjens nollpunkt, 
som antagits ligga 310 m. norr om den inre kanalmynningen. 
Farleden var utprickad till en bredd af minst 27-5 m. och ka
nalen hade med ofvaunämnda undantag minst denna botten
bredd på fastställ dt djup. 

Sedan Kungl. Maj:t den 15 augusti 1902 fastställt förslag 
till ytterligare uppmuddring af nämnda farled, enligt hvilket 
förslag kanalen skulle erhålla en bredd af 80 m. på 3-o m. 
vattendjup, hafva stadsfullmäktige ingått med underdånig an
hållan om ändring i den fastställda planen sålunda, att de före
slagna utvidgningarna skulle göras endast å den östra sidan, 
men så att bottenbredden på 7§i m. djup under lågt vinter
vattenstånd blefve 60 m. 

I öfverensstämmelse med detta ändringsförslag hafva arbe
tena å farledens utvidgning utförts under de senaste tre åren 
och hafva dessa bestått dels uti uppmuddring af rännans södra 
del, hvarest omkring 200 längdmeter fullbordats samt enligt 
uppgift inemot 60,000 kbm. mudder, lös massa, upptagits, dels 
ock uti bortschaktning af omkriug 8,380 kbm. jord och sten 
från östra kanalbanken på en sträcka af 190 m., söderifrån 
räknadt, hvarvid iakttagits att den nuvarande stendoseringen 
så vidt möjligt lämnats orubbad. 

Farled till Piteå jämte lastbrygga. 
Vid verkställda pejlingar förefanns en bottenbredd af 40 

m. och ett djup af 4-7 5 m., till hvilket djup äfven själfva hamn-
bassinen upptagits. — Arbete pågick med inseglingsrännans 
fördjupning till 6'o m. samt med utvidgning af hamnbassinen. — 
I stället för den gamla 670 fot långa och 40 fot breda last
bryggan med sina pålbryggor inåt land hade stranden fullstän
digt utfyllts samt tidsenliga träkajer uppförts utanför den gamla 
strandlinjen. — De gamla träducd'alberna för seglingsränuans 
utprickning hade ersatts med skrufbojar af plåt. 

C. Vattenaftappningar. 

a) För odlingsändamål. 

Södra distriktet. 

Kronobergs län. 

Under arbete. 

Reglering af Alstcrån i och för torrläggning af vatten-
sMdacl mark, tillhörande Fröselcc, Kulla Bölnagärd och Fagra
skog i Älghults socken. 

Åregleringen var fullt färdig å omkring 900 m. sträcka 
nedifrån och till strax ofvanför Björksjöarna, hvilka nu voro 
fullständigt uttappade. Därofvanför till ungefär 1,900 m. längd 
var regleringen verkställd, dock med ofullständig tvärsektion, 
i det att omkring 0'5 m. felades till fulla botteudjupet. Vidare 
var rågångskaualen samt omkring 6,700 m. af aflednings- och 
laggdikena upptagna. — Det utförda arbetet motsvarade unge
fär 75 % af företaget i sin helhet. 

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

Hufvudafloppen voro till hela sin längd upptagna, och var 
arbetet med gräfningen af smådikena nyligen påbörjadt. — 
Mot det utförda arbetet, som uppskattades till omkring 90 % 
af det hela, anmärktes, att någon efterjustering erfordades, 
särskildt med borttagande af en del i slänter och botten ut
skjutande stenar, som hindrade vattnets fria lopp, äfvensom att 
de uppkastade dikesvallarna borde på lämpliga ställen genom
skäras för ytvattnets afrinnaude. 

Afdikning och delvis odling af mark, tillhörande hemmanen 
Moheda, Byd, Boatorp, Orennaforsa och Dansjö i Moheda och 
Lekaryds socknar. 

Arbetet var färdigt, och hade afsyningsbevis utfärdats. 
Utdikning och odling af vattenskadad mark, tillhörande 

hemmanen Orraryd, Holmåkra, Bosalorp, Ånganäs, Oenestorps 
och Vedkärr i Nöbbeleds socken samt Harsholma, Fiskestad, 
Angå, Hönseryd och Nistingsö i Väckelsångs socken. 

Sedan den rättegång, som förts rörande utdebiteringen för 
företaget, nu afslutats, hade arbetena åter igångsatts och 
hittills bedrifvits så, att hufvudkanalen var fullt färdig på 
en sträcka af 2,150 m., och på ytterligare 1,200 m. upp
tagen ehuru ej till fullt djup, då omkring 0,5 m. fattades i 
detsamma, hvarförutom på omkring 1,700 m. öfverschakt var 
taget. — Två broar voro ombyggda. — Mot det utförda arbetet, 
som uppskattades till nära 60 % af det hela, anmärktes, att på 
några ställen, där stödjemurar anbringats, bredden mellan dessa 
var för smal, hvadan rättelse härutinnau borde ske. — Kontrakt 
med staten var ännu ej antaget. 

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

Under året hade upprensning ånyo verkställts dels af hufvud
kanalen genom den gamla sjöbottnen, dels af de flesta aflednings-
dikeua. Af dikningen återstod, förutom grundliga efterrens-
ningar, ännu omkring 500 m. backdiken att uppgräfva. — A 
sjöbottnen, som ännu delvis var mycket lös, nästan som gung-
fly, hade å de fastare partierna en del nyodlingsarbete och i 
samband därmed tegdikning verkställts. 

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

Af arbetet återstod endast deii enskilda dikningen samt 
ombyggnaden af bron. — Anledning till anmärkning före
kom ej. 

Torrläggning af vattenskadad mark, tillhörande hemmanen 
Ekehvarfven cch Södra Vare i Blädinge socken samt Målerås, 
Sköflemon, Hönetorp, Sälhyltan och Ekemon i Vislanda socken. 

I den ursprungligen fastställda arbetsplanen hade under 
året sådan ändring medgifvits, att den enskilda dikningen ute-
slutes, hvadan planen numera endast omfattade upptagandet af 
tre gemensamma afloppskanaler om tillhopa 6,909 m. längd. — 
Dessa blefvo för flera år sedan till större delen upptagna, men, 
då sedermera intet efterrensniugs- eller justeringsarbete vid
tagits, voro desamma nu mycket hopfallna och uppslammade. 

Blekinge län. 

Under arbete. 

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

Efter verkställd efterrensiiiug och justering befunnos ar
betena färdiga, och hade afsyningsbevis utfärdats. 

Torrläggning af sänka marker, tillhörande Norra och 
Södra Kamdala, Säby, Gengletorp och Thorstäfva i Ramdala 
socken. 

Arbetet var färdigt, och hade afsyningsbevis utfärdats. 

Kristianstads län. 

Under arbete. 

Nygräfning af den s. k. Lillan och dess tillopp för torr
läggning af vattenskadad mark, tillhörande Rosendals säteri 
med underlydande samt hemman inom Fleninge, Gunnarlunda 
och Kattarps byar inom Kropps, Fleninge och Kattarps sock
nar af Luggude härad och Malmöhus lan samt hemmanen 
inom Hyllinge och Bosarps byar inom Västra Broby och 
Ströfvélstorps socknar af Södra Åsbo härad och Kristian
stads län. 

Arbetet hade redan för ett par år sedan till större delen 
utförts enligt en plan, som dock vid ansökningen om statslån 
ej kunnat erhålla godkännande. — Enligt den fastställda arbets
planen, hvilken skiljer sig från den först upprättade hufvud-
sakligen genom att delvis bottenbredden tagits större och kanal
slänterna gifvits svagare dosering, hade arbetena nyligen på
börjats i Lillans nedre del på ett par hundra m. sträcka. 

Sänkning af Finjasjön och reglering af Älmaån samt af-
dikning och odling af mark, tillhörande Kärråkra by, Gäddas
torp, Fidlstorps by och Vankifva by i Vankifva socken, Arkels-
torps by, Rättelofs by, Kjerlingberga by, Stoby by, Läreda by, 
Hessleholms gård med Sjöröd, Röinge by och Agerups fidei
kommiss i Stoby socken, Mölleröds kungsgård, Öraholma by, 
Gunnarstorps by, militiebostället Svartlingstorp, Finja by, Tvär
skog, Mjölkalånga by, Hörlinge by och Möllereds kronopark i 
Finja socken, Måleböke by, Stora Skyrup och Tostarp i 
Matteröds socken, Hofdala fideikommiss med underlydande 
hemmanen Dollered, Lörup, Hofdala, Esbjörnarp, Näsdala, 
Hofdala Råen, Espingahuset och Spragleröd samt Tormastorps 
by i Brönnestads socken och Galastorps by i Ignaberga socken. 

Den efterrensning säväl i Almaån som i bikanalerna, hvilken 
föreskrifvits för att företaget i sin helhet skulle kunna god
kännas, hade ännu ej blifvit verkställd med undantag af på 
något enstaka ställe här och hvar i sidolopp, där rensning visat 
sig alldeles nödvändig, och hade då utförts på föranstaltande 
af de närboende jordägarna själfva. — Genomgående upprens
ning af Almaån ansågs numera dels ej behöflig, då klagomål 
på grund af uppdämning beroende på eventuella uppslamningar 
ej försports bland deltagarna, dels ännu så länge olämplig att 
utföra, förrän dylik dessförinnan verkställts i Almaåns nedra 
del, hörande till företaget för sänkningen af Balingslöfssjön 
m. m, — Pågående rättegångar mellan arbetsdirektionen och 
enskilda deltagare rörande utdebiteringen för företaget hade 
för öfrigt vållat, att medel ej kunnat erhållas för bekostande 
af de föreskrifna rensningsarbeteua. 

Sänkning af Balingslöfssjön och Ottorpssjön samt reglering 
af Almaån från Rättelofs järnvägsbro till Algutstorps kvarn 
för torrläggning och odling af mark, tillhörig Ottorps by i 
Hästveda socken, byarna Tockarp, Balingslöf, Algutstorp, Näs, 
Arkelstorp, Rättelöf, Stoby och Kjerlingberga i Stoby socken 
och Aska by i Sandby socken. 

I likhet med närmast föregående företag återstod äfven 
här att verkställa genomgripande efterrensning, för hvilket 
ändamål emellertid ännu intet som helst arbete vidtagits, och 
förebars som orsak härför delvis samma skäl, som anförts be
träffande det förenämnda företaget. 

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. 

Företaget hade anmälts färdigt till afsyning; emellertid 
befanns, att i hufvudafloppet erfordrades bättre bottenrensning på 
ett par ställen, att kabusadiket tarfvade genomgående upp
rensning samt att en del enskilda odliugsdiken ännu ej upp
tagits. — Förut gjord anmärkning rörande Hammarsbron hade 
föranledt nöjaktig rättelse. 

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

Arbetet var färdigt, och hade afsyningsbevis utfärdats. 
Reglering af Humlesjöbäcken inom Humlesjö och Röke 

byar i Röke socken. 
Själfva regleriugsarbetet var färdigt med undantag af att 

de föreskrifna spåntpålningarna vid stupen ännu ej utförts och 
att stenbekläduaden därstädes endast delvis verkställts, hvar-
jämte någon efterrensning och justering erfordrades. — A bron 
fattades ännu öfverbyggnaden. 

Jennabäckens och Klenasjöbäckens reglering inom Stoby 
och Röinge m. fl. byar i Stoby socken. 

Arbetet var färdigt, och hade afsyningsbevis utfärdats. 
Reglering af Rössjöholmsån m. m. mellan Åkersholms 

kvarnar och Brandsvigs bro i Tostarps, Rebbelberga och Bark-
åkra socknar. 

Arbetet var färdigt förutom livad beträffar öfre delen af 
Killebäcken, där arbetet pågick. 

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

Upprensningen af Hallaån hade verkställts till sjön Viel-
ången, som nu skulle tappas. Vidare hade utloppet från Ekes-
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hultssjön fullständigt upptagits och byvägsbron byggts. — Det 
utförda arbetet uppskattades till omkring GO % af det hela. 

Malmöhus län. 

Under avbete. 

Reglering af Segeån mellan Södra Lindved och Bränne-
mölla samt torrläggning och odling af mark, tillhörande Bör-
ringe Mosters gods samt egendomarna Södra Lindved, Lind
holmen, Vannmådan och Nygård i Gustafs och Svedala socknar. 

Sedan under året jemväl det enskilda afledniugsdiket K—L 
upptagits till föreskrifna dimensioner, hade afsyningsbevis ut
färdats. 

Hallands län. 

Under arbete. 

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

Företaget befanns vid besiktningen vara utfördt så när 
som på Dveredsbäcken litt. a, Finnebäckens öfversta del samt 
dikena litt. g, i, k, o och y, hvarjemte rensningar i hufvud-
kanalen erfordrades. — Återstående arbeten beräknades mot
svara 13 % af det hela. — Mot företaget anmärktes, att upp
rensning af bankar, där sådana bildats i ån, äfvensom af kvar-
lämnad sten måste ske före slutbesiktningen. 

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

Dikena erfordrade genomgripande rensningar och bättringar 
samt rödjning af buskar, som redan börjat växa i desamma. — 
Arbetet beräknades vara utfördt till 75 % af det hela. 

Vattenafiedning af mark, tillhörande Smedjeholm, Arvids
torp, Eneskogstorp m. fl. byar och egendomar i Stafsinge 
socken. 

Det utförda arbetet uppskattades till omkring 85 % af 
det bela. 

Reglering af Flähidtsån och sänkning af sjön Hjärten 
för torrläggning af vattenskadade marker, tillhörande byarna 
Släryd, Hjärtared, Flähult, Grishult, Espenäs, Sjö, Lyngstek, 
Toften, Hide, Berg och Broholmen i Svartrå, Ullareds och 
Källsjö socknar. 

Arbetet var färdigt från nedra ändan på en längd af 
1,900 m. samt otnkrig halffärdigt å en sträcka af cirka 700 m. 
ofvanför. — Bron vid 14 - j - 20 var under arbete och land
fästena uppförda till half höjd. — Af arbetet i sin helhet kunde 
G5 % anses färdiga. 

Västra distriktet. 

Göteborgs och Bohus län. 

Under arbete. 

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

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

Torrläggning och odling af vattensjuka marker, tiWiörande 
hemmanen Vik, Hahla, Berg, Bergslycka, Skogtorp och Aseröd 
i Tanums socken. 

Arbetet befanns utfördt enligt fastställd plan, med undan
tag däraf att den ena bron, kallad »Dikningsbron», icke blifvit 
anlagd; och förklarade vid besiktningen den af intressenterna, 
för hvilken ofvannämnda bro var afsedd, att han åtnöjde sig 
med den ersättning arbetsdirektionen tillerkänt honom i stället 
för bron. 

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

Arbetet var fullbordadt, dock enligt en något förändrad 
plan, hvaröfver karta upprättats af distriktsingeniören vid 1904 
års inspektion. 

Alfsborgs län. 

Under arbete. 

Vattenafiedning, dikning och odling inom Bergstena och 
Kolbäcks byar i Bergstena socken. 

Kanalen Litt. A var gräfd nedifrån upp till N:o 27, ut
görande omkring 2,300 m. i längd, kanalen Litt. B nedifrån 
till N:o 38, motsvarande omkring 500 ni. — Rensningar åter-
stodo dock att göra utefter hela kanalsträckorua. — Af frost
dikena voro å diket Litt. E 400 m. och å diket Litt. F omkring 
150 m. gräfda. Af odlingslåneföretaget voro omkring 70 % och 
af frostdikena 25 % utförda. — Mot arbetet gjordes ingen an
märkning. 

Reglering af vattenståndet i Atraån från Årreds Nord
kvarn genom sjöarna Lönnem och Vinsarpssjön till Afärds 
kvarn för torrläggning och odling af vattensjuka marker inom 
Fifflereds, Kylingareds, Knatte, Bönc och Dalums socknar. 

Från Lönuern ned till Nordkvarn var ån reglerad, dock 
fattades på 2/s af sträckan omkring 0,4 m. till fullt djup. — 
Landsvägsbron vid Arred var utförd enligt fastställd ritning. 
Rensningen mellan de båda sjöarna var nära fullbordad. 1 
åsträckan ofvan "Vinsarpssjön hade arbetet knappt påbörjats. — 
Mot gräfningarna, som utgjorde omkring 60 % af det hela, 
gjordes ingen anmärkning. 

Reglering af Sämån för torrläggning och odling af vatten
skadade marker samt minskning af frostländigheten å marker, 
tillhörande hemmanen, belägna inom Finnekumla, Månstads, 
Södra Asarps och Tranemo socknar. 

Arbetet bedrefs med mudderverk, och både ån uppmuddrats 
från regleringsdammen vid SämsjÖn ned till N:o 181, på hvilken 
sträcka dock återstodo efterreusningar. Regleringsdammen var 
färdig och af broarna var Vasabron färdig, Månstadsbrou nära 
fullbordad samt Korrebrobron påbörjad. — Några få frostdikeu 
hade gräfts i mossen till Finnekumla och en del andra så
dana diken voro påbörjade. — Af vatteuafleduingen kunde 
omkring 70 % anses vara utförda och af frostdikningeu om
kring 5 %. 

Vattenafiedning och odling af marker inom hemmanen 
Boarp Månsagård, Gudmundsgård och Ödegård i Gällstads 
socken. 

Intet arbete var påbörjadt och intressenterna ämnade ej 
begagna sig af statslånet. 

Vattenafiedning inom hemmanet Löfsjö och kronobostället 
Kläckened i Hofs socken. 
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Intressenten i företaget ämnade afstå från statslånet. 
Vattenafledning och odling inom hemmanen Bohult och 

Amundelmlt i Hudene socken. 
Afloppsgrafven var iärdig så när som på en sträcka af om

kring 50 m. i öfre ändan. Innan dikningen kunde afsynas, 
måste nedre delen, som gräfts de föregående åren, rensas. 
Omkring 90 % af arbetet i sin helhet kunde anses utförda. 

Torrläggning och odling af Hössna och Knatte mader 
uti Hössna och Knatte socknar. 

Från ändpuukten vid Knatte bro upp till N:o 22 var Atraån 
reglerad till enligt planen fastställd sektion. Två mindre broar 
voro äfven lagda. — Mot arbetet, som uppskattades till 35 % 
af det hela, gjordes ingen anmärkning. 

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

Den s. k. Låköbäcken var nu fullt färdig nedifrån upp till 
punkt Bl, utgörande 1,590 m. i längd. Af öfriga till odlings
företaget hörande diken var Litt. L—M—92 färdigt och. hade 
de återstående upptagits till hälften. — Anmärkning gjordes 
mot att. dikesvallarna på en del sträckor saknade behöfliga 
geuomstick. Det utförda arbetet kunde anses motsvara 75 % 
af defc hela. — Utaf de till frostföretaget iuotn samma hemmau 
hörande dikena voro sträckorna Bl—Bil, C—Ca—Cb samt D—G 
gräfda af Låköbäcken, och dikena 82—Cb—L, S- Q, P—Q—R, 
92—P, P—N—O och N—Na färdiggräfda, men öfriga diken 
endast till hälften upptagna. Ofvannämuda anmärkning gjordes 
äfven härvid. — Det utförda arbetet kunde anses motsvara 40 % 
af det hela. 

Fullbordade. 
Sänkning af sjön Fefren med därtill hörande vattendrag 

i Kungsäters, Istorps, Grimmareds och Carl Gustafs socknar. 
Intet arbete hade uuder året blifvit utfördt i följd af be-

viljadt anstånd med arbetenas verkställande. 
Sänkning af Gr osjön samt af dikning och odling af mark, 

tillhörande hemmanen Vadebacka, Fors Baggesgården, Skepp-
landa, Guntorp och Tokatorp i Skepplanda socken samt Gro-
landa, Svenstorp och Krokstorp i Starrkärrs socken. 

Beträffande underhållet anmärktes att Spängeråu var mycket 
igenvuxen samt delvis äfven islammad, hvarför rensning behöfdes 
såväl i botten som efter slänterna. Äfven Svenstorpsbäcken 
var efter hela sin längd igenvuxen i botten, hvadan den erfor
drade bottenrensning uppifrån och ned till sjön. — Löjebäcken 
var delvis igengrundad och igenväxt, hvarför bottenrensning 
behöfde företagas efter hela dess längd; en del i slänterna 
uppvuxen löfskog måste aflägsnas. — Tökån, Grosjöns aflopp, 
behöfde närmast sjön upprensas till fullt djup i sjön. De i ån 
ofvan Rottåns inflöde nedrasade slänterna måste afjänmas samt 
ån i öfrigt utefter hela sitt lopp bottenrensas och befrias från 
den för vattenflödet hinderliga buskväxten å slänterna. — Slut
ligen behöfde vingmurarna vid Almebron lagas. 

Östra distriktet. 

Östergötlands län. 

Under arbete. 

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

Sedan 1905 års inspektion hade obetydligt arbete utförts. 

Borgs säteri hade försålts till Norrköpings stad, som torde 
komma att afsäga sig lånet. Det redan uppsatta uppfordrings
verket hade borttagits. 

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

Arbetet hade legat nere under året, beroende på att bygg
naderna för utställningen i Norrköping samt Kimstad—Norr
köpings järnvägsbyggnad dragit till sig ortens arbetskrafter, så 
att arbetare ej för rimligt pris kunnat erhållas. — Fortfarande 
utgjorde det utförda arbetet omkring 70 % af det hela. 

Torrläggning och odling af sänka marker, tillhörande 
hemmanen Östra Kulla, Sanna, Demshult, Snararp och Eds-
torp i Asby socken. 

Den nedersta 600 m. långa sträckau af afloppsgrafven var 
färdig med undantag af någon bottensrensning. A den öfriga 
delen af företaget pågick gräfuing å flera ställen. Mycket stSn 
hade påträöats, hvilket i hög grad försvårat och försenat arbetet. 
— Omkring 60 % af det hela voro utförda. 

Torrläggning och odling af vattenskadade marker, till
hörande hemmanen Hällebyle, Gistad, Hennebjörke, Höga och 
Äleby i Gistads socken samt Grindstorp och Skäfvid i Skär
kinds socken. 

Arbetet var färdigt redan år 1905; afloppsgrafven hade 
emellertid betydligt igenslammat och på en del ställen igen-
vuxit, — Odlingen var ej påbörjad. 

Torrläggning af vattenskadade marker, tillhörande Karleby, 
Herrberga, Knutsbro, Öjebro, Forsa, Böttestad och Surland i 
Herrberga socken, Gottlösa i Vreta socken samt Skärindian, 
Myran och Torpa i Normlösa socken. 

Afloppsgrafven var färdig så när som på en sträcka af 
omkring 300 m., där arbetet ännu ej påbörjats. —- Rensning 
erfordrades å åtskilliga ställen. — Alla vägbroar voro färdiga 
och enligt öfverenskommelse med vägstyrelsen byggda af sten 
i stället för med öfverbyggnad af trä. 

Torrläggning och odling af vattenskadade ägor, tillhörande 
Hidterstad med underlydande Örbergshult, Grytmålan och 
Hermanshidt i Mjölby socken, Bo med underlydande i Västra 
Hargs socken samt Mörkeskog, Grönlund, Laggarp, Sverkers
torp, Holmshidt, Ek och Visäier i Åsbo socken. 

Afloppsgrafven berörande Hulterstad m. fl. var färdiggräfd 
till omkring 1,000 m. längd. Arbetet med upptagande af en 
bigraf pågick. — Af afloppsgrafven för ägor uuder Laggarp 
m. fl, pågick arbetet i en större bergskärning å hufvudgrafven 
och en sträcka af omkring 1,000 m. var färdig. — Omkring 
40 % af det hela voro utförda. 

Torrläggning och odling af vattenskadade marker, till
hörande hemmanen Stora Tobo, Rösäter och Måla i Nykils 
socken. 

Arbetet var färdigt, och skulle afsyniugsbevis utfärdas. 
Torrläggning af vattenskadade marker, tillhörande hem

manen Gata, Blankekärr och Ståltorp samt utjordarna Hjärpe-
dalen, Sötgröten och Stabbetorp i Skönberga socken. 

Afloppsgrafven var helt och hållet färdiggräfd, men hade 
å några ställen slammat igen ganska betydligt, hvarför den 
måste rensas. — Räcke fattades å en bygdevägsbro. 

Torrläggning och odling af marken till hemmanen Aby 
och Ulberstad i Skärkinds socken. 

Företaget var fullbordadt redan för 8 år sedan och under 
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7 år hade tagits skördar på de torrlagda markerna. — Det 
beviljade lånet hade ej i sin helhet lyftats och amortering därå 
hade redan verkställts, hvarför vidare inspektion af företaget 
ej behöfdes. 

Torrläggning af vattenskadad mark, tillhörande hemmanet 
Mjärdevkl i Slalca socken. 

Afloppsgrafveu var färdig redan år 1903, men igenslammad 
vid inspektionen år 1904, så att afsyningsbevis då ej kunde ut
färdas. — Sedermera hade icke något åtgjorts densamma, då 
den graf i hvilken den utmynnade och som tillhörde andra 
jordägare än de som voro iutressenter uti ifrågavarande före
tag, först måste rensas. 

Torrläggning af vattensjuka marker, tillhörande hemmanen 
Slestad, Åsmestad och Stora Aska. 

Afloppsgrafven var färdig redan år 1905, men var betydligt 
igenslammad och måste rensas. — Ägovägsbroarna voro dåliga 
och skulle göras bättre. 

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. 

Kanalerna voro färdiggräfda, men upprensning erfordrades, 
i synnerhet på de mellan sjöarna belägna delarna. — Odling 
hade verkställts på omkring 100 har af den genom företaget 
torrlagda marken. 

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

Afloppsgrafven var färdig men behöfde upprensas å några 
ställen. — Stenbro för bygdeväg öfver grafven var under arbete. 

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

Afloppsgrafvarna voro helt och hållet färdiga och gräfda 
till tillräckliga djup. — Jordvallarna lågo på åtskilliga ställen 
för nära dikesslänterna, — En ägobro var ej påbörjad. — Om
kring 95 % af det hela voro utförda. 

Torrläggning af vattenskadade marker, tillhörande hem
manen Björke i Vårdsnäs socken samt Eksnäs. Orofveda, 
Skälfalla och Opphem i Tjärstads socken. 

Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas. 
Torrläggning och odling af vattenskadade marker, till

hörande hemmanet Skramla i Västra Hargs socken. 
Afloppsgrafveu var färdiggräfd till hela sin längd, och 

företaget hade anmälts till afsyning. Då grafvens djup emel
lertid var ganska mycket mindre än handlingarna föreskrefvo, 
anbefalldes ytterligare rensning. 

Torrläggning och odling af vattensjuka marker, tillhörande 
hemmanen Bustorp, Skramla, Hulu, Hälla och Stora Haddebo 
i Västra Hargs socken. 

Företaget hade anmälts färdigt till afsyning. Aflopps
grafven befanns emellertid vara för grund, jordsträngarua lågo 
på flera ställen för nära dikesslänterna och ett par ägobroar 
måste förbättras. Arbete för omkring 10 % af hela kostnaden 
torde återstå. 

Torrläggning och odling af vattensjuka marker, tillhörande 
hemmanen Qörshorfva, Skramla, Långstorp, Mellansjö, Ens-

hult, Flatlmlt, Skoghemmanet, Stenstorp och Grytfall i Västra 
Hargs, Malexanders, Åsbo och Ulrika socknar. 

Företaget utgjordes af trenne hufvudafloppsgrafvar; af dessa 
var den genom det s. k. Storkärret till hemmanen Skramla och 
Görshorfva i Västra Hargs socken icke påbörjad; afloppsgrafven 
från marker till hemmanen Görshorfva, Skogshemmet, Steustorp 
och Grytfall i Västra Hargs och Ulrika socknar var fullständigt 
färdig och utaf afloppsgrafven från marker tillhörande hemmannen 
Görshorfva, Mellansjö, Långstorp, Enshult och Flathult i Västra 
Hargs, Åsbo och Malexanders socknar voro omkring 3,000 m. 
färdiggräfda och öfriga delar under arbete. — Af hela före
taget kunde omkring 70 % anses vara färdiga. — Odlingen var 
ej påbörjad. 

Torrläggning af till odling tjänlig mark, tillhörande hem
manen Måla, Stora Haddebo och Hulu i Västra Hargs socken 
och Vifolka härad. 

Företaget hade anmälts färdigt till afsyning, men befanns 
afloppsgrafveu vara för grund och dess bottenbredd på åtskilliga 
ställen för liten, hvarför kompletteringsarbeten måste utföras. 

Torrläggning och odling af vattenskadad mark, tillhörande 
byarna Fröjerum och Höfvelsbo i Yxnerums socken af Skär
kinds härad och Östergötlands län samt Börsebo i Gärdserums 
socken och Norra Tjusts härad af Kalmar län. 

Afloppsgrafven hade till största delen utförts, men återstod 
en del botteureusning samt grafven genom sjön Lilla Kärnageln. 
— Stödjemurarna å delen mellan 1 -f- 20 och 2 voro dåligt lagda 
och måste förbättras. — Af arbetet i sin helhet återstodo om
kring 25 %. 

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

Den stora afloppsgrafven från Ojaren till Kvarnkulla var 
fullständigt färdig; från denua utgåeude tvenne bigrafvar voro 
under arbete. — Afloppsgrafven mellan Gransjön och Ojaren 
var under arbete och den från Ojaren till Skvathult var färdig 
liksom äfven ett mindre dike i öfre ändan af Ojaren. — Om
kring 75 % af hela företaget voro färdiga. — Odlingen var 
påbörjad på omkring 10 har. 

Torrläggning af Eneby mosse jämte kringliggande vatten
skadade marker, tillhörande Svärtinge, Ringstad, Hillerstad, 
Knifberga, Tvåbrunna, Östra Eneby kyrkoherdeboställe, Fyrby, 
Sörby och Leonardsberg. 

Hufvudafloppsgrafveu var till största delen färdig, men 
bottneu hade på grund af sin lösa beskaffenhet skjutit upp och 
slammat igen på åtskilliga ställen, hvarför upprensningar måste 
verkställas. — De smärre grafvarna, som skulle upptagas för 
minskning af frostländigheten, voro färdiga förutom tvenne. — 
Omkring 90 % af det hela kunde anses färdiga. — Odling var 
påbörjad liksom tegdikning. 

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

Arbetet var fullt färdigt med undantag af att det för före
taget afsedda pumpverket ännu icke uppsatts. 
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Kalmar län. 

Under arbete. 

Sänkning af Öfre och Nedre Sundsjön för torrläggning 
och odling af vattenskadad mark, tillhörande byarna Svense-
rum och Tingetorp i Oärdserums socken. 

Nedre delen af afloppsgrafven, som gick genom berg och 
stenig mark på omkring 300 m. längd, var färdig. Öfre delen 
var under arbete. — Omkring 70 % af arbetet voro utförda. 

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

Arbetet pågick i Vidformskanalen och Löttorpsdiket, lika
ledes i Alfvidsjödiket fram till ändpunkten i Ranstad. — 
Omkring 70 % af hela arbetet kunde anses färdigt. — Odlingen 
var påbörjad på omkring 5 har. 

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

Hufvudafloppsgrafven var färdig, men igenslammad på åt
skilliga ställen och behöfde rensas. — Sidografvarna voro delvis 
under arbete; de färdiga tarfvade likaledes rensning. — Odling 
hade påbörjats med mycket godt resultat. 

Sänkning af Oräsdalssjön, Torskemålasfön och Sjömåla-
sjön samt afdikning och odling af mark, tillhörande Torske-
måla, Kolningsmåla, Gräsdal, Sjömåla, Haltemåla, Svensboryd 
och Bäckebo N:o 3 i Bäckebo socken. 

Af arbetet återstod endast hufvudkanalens rensning och 
komplettering mellan sjöarna m. m., ett arbete som torde kunna 
utföras för mindre än 5 % af den beräknade kostnaden. 

Sänkning af Kroksiorpssjön, Agebosjön och Hökasjön samt 
afdikning och odling af mark, tillhörande byarna Agebo, Forsbo, 
Stora och Lilla Ebbehult, Hidtsby, Hökehult, Södra Svalehult 
och Dackebo i Madesjö och Örsjö socknar samt Krokstorp, 
Besagöl, Lillaverke, Kroksmåla och Ånébo i Oscars socken. 

Kanalen hade upptagits till hela sin längd. Endast en del 
efterrensuing återstod och uppskattades härpå belöpande kostnad 
till omkring 5 % af det hela. 

Jönköpings län. 
Under arbete. 

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

Årensningen var utförd å omkring 10 km. sträcka. Af-
loppsdiken hade upptagits till omkring 3,000 m. längd och 
frostdiken till 20,000 m. — Det utförda arbetet motsvarade 
omkring 65 % af det hela. 

Reglering af Västerån för torrläggning af omgifvande 
odlade och odlingsbara ägor, tillhörande Bröttjaryd, Bro m. fl. 
byar i Hestra socken. 

Afsyningsbevis hade utfärdats. 
Sänkning af sjöarna Kalfven och Vänstern samt torr

läggning af mark, tillhörande Djurafall, Packeryd, Sjöarp 
m. fl. inom Linderås socken samt Liarp, Kvarnarp, Kalfs-
hult m. fl. inom Adelöfs socken. 

Arbetet var färdigt. 

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. 

Omkring halfva arbetet med hufvudkaualen nedom sjön 
hade utförts, motsvarande omkring 30 % af det hela. Hufvud-
kanalen utfördes på entreprenad. 

Torrläggning af de s. k. Fredsbergs mossar, tillhörande 
Östra och Västra Björkersboda samt Höglunda i Lyrestads 
socken, Espäng, Brånäng, Valkeberg, Bud, Slättaberg, Intagan, 
Trebberud, Riksberg, Marby, Sörby, Fredsbergs klockareboställe 
och kyrkoherdeboställe, Udda, Snafva, Räfsnäs och Håsentorp 
i Fredsbergs socken samt Stenstorp, Bygården och Uggletorp 
i Färeds socken. 

Årensningen var utförd på omkring 1,600 m. sträcka, dock 
ej till full sektion å mer än de nedersta 600 m. — Det utförda 
arbetet uppskattades till omkring 20 % af det hela. 

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

Arbetet hade anmälts till afsyning, men ansågs ej kunna 
godkännas förrän en af kanalerna, som uppgrundats och delvis 
igenrasat, blifvit upprensad samt en bygdevägsbro öfver den
samma ombyggd. 

Vattenafledning från ägor till 2 mantal Mosseberg i Sand
hems socken och '/4 mantal Ekeslätten i Kymbo socken. 

Omkring 35 % af kanallängden voro uppgräfda, motsva
rande omkring 40 % af det hela. 

Reglering af den s. k. Albäcken med tillflöden för torr
läggning och odling af vattenskadade marker, tillhörande hem
manen Noltorp, Frostmyran, Stora och Lilla Björstorp in. fl. 
i Svenstorps och Kyrkefalla socknar. 

Af kanalsträckan voro omkring 9,000 in. gräfda. Dock 
erfordrades å denna sträcka rätt betydlig efterrensning samt 
äudring å några hundra meter, där ej tillräcklig bottenbredd 
tagits. — Det utförda arbetet uppskattades till mer än 75 % 
af det hela. 

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

Arbetet var färdigt, och skulle föreslås till godkännande. 

Afdikning och odling af vattenskadade marker, tillhörande 
kronodomänen Munstorp i Asaka socken samt Krogstorp i 
Istrums socken och Erikstorp, Hökaberg, Stora Mossen, Sanna, 
Lillgårdsmarkcn och Hökaskog i Ledsjö socken. 

Sedan 1905 års besiktning hade intet arbete utförts; vid 
ifrågavarande besiktning voro samtliga kanaler gräfda, men 
voro de, med undantag af 3,000 m. sträcka, så uppgrundade, 
att det arbete som erfordrades för att företaget skulle kunna 
godkännas, torde komma att uppgå till minst 30 % af det hela. 
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Mellersta distriktet. 

Stockholms län. 

Under arbete. 

Sänkning af Storträsket samt afdihning af ägor, till
hörande Bollca, Söderby och Kafvarö i Börstils socken. 

Arbetet hade framskridit föga sedan föregående år. — Nu 
återstod öfre delen af dikena 13 och C. — Det utförda arbetet 
uppskattades till 85 % af det hela. 

Afdikning af Maren å ägorna till Oxhalsö by i Blidö 
socken. 

Arbetet var nära färdigt. Eu stödmur vid vägbron hade 
delvis rasat. — Bermerna voro alltför knappa. 

Vattenafiedning å ägorna till Torslunda by i Täby socken 
och Dauderyds skeppslag samt Skällnora kungsgård i Fresta 
socken. 

Arbetet var väl utfördt, och afsyniugsbevis har utfärdadts. 

Uppsala län. 

Under arbete. 

Reglering af Björklingeån med tillflöden samt vattenafied
ning och delvis odling af mark, tillhörande Vilsåker, Brunriby, 
Norrkrycklinge, Hammarby, Axlunda, Forsby, Långåker, Lag-
mansbo, Mickelsbo, Närlinge, Ramsjö, Prästgården, Snugga, 
Hellanda, Öshj och Vigle byar och hemman i Björklinge och 
Skuttunge socknar. 

Arbetet var färdigt, och har afsyningsbevis utfärdats. 
Torrläggning af de s. k. Bälinge mossar och omgifvande 

vattenskadade ägor inom Bälinge, Skuttunge och Åkerby 
socknar af Bälinge härad samt Björklinge socken af Nonmda 
härad. 

Det utförda arbetet, som var omsorgsfullt verkstäldt, upp
skattades till omkring 4/ä af det hela. 

Afdikning af Roma myr'. 
Bergsprängning af kanalen var utförd på omkring 1,200 m. 

längd, därefter var jordgräfning af kanalen verkställd på en 
längd af 800 m. Vid Roma myr hade en dammbyggnad ut
förts för innehållande af vattnet, så att kanalerna kunde upp-
muddras. — Muddring af hufvudkanalen var verkställd på en 
sträcka af 1,000 m. Muddring af sidokanalen pågick i riktuing 
mot Barlingbo kyrka. 

Utdikning af vattensjuka marker inom Kärfven, Vafd, 
Önsbo, Kulltorps och Böle hemman i Hållnas socken. 

Arbetet var väl underhållet och hade redan den 1 oktober 
1904 afsynats, hvarefter äfveii afsyningsbevis meddelats. Enär 
emellertid detta bevis förkommit, har nytt sådant utfärdats. 

Förbättradt vattenaflopp genom Barknåre by samt hem
manen Pålsbo och Kvarnbo i Hållnäs socken. 

Arbetet var färdigt till 2/3, och anmärktes därvid, att ber
merna delvis voro för knappa och att den i fastställda planen 
angifna slänten 1:1 icke var lämplig för den nedre delen af 
kanalen, som rasat, hvarför lutningen 1:1,5 där borde användas. 

Utdikning och odling af Långängen, tillhörande Ingla 
säteri i Skogs-Tibble socken. 

Arbetet var färdigt till omkring 40 % af det hela samt 
i allmänhet väl utfördt; bermerna voro dock något knappa. 

Upprensning af Fälarån samt torrläggning af mark, till
hörande Kalfsbo och Fälandbo hemman samt Elinge by i Öster-
Löfsta socken. 

Arbetet var färdigt och kunde till godkännande förordas. 

Södermanlands län. 

Under arbete. 

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

Arbetet hade ej framskridit mycket sedan föregående år. 
— Sidodiket mellan Skylsjön och Tryn hade upptagits under 
året och hufvudkanalen hade delvis kompletterats. — Det ut
förda arbetet uppskattades till 75 å 80 % af det hela. 

Torrläggning af vattenskadade marker, tillhörande Malsta-
näs, Sätra och Torps gårdar uti Forssa och Vadsbro socknar. 

Arbetet var färdigt och har i bevis kunnat till godkännande 
förordas. 

Torrläggning och odling af vattensjuka marker, tillhörande 
2'12 mantal Hugclsta i Klosters socken. 

Småmossarua och Kålmossen hade försålts till kronan och 
skulle utredning göras om motsvarande afdrag å lånet, Dikena 
vid Mörkniossen och Rotängskärret befunnos alltför knappa. 

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

Enligt meddelande från arbetsstyrelsen hade intet åtgjorts 
under året. Emellertid har tillämnats eu utredning om den 
inskränkning i arbetsplanen, att dikniugsdjupet finge bestämmas 
af det nuvarande höjdläget å trumman under järnvägen. Det 
nuvarande förslaget afsåg nämligen ett sådant dikningsdjup, att 
denna trumma måste sänkas, hvilket arbete dock ej i planen 
upptagits, meu skulle blifva mycket dyrbart, då trumman hade 
stor sektion och gick fram under en mycket hög bank. 

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

Arbetet var nära färdigt. 
Torrläggning af vattensjuka marker, tillhörande hemmanet 

Björnsten i Västermo socken. 
Arbetet var färdigt, ocn har afsyningsbevis meddelats. 

Örebro län. 

Under arbete. 

Afdikning af vattenskadad mark, tillhörande Axbergs-
hammar, Brogetorp, Hagalund och Norra Dylta i Axbergs 
socken. 

Företaget var fullbordadt sedan två år tillbaka samt ny-
rensadt under året och i godt.stånd. — Brou vid sektion 8 var 
ej utförd enligt den fastställda planen, emedan bron redan var 
färdig, då ritningen återkom till intressenterna. I beviset har 
denna afvikelse angifvits. 
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Västmanlands län. 

Under arbete. 

Flänningesjöarnas vattenaflednings företag, af seende afdik-
ning och odling af mark, tillhörande byarna Stärte, Åkerby, 
Upptända, Ettinga och Väster-Sälja i Öster-Våla socken. 

Arbetet,som utförts med omsorg, var fullbordadt med undantag 
af sträckan G1—IV, hvilken del dock, vid uteslutandet ur planen 
af Stormossens utdikning, lämpligast äfven bort uteslutas, då 
Stormossens vatten icke kom denna väg af naturen, utan frän 
södra sidan in mot punkten G1, dit nu ett enskildt sidodike 
upptagits. Detta förhållande hade i beviset angifvits. 

Afdihning och odling af mark, tillhörande byarna Skogbo, 
Hemmingsbo, Korbo, Långgärde, Tobbo, Kanikebo, Gällarbo, 
och Fogelsta i Öster--Våla socken. 

Åt arbetet hade föga åtgjorts under året. 
Albäck—Skorkebo—Svartbäcks dikning sföretag, af seende af-

dikning af mark, tillhörande Albäck, Boda, Fallet, Skorkebo, 
Svartbäck och Ölsta i Norrby socken och Simtuna härad. 

Arbetet var färdigt, och har i bevis kunnat till godkän
nande förordas. 

Oottlands län. 

Under arbete 

Torrläggning och odling af Häftings myr med kring
liggande sänka marker, tillhörande Stora och Lilla Häftings 
hemman i Hangvars socken. 

Det omsorgsfullt utförda arbetet var fullbordadt och kunde 
till godkännande förordas. 

Utdikning och odling af Tall- och Holm-myrarna med 
kringliggande sänka marker inom Källninge, Ekeby, Dalhems, 
Ganthems samt Hörsne med Bara socknar. 

Sedan föregående år hade den södra kanalen ganom Holm-
myr ytterligare utsträckts en kilometer till närheten af punkt 
C och den norra genom Tallmyr omkring 500 m. till Mats-
arfveträsk. — Arbetet, som i allmänhet var synnerligen väl 
utfördt, beräknades färdigt till omkring 80 % af det hela. 

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

Hufvudkanalen var färdig helt nära sektion G och under 
arbete på närmaste sträcka där ofvanför. Sidodikena C—M 
och D—N voro färdiga samt E—O under arbete. — Det ut
förda arbetet uppskattades till 75 å 80 % af det hela. 

Nedre norra distriktet. 

Kopparbergs län. 

Under arbete. 

Torrläggning af de s. k. Höksmossarna, tillhörande Mors
hyttan, Ingeborgbo, Bossberga och Östan-Hede i By socken. 

Hufvudkanalen var till allra största delen af dess längd 
upptagen, äfvenså en del tilloppsdiken till densamma. — Om
kring 40 % af företaget kunde anses utförda. 

Jämtlands län. 

Under arbete. 

Afdihning och odling af hemmanet 5/48 mantal Myckel-
åsen N:o 1 i Marby socken. 

Endast obetydligt arbete hade nedlagts å dikningen. 

b) För minskning af frostländighet. 

Södra distriktet. 

Kronobergs län. 

Under arbete. 

Utdikning af frostförande mossar, tillhörande hemmanen 
Stockhult, Getaboda, Iiomarehyltan, Elmtåsa och Norra Finn-
liult i Agunnaryds socken samt Södra Finnhult i Pjätteryds 
socken. 

De gemensamma afloppen om tillhopa 1,087 m. längd hade 
upptagits samt öfriga diken till en sammanlagd längd af om
kring 14,000 m. — Det utförda arbetet uppskattades till om
kring Y2 af det hela. 

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

Arbetet var färdigt och kunde afsyningsbevis utfärdas, så 
snart räkenskapssammandrag ingifvits och hunnit granskas. 

Utdikning af frostförande mossar, tillhörande hemmanen 
Sjuhnlt, Brötan samt utjordar under Hallaryd och Sönnes-
holma i Hallaryds socken. 

Den gemensamma dikningen var fullständigt verkställd; 
enskilda diken voro, ehuru delvis med ofullständig sektion, upp
tagna till en sammanlagd längd af omkring 1,500 m. — Det 
utförda arbetet motsvarade nära 65 % af det hela. 

Utdikning af en frostförande mosse, tilhörande 21J2 man
tal Miltorp i Lenhofda socken och Uppvidinge härad. 

Företaget var omsorgsfullt utfördt och hade afsyningsbevis 
utfärdats. 

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

Hufvudkanalen A och bikanalen C hade fullständigt upp
tagits, äfvensom större delen af bikanalen D. Afledningsdikena 
hade gräfts på omkring 2,100 m. längd. Något efterresnings-
och justeringsarbete hade ännu ej vidtagits. — Det utförda ar
betet beräknades till 72 % af det hela. 

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

Omkring 2,500 m. diken hade fullständigt upptagits samt 
ungefär 3,600 m. gräfts med ofullständig sektion, d. v. s. på 
grund af mossens lösa beskaffenhet endast tagits till omkring 
1 m. djup, men med full dagbredd. — Det verkställda arbetet, 
mot hvilket endast anmärktes, att på en del ställen, där dike 
gräfts i fast mark, slänterna hade för brant dosering, uppskat
tades till omkring 55 % af det hela. 

Utdikning af frostförande mossar, tillhörande hemmanen 
Lindhnlt, Öjhult och Stenshnlt i Pjätteryds socken. 
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De gemensamma afloppen, utgörande i längd 564 m., hade 
uppgräfts, samt öfriga diken på en sammanlagd längd af om
kring 13,300 m. eller omkring 70 % af det hela. 

Utclikning af frostförande marker, tillhörande hemmanen 
Fothult, Fotabol, Skeppshult och Stenshult i Pjätteryds socken. 

Till följd af svårighet att för skälig ersättning få lämpligt 
arbetsfolk hade under året endast obetydligt arbete verkställts. 
— Diken voro upptagna å såväl Norra som Södra mossen till 
omkring 1,100 m. längd, alltsammans motsvarande nära 35 % 
af företaget i sin helhet. 

Utclikning af mossar, tillhörande 2 mantal Öjhult i Pjätte
ryds socken. 

3,200 m. diken hade upptagits och den i planen ingående 
ombyggnaden af en landsvägstrumma hade blifvit utförd. — 
Det utförda arbetet motsvarade omkring 40 % af det hela. 

Utdikning af frostförande mossar, tillhörande hemmanen 
Broaskog, Vångsnäs, Hviteryd och Skogalaget i Slätthögs och 
Moheda socknar. 

Hvad till hufvudafdikningen hörde — utom bro- och trurn-
byggnaderna — hade utförts. — Det utförda arbetet uppskat
tades till omkring 20 % af det hela. 

Utdikning af frostförande mossar, tillhörande hemmanen 
Trästen, Snöreshult, Rökla, Hjulsryd och Hulingsvcd i Vis-
landa socken. 

Förutom de gemensamma afloppen hade uppgräfts diken 
i mossens västra del till en sammanlagd längd af något öfver 
4,000 m., dock delvis ej till fullt djup. Den vid förra årets 
besiktning gjorda anmärkningen om borttagande af i botten och 
slänter framskjutande stenar hade iakttagits, hvilket ej var för
hållandet i fråga om anmärkningen beträffande med ofullständig 
sektion upptagna diket mellan v1 och hl. — Det arbete, som 
blifvit verkstäldt, beräknades till omkring 40 % af det hela. 

Blekinge län. 

Fullbordade. 

Utdikning af en frostländig mosse, tillhörande byarna 
Hasélstad, Ettebro och Möllenäs i Ronneby socken. 

Underhållet var försummadt. Kanalen befanns vara mycket 
ihopskjuten och igenvuxen; en mängd större och mindre stenar 
hade under årens lopp nedrasat i kanalen och i bergskärnin
garna hade från kanterna bildats gräs- och buskbeväxta jord
fyllningar, så att fastställda sektionsareorna icke på långt när 
förefunnos, hvarför grundlig upprensning behöfde verkställas. 

Västra distriktet. 

Ålfsborgs län. 

Under arbete. 

Af dikning af frostförande marker inom hemmanet Bohult 
och kronoparken Edsmären i Hudene socken. 

Helt obetydligt arbete var utfördt sedan förra årets be
siktning. 

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

Intet arbete var nedlagdt på dikningen sedan förra årets 
besiktning, emedan tvist uppstått mellan de båda delägarne an
gående dikuingen. 

Afdikning af frostförande marker inom säteriet Säfvareds-
hohn i Sjötofta socken. 

Sedan förra årets besiktning hade på grund af bristande 
arbetskraft intet arbete nedlagts på dikningen. 

Afdikning af de Kobergs fideikommissegendom tillhörande 
Skare mosse i Väne-Asaka och Lagmansereds socknar, Sahl-
grens Ängsmosse i Lagmansereds socken och Lifoereds mossar 
i Hålanda socken. 

Sedan föregående år hade 3,400 m. diken upptagits, huf-
vudsakligen å Skare mosse och Sablgrens Ängsmosse. — Mot 
det utförda arbetet, som uppskattades till ungefär '/i ai" före
taget, gjordes ingen anmärkning. 

Vattenafledning för frostländighetens minskande inom 
Mölneby gods i Östra Frölunda socken. 

A Vränglarpsmossen, som var färdigdikad redan förra året, 
behöfde en del dikesrensningar företagas för att dikningen skulle 
kunna godkännas. Omkring 1,400 m. diken och en del sten-
sprängning återstodo att utföra å Transjömossen. Lillegårds-
mossen var färdig utan anmärkning, Almingemossen ej påbörjad, 
Humlamosseu till hälften dikad liksom Låugekärrsmossen, Bose-
gårdsmossen färdig utan anmärkning samt Skönabäcksmosseu 
dikad till ungefär 4/.. — Behöfliga genomstick å dikesvallarna 
saknades i allmänhet, men voro under arbete. — Det utförda 
arbetet uppskattades till 60 % af det hela. 

Vattenafledning för frostländighetens minskande inom 
egendomen Ellebäckstorp i Östra Frölunda socken. 

Dikningen var färdig å Svärte-, Asebo-, Qvarua-, Rullsjö-
och Backamossarna. Å Elingsjömosseu voro tillsammans 500 in. 
diken gräfda och å Hjortakullamossen alla diken utom det öst
gående tvärdiket och östra laggdiket. I en del diken äfven å 
de färdiggräfda mossarna återstod en och annan sten och stubbe 
att bortskaffa. — Anmärkning gjordes mot dikesvallarna, som 
i allmänhet saknade genomstick. — Det utförda arbetet upp
skattades till 80 % af det hela. 

Vattenafledning för frostländighetens minskande inom 
hemmanet Anfastorp i Östra Frölunda socken. 

Sedan förra årets besiktning hade någon dikning ej före
tagits på grund af brist på arbetskraft. 

Fullbordade. 

Afdikning af en frostförande mosse, Ullhörande hemmanet 
1/s mil Mossabo i Håcksviks socken. 

Fullständig rensning af samtliga diken hade verkställts, 
hvarför någon anmärkning mot underhållet numera icke kunde 
göras. 

Utdikning af Iiamne mosse i Mjäldrunga socken. 
De rensningsarbeten, hvilka återstodo vid förra årets be

siktning, voro nu utförda. Dikningsföretaget kunde därför anses 
vara tillfredsställande. 

Afdikning af frostförande mosse, tillhörande Furukärr 
i Torps socken. 

Två tvärdiken samt afloppet Litt. CD voro rensade, det 
senare äfven fördjupadt. 

Utdikning af frostförande mosse, tillhörande Långholmen 
N:o 1 i Vings socken och Kärragärde N:o 1 i Hällstads socken. 

Buskarna i dikesslänterna hade borthuggits. Af de tre 
genom mossen gående långdikena var det östra rensadt till hela 
sin längd och det västra ett stycke upp från utloppet. Öfriga 
diken behöfde bottenrensas, särskildt södra afloppet. 
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Värmlands län. 

Fullbordade. 

Utdikning af Porsmyren och Backstads hemman i Arvika 
socken. 

Nödiga underhållsarbeten å i företaget ingående diken på-
gingo vid inspektionstillfället. — Någon odling hade ej utförts 
efter afdikningen, enär någon tid måste förgå, innau myren 
kunde odlas. 

Utdikning af Önneby och Oleby i Fryksände socken. 
Oaktadt enligt uppgift afloppen från Mölneruds- och Liruds-

tjärnarna blifvit under år 1905 upprensade, erfordrades dock 
ytterligare rensning, såväl i afloppen som uti sido- och tvär
diken. — Mölnerudstjärnen var genom den verkstälda dikningen 
tämligen fullständigt torrlagd. I dess nedre del pågick för 
närvarande uppodling på flera ställen, och å nyodlade marker 
därstädes bafva under senare åren vunnits vackra hafreskördar. 
Då äfven ki-iug Lirudstjärnen markerna afsevärdt förbättrats 
genom vattenytans sänkning, syntes företaget i dess helhet hafva 
medfört afsedd verkan. 

Utdikning af Stöpafors, nämligen Storclelsmyren, Med-
skogskärren, Forsmyren i Sunne socken. 

Samtliga diken behöfde upprensas. 

Östra distriktet. 

Jönköpings län. 

Under arbete. 

Utdikning af frostländiga mossar inom Bondstorps hy i 
Bondstorps socken. 

Kanalen var i det närmaste färdig. Dikena hade nyligen 
påbörjats. Omkring 70 % af det hela voro utförda. 

Utdikning af frostförande mossmarker, tillhörande Skifve-
ho, Tångabacke och Fosterhult i Gryteryds och Södra Hestra 
socknar. 

Omkring lialfva dikeslängden var utförd, motsvarande om
kring 7., af det hela. 

Utdikning af frostförande mossmarker, tillhörande Skip-
hnlts, Ärnarps, Tunga och Tanshults byar i Jälluntofta socken. 

Omkuing 30 % af dikeslängden var gräfd. Det utförda 
arbetet motsvarade omkring 30 % af hela företaget. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Gettershnlt, 
Bråta och Agnctaryd i Jälluntofta och Kållerstads socknar. 

Omkring 1/3 af dikeslängden var upptagen, motsvarande i 
det närmaste lika stor del af det hela. 

Utdikning af frostförande mossar, tillhörande Vimmels-
torp, Skattekull, Sannaryd, Kulla, Galtås, Björnaryd, Hylte, 
Rosendal, Smedstorp och Bägaryd inom Beftelelcds socken, 
Fågelhult, Skalleved, Agnetaryd och Staffansbo i Kållerstads 
socken, Käringanäs, Ilolmseryd och Kråxås i Långaryds 
socken samt Tranebo i Villstads socken. 

Hela hufvudkaualeu hade upptagits och något mer än lialfva 
dikeslängden. — Det utförda arbetet uppskattades till omkring 
60 % af det hela. . . . 

Utdikning af frostförande mossar, tillhörande Färda, För-
Jmlt och Öhncsberg i Södra Unnaryds och Jälluntofta socknar. 

Omkring 4,000 m. diken voro utförda, motsvarande omkring 
35 % af hela arbetet. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Norra och 
Södra Slätthult, Erlandsbo och Spårsbo i Villstads socken. 

Omkring 70 % af dikeslängden voro upptagna, motsvarande 
i det närmaste lika stor del af det hela. 

Utdikning af frostförande mossmarker, tillhörande hem
memen Kvarnåsen, Kultet, Nackåsen, Karaby, Remmen, Vanta-
knll, Trädgårdstäppan, Svanaholm, Snöstorp, Odlingsberg och 
Sunnerås i Ås socken. 

Arbetet var färdigt. 

Utdikning af frostförande mossmark, tillhörande Karaby, 
Sunnerås och Snöstorp i As socken. 

Omkring 300 m. af kanalen hade gräfts, motsvarande om
kring 4 % af hela arbetet. 

VattenapZedning från frostförande mossar, Ullhörande hem
manen Kåfveryd, Ubbarp och Sjöryd i Öggestorps socken samt 
Stora Tokarp och Vissmålen i Kakarps socken. 

Omkring lialfva dikeslängden hade gräfts, motsvarande om
kring 50 % af det hela. 

Fullbordade. 

Utdikning af Flymossen i Forsheda socken. 
Intressenterna kunde ej enas om grunden för underhålls

kostnadernas fördelning, hvarjämte påstods att afloppet från 
mossen i den ej reglerade delen hindrade torrläggningen, hvarför 
vederbörande tillråddes att låta verkställa fullständig utredning 
af statens landtbruksingeniör. — Större delen af dikena voro 
fortfarande i lägervall. 

Reglering af Ramsjöbäcken och torrläggning af kring
liggande moder, tillhörande Skafverås, Mossaryds, Ekebergs, 
Målaköps, Bäckenäs, Bengtstorps och Vermarshtilts hemman, 
Gällaryds socken, och Salaryds hemman i Vaxtorps socken. 

Upprensning hade skett sedan 1900 års besiktning, så att 
underhållet kunde betecknas såsom godt. 

Utdikning af sank mark, tillhörande hemmanen Uggle
kull, Gällaryd, Mosshnlt och Prästbo i Gällaryds socken. 

Vid 1900 års besiktning anmärkta felaktigheter hade af-
hjälpts, och dikessystemet var underhållet utan anmärkning. 

Reglering af Hvetlandabäcken genom Hvetlanda kyrkoby, 
Hvetlanda socken. 

Upprensning hade skett sedan 1900 års besiktning, så att 
underhållet var tillfredsställande. 

Utdikning af frostförande mark tillhörande Hjälmsås och 
Göljamålen i Säby socken samt Komas, Vivastås och Gårebo 
i Frinnaryds socken. 

Vid 1905 års besiktning var omkring hälften af rensnings-
arbetet utfördt. Vid årets inspektion hade flertalet större diken 
rensats, men de flesta mindre återstodo i förfallet skick. 

Afdikning af Torskinge mossar, tillhörande Slättö, Gosebo, 
Torskinge, Gnmmarps och Hjälmaryds byar samt Liljenäs 
fideikommiss i Torskinge socken. 

Upprensning af dikena hade verkställts, så att de befunuos 
i godt skick. 

Utdikning af mossar, tillhörande hemmanen Mölnehnlt, 
Mossebo, Tranebo och Mångarebo i Våthults socken. 

Fullständig upprensning hade skett sedan 1904 års besikt
ning, så att underhållet kunde betecknas såsom godt. 
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Skaraborgs län. 

Under arbete. 

Af dikning af Storemossen, tillhörande Byholms gård i 
Beatebergs socken samt hemmanen Mossebo, Löfbråten och 
Gräskärr i Rambergs socken samt Gäddenästorp i Ekeskogs 
socken. 

Hufvudkanalerna nalkades sin fullbordan och omkring 2/3 

af dikena voro gräfda. Till följd af mossens å vissa delar syn
nerligen lösa beskaffenhet flöto dikena delvis igen. — Emedan 
en kostsam efterrensning blef nödvändig i redan gräfda diken 
beräknades att återstående arbeten komme att uppgå till 25 % 
af det hela. 

Fullbordade. 

Utdikning af en del af Mörrarps mossar i Grolanda 
socken. 

Hela dikessystemet var upprensadt och i godt skick. 
Utdikning af Karbomossen iBrismane och Börstigs socknar. 
Större delen af dikena och afloppsgrafvarna voro rensade; 

återstående rensning var under arbete. 
Torrläggning af den till säteriet Västorp hörande Karbo

mossen i Brismane socken. 
En del rensning hade utförts, men större delen återstod, 

beroende på inträffad eldsolycka för ägaren oeh däraf följande 
brådskande nybyggnadsarbeten. 

Mellersta distriktet. 

Uppsala län. 

Fullbordade. 

Sänkning af Rönnfjärden och Djupfjärden samt afdik
ning af frostförande mossmarker, tillhörande Slada, Hjelmunge 
och Hållens byar i Hållnas socken. 

De föregående år anmärkta bristerna voro nu afhjälpta. 
Emellertid hade den för inspektion icke åtkomliga rännan genom 
Djupfjärden icke upprensats, då den utan särskilda anordningar 
icke heller var åtkomlig för rensning, hvarför arbetsstyrelsen 
utlofvade att under kommande vinter se om denna del af arbetet. 
— Genom företaget har odling å nyvunuan mark möjliggjorts. 

Utdikning af frostförande mossmarker, tillhörande Djurby 
och Graneberg samt Kromsta, Skillinge och Hammarby byar 
i Litslena socken. 

Dikesrensningarna voro nu fullt genomförda och arbetet i 
godt stånd. — Åtskillig mark hade kunnat odlas. 

Afdikning af vattensjuka mosstrakter inom Beggeby, Ås-
karby, Vallskoga, Norr och Söder Sjnkarby i Tierps och 
Tolfta socknar. 

Fullständig rensning hade genomförts föregående år, och 
var arbetet i godt stånd. Odlingar förekommo å den förbättrade 
marken. 

Sänkning af Myssingesjön samt afdikning af kringlig
gande frostförande mossar, tillhörande byarna Sa ring, Tuna, 
Bärsta, Myssinge och Öster Edinge i Tuna socken. 

Kanalerna voro uyrensade och i godt stånd med undantag 
af diket mellan Bärsta och Myssinge, där den ene jordägaren 
ville behålla dikets läge och den andre ville flytta det till den 
omedelbart bredvid löpande rågången, där det enligt arbets

planen bort ligga. — Bron för bygdevägen vid Saringe var nu 
under ombyggnad, emedan den vid vägsyn utdömts. — Odlingar 
hade äfven uppstått. 

Nedre norra distriktet. 

Kopparbergs län. 

Under arbete. 

Afdikning af frostförande mossar vid Valla i By socken. 
Sedan föregående år hade arbetet föga fortskridit. — Till

loppen till Gåstjärn och Lomtjärn voro under upptagning. — 
Omkring 40 % af hela arbetsföretaget kuude anses utförda. 

Afdikning af den s. k. Tåfåsmyrcn inom Vikarhyns och 
Granmors skifteslag i Bättviks socken. 

Arbetet var färdigt, och har afsyningsbevis utfärdats. 

Fullbordade. 

Utdikning af 15 st. myrar inom Bjiirsås socken, näm
ligen Kärring-Kärsmyren vid Mårtsbo by, Storvadsmyrcn vid 
Västanbergs by, Bismyren vid Andersbo, Torflöslägtsmyren 
vid Sdgsho by, Bofrismyrcn vid Baggbo by, Häst-, Slog- och 
Kojmyren vid. Västra by, Svarthöjdmyren vid Vrcbo by, Bal-
karlsmyren och Svenskärret vid Kullgärdets hy, Elofsmyren 
(Vassmyren i Kopparbergs socken), Of ra och Nedra Löf-
myren, Aspvedsmyren vid Altjärnbo by och Svarttjärns-, Verm-
hags- och Hagmyrarna, Flodänget, Htisthag- och Långtjärns-
myrarna. 

Dikena befuuuos i allmänhet rätt väl underhållna, hvartill 
gifvetvis bidrog den omständigheten, att de flesta numera lågo 
inom odladt område. 

Utdikning af 7 st. myrar i Alfdalens socken (Åratjärn-, 
Fliataleu-, Skvaller-, Råns-, Brunn- och Jofsmyrarna), Kropp-
diken och Gumnsmyrcn vid Kåttila by, Hcdmyrcn vid. An
dersbo fäbodar och Stopsmyren vid Stops fäbodar, tillhörande 
Brunnsbergs by, Lissgärdsten och Stormyren, tillhörande 
Månsta by. 

Då inom Älfdalens socken underhållet af dessa och Öfriga 
diken omhänderhafts gemensamt af socknemäunen, fanns i all
mänhet ingen egentlig anmärkning däremot. — För omkring 
5 år sedan blefvo Stop- och Hedmyrarna utdikade efter helt 
och hållet ny, fullständigare plan. — A öfriga, i allmänhet 
numera odlade, kuude visserligen på något ställe rensning er
fordras. 

Utdikning af myrar i Alfdalens socken, nämligen Valsbo-
myrarna vid Byttar Per Perssons nybygge, Grimmyrcn vid 
Hållstugan, Surbruunsmyren vid Kåttila hy, Nygårdsmyren 
och Gäbbmyren vid Månsta by samt Körsjön vid Nornas, by. 

Om detta utdikningsföretag gällde hvad som anförts under 
närmast föregående företag, med tillägg att nya planer för ut-
dikuiugarna upprättats och utförts i större omfattning än vid 
nyssnämnda företag. 

Utdikning af Iseltjärnsmyren vid Blyberg i Älfdalens 
socken. 

Mot underhållet af ifrågavarande företag fauns ingen egentlig 
anmärkning att framställa. 

Utdikning af Bredflyten, Stigbomyren vid Forsgärde m. fl. 
byar i Flöda socken. 

Efter föregående års inspektion hade några rensningsarbeten 
ej hunnit verkställas. 
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Torrläggning af frostförande mossar inom Böle, Tältbyns 
samt Storbyns och Grimsmyrhedens byar i Öfver Malungs 
socken. 

De till detta företag hörande dikena kunde nu anses rensade, 
hvarförutom nya sådana tillkommit på intressenternas egen 
bekostnad. 

Utdikning af 23 myrar i Mora socken, nämligen Bud
myren och Skärmyren vid Brunnvasslebo fäbodar, Sels- och 
Sunningsmyren vid Färnäs by, Skafåsftyten och Finn- och 
Sälsmyrarne vid Sala fäbodsställe, Må- och UUesmyrame vid 
Norets by, Spjut- och Kvarnmyrarna vid Nitsnäs by, Brit-
långbo, Norr Britts- och Norråmyrarua i Vika by, Knopp-
fiolsmyren i Vinas by, Kufvermyren vid Sälbäcks fäbodar, 
Långmyren vid Selja by, Rormyren vid Krångels fäbodar, 
Brit- och Mnnkmyrarne vid Lade fäbodar, Långmyren vid 
Kansbol fäbodar, Gndis- och Bref-, Grå- och Hemnlsbergs-
myrarna, tillhörande Ostnors by, Lisstjäm och Lisstjårns-
myren tillhörande Berg-Kalås by, Lilla Vasselsjön, tillhörande 
kyrkbyn, Stora Vasselsjö och Stora och Lilla Tomsmyren samt 
Tjärnmyren, tillhörande Fibergets fäbodar. 

Å detta synnerligen vidsträckta företag var underhållet i 
i allmänhet nöjaktigt å de delar, som voro belägna inom odladt 
område, å öfriga däremot hade dikena ej rensats i erforderlig 
grad. — Dikena voro delvis förfallna å Hemulsbergsmyrarna, 
dåligt rensade å Spjut- och Kvarnmyrarna samt delvis igen
växta omkring Östuors by. 

Utdikning af myrar, nämligen Långängsmyren till Norets 
by, Tomsmyren vid Daddbo fäbodar, Grönloksdyen, Floten-
och Britåla i Östnors by, Stam- och Stormyrarna vid Eldris 
fäbodar samt Enmyren till Gopshttsby i Mora socken. 

Beträffande underhållet af detta företag gällde i hufvudsak 
detsamma som anförts vid närmast föregående företag. 

Utdikning vid Hansjö, kyrkbyns m. fl. byar i Orsa socken. 
Dikena hade på flera ställen vuxit igen i afsevärd grad, 

äfven å odladt område, hvadan en genomgående rensning här 
var af nöden. 

Utdikning af Stormyren vid Västgärde i Rättviks socken. 
A denna stora, numera till största delen odlade myr voro 

dikena, tack vare jordmånen, tämligen väl bibehållna till formen, 
men buskar och småträd hade fatt växa i ymnig mängd. 

Utdikning af Mixnäsmyren vid Vastbjörke i Rättviks 
socken. 

En del af dikena voro visserligen i tämligen godt stånd, 
andra diken åter voro delvis förfallna och igenväxta, hvarför 
grundlig rensning af de senare erfordrades. 

Utdikning af Mocketsmyren vid Backe i Rättviks socken. 
Afsevärda odlingar förefunnos å denna myr, och voro dikena 

därför i ganska godt stånd. 
Utdikning af Lenåsflyten vid Lenas by i Rättviks socken. 
Dikena voro i allmänhet i ett mindre tillfredsställande skick 

och i behof af genomgående rensning. 
Utdikning af Rammyren, Ängmyren m, m. i Sofia-Magda

lena socken. 
Då rätt stora odlingar lågo å nu ifrågavarande myrar, 

hafva dikena därstädes underhållits tämligen väl, hvadan an
ledning till anmärkning ej förekom. 

Utdikning af Svartnäs by i Svärdsjö socken. 
Dikena å Kullermyren voro väl underhållna och hade för-

anledt odling i afsevärd grad. — Däremot hade dikena fått för

falla och delvis växa igen å såväl Hemmyren och Råmyren 
som å de inom själfva Svartnäs by belägna dikena. 

Utdikning af Stormyren, Sjön IAll-Sälnan i Svärdsjö 
socken. 

Utdikningen befanns nöjaktigt underhållen, hufvudsakligeu 
af det skäl, att flottning försiggick i afloppet, hvadan det till
kommit de flottande att hålla diket i godt stånd. 

Utdikning af 11 myrar i Transtrands och Lima socknar, 
nämligen Mornäsmyren i Mornäs by, Vikmyren i Vikens by, 
Brunnsmyren i Hammars by, Bolmyrarne i Bolhedetis by, 
Skärmyren i Sörnäs by, Smedmyren och Stadmyren i Östra 
Tandöby,Klingenorsmyren och Sälsängsmyren, Olmängsmyren, 
Skommarhansmyren, Lergrafs-Skålnö och Etter-, Vargheds-
och Tranmyrame i Västra Lillmons by samt Kvarnkolen i 
Västra Tandö by; 

Utdikning af 11 myrar i Transtrands och Lima sock
nar, Sörsjömyren, tillhörande Balens, Kärnsundsmyren, Svärta-
myren, Stennäsmyren och Bruksmyren, tillhörande Horrmund 
i Transtrands socken samt Mångsmyren tillhörande Fiskar
hedens by, Gusjömyren, tillhörande Gusjö, Risbjörnsmyren i 
Gråhedens by, Enbärsmyren tillhörande Norr ange, Myrlyan i 
Östra Arnäs, Korsbäcksdalen inom Risätra by i Lima socken. 

Ritningar och handlingar hade icke kunnat tillrättaskaffas. 
— Efter 1904 års inspektion hade ännu intet rensningsarbete 
verkställts. 

Utdikning af Hålltjärn, Östra Storflot i Venjans socken. 
A de båda myrarna hade under de tre senaste åren rens

ningsarbete pågått, dock funnos litet hvarstädes buskar och 
småträd ännu kvar i dikena."— Företaget hade åstadkommit 
odling å Hålltjärn, ehuru ej i någon afsevärd grad. Å Storflot 
hade ingen odling företagits. 

Utdikning af Tibergs, Bås, Kalfvo-myrarna, Storflor i 
Venjans socken. 

A Tibergsmyren, där odling i afsevärd grad uppstått, hade 
rensning och fördjupning af dikena försiggått under föregående 
år, hvadan de nu voro i godt stånd. — A Dås och Kalfvo-
myrarna, där däremot ingen odling förekommit, voro dikena i 
sämre skick, igenväxta och delvis igenfallna. A Storflört var 
förhållandet enahanda, dikningen hade dock där föranledt odling 
i ringa måu. 

Utdikning af Torrvallsmyren i Äppelbo socken. 
Endast obetydligt rensniugsarbete hade företagits. 
Utdikning af Rikamyren i Äppelbo socken. 
Kensningsarbetet pågick å detta företag. 
Utdikning af Roddarhedsmyren i Äppelbo socken. 
Rensiiingsarbetet var ännu ej verkstäldt till erforderligt 

omfång. 
Utdikning af Myssmyren vid Näsets by i Äppelbo socken. 
Rensningen var ännu ej utförd till den myckenhet som 

erfordrades. 

Gäfleborgs län. 

Under arbete. 

Utdikning af Långbromyren tillhörande Brunns by i 
Hedesunda socken. 

Arbetet var färdigt, och har afsyningsbevis utfärdats. 
Utdikning af sjön Lill-Romsen m. m. inom Romsens 

egendom i Ockelbo socken. 
Hufyudkanalen från Lill-Romsen var i det närmaste full-
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bordad, i och med livilken åtgärd inemot hälften af arbetet 
kunde anses utfördt. — Anledning till anmärkning förekom ej. 

Utdikning af vattenskadad frostförandc mark, tillhörande 
byarna Höle och Västerby i Regnsjö socken. 

Arbetet var färdigt, och har afsyningsbevis utfärdats. 
Sänkning af Bastnäs- och Hnndsbosjön m. m. inom Kall

bäck, Löthen, Stråtjära, Bastnäs, Nygård och Hundsbo byar 
i Skogs socken. 

Företaget befanns fullbordadt, och skulle afsyningsbevis 
utfärdas, sedan räkenskaperna afslutats och hunnit granskas. 

Torrläggning af Gårsjön m. m. inom Engesnäs egendom 
samt Stålbo m. fl. byar i Öster Fernebo socken. 

Arbetet var påbörjadt med upptagande af hufvudafloppets 
nedersta del till omkring 160 m. längd. 

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. 

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

Fullbordade. 

Utdikning af Svartån och af Kör-, Bäck-, Crcutz-, Prints-, 
'Torrand-, På-, Storäng-, Lapp- och Skrytes-myrarna, till
hörande Storbyn, Stockeby, Svedja-Hyltebo m. fl. i Färila 
socken. 

Rensningar hade under de senaste åren verkställts genom 
Marma m. fl. bolags försorg; dessa bolag hade nämligen af bya
männen erhållit tillstånd att flotta sitt timmer i Svartån mot 
skyldighet att verkställa erforderlig upprensning af dikes
systemet. 

Utdikning af Boda m. fl. byar i Järfsö och Ljusdals 
socken. 

Dikessystemet befann sig i ett mindre tillfredsställande 
skick. Rensningar syntes visserligen hafva förekommit, ehuru 
ej tillräckligt omfattande. 

Utdikning af Ytterbäcken och. Yttertjärn i Bergsjö socken. 
Enligt af intressenterna fattadt beslut skulle rensnings

arbete företagas under nästkommande år. 
Utdikning af Isbosjön i Delsbo socken. 
Reglering af utloppet hade verkställts år 1905 och syntes 

tillfredsställande utförd med undantag af 20 ä 30 m. å den 
nederst belägna sträckan. 

Utdikning af Norra Asvalls och Bålinge myrar i Gnarps 
socken. 

Hufvudgrafven hade år 1905 undergått en tillfredsställande 
upprensning. Sidodikena voro igenvuxna. 

Utdikning af Åsrödjningarna vid Gränsjö by i Gnarps 
socken. 

Marken kring denna afdikning är numera odlad och så
lunda ej frostförande. 

Utdikning af Issjön och Knåptjärn i Ilsbo socken. 
Rensning hade verkställts år 1904. — Underhållet syntes 

vara någorlunda tillfredsställande. 
Utdikning af Nordstafjärden och Nordanmyren i Bogsta 

socken. 
Marken kring afdikningen vid Nordanmyreu var till största 

delen odlad. — Rensningsarbeto därstädes hade senast verk
ställts år 1903, men syntes ånyo vara bchöfligt inom de när
maste uren. — Vid Nordstafjärden går ailoppet genom sten-
bunden mark utan växtlighet och syntes ej kriifva något under
hållsarbete. 

Västernorrlands län. 

Under arbete. 

Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande byarna 
Pengsjö och Pengsund i Anundsjö socken. 

Arbetet var fullbordadt i öfverensstämmelse med den fast
ställda arbetsplanen med den afvikelse att en under lands
vägen Asele—Anuudsjö ledande steutrumma vid utförandet er
satts med en öppen bro ined träöfverbyggnad af 3 m. spänn
vidd på omkring 4 m. höga stenlandfästen. Vid innevarande 
års vårflod blef brobyggnaden undergräfd och sammansför-
tade. Vid tiden för inspektionen hade den ånyo uppförts utan 
att, efter hvad det syntes, erhålla solidare konstruktion. De 
jämförelsevis höga och tunga landfästena hade uppförts på en 
liggande trärustbädd, som ej förlagts djupare än grafvens bot
ten, och således dels ej låg frostfritt dels kunde underskäras, 
då någon spåutning ej heller verkställts. Landfästenas murar 
voro betydligt för tunna och syntes redau vara deformerade 
på grund af jordtrycket från vägbanken. Stenkonerna voro 
uppgillrade med för stark lutning och syntes vara från början 
fallfärdiga. 

Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande hem
manet Hemling i Anundsjö socken. 

Omkring 1,500 m. diken voro utförda. 
Afdikning af frostförandc myrmarker 'mom Myckclgcn-

sjö by i Anundsjö socken. 
Omkring hälften af arbetet i sin helhet var utförd. 
Afdikning af frostförande myrmarker inom byarna Östan-

bäck och Västanbäck i Anundsjö socken. 
Omkring 1/3 af i företaget ingående arbeten voro utförda. 
Utdikning af frostförande myrmarker inom Burcåborgs 

by i Anundsjö socken. 
Dikningsarbetet hade innevarande års höst påbörjats. 
Utdikning af vattenskadad mark, tillhörande byn Kubbe 

i Anundsjö socken. 
Företaget var till största delen utfördt. 
Utdikning af en del sänka och frostförande marker, till

hörande Solbergs och Lunne byar i Anundsjö socken. 
Dikningen var påbörjad med omkring 1/4 a r det arbete, 

som skulle utföras. 
Afdikning af frostförandc myrmarker, tillhörande Lång-: 

vikens och Mattarbodums byar i Björna socken. 
Arbetet var under året påbörjadt med omkring 800 m 

dikning. 
Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Hög

asens by i Björna socken. 
Arbetet hade nyligen påbörjats. 
Afdikning af frostförandc myrmarker, tillhörande Gidcå-

berg och Meåstrands byar -i Edscle socken. 
Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utlärdas, så 

snart räkenskaperna granskats. 
Afdikning af frostförandc myrmarker, tillhörande hem

manet Grytan i Fjällsjö socken. 
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Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 
snart räkenskaperna granskats. 

Afdikning af frostförande marker, tillhörande Godmarks 
by i Grundsanda socken. 

Företaget hade anmälts färdigt till afsyning, men då om
kring 200 m. diken närmast nedom punkt H å fastställda planen 
ej blifvit på tillfredsställande sätt utförda, kunde afsyningsbevis 
ej utfärdas. 

Utdikning af vattenskadad, frostförande mark, tillhörande 
hyn Skademark i Grundsunda socken. 

Arbetet var under året påbörjadt. 
Utdikning af en sank och frostförande myrtrakt, till

hörande Önska by i Grundsunda socken. 
Arbetet var till största delen utfördt. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande Mjösjö och 

Torsele byar i Jimsele socken. 
Företaget var fullbordadt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, 

så snart räkenskaperna granskats. 
Afdikning af frostförande myrmarker inom Hällby by i 

Junsele socken. 
Arbetet var till större delen utfördt. 
Utdikning af en del sänka och frostförande marker, till

hörande krononybygget Grythöglandet i Barnsele socken. 
Arbetet hade under året påbörjats. 
Utdikning af en del sänka och frostförande marker, till

hörande Väster-Täsjö by i Tåsjö socken. 
Omkring 3/4

 a^ dikningsarbetet voro fullbordade utan an
ledning till anmärkning. Räkenskaper af beskaffenhet att gifva 
upplysning om arbetets verkliga kostnad syntes ej vara förda. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Hotings 
och Valda byar i Tåsjö socken. 

Omkring 1/3 af arbetet var fullbordad. — En mindre än
dring i den fastställda planen hade ifrågasatts. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
Tjädernäsets by i 'låsjö socken. 

Arbetet hade under sommaren påbörjats. 

Fullbordade. 

Utdikning vid Sunnansjö by i Fjällsjö socken. 
Marken kring detta företag var numera till större delen 

odlad. — Underhållet syntes tillfredsställande. 
Utdikning vid Ödens by i Hclgums socken. 
Marken kring denna afdikning var till större delen odlad. 

— Rensningsarbete hade senast verkställts år 1905 och syntes 
uuderhållet tillfredsställande. 

Utdikning af Stormyren vid Gagnets by i Hellgums 
socken. 

Marken var omkring afdikuingen till större delen odlad. 
— Underhållet syntes tillfredsställande efter år 1905 skedd 
rensning. 

Utdikning af Stormyren vid Solums by i Hemö socken. 
Dikena voro igenvuxna och rensningsarbete hade ej verk

ställts. 
Utdikning af Hallsjö—Flake- och Anundsgårds myrar i 

Holms socken. 
Tillfredsställande rensuingsarbeten hade under året blifvit 

utförda. 
Utdikning vid Högsjö by i Indals socken. 
Rensningsarbete hade kort före inspektionen påbörjats. 

Utdikning af Stormyren vid Näsåkers by i Lidens socken,. 
Rensningsarbete hade under året påbörjats. 
Utdikning vid Högbacks—Dal- och Långmyrarna i Nora 

socken. 
Afloppets nedre del rensades år 1905. Ofre delen var igen

vuxen. 
Utdikning af Själlands sjö, Björnås m. fl. byar i Nor-

dingrå socken. 
Afdikningen var ej på tillfredsställande sätt underhållen. 

— Kartor och handlingar uppgåfvos hafva uppbrunnit. 
Utdikning af Lnngsjön, Håsjömyren m. fl. i Barnsele 

socken. 
Upprensning hade delvis skett under år 1905. — Kartor 

och handlingar voro förkomna. 
Utdikning af Stormyren inom Horsta och Ödens byar i 

Timrå socken. 
Marken kring denna afdikning var numera odlad och så

ledes ej frostförande. Grundligt rensningsarbete pågick, hvar-
jämte dikessystemet betydligt utvidgats. 

Afdikning af Lomviksmyren, titlhörande Lomvikens by 
i Trehömingsjö socken. 

Marken kring denna afdikning var till största delen odlad. 
— Underhållet var fullt tillfredsställande. 

Utdikning vid Norrby i Tåsjö socken. 
Tillfredsställande rensningsarbeten hade under år 1905 

utförts. 
Utdikning af Skänknäsmyren vid Tåsjö västra by i 

Tåsjö socken. 
Påminnelse om nödvändigheten af underhållsarbete hade 

gjorts vid föregående års inspektion, men ej ländt till efterföljd. 
Utdikning inom Karbäckens by i Tåsjö socken. 
Rensningsarbete hade under de båda sistförflutna åren 

pågått. 

Jämtlands län. 

Under arbete. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom byarna Böd-
ningsberg och Ede i Alsens socken. 

Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis med till
styrkan om arbetets godkännande utfärdas. 

Utdikning af frostförande, vattensjuka marker, tillhörande 
byarna Gräfte och Gärde i Aspås socken. 

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

Utdikning af frostförande, vattensjuka marker, tillhörande 
Näset och Lögden i Aspås socken. 

Af hela arbetet kunde uugefår hälften anses vara utfördt. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande byarna 

Öster-Med- och Väster-Vigge i Bergs socken. 
Då samtliga till detta företag hörande handlingar, räken

skaper m. m. blifvit genom Konungens befallningshafvande in
sända till Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, kunde någon 
granskning af räkenskaperna ej äga rum. — Dikena voro nöd
torftigt underhållna. 

Afdikning af frostförande marker, tillhörande Östersunds 
stad, Östra och Västra Odensala byar i Brnnflo socken samt 
Sems och Lugnviks byar jämte Frösö utjord i As socken. 

Arbetet var i det allra närmaste färdigt, dock återstodo 
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några mindre sträckor inom Lugnviks bys område, hvilka ännu 
ej voro upptagna till full storlek, hvarförutom den vid 1903 års 
inspektion föreskrifua skoningen af slänten för den öfver Rannås-
myren ledande landsvägen ej utförts. 

Afdikning af frostförande •myrmarker, tillhörande Gäd-
dede by i Frostvikens socken. 

Sedan den ene af intressenterna afflyttat från orten och 
därmed för sin del afstått från åtnjutande af statsanslaget, åter
stod endast en mindre del af företaget, hvartill statsanslag ön
skades, och hade enligt uppgift ansökan gjorts hos Kungl. Maj:t 
om uppdelning af anslaget. — De ifrågavarande dikena liafva 
varit fullständigt upptagna, men delvis raserats; såväl diket 
N—O som isynnerhet P—Q erfordrade en genomgående rens
ning. — Ungefär 80 % af arbetet kunde anses utförda. 

Utdikning af en del sänka och frostförande myrmarker, 
tillhörande Raftkälens och Itaftsjöhöjdens skifteslag i Gåxsjö 
socken. 

Dikena M—n, K—L och H—I å dikessystemet omkring 
Lilla Raftsjön voro ej påbörjade, återstoden däremot var i det 
allra närmaste färdiggräfd. — Samtliga diken å Sandviksflon 
voro under arbete, och långdiket var till största delen upptaget 
till full storlek, hvarjämte å Tvättmyren samtliga diken voro 
under arbete. 50 å 60 % af arbetet i sin helhet kunde anses 
utförda. 

Utdikning af en del sänka och frostförande myrmarker, 
tillhörande Yxskaftkälcns by inom Gåxsjö socken. 

Af hela arbetet kunde 40 å 50 % anses utförda. 
Utdikning af vattensjuka marker, tillhörande Edeby i 

Hammerdals socken. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande byarna 

Västra Åsen och Mo samt Hammerdals kyrkoherdeboställe i 
Hammerdals socken. 

Båda dessa företag befuuuos fullbordade, och skulle af-
syningsbevis utfärdas, så snart räkenskaperna afslutats och 
hunnit granskas. 

Utdikning af frostförande vattensjuka marker, tillhörande 
byn Hallen i Hammerdals socken. 

Samtliga diken voro under arbete, ehuru ej öfverallt till 
fullt djup och full bredd. — Ungefär 80 % af arbetet i sin 
helhet befunnos utförda utan att anmärkning däremot fram
ställdes. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till-
hörande hemmanen N:is 1 och 2 Kongsta i Häggenås socken. 

Afloppet från Häggloken var ännu ej fullt upptaget. — En 
del diken voro upptagna till full storlek, andra ännu ej på
började. — 2/3 af arbetet kunde anses utförda. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Svedje och 
Västanede byar i Håsjö socken. 

Å de flesta dikena var endast obetydligt arbete verkställdt 
med rödjning och rännilars upptagande. — A det Löfudden 
tillhöriga dikessystemet var däremot gräfiringen utförd till nära 
fullt djup. — 20 % af hela arbetet kunde anses utförda. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
Kläppe, Skjörs, Lungre och Bringåsens byar i Kyrkas socken. 

Inom Kläppe bys område voro dikena K—M, K—L och 
en del af E —O ännu ej upptagna, under det att öfriga diken 
voro gräfda till fullt djup. — Inom Bringåsens bys område 
voro dikena Bb—Bd, Ax—Az samt Az—Ay ej påbörjade. 
Öfriga diken voro fullt upptagna. — Inom Skjörs och Lungre 

byar voro samtliga diken under arbete. — Något mer än % a? 
hela arbetet kunde anses utförda. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande byarna 
Böle, Pallcråscn och Åsen i Lits socken. 

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

Utdikning af frostförande myrmarker inom byarna 
Husas, Prisgård, Offersgård och Kroksgård i Lits socken. 

Arbetet var färdigt, och har afsyningsbevis utfärdats. 
Afdikning af frostförande myrmarker inom, Handogs by 

i Lits socken-
Stora kanalen var delvis upptagen. Diket G—H—I var 

ännu ej påbörjadt. — Vs af arbetet i sin helhet kunde anses 
utfördt. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom Yftcrockc 
och Ilalabackens byar i Mattmars socken. 

Dikena söder om byn voro upptagna till hela sin längd 
med undantag för de smärre bidikena. Diket P—U—V—X—O 
var färdiggräfdt till hela sin längd utom å en sträcka af 200 ni. 
Dikena V—Ä och C—L voro ej påbörjade. —Ungefär 80 % af 
arbetet i sin helhet voro utförda. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom Böhle ntgods 
•under Lockåsens by i Myssjö socken samt byarna Hällnc, 
Västnor, Gissleås och Klockarbacken i Vikens socken. 

Inom Böhle utgods var dikningen i det närmaste afslutad 
och inom Gissleåsens by fullt färdig. — Inom öfriga byar åter-
stodo ännu mindre delar odikade, inom Klockarberget omkring 
200 m., inom Hällne omkring 1,000 m. och inom Västnor om
kring 500 m. — Rensning erfordrades dock å de redan upp
tagna dikena. — 3/4 af arbetet kunde anses utförda. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Ange 
och Ede byar i Offerdals socken. 

Samtliga diken inom Ange by voro fullt upptagna, men 
inom Ede by återstod på en del ställen å en sammanlagd 
sträcka af några hundra meter diken ogräfda- — Öfverallt er
fordrades emellertid en grundlig bottenrensning. — Omkring 
90 % af företaget kunde anses utförda. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Eke-
bergs, Bäckens, Almåsa och Ede byar i Offcrdals socken. 

Omkring 60 % af arbetet i sin helhet kunde auses utförda. 
Utdikning af en del sänka och frostförandc myrmarker, 

tillhörande byarna Bångåsen och Kaxås i Offerdals socken. 
Hufvudafloppet E—F—o—p var till större delen upptaget 

till full dimension, endast mellan punkterna 4 och 9 var gräf-
ningen endast delvis utförd; en del af bidikena voro upptagna. — 
A det västra dikessystemet var endast obetydligt arbete ned-
lagdt. — V3 af företaget kunde anses utfördt. 

Afdikning af frostförandc myrmarker inom byarna Fru
sta, Häste, Sota Västra Krokom, Kulabacken, Silje och By i 
Rödöns socken. 

Inom Sota bys område var dikningen fullbordad; inom 
Häste och Frusta byar voro dikena invid Storsjön upptagna till 
hälften; inom Bye, Silje m. fl. byar var något mer än hälften 
af arbetet utfördt. — Sammaulagdt kunde 50 a 60 % anses 
fullgjorda. 

Utdikning af frostförande vattensjuka marker, tillhörande 
byn Taxan i Ströms socken. 

Sedan de vid föregående inspektion gjorda anmärkningarna 
vunnit rättelse, och då arbetet var färdigt, skulle afsynings-
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bevis utfärdas, så snart räkenskaperna afslutats och hunnit 
granskas. 

Utdikning af frostförande vattensjuka marker, tillhörande 
byn Tnllingsås i Ströms socken. 

En del diken voro färdiggräfda, ehuvuväl bottenrensning 
öfverallt erfordrades. — 80 ä 90 % af företaget kunde auses 
utförda. 

Utdikning af frostförande myrmarker inom Sörvikens 
by i Sundsjö socken. 

Afloppet B D E var visserligen upptaget till hela sin längd, 
men ej till fullt djup å sträckan 5—15, där det måste ytter
ligare nedsprängas. — De små bidikena G—K och K—F voro 
ej gräfda till fullt djup. — Öfriga diken voro fullt upptagna. 

Utdikning af frostförande myrmarker å Måhlsta bys 
fyllnadsjord, benämnd Gillcråscn i Sunne socken. 

Af diket A voro 350 m. upptagna i dess öfre del och 150 m. 
i dess nedre till i det närmaste full dimension; af diket B var 
sträckan 41—20 färdiggräfd. Diket C var fullständigt gräfdt 
samt dikena D och E i det närmaste. 

Vtdikning af frostförande mark, tillhörande Svedja by i 
Sunne socken. 

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

Fullbordade. 

Utdikning vid Lundkälens by i Brunflo socken. 
Sedan dikena numera undergått erforderlig rensning, fanns 

ej längre anledning till anmärkning mot underhållet. 
Utdikning af Storftomyren i Optands by af Brunflo socken. 
De i väster och öster gående dikena voro nu till större 

delen af sin längd upprensade. 
Afdikning af frostförande myrmarker inom Klumpens 

by i Gåxsjö socken. 
Något egentligt underhållsarbete torde näppeligen hafva 

nedlagts å dikningssystemet sedan afsyningen, men hade dikena 
tack vare lämplig jordmån bibehållit sin form mycket bra. — 
Någon anledning att under de närmaste åren påyrka rensning 
iorefanns ej. 

Utdikning vid Öfre Hallens by i Hallens socken. 
Åtskilligt arbete hade nedlagts på dikenas upprensning 

sedan föregående inspektion, dock återstodo ännu en del diken 
orensade. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom byarna 
Bynom Ytterhallen, Trägsta och Höla i Hallens socken. 

Långa sträckor af ifrågavarande diken hafva tämligen om
sorgsfullt upprensats, under det att åter andra blifvit mer eller 
mindre försummade. 

Utdikning vid Nyland under Kaknåseus by i Hammer-
dals socken. 

Dikessystemet, som delvis låg inom odladt område, var 
ganska väl underhållet, hvadan anledning till anmärkning ej 
förefanns. 

Utdikning vid Östra Åsens by i Hammerdals socken. 
Underhållet var flerestädes långt ifrån tillräckligt tillgodo-

sedt — buskar och småträd hindrade vattenafloppet och å långa 
sträckor voro dikena alldeles igenfallna. 

Utdikning vid. Håxås och Skarpas byar i Hammerdals 
socken. 

Äfven vid detta företag gjordes enahanda anmärkningar 

mot underhållet — dikena befunno sig här i ett om möjligt 
ännu mer förfallet skick än vid Östra Åsens by. 

Afdikning af Hemmyren och Hembäcken i Siljeåsens by, 
Alanäs kapellförsamling och Hammerdals socken. 

Endast en del af dikena voro tämligen väl underhållna — 
så t. ex. föranledde verkställd rensning af afledningen från 
Storkällbäcken till Gråbäcken ingen anmärkning, då däremot 
Hemmyrens aflopp betänkligt förfallit. — Företaget hade för-
anledt endast obetydlig odling. 

Utdikning af Kaknåsens by i Hammerdals socken. 
Dikena, hvilka till större delen voro förlagda i skogsmark, 

voro dåligt underhållna — igenväxta med gräs och buskar, 
hvarför en genomgående bottenrensning erfordrades. 

Utdikning vid Bye by i Hammerdals socken. 
Ehuru här och hvar rensningsarbeten verkställts, var dock 

underhållet på många ställen bristfälligt. — Ritningar öfver 
företaget kunde ej anträffas. 

Utdikning vid Gisselås by i Hammerdals socken. 
Dikena synas ej hafva undergått någon rensning på de 

senaste 8 ä 10 åren, hvarför sådan var af behofvet synnerligen 
påkallad. 

Utdikning af Gåxsjö by i Hammerdals socken. 
Mot underhållet af detta betydande företag anmärktes, att 

dikena flerstädes voro igenväxta med gräs och buskar samt 
understundom alldeles igenfallna. Ej ens inom odladt område 
syntes något egentligt underhåll hafva förekommit. — Endast 
å Lomåsmyren hade dikena på grund af jordmånen bibehållit 
sig ganska väl. 

Utdikning af Yxskaftkälens by i Hammerdals socken. 
Dikena, hvilka voro belägna i en vid båge rundt kring 

byn, hade betydligt förfallit; ej ens de inom odladt område 
befintliga hade nöjaktigt underhållits. 

Utdikning af Älgflon i Hammerdals socken. 
Något rensningsarbete hade sedan föregående år ej verk

ställts, så att samma anmärkningar som i föregående års in
spektionsberättelse kvarstodo. 

Afdikning af frostförande myrar uti Grenäskälcns by 
i Hammerdals socken. 

Företaget, som iörauledt odlingen i tämligen afsevärd grad, 
var skäligen dåligt underhållet, ehuru dikena i den fasta jorden 
bibehållit sin form rätt väl. — Rensning från buskar, ris och 
gräs erfordrades. 

Afdikning af frosiförande myrar, tillhörande Görviks by 
i Hammerdals socken. 

De närmast, rundt inägorna befintliga dikena voro i något 
så när godt stånd, dock fordrade de öfverallt bottenrensning; 
däremot hade de längre bort belägna dikena förfallit och igen-
vuxit med ris och småskog, hvadan en grundlig rensning bär 
var af nöden. 

Utdikning af frostförande myrmarker inom Gåxsjö och 
Nylands byar i Hammerdals socken. 

Dikena, å hvilka väl knappast något som helst underhålls
arbete nedlagts sedan afsyningen, voro det oaktadt i ganska 
godt stånd, dock hade själfva dikesbottnen börjat växa igen, 
hvadan rensning erfordrades. 

Afdikning af frostförande •myrmarker vid Håxåsen under 
Hallens by i Hammerdals socken. 

Företaget var dåligt underhållet. — Omfattande rensning, 
särskildt bottenrensning, var af nöden. 
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Afdikning af frostförande myrmarker inom frän Brat-
läggens by afsöndrade lägenheterna Bislägden och Bonäset i 
Kalls socken samt Hjärpens by i Undersåkers socken. 

Dikena hade i allmänhet blifvit nöjaktigt underhållna; 
dock erfordrades litet hvarstädes rensning från nedfallna stenar, 
jord m. rn. samt bottenrensning. 

Afdikning af frostförande myrar, tillhörande byarna 
Grenninge, Grenningsholm och Långvattnets skogskil i Lits 
socken samt Mårdsjö by i Stugans socken. 

A en del diken hade visserligen rensningsarbeten nedlagts, 
ehuru långt ifrån tillräckligt. 

Utdikning af Böhle, Getåsens byar och Ramsjö i Marby 
socken. 

Dikena voro fullständigt igenvuxna med gräs, skog och 
buskar, här och hvar nästan alldeles försvunna. — Hufvud-
grafven var alldeles igenslammad och igenväxt. 

Afdikning af frostförande marker inom byarna Östra 
och Västra Gärdsta i Marby socken. 

Företaget var tämligen väl underhållet; endast här och 
hvar erfordrades rensning från gräs och småbuskar. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom byarna Fu-
gelsta, Öd och Byom i Marieby socken samt Slandrom i Frösö 
socken. 

Litet hvarstädes hade den föregående år föreskrifna botten
rensningen verkställts. 

Utdikning af Tullns och Västbackens byar i Näskotts 
och Bödöns socknar. 

Dikessystemet var dåligt underhållet, sten ocli jord måste 
aflägsnas ur dikena och dessa befrias från skog och ris. 

Utdikning af Mjälaby i Bödöns socken. 
Äfven här lämnade underhållet af dikena åtskilligt öfrigt 

att önska. 
Utdikning af Vcdjeöns by i Ströms socken. 
Den under föregående år föreskrifna rensningen var endast 

delvis utförd. 
Afdikning af frostförande myrmarker inom Vågdalens 

och Storöns byar i Ströms socken. 
Här föreskrifven rensning var verkställd till erforderligt 

omfång. 
Utdikning vid Kalmar i Snnne socken. 
Föreskrifna underhållsarbeten hade blifvit utförda, hvadan 

anledning till anmärkning ej längre förekom. 
Utdikning vid Svedje by i Sunne socken. 
Den stora kanalen från sjön var väl underhållen, ehuru å 

en sträcka af 40 m. igenslammad på grund af det nya dikes
systemets inledande i detsamma. — De mindre dikena däremot 
voro igenslammade och igenväxta. 

Torrläggning af Svensjön tillhörande Bise och Brattåsens 
byar samt Iffelnäs och Svensjö utjordar i Snnne socken. 

Den föregående år föreskrifna rensningen i kanalen från 
Svensjön var endast delvis verkställd. Särskildt närmast sjön 
erfordrades ännu bottenrensning. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom byarna 
Bråcken Nygård, Norrhara, Söderhara, Bäcksjön, Stackris, 
Öfre och Nedre Måläng i Snnne socken samt Grabben i 
Hackas socken. 

Detta omfattande rensningsarbete torde kräfva en tid af 
ytterligare ett par år. Hittills hade endast obetydligt arbete 
nedlagts beroende pä brist på samarbete. 

Öfre norra distriktet. 

Västerbottens län. 

Under arbete. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Tallsjö by i Fredrika socken. 

Arbetet var färdigt, och har afsyningsbevis utfärdats. 
Afdikning af vattenskadad och frostförande myrmark, 

den s. k. Stormyren, tillhörande Viska by i Fredrika socken. 
Omkring 40 % af arbetet ansåg03 vara utförda. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Bom-

fors by i Lycksele socken. 
Arbetet var färdigt, och har afsyningsbevis utfärdats. 
Utdikning af sänka och frost förande marker, tillhörande 

Knaftens by i Lycksele socken. 
Arbetet befanns fullbordadt, och skulle afsyningsbevis ut

färdas, så snart räkenskaperna afslutats och hunnit granskas. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Kräkångers by i Löfångers socken. 
Omkring 75 % af arbetskvantiteten voro utförda. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Hötjärns by och hemmanet Hällnäs i Löfångers 
socken. 

Omkring 90 % af arbetet i sin helhet voro fullbordade. — 
Af inspektionsförrättaren har på närmare angifna skäl före
slagits att såsom oväsentligt utesluta ur företaget diket R—h 
äfvensom att flytta diket II—Q från ägogränseu omkring 70 m. 
in på utdikniugsiutressenternas ägor, utan att afdrag göres i 
den beviljade anslagssumman för ofvanberörda uteslutning. 

Utdikning af sänka och. frostförande myrmarker, till
hörande Bissjö by i Löfångers socken. 

Arbetet var färdigt, och har afsyningsbevis utfärdats. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Böle by i Löfångers socken. 
Arbetet var färdigt, och har afsyningsbevis utfärdats. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hösande Vebomarks by i Löfångers socken. 
Omkring 50 % af arbetet voro utförda. 
Utdikning af sänka och froslförande myrmarker, till

hörande hemmanet Ersnäs i Löfångers socken. 
Omkring 30 % af arbetet voro utförda. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande byarna Innerkasamark, Ytterkasamark och Yttersjö 
i Umeå socken. 

Arbetet befanns fullbordadt, och skulle afsyningsbevis ut
färdas, så snart räkenskaperna afslutats och granskats. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet 23l,2s mantal N:o 2 Laxbäcken i Vilhel
mina socken. 

Arbetet var färdigt, och har afsyningsbevis utfärdats. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Skansholms by i Vilhelmina socken. 
Omkring 75 % af arbetskvantiteten voro utförda. — En 

mindre ändring i den fastställda arbetsplanen hade föreslagits 
och af inspektionsförrättaren förordats. 

Utdikning af frostförande vattensjuka marker, tillhörande 
hemmanet Löfnäs N:o 1 i Vilhelmina socken. 

Arbetet befanns fullbordadt, och skulle afsyningsbevis ut-
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färdas, sedan vederbörligen granskadt räkenskapssammandrag 
insändts. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Yttre 
Ultervattnets by i Bygdeå socken. 

Sedan förra året hade den gamla kanalen i Ultervattenån 
nedanför Bäckamyren upprensats och fördjupats, hvarigenom 
dikena å nämnda myr kunnat upptagas till större djup. — Af 
de i hela företaget ingående 11,985 m. diken voro endast om
kring 400 m. oupptagna, hvarför företaget kunde anses färdigt 
till 75 å 80 %. 

Utdikninr) af sänka och frost-förande myrmarker, till
hörande byn Sandåsen N:o 1 i Bygdeå socken. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande byarna 
Akullsjö och Selsfors i Bygdeå socken. 

Utdikniny af frostförande marker, tillhörande Norums 
by och hemmanet N:o 2 Södra Sandåsen i- Byr/deå socken. 

Dessa tre företag voro färdiga, och kom me afsyningsbevis 
att afgifvas, vid det sistnämnda så snart några smärre brister 
blifvit afhjälpta. 

Utdikninr/ af frostförande myrmarker, tillhörande Grys-
sjö och Rathn byar samt hemmanet Nyböle i Byr/deå socken. 

Företaget, som omfattade en dikeslängd af 7,761 m., var 
fullbordadt till 40 å 45 %. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Gulltjärns by i Byr/deå socken. 

Företaget, som afsåg torrläggning af 7 myrområden med 
en dikeslängd af 3,495 m., var fullbordadt till 60 %. 

Utdikninr/ af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Robertsfors bruk i Bygdeå socfcen. 

Detta stora företag med en dikeslängd af 50,885 m. be
fanns vara något mer än balffärdigt. 

Utdikniny af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande byarna Mjösjön och Stortjärn i Bygdeå socken. 

Af i företaget ingående 6,387 ni. diken voro omkring 1,400 m. 
upptagna, hvarför arbetet kunde anses utfördt till 20 %. 

Utdikniny af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet N:o 1 Asjön i Bygdeå socken. 

Af hela sammanlagda dikeslängden 2,415 ni. voro endast 
350 m. oupptagna. Företaget var färdigt till 80 % af det hela. 

Utdikninr/ af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanen N:is 8 och 5 Bobackcn i Bygdeå socken. 

Företaget, med en dikeslängd af 2,148 m., var färdigt till 
15 1 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet N:o 1 Kroksjönäs i Bygdeå socken. 

Endast 100 m. af hela dikeslängden, 2,621 ra., voro oupp-
tagua. — Arbetet, som var synnerligeu omsorgsfullt utfördt, 
var färdigt till 90 %. 

Afdikning af vattenskadad och frostförande myrmark, 
tillhörande byarna Brattliden, Norrfors och Korssjön i Bygdeå 
socken. 

Företaget, med en dikeslängd af 4,788 m., var fullbordadt 
till endast 10 %. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Näs
land, Bastusele, Sörfors, Vänfors och Bastunas i Degerfors 
socken. 

Samtliga hithörande diken med en längd af 10,522 ni. 
voro upptagna, flera dock så ofullständigt att företaget ej kunde 
godkännas. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Tegsnäsets 
by i Degerfors socken. 

Afdikning af frostförande mark, tillhörande Västerås och 
Nyby byar i Degerfors socken. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Skif-
sjöns by i Degerfors socken. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Söder
bäcks by i Degerfors socken. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Norrfors by i Degerfors socken. 

Samtliga dessa fem företag voro fullbordade, hvarför af
syningsbevis skulle utfärdas. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Norr-
lidens och Sjöbrånets byar i Degerfors socken. 

Samtliga diken voro upptagna, dock voro några diken ännu 
för små och andra mycket orensade, hvadau företaget kunde 
anses färdigt till 85 %. 

Utdikning af frostförande myrar, tillhörande Sunrlö och 
Snndsfors byar i Degerfors socken. 

Hela dikeslängden, 11,970'5 m., var upptagen. Till följd 
af de återstående kompletteringsarbetenas storlek kunde före
taget emellertid ej godkännas. — Företaget kunde anses fär
digt till 90 %. 

Utdikning af frostförande myrmarker till Nylands by i 
Degerfors socken. 

Företaget var fullbordadt, och skulle afsyningsbevis ut
färdas, så snart några små brister kunde styrkas blifvit ordentligt 
afhjälpta. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Tväråträsks by och hemmanet Hör/bäck i Degerfors 
socken. 

Företaget, som omfattade en dikeslängd af 0,253 ni., var 
fullbordadt till omkring 2/3. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Degeröns by i Degerfors socken. 

Samtliga diken voro upptagna. — Företaget var färdigt 
till % af det hela. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet Sunnansjönäs i Degerfors socken. 

Företaget, som afsåg sänkning af Mjösjön och Mjösjötjärn 
samt torrläggning af fyra myrområden med en kanal- och 
dikeslängd af 3,534 m., var färdigt till 35 å 40 %. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande byarna Kullfors, Kttssjö, Kullsjö och Fällbäck i 
Degerfors socken. 

Företaget, som afsåg torrläggning af sex myrområden, 
kunde anses färdigt till 30 %. 

Utdikninr/ af frostförande vattenskadad mark, tillhörande 
hemmanet Arfsele i Degerfors socken. 

M hela dikeslängden, 7,949 m., voro omkring 5,300 m. 
upptagna, hvadan företaget kunde anses färdigt till 2/3. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hör ande Strycksele och Stryckfors byar i Degerfors socken. 

Arbetet, som var nyligen påbörjadt, var utfördt till endast 
5 % af det hela. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Krycheltjärns by i Degerfors socken. 

Företaget omfattade en dikeslängd af 5,315 m. och var 
färdigt till 30 % af sitt omfång. 
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Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Andsets by i Degerfors socken. 

Företaget, som afsåg torrläggning af tre myrområden med 
en dikeslängd af 3,190 m., var utfördt till 35 ä 40 %. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Bilbergets by i Degerfors socken. 

Arbetet var färdigt till 25 h 30 %. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanet N:o 1 Lugnet i Lycksele socken. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Tallträsks by i Lycksele socken. 
Dessa båda foretag voro fullbordade, och skulle afsyuings-

bevis utfärdas. 
Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 

nybygget Ytterstfors i Lycksele socken. 
Af hela dikeslängden, 3,301 ni., voro 1,200 m. upptagna, 

hvadan arbetet kunde anses utfördt till 35 %. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Kattisafvans by i Lycksele socken. 
Omkring 400 m. af hela dikeslängden, 2,516 m., voro upp

tagna. — Företaget var färdigt till 12 ä 15 %. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Nordanbäcks by i Nordmalings socken. 
Arbetet var färdigt, och skulle afsyniugsbevis utfärdas. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Sunnansjö och Baggårds byar i Nordmalings socken. 
Företaget afsåg torrläggning af sex myrområden med en 

dikeslängd af 6,220 m., och var färdigt till något mer än 1/r 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Bredviks by i Nordmalings socken. 

Företaget afsåg torrläggning af Bredviksmyren med en 
kanal af 3,165 m. längd med 2 m. bottenbredd, och var denna 
kanal till största delen upptagen å 1,650 m. längd, hvadan 
arbetet kunde anses utfördt till 35 % af det hela. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet N:o 1 Sörbyn i Nordmalings socken. 

Af hela dikeslängden, 2,129 ni., voro 1,080 m. fullständigt 
upptagna och 1,049 m. till 2/3, hvadan arbetet kunde anses 
utfördt till 80 %. — A 350 m. längd hade man nödgats an
ordna stödjemuvar på rustbädd för att förhindra grafvens igen-
rasaude i den lösa jäsleran. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Tålsmarks by i Säfvar socken. 

Endast omkring 2,000 m. diken af hela dikeslängden, 
22,984 m., återstodo oupptagna, ehuru flera diken dock voro 
ganska ofullständiga. — Företaget kunde anses färdigt till 80 %. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Säfvars by i Säfvar socken. 

Till följd af Per Larsmyrens flarkartade natur och vattnets 
dåliga affall genom den därifrån ledande Öxbäcken hade dikena 
därstädes kunnat upptagas endast till små dimensioner. Innan 
företaget kunde godkännas, måste bäcken emellertid upprensas 
samt fördjupas och dikena förstoras. O fri ga diken voro nästan 
färdiga. — Företaget kunde anse3 fullbordadt till 85 % af 
det hela. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Aträsks by samt hemmanet Åland i Säfvar socken. 

Al hela dikeslängden, 3,806 ni., voro omkring 2,500 ni. 
nästan färdiga och 600 m. delvis upptagna. — Till följd af 

Långmyrens lösa beskaffenhet kunde dikena å densamma ej 
upptagas till nödigt djup, förrän myren hunnit sätta sig och 
vunnit mera stadga.— Företaget var färdigt till omkring 60 %. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Säfvars by 
i Säfvar socken. 

Företaget var ungefär halffärdigt. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Åkerbäcks by i Säfvar socken samt byarna Krok
sjö och Östervik i Umeå socken. 

Af hela dikeslängden, 12,089 ni., var något mer än hälften 
upptagen, dock ej fullständigt, hvarför arbetet kunde anses ut
fördt till 40 ä 45 %. 

Utdikning af sänka och froslförandc myrmarker, till
hörande Gunnismarks by samt hemmanet Hedlunda i Säfvar 
socken. 

Arbetet var färdigt, hvarför afsyniugsbevis skulle utfärdas, 
så snart några smärre brister blifvit afhjälpfa. 

Utdikning af sänka och froslförandc myrmarker, till
hörande Ivarsboda och Södra Sjönäs byar i Säfvar och Bygdeå 
socknar. 

Företaget var färdigt till 40 a 45 % af det hela. Jord
månen var synnerligen stenig och bergbunden. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Tväråmarks by i Säfvar socken. 

Kanalen från Aggsjön var upptagen till full storlek å 540 m. 
längd och till 2/3 sektion å 370 m. — Företaget kunde anses 
fullbordadt till 15 å 18 %. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanen 
'No 1 Ostnäs och N:o 1 Bygdenäs i Säfvar socken. 

Arbetsplanen för ifrågavarande företag, fastställd den 26 
april 1905, med en dikeslängd af endast 400 m., utgjorde en 
komplettering till den äldre, den 30 december 1899 fastställda 
arbetsplanen för att möjliggöra vattnets affall från hufvud-
grafven å den stora Rötjärumyreu. Af dessa 400 m. voro 350 m. 
upptagna. De i den äldre planen ingående dikena voro där
emot antingen ej påbörjade eller ock delvis igengångna, hvar
för det återstående arbetet för båda företagens fullbordande 
kunde uppskattas till 35 %. 

Utdikning af sänka och froslförandc myrmarker, till
hörande Ytterboda by i Säfvar socken. 

Företaget var färdigt till 50 å 60 %. 
Utdikning af frostförande mark vid Skytleanska skolan 

i Tärna kapellförsamling. 
Företaget befanns fullbordadt, och skulle afsyniugsbevis 

utfärdas. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Innertafle by i Umeå socken. 
Arbetet var färdigt, och skulle afsyniugsbevis utfärdas, 

sedan några mindre brister blifvit af hjälpta. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Sörmjölc by i Umeå socken. 
Samtliga iill företaget hörande diken voro upptagna, några 

dock så ofullständigt att företaget ej kunde till godkännande 
förordas. — Det utförda arbetet uppskattades till 80 % af det 
erforderliga. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande byarna Norrby, Österbacka, Hjiiksbäck och Västcrå 
i Umeå socken. 



58 BESIKTNINGAR Å VATTENAFTAPPNINGSARBETEN. 

Samtliga till företaget hörande diken voro upptagna. En 
del rensningar och kompletteringsarbeten aterstodo dock ännu. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Hissjö by i Umeå socken. 

Till följd af Tafleåns höga vattenstånd om våren öfver-
svämmas stora laudssträckor och igengrundas därigenom de i 
ån utmynnande dikena. Nära '/a af arbetet var utfördt. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Österland, Norrby och Västerå i Umeå socken. 

Företaget var fullbordadt till 2/3. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Grundfors by i Umeå socken. 

Af hela dikeslängden, 3,798 ra., voro 1,830 ni. upptagna, 
hvarför arbetet kunde anses utfördt till 40 %. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Holmnäs by i Umeå socken. 

Företaget kunde anses färdigt till 80 %. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet Nyliden i Umeå socken. 

Föret iget var knappt halffårdigt. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Brännlands by i Umeå socken. 

Arbetet å detta företag, som omfattade en dikeslängd af 
8,599 m., var utfördt till omkring 40 %. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanen Träskliden, Nordås och Bisbäck i Umeå 
socken. 

Arbetet kunde anses utfördt till 15 %. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till-' 

hörande Kroksjö by i Umeå socken. 
Företaget kunde anses färdigt till 15 ä 18 %. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet Norrland i Umeå socken. 

Samtliga diken voro enligt uppgift upptagna, men, då hand
lingarna ej funnos på platsen, kunde någon afsyning ej verk
ställas. 

Utdikning af sänka och froslförande myrmarker, till
hörande hemmanet N:o 1 Hedlunda samt byarna Setet och 
Jämtland i Vännäs socken. 

Sedan förra året hade endast obetydligt arbete nedlagts å 
företaget. — Företaget kunde anses färdigt till cirka 85 %. 

Utdikning af sänka och froslförande myrmarker, till
hörande hemmanen Gullbäck och Andset i Vännäs socken. 

Företaget befanns fullbordadt och kunde förordas till god
kännande. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande hem
manet Långfors samt byarna Kvarnlwid, Vänfors och Selet 
i Vännäs socken. 

Endast helt obetydligt hade nedlagts på företaget sedan 
förra året. Arbetet var verkstäldt till omkring 25 % af det hela. 

Utdikning af sänka och froslförande myrmarker, till
hörande Hjoggsjö by i Vännäs socken. 

Arbetet var färdigt, hvarför afsyniugsbevis skulle utfärdas. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanen Mosjö, Mobäck, Håknäs och N:o 1 Berg
näs by i Vännäs socken. 

Af hela sammanlagda dikesläugdeu, 8,338 ro., voro endast 
omkring 500 ni. oupptagna. Som de upptagna dikena dock 

flerstädes voro ganska ofullständiga, kunde det utförda arbetet 
uppskattas till endast 80 % af det erforderliga. 

Utdikning af vattenskadad och frostförande myrmark, 
tillhörande byn Selet i Vännäs socken. 

Företaget var färdigt till 25 å 30 %. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, Ull

hörande B Jernbergs by i Umeå socken. 
Endast omkring 200 m. af hela dikeslängden, 2,625 m., 

voro upptagna. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Kalfträsks by i Burträsks socken. 
Af företagets 7,687 m. diken voro 6,337 m. upptagna mer 

eller mindre fullständigt. Ungefär % af företaget kunde anses 
utförda. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Bergnäs och Lillbergets byar i Burträsks socken. 

Arbete fortgick med upptagning af de olika dikena, men 
ännu aterstodo å Fällmyren omkring 900 och å Stormyren om
kring 300 längdmeter, som icke voro påbörjade. De förut upp
tagna, nedanför liggande dikena hade delvis slammat igen, 
under det att de öfre skurit ned sig i den lösa marken såsom 
t. ex. det stora afloppet vid Lillberget, så att betydande efter-
rensningar aterstodo. Fördenskull kunde endast 60 % anses 
utförda. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Renbergsvattnets by och hemmanet Bockberget i Bur
träsks socken. 

Ungefär 8,400 m. diken af hela dikeslängden, 9,421 m., 
hade upptagits, och pågick arbete med gräfning af återstående 
diken. — Någon rensning af de först upptagna dikena hade 
ej påbörjais, hvarför endast 70 % af företaget i sin helhet kunde 
anses utförda. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Tallträsk by i Burträsks socken. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Nya Bislidens by i Burträsks socken. 

Båda dessa företag voro fullbordade, och skulle afsyniugs
bevis utfärdas, så snart räkenskaperna afslutats och hunnit 
granskas. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet N:o 1 Bjurbäck i Burträsks socken. 

Dikena å Zakrismyren voro samtliga upptagna, men å 
Flakamyren, som sträckte sig från gården västerut, hade endast 
dikena C— D—G—H—I och F—E—G upptagits, ehuru ofull
ständigt, i det att desamma på sina ställen voro för smala och 
for grunda samt jämväl måste rensas från nedfallen sten och 
nedrunnen lös lera. Företaget var omkring halffärdigt. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
Lubbeträsks by i Burträsks socken. 

Omkring 10,600 m. af sammanlagda längden af i företaget 
ingående dikena,. 12,459 ni., hade mer eller mindre upptagits. 
De diken, hvarå ännu icke påbörjats, voro de å Bäckmyren 
belägna tvärdikena a—Ö, c—b, X—Y och T—U samt delar af 
dikena a—b och I—c å Lerviksmyren. Dikena å Lerviksmyren 
voro på sina ställen i behof af en ordentlig upprensning, i 
synnerhet som fullt djup nog icke från början tagits å alla 
ställen. — Omkring 70 % kunde anses utförda. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Lång
träsk by i Burträsk socken. 
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Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 
snart räkenskaperna afslutats och hunnit granskas-

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande liem-
manct 7/ot mantal N:o 6 Bygdeträsk i Burträsks socken. 

Af företagets 1,990 m. diken återstod ännu upptagande af 
omkriug 430 m. — Arbetet var väl utfördt och föranledde 
ingen anmärkning. — Företaget var fullbordadt till 70 %. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Ljuscattnets by i Burträsks socken. 

Arbetet var färdigt, och skulle afsyuingsbevis ut färdas, så 
snart räkenskaperna afslutats och hunnit granskas. 

Utdikning af sänka och frostförandc myrmarker, till
hörande Renfors by i Burträsks socken, 

Af företagets 1,973 m. diken voro 1,395 ni. upptagna, däraf 
dikena A— B och C—B—D å Missenmyren med respektive 300 
och 595 m. samt dikena G—H, I—H—k och E—F å Lill-
myren med tillsammans 500 m. — Emot arbetet aumärktes, 
att jorden låg för nära dikeskanterna och att erforderliga genom
stick saknades. — Ungefär 2/3 af företaget voro färdiga. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Lidsjöns och Grundfors byar i Burträsks socken. 

Företaget afsåg torrläggning af ett flertal småmyrar, och 
hade arbetet påbörjats å nästan alla. De utförda dikena voro 
emellertid endast upptagna till 1/i a 3/4 sektion eller bestodo 
af smala, djupa rännilar, hvarför företaget ej kunde anses fär
digt till mer än 30 %. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Bränntjälens by i Burträsks socken. 

Arbetet var påbörjadt litet här och hvar. Inalles voro om
kring 400 m. upptagna samt på en del ställen torfaftagning 
verkställd och en mindre ränna uppdikad för ytvattnets fram
släppande. — Ungefär 1/5 var utförd. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Brännvattnets by i Burträsks socken. 

Ungefår 1/i af företaget både utförts, och gjordes icke 
någon anmärkning därvid. 

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

Samtliga diken voro upptagna, men hade å långa sträckor 
ganska mycket igenfyllts. Särskildt gälde detta afloppen Q—C 
och C—D, förnämligast beroende på eu betydlig sättning hos 
Badstumyren. Grundlig rensning af dikena var därför nöd-
väudig. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande hem
manen Perstorp och Graflund i Byske socken. 

De till företaget hörande dikena hade upptagits, så när 
som sträckan XLY1—d af diket c—d. Dock voro de nästan 
utan undantag mer eller mindre igenslammade af fin saud, 
isynnerhet diket A—B, hvarför mycket arbete ännu återstod. 
Omkring 80 % voro utförda. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Gags-
marks by i Byske socken. 

Dikena E, F, G, H och I voro fullt färdiga, likaså back-
dikena, under det att A, D, K och L voro fullbordade endast 
till 3/4. Vid föregående inspektion anbefalld rensning hade 
ännu ej påbörjats. 

Utdikning af frostförandc myrmarker, tillhörande Källbo-
marlcs och Ekcnäs byar i Byske socken. 

Samtliga diken voro upptagna, så när som på ett par 

hundra meter, fördelade på ett flertal ställen. livad som hufvud-
sakligen återstod var rensning, då flera af dikena voro igen
fallna eller igenväxta. Likaså voro broarna ännu icke utförda. 
Omkring 15 % af arbetet återstodo. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Stensjöns by i Byske socken. 

Företaget var fullbordadt, och skulle afsyuingsbevis ut
färdas, så snart räkenskaperna afslutats och hunnit granskas. 

Utdikning af sänka ock frostförande myrmarker, till
hörande hemmanen Dalbäck och Källdal i Byske socken. 

Arbetet var färdigt, och skulle afsyuingsbevis utfärdas, så 
fort räkenskaperna afslutats och hunnit granskas. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
hemmanen Tåmefräsk och Björklund i Byske socken. 

Dikena å Lillmyren voro upptagna, likaså de å Stormyren, 
så när som på några mindre delar af tvärdikena. Emot arbetet, 
som var synnerligen väl utfördt, gjordes ingen annan anmärk
ning än att några i sliiutkanterna Iösfrusna stenar borde undan
skaffas. — Endast 20 % af det hela återstodo att utföra. 

Utdikning af sänka och frostförandc myrmarker, till
hörande Hedfors och Hednäs byar i Byske socken. 

Arbetena hade hitintills mest koncentrerats på upptagandet 
af afloppsdiket C—U, hvaraf delar å tillsammans 5—C00 m. 
längd ännu återstodo. Dessutom hade diket X—O uppgräfts 
till 2/r Ungefär 40 % af företaget voro utförda. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Fäll fors by i Byske socken. 

Ungefär '/3
 f'f n e ' a arbetet var verkstiilklt. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanen Löfholmen och N:o å Aspliden i Byske 
socken. 

Omkring 10 % af företaget kunde anses utförda. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanet N:o 2 Lillkågeträsk i Byske socken. 
Utdikningen var påbörjad å hufvudafloppet, hvars nedra 

del var upptagen till första tvärdiket, hvilket var färdigt, mot
svarande detta arbete omkring '/, af hela företaget. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet 3/6i mantal N:o 1 Brännljälliden i Byske 
socken. 

Diket var upptaget till hela sin längd, men, som det del
vis var igenslammadt, delvis fullt af stora stenar, kunde före
taget, som ansågs färdigt till 80 %, ej afsynas. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Anders-
träslcs by i Järns socken. 

Dikningen var -i det närmaste fullbordad, dock fattades 
ungefär 420 m., som antingen voro ofullständigt gräfda eller 
belamrade med sten i botten. Genomstick för ytvattnets fram
släppande saknades äfven delvis.— Ungefär 90 % voro utförda. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanet 
N:o 1 Nyborg i Järns soclcen. 

Sedan föregående inspektion hade ofullständigt upptagna 
diken kompletterats, så att numera voro dikena P—F—H—I, K—H 
och F—K—L fullt färdiga, diket O—P var upptaget med slän
ten men för grundt, under det att dikena E—P, G—F och 
R--XXXVI hade fullt djup, men ej full bredd. — Företaget 
kunde anses halffärdigt. 

Afdikning af frostförande mark, tillhörande hemmanet 
N:is 1 och 2 Djupträsk i Jörns socken. 
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Endast föga både åtgjorts företaget sedau senaste inspek
tionen. — Företaget kunde anses utfördt till x/v 

Utdikning af sanlca och frostförande marlcer, tillhörande 
Hornträsks by i Jörns socken. 

Största delen af diken voro upptagna. På en del ställen 
hade de upptagna dikena igenslammat, livarjiimte i dikes
bottnarna kvarlämuad sten borde bortskaffas. — Dryga 2/3 af 
företaget voro utförda. 

Utdihning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Norra Granbergets och Ånäsets byar i Jörns socken. 

Utdikuingen var fullbordad å Lillmyren till 50 %, Kärn-
myren till 35 %, Tallbergsmyreu till 65 %, Dalmyren till 80 % 
och Lillträskmyren till 65 %, och ansågs det utförda arbetet 
motsvara något mer än l/2 af hela företaget. 

UtdiJcning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Fjällbohedens by i Jörns socken. 

Samtliga diken voro upptagna utom delen a B af diket 
a B O, men de voro delvis i behof af upprensning. 

Utdikning af sanlca och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet Halliden i Jörns socken. 

Endast föga hade åtgjorts åt företaget sedan senaste in
spektionen, hvarför knappast '/2 kunde anses utfördt. 

Utdikning af sanlca och frostförande myrmarker, till
hörande Lillträsks by i Jörns socken. 

Arbetena hade gått långsamt framåt på grund af myrarnas 
lösa beskaffenhet. — Ungefär '/2 af företaget kunde anses 
utfördt. 

Utdikning af sanlca och frostförande marker, tillhörande 
hemmanet Nilsliden i Jörns socken. 

Arbetena gåfvo icke anledning till någon anmärkning, och 
kunde företaget anses utfördt till 1/2. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet Granhult i Jörns socken. 

Arbetet hade försvårats därigenom att pinnmo och sten i 
stora kvantiteter påträffats i snart sagdt alla diken. — Om
kring 40 % af företaget voro utförda. 

Utdikning af sanlca och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet Småträslc i Jörns socken. 

Omkring 40 % af det hela hade verkställts. 
Utdikning af sanlca och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanet '/ l e mantal N:o 1 Älgliden i Jörns socken. 
Det utförda arbetet kunde auses motsvara 12—15 % af 

hela företaget. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanen Löffjäln och Höglund uti Jörns och Skel
lefteå socknar. 

Det verkställda arbetet motsvarade ungefär 1li af företaget 
och gaf ej anledning till någon anmärkning. 

Utdikning af sanlca och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet Säljedal i Jörns socken. 

Hela arbetet motsvarade ungefår 20 % af företaget. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till-

härande Klintsjö by i Nysätra socken. 
Arbetena hade fördröjts mycket därigenom att hufvud-

afloppet å Klintsjömyren efter myrens sättning visade sig otill
räckligt upptaget, hvarigenom nödigt vattenaflopp från tvär
dikena, icke kunde erhållas. Jorden låg för nära dikeskanterna, 
genomstick saknades m. m. — Nära 60 % voro utförda. 

Utdikning af sanlca och frostförande myrmarker, till
hörande Brände by i Nysätra socken. 

Af företagets 4,360 m. voro 3,167 m. uppgräfda, ehuru 
flerestädes icke till fullt djup. Detta senare gällde särskildt 
hufvuddiket. — Ungefär 70 % voro utförda. 

Utdikning af sanlca och frostförande myrmarker, till
hörande Nybyns by i Nysätra socken. 

2,921 m. af företagets 3,816 ra. diken voro upptagna. — 
Myren hade undergått en betydande sättning. — Företaget 
kunde anses utfördt till 60 %. 

Utdikning af sanlca och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet 716 mantal N:o 14 Torfäboda inom Gum-
boda by i Nysätra socken. 

Företaget omfattade 2,699 m. diken, och voro däraf 1,260 m. 
gräfda; det utförda arbetet föranledde inga andra anmärkningar 
än att jordvallarna lågo för nära dikeskanterna, att genomstick 
fattades samt att skogen skulle upphuggas till större bredd för 
dikena. — Ungefår 40 % voro utförda. 

Utdikning af sanlca och frostförande myrmarker, till
hörande Kvarnfors by i Nysätra socken. 

Omkring 8 % af det hela voro utförda. 

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

Företaget var anmäldt till afsyning, men som mot det
samma anmärktes, dels att två dikessträckor, diket A—B mellan 
XIX och XX samt b—E omkring 70 m., ej alls voro upptagna, 
dels att diket D—k var för grundt vid sektion LXIX, dels att 
flera af dikena måste upprensas från i dem nedfallna stenar 
eller upptagas till minst 1·2 m. djup, där detta till följd af 
markens sättning eller af annan orsak var mindre, samt dels 
att de uppkastade jordvallurna på en del ställen lågo för nära 
dikesslänterna och ej voro försedda med nödiga genomlopp för 
ytvattnet, kunde företaget i befintligt skick ej godkännas. 

Afdikning af frostförande mark, tillhörande Storkåge-
iräslcs by i Skellefteå socken. 

Företaget hade anmälts till afsyning, men visade sig ännu 
ej vara färdigt, i det att mot detsamma anmärktes bland annat, 
att diket P R ej var upptaget genom Orrtjäm, att vissa delar 
såväl af detta dike som af O P behöfde upprensas, att i dikena 
nedfallna stenar måste undanskaffas, att broarna för byvägen 
måste förses med öfverslag och räcken samt att de längs dikena 
uppkastade jordvallarna måste förses med erforderliga genom
stick för ytvattnets framsläppande. — Arbetet kunde förden
skull ej godkännas, utan ansågs färdigt endast till omkring 
90 1 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
Gummarks by i Skellefteå socken. 

Samtliga diken å de mindre myrarna voro upptagna, ehuru 
de på de flesta ställen fordrade uppreusning, hvarmed arbete 
vid inspektionstillfället pågick såväl å Södra Matsmyren som 
å Dalmyren. Å den stora Lundmyren fattades ännu upp
tagandet af diket Y—Z samt några kortare sträckor of de an
dra sidodikena eller tillsammans omkring 300 m. Arbetet på
gick jämväl här med såväl upptagning som rensning af graf-
varna, af hvilka hufvudgrafven G—N—P—T—A på sina ställen 
ganska mycket skjutit ihop och var detta isynnerhet fallet 
mellan punkterna P och T. — Knappast mer än 70 % kunde 
anses färdiga. 
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Utdilcning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
Långvikens by i Skellefteå socken. 

Utdilcning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanen Yttervik, Vikdal och Vihnyren i Skelleftå 
socken. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet Häggnäs i Skellefteå socken. 

Dessa tre företag voro fullbordade, och skulle afsynings-
bevis utfärdas, så snart räkenskaperna afslutats och hunnit 
granskas. 

Utdilcning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
Varuträsks och Norra Bergfors byar i Skellefteå socken. 

Samtliga diken voro upptagna, ehuru delvis ännu orensade. 
— Till följd af betydande sättning, gick det dock ej att torr
lägga myren med det till fastställdt djup upptagna afloppet, 
hvarför intressenterna uppmanades att gemensamt ytterligare 
upptaga afloppet ned till Varuträsket, så att det återstående 
fallet jämväl tillvaratoges. — 90 % af företaget voro utförda. 

Utdilcning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Skråmträsk by samt hemmanen Kyrkbacken, Bränn-
vattnet och Orrliden i Skellefteå socken. 

Föga mer än 2/3 af företaget kunde anses utförda. 
Utdilcning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanet Grillervattnet i Skellefteå socken. 
Företaget, som bestod af 2,941 m. diken, var äunu ofull-

bordadt, enär dels 450 m. voro oupptagna och dels de gräfda 
dikena här och hvar kräfde en ordentlig upprensning från ned
fallen sten samt nedrunnen lös lera. — Dryga 2/3 af det hela 
kunde anses utförda. 

Utdilcning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanen Nyheden och Nydal i Skellefteå socken 
samt hemmanen Bodal och Skurudal i Byske socken. 

Utdilcning af frostförande myrmarker, tillhörande hem
manen Kusliden N:is 1 och 2, Gråliden, Grånäs, Klockar-
berget och Tarsmyren i Skellefteå socken. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande byarna 
Ragvaldsträslc, Gummarlc, Gärdsmark och Östra Fahlmark i 
Skellefteå socken. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Ers-
marks by i Skellefteå socken. 

Samtliga dessa fyra företag voro fullbordade, och skulle 
afsyningsbevis utfärdas, så snart räkenskaperna afslutats och 
hunnit granskas. 

Ltdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Björkdals by i Skellefteå socken. 

Af hela arbetet kunde ungefär 60 % anses utförda. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Östra Hjoggböle by i Skellefteå socken. 
3,527 m. af den i företaget ingående dikessträckan, 3,918 m., 

voro utförda, och kunde utdikningen anses vara utförd till 85 %. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanet Vikdal i Skellefteå socken. 
Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas, så 

snart räkenskaperna afslutats och hunnit granskas. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Bäcks by i Skellefteå socken. 
Emot arbetet anmärktes, att jorden låg för nära dikes-

slänterna, att genomstick genom jordbankarna skulle göras, 
där så tarfvades, samt att marken såvidt möjligt ordentligen 

afdikades, där den satt sig. — Det utförda arbetet motsvarade 
7 , af det hela. 

Utdilcning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Burviks by i Skellefteå socken. 

Arbetena hade å företagets 9,365 m. diken bedrifvits litet 
här och hvar, och dikena hade för det mesta upptagits till 
endast x/2—

3/« sektion. De påbörjade dikessträckorna utgjorde 
tillhopa 6,850 m. — Ungefår i/2 arbetet kunde anses utfördt. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Bjurvattncts och Skäruddens byar i Skellefteå och 
Järns socknar. 

De till detta företag hörande dikena afsågo torrläggning 
af en del kring byarna belägna odlingsbara myrar, och hade 
nyodling skett i ganska stor omfattning å den redan utdikade 
marken. — 2/3

 a^ företaget voro färdiga. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Kvarnforslidens by i Skellefteå socken. 

Ej fullt hälften af företaget var färdig. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande byarna Högdal, Gran, Hebbersfors, Olofsberg, Sand
fors, Rönnberget och Eriksdal samt hemmanen Slyberget och 
Norrberget i Skellefteå socken. 

Företagets vidt spridda diken voro fördelade på ett flertal 
delägare och hade fördenskull upptagits litet här och hvar. — 
Nära 2/3 kunde anses utförda. 

Utdilcning af sanlca och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet N:o 1 Brännberget och N:o 1 Västbäck i 
Skellefteå socken. 

Ungefär hälften af företaget ansågs utförd. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Bjuråns, Stöfvernäs, Stcnsunds och Ilyckle byar i 
Skellefteå socken. 

Af företaget, som omfattade 7,082 m. diken, kunde V4 
auses fullbordad. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Bjur ströms och Norra Grundfors byar i Skellefteå 
socken. 

Af företagets omkring 10 km. diken voro 1,100 m. färdiga 
eller omkring 10 %. 

Afdikning af vattenskadad och frostförande myrmark, 
tillhörande hemmanet Bäckfors i Skellefteå socken. 

Nästan halfva företaget kunde anses färdigt. 
Utdilcning af sanlca och frostförande myrmarker, till

hörande Norrlidens by i Skellefteå socken. 
Omkring 40 % af företaget kunde anses utförda. — De 

vanligen förekommande anmärkningarna att jordbankarna lågo 
för nära dikeskanterna samt att genomstick för ytvattnet sak
nades m. m. gjordes äfven bär. 

Utdilcning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Kroksjö by i Skellefteå socken. 

V3 af företaget var utfördt. 
Utdikning af sanlca och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanet N:o 1 Profåker inom Profåkers by i Bjur-
holms socken. 

Samtliga diken voro upptagna, men var dikningen ofull
ständig på en sträcka af omkring 200 m. vid midten af stora 
afloppsdiket, delvis beroende på den lösa markens sättning 
delvis äfven på från början ofullständigt arbete. 
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Utdikning af sanlca och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet No 1 Norrnäs i Bjurholms. socken. 

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

Utdihiing af frostförande myrmarker, tillhörande byarna 
Bjurholm, Nybyn, Kyrktjärn och Önskanäs i Bjurholms socken. 

Under året hade omkring 1,100 m. nya diken upptagits 
och omkring 400 m. påbörjats. — Omkring 800 m. återstodo 
att utföra, hvarjämte ej obetydligt rensningsarbete erfordrades. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Bahlsjö by i Bjurholms socken. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
Braxéle by samt kronohemmanen Forsnäs och Holmåker i 
Bjurholms socken. 

Utdikning af sänka och frost spridande myrmarker, till
hörande Hvitvattnets by i Bjurholms socken. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet l3/^ seland N:o 3 Agnas i Bjurholms 
socken. 

Samtliga dessa fyra företag voro fullbordade, och skulle 
afsyningsbevis utfärdas, så snart räkenskaperna hunnit granskas. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanet 
Aborrfors i Bjurholms socken. 

Omkring 700 m. diken återstodo att utföra. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanet N:o 1 Mariebäck i Bjurholms socken. 
Omkring 4/ä af företaget voro utförda. Omkring 300 m. 

diken återstodo att verkställa. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Oreströms by i Bjurholms socken. 
Omkring 3/4 af arbetet voro utförda. 
Åfdikning af vattenskadad och frostförande myrmark, 

tillhörande hemmanet 1/u mantal N:o 1 Sjönäs i Bjurholms 
socken. 

Samtliga diken voro upptagna, men vissa delar igenflutna. 
Åfdikning af vattenskadad och frostförande myrmark, 

tillhörande hemmanet N:o 1 Nordansjö i Bjurholms socken. 
Arbetet hade under året påbörjats. 
Åfdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 

Släppträsks by i Lycksele socken. 
Omkring hälften af företaget var utfördt. 
Utdikning af frostförande, vattenskadad mark, tillhörande 

byn Vindelgransele i Lycksele socken. 
Omkring hälften af arbetet var fullbordadt. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Busksele by i Lycksele socken. 
Arbetet var utfördt till omkring ]/s-
Åfdikning af frostförande mark, tillhörande hemmanet 

N.o 1 Böle i Mala socken, 
Utdikning af frostförande myrmarker till Släppträsks by 

i Mala socken. 
Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 

kronohemmanet Småberg i Mald socken. 
Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 

krononybygget Brunnäs N:o 2 i Mala socken. 
Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 

lägenheten Malålund under Malånäs N:o 1 eller Norra Mald-
näs i Mala socken. 

Samtliga dessa fem företag voro fullbordade, och skulle 

afsyningsbevis utfärdas, vid det andra och tredje företaget i 
ordningen, så snart räkenskaperna hunnit granskas. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
Malåträsks by i Mala socken. 

Omkring l/5 af arbetet voro utförda. 
Utdihiing af frostförande marker, tillhörande hemmanen 

Lönas och Hoptjärnliden i Bastuselets by och Mala socken. 
Omkring i/2 af företaget var utförd. 
Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 

hemmanet Löpareliden i Mald socken. 
Omkring 1/2 ni företaget var verkställd. 
Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 

hemmanet Tjärnberg i Mala socken. 
Omkring ljz af företaget var utförd. 
Åfdikning af frostförande mark å kronoskattehemmanet 

Högdals område i Nordmalings socken. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Tallbergs by i Nordmalings socken. 
Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 

hemmanet Östanbäck i Nordmalings socken. 
Dessa tre företag voro fullbordade, och skulle afsynings

bevis utfärdas. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande byarna Bjerten och Långvattnet i Nordmalings och 
Bjurholms socknar. 

Omkring % af arbetet voro utförda. 
Utdikning af frostförande mark vid Holktjärns by i Nor

sjö socken. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande Svansele 

N:o 2 i Norsjö socken. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Svan

sele N:o 1 i Norsjö socken. 
Dessa tre företag voro fullbordade, och skulle afsynings

bevis utfärdas. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande Petiknäs 

by i Norsjö socken. 
Omkring Y2 af arbetet var utförd. 
Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 

Öhrlräshs by i Nordmalings socken. 
Något mer än % af sammanlagda dikeslängden voro ut

förda. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanet 

Sunnanå i Norsjö socken. 
Omkring Y2 af arbetet var utförd. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanet Långmyrliden inom Norsjö by i Norsjö 
socken. 

Omkring % af företaget voro utförda. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Hemmingens by i Norsjö socken. 
Omkring 72 a^ arbetet var utförd. 
Utdikning af sänka och fr ost för ande myrmarker, till

hörande Mönnfällans by i Norsjö socken. 
Något mer än 7 3 af arbetet var utförd. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanet N:o 1 Myrberget i Norsjö socken. 
Ungefär J/2 af arbetetet var utfördt. 
Utdikning af sänka, frostförande myrmarker, tillhörande 

Långträsks by i Norsjö socken. 
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Arbetet hade nyligen påbörjats.. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanet Ristjälen i Norsjö socken. 
Arbetet hade under sistlidna vår påbörjats. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Kattisbergs by i Norsjö socken. 

Omkring l/3 af sammanlagda dikesläugden var utförd. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Gumboda by i Norsjö socken. 
Arbetet hade sistlidne vår påbörjats med omkring 200 m. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Amlidens by i Norsjö socken. 
Arbetet hade sistlidne vår påbörjats. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Raggsjöns by i Norsjö socken. 
Arbetet hade sistlidne vår påbörjats. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Risbergets by i Norsjö socken. 
Arbetet hade under året påbörjats med omkring 200 m. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Brännlands by i Norsjö socken. 
Arbetet hade sistlidne vår påbörjats. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanet Frantjäln i Norsjö socken. 
Dikniugsarbetet hade till stor del utförts före statsbidragets 

beviljande. — Omkring 2/3 voro utförda. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Kvafvisträsks by i Norsjö socken. 
Arbetet hade påbörjats med omkring 400 ra. dikning. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanet N:o 1 Båtfors i Norsjö socken. 
Arbetet hade nyligen påbörjats. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanet N:o 1 Braxträsk i Norsjö socken. 
280 m. diken voro utförda. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Pjesöms by i Norsjö socken. 
Arbetet hade nyligen påbörjats. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanet Storklinten N:o 1 i Norsjö socken. 
Arbetet hade under året påbörjats med omkring 100 m. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanet N:o 1 Öhrnäs i Sorsele socken. 
Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utlärdas, så 

snart räkenskaperna granskats. 
Utdikning af vattenskadad och frostförande mark, till

hörande Gargnäs by i Sorsele socken. 
Arbetet hade påbörjats med omkring 500 ni. diken. En 

landsvägsstrumma var därjämte färdigbyggd. 
Utdikning af frostförande, vattenskadad mark, tillhörande 

byn Hacksjö i Vilhelmina socken. 
Fullt ut Yi "f arbetet var utförd. 
Utdikning af frostförande, vattenskadad mark, tillhörande 

byn Bäsksele i Vilhelmina socken. 
Större delen af företaget var utförd. — Kartor och hand

lingar funnos ej tillgängliga på törrättningsstället. 
Utdikning af frostförande, vattenskadad mark, tillhörande 

byn Rismyrliden i Vilhelmina socken. 
Mer än 1/2 af arbetet var fullbordad. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande byn Volgsele i Vilhelmina socken. 

Arbetet syntes vara fullbordadt, men då ritningar och 
handlingar ej höllos tillgängliga i Volgsele, såsom enligt kon
trakt bort ske, utan förvarades två mil därifrån, kunde slut
besiktning ej verkställas. 

Utdikning af frostförande, vattenskadad mark, tillhörande 
byn Holmträsk i Asele socken. 

Arbetet var till 4/a af det hela utfördt. 

Fullbordade. 

Utdikning af Ullsjöberg i Dorotea socken. 
Rensning verkställdes senast år 189G, hvadau samtliga 

diken voro betydligt igenvuxna. — Sedermera har storskifte 
verkställts, hvarvid uppgörelse angående hvarje särskild del
ägares öfvertagaude af underhållsskyldigheten på sin mark, ej 
blifvit gjord. 

Utdikning af Lofsjö by i Dorotea socken. 
Om detta företag gäller detsamma som om närmast före

gående blifvit anfördt. 
Utdikning af Iläggas by i Dorotea socken. 
Rensning verkställdes senast år 1897, och gäller detsamma 

som blifvit anfördt beträffande två närmast föregående företag. 
Utdikning af Ormsjö i Dorotea socken. 
Utdikning af Bergvattnets by i Dorotea socken. 
Utdikning inom Granåsens by i Dorotea socken. 
Beträffande dessa tre företag gäller detsamma som nyss 

anförts här ofvan om Ullsjöberg. Då emellertid allra största 
delen af kringliggande mark vid företagen omkring Ormsjö och 
Bergvattnets by numera odlats, delvis till och med täckdikats 
och således ej längre äro frostförande, torde fortsatta inspek
tioner kimua anses öfverflödiga. 

Utdikning af Klingnäs by i Norsjö socken. 
Underhållet befanns vara till större delen ofullständigt. 
Utdikning vid Norsjö by (Orrmyren, Gårds-Käll och 

Vajmyrama) i Norsjö socken. 
Reusningsarbete hade pågått år 1905 och innevarande år, 

men befanns till vissa delar vara ofullständigt, särskildt be
träffande Källmyren. 

Utdikning af frostförande marker inom hemmanen Ris
berg och Kattisträsk N:o 1 i Norsjö socken. 

Intressenterna hade föregående år blifvit ålagda att upp
rensa de till företaget hörande dikena, hvilket äfven till be
tydlig del blifvit verkställdt. 

Afdikning af en frostförande myr, tillhörande Idvattncts 
by i Vilhelmina socken. 

Rensningsarbete hade senast verkställts i slutet af 1890-
talet. 

Utdikning af Östra Noret i Asele socken. 
År 1901 hade rensningsarbete senast blifvit utfördt och 

torde lämpligen under år 1907 böra ånyo företagas. 
Utdikning af Älgsjön vid Älgsjö by i Asele socken. 
Afloppet syntes vara nödtorftigen underhållet. — En del 

stödjemurar, som börjat rasa, hade fullständigt bortrifvits. 
Utdikning vid Hössjö by i Umeå socken. 
A företaget hade uppenbarligen under senare åren betydliga 

rensningsarbeten utförts, ehuru visserligen å vissa delar ännu 
erfordrades afsevärda rensningar. Någon effektiv torrläggning 
af en stor del utaf berörda område kunde emellertid icke ifråga-
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komma förrän nödig förlängning och fördjupning af aflopps-
grafveus nedre del verkställts. Förslag härtill har uppgjorts 
af statens landtbruksingeniör och ansökan om statsanslag har 
ingifvits till vederbörande myndighet. 

Utdihning af Amyren inom Hössjö by i Umeå socken. 
Emot underhållet förekom ej anledning till anmärkning. 
Utdikning vid Ångcrsjö by i Nordmalings soclcen. 
Som inga rensningsarbeten utförts på omkring 10 år, be-

funno sig flertalet diken i ett synnerligen bristfälligt skick. — 
Stora delar af myren äro numera uppodhide. 

Utdikning vid Långeds by i Nordmalings socken. 
Underhållet var tydligen försummadt; isynnerhet voro mindre 

vattenförande diken å skogsmark dåliga och behöfde rensas och 
fördjupas. — Omkring 3 hektar af myren hade uppodlats. 

Utdikning vid Långeds by i Nordmalings socken. 
På omkring 10 år hade ej någon rensning utförts, hvarför 

åtminstone en del diken behöfde förbättras. 
Utdikning vid Gräsmyrs by i Nordmalings socken. 
Den stora hufvudgrafven, som numera gick hufvudsakligen 

genom odlad mark, var på det hela taget oklanderligt under
hållen, förutom å dess öfre del, hvarest grafven var delvis igen
gången. Tvärdikena voro bristfälliga. — Omkring 20 hektar 
hade uppodlats. 

Utdikning vid Hörnsjö by i Nordmalings socken. 
Underhållet kunde betecknas såsom delvis försummadt. 

A de lägre sankare delarna voro dikena igengångna och gräs
bevuxna, å de högre belägna däremot ganska väl bibehållna. 
För 9 å 10 år sedan hade samtliga diken upprensats. — Om
kring 10 hektar voro uppodlade. 

Utdikning af myrar, tillhörande Mullsjö by i Nordmalings 
socken. 

Underhållet var försummadt, ity att ingen rensning före
tagits sedan afsyningen ägde rum. — Genom dikningen hade 
stora vidder blifvit odlingsbara och frostländigheteu märkbart 
förminskats. 

Afdikning af Rössmyren, Brnnnsmyren och Lefvarsjö-
myren, tillhörande Lefvars by i Nordmalings socken. 

Underhållet var helt och hållet försummadt, hvarför grundliga 
rensningar erfordrades. — Ingen odling hade företagits. 

Utdikning af frostförande Föltjärns-, Älg- och Trappel-
myrarna, belägna inom Djupsjö och Höglands byar i Nord
malings socken. 

En del diken hade visserligen under de senaste åren upp
rensats, men kunde underhållet i stort sedt betraktas såsom för
summadt. — Ingen nämnvärd odling hade uppstått efter ut-
dikningen; frostländigheten hade däremot märkbart förminskats. 

Utdikning vid Sörfors by i Umeå socken. 
De å odlad mark liggande dikena voro i allmänhet under

hållna, hvaremot de å skogsmark belägna kräfde rensningar. 
Stora vidder hade efter utdikningen uppodlats och frostländig
heten ansågs hafva betydligt förminskats. 

Utdikning vid Anbäcksmyren i Strands by i Umeå socken. 
Den stora hufvudgrafven hade till följd af den goda lut

ningen och rikliga vattenmängden bibehållit sig ganska bra. 
Tvärdikena voro däremot dåliga. — Omkring 40 a 50 hektar af 
myren hade uppodlats. Som myrens torrläggning emellertid 
ännu var mycket ofullständig, hade frostländigheteu ej väsent
ligt aftagit. 

Utdikning af Röd tjärn vid Öfverloda hy i Umeå socken. 

Underhållet var försummadt, till stor del beroende på vatt
nets dåliga affall från Rödtjärns afloppsgraf. — För tjärnens 
sänkning och myrens bättre torrläggning var nödvändigt att 
nämnda afloppsgraf förlängdes omkring 1 km. på Hössjö bys 
område. — Omkring 25 hektar hade uppodlats. 

Utdikning af Tjälamarks by i Umeå socken. 
Underhållet var försummadt. Sedan år 1897 hade ingen 

rensning utförts. 
Utdikning af Myrbäcks by och Degersjö i Umeå socken. 
Underhållet var i hög grad bristfälligt. På grund af det 

dåliga affallet från afloppsgrafven å Träsmyren hade nedre 
delen af nämnda graf fullkomligt igengrundats, hvarför det 
var nödvändigt för myrens torrläggning att nämnda dike fort
sattes längs bäcken omkring 150 m. och inleddes i det nedan
för liggande diket genom Svartbäcksråningen. — Omkring 20 
hektar hade uppodlats, och ansågs frostländigheten hafva af
tagit något. 

Utdikning af Kolsmyren m. fl. inom Öfverboda i Umeå 
socken. 

Underhållet var försummadt, och erfordrade de flesta dikena 
rensningar och rätuingar. Inga dikniugshandlingar funnos till
gängliga. 

Utdikning vid Nyliden, Östervik och Kroksjö i Umeå 
socken. 

Såväl afloppskanalen från Kroksjön och kanalen mellan sjön 
och Noret som ock de flesta till företaget hörande diken be
höfde upprensas och förbättras. — Inom de tre byarna hade 
omkring 20 hektar uppodlats efter företagets utförande, och 
ansågs frostländigheten hafva i afsevärd grad aftagit genom 
dikningen. 

Utdikning af sänka trakter vid och i närheten af Mickel-
träsks by vid hemmanen Pellboda, Västerå, Österland, Afunda 
och Norrby, Österå, Träskliden, Sjöliden och Åland vid Eriks-
bo, Västerland, Granlund och Björklund i Umeå socken. 

Förutom vid Åland, hvarest dikena voro rensade, var under
hållet försummadt. Vid Afunda, Eriksbo och Granlund val
arbetet redan påbörjadt med dikenas iståndsättande. Endast 
mindre odlingar hade uppstått efter företagets utförande. Be
träffande frostländigheten hade den, isynnerhet vid Björklund, 
märkbart förminskats. 

Utdikning vid Risbäcks hemman i Umeå socken. 
Underhållet var bristfälligt. Utdikningen hade ej medfört 

någon nämnvärd odling, men däremot en märkbar förminskning 
af frostländigheteu. 

Utdikning vid Stöcksjö by i Umeå socken. 
Underhållet gaf ej anledning till någon väsentlig anmärk

ning; årligen upprensas några af dikena. Stora vidder hade 
efter- företagets fullbordande blifvit odlingsbara och uppodlade. 

Utdikning af myr trakt er i Hömeå by (Horneå aktiebolag) 
i Umeå socken. 

Under de senaste två åren hade samtliga diken upprensats 
och förstorats, hvarförutom en mängd stick-, lägg- och tvär
diken upptagits för myrarnes bättre torrläggning, hvarför under
hållet kunde anses vara godt. — Ingen nämnvärd odling hade 
uppstått. 

Utdikning af frostförande mark inom Hömeå by i Umeå 
socken. 

Ritningar och handlingar funnos ej tillgängliga. — Detta 
företag omfattar enligt uppgift endast s. k. Storängen med ett 



BESIKTNINGAR Å VATTENAFTAPPNINGSARBETEN. 65 

hufvud- och bidike, och voro dessa nyligen väl iståndsatta. 
Stora omkostnader voro nedlagda för hufvudgrafvens fördjupning 
i den lösa lerjorden. Storängen var numera till största delen 
uppodlad. 

Utdihning af myrar till Miclcelträsks by (Gjärsjöns, 
Granöns, Sjölunda, Avanäs och Skärträslcs hemman) i Umeå 
socken. 

Handlingarna funnos ej tillgängliga. Samtliga hithörande 
diken, på några få undantag när, voro orensade och igenvuxna. 
Äfven s. k. Norgrafven mellan Yttre och Inre Mickelträsket 
och afloppskanalen från det sistnämda kräfde några mindre för
bättringar. Företaget hade ej medfört några större odlingar, 
endast omkring 35 a 40 hektar vid samtliga byarna. Till följd 
af Mickelträskets och Skärträskets sänkning ansågs frostländig-
heten ej hafva aftagit nämnvärdt. 

Utdikning vid Söderby hemman i Burträsks socken. 
Karta öfver företaget fanns numera ej i behåll. Dikena 

voro nödtorftigt underhållna. Några af dem hade emellertid 
vid verkställda nyodlingar igenlagts och andra upptagits i deras 
ställe, men då marken här icke längre var frostförande, hade 
likväl det med utdikningen afsedda ändamålet vunnits. 

Utdikning af Ljusvattnets by i Barträsks socken. 
En del diken hade upprensats på nöjaktigt sätt, men åt 

andra hade ännu intet åtgjorts, oaktadt de numera lågo inom 
byns odlade område. 

Utdikning vid Bursiljums by i Burträsks socken. 
Af de i företaget ingående dikena, hvilka numera nästan 

samtliga lågo inom byns odlade marker, voro A, B, E, F och G 
något så när underhållna, C och D voro vid iuspektionstillfället 
delvis, ehuru ofullständigt, rensade och bäcken H kunde, oaktadt 
densamma var mycket krokig, likväl anses fylla sitt ändamål. 
Däremot behöfde isynnerhet öfre delen af M upprensas, likaså 
diket L, som på sina ställen måste tagas upp nästan på nytt. 

Utdikning vid Norra Bodbyns område i Burträsks socken. 
Å de invid Burträsket belägna myrarna voro dikena mycket 

igenväxta med gräs och buskar. Afloppet från Hedtjärnsmyreu 
var endast delvis upprensadt och hvad beträffade dikningen å den 
till Bodbyälfven gränsande myren, som till största delen var 
uppodlad, gjordes anmärkning angående bristande underhåll af 
den del af densamma, som låg närmast älfven. 

Utdikning af myrtrakter i Renbergsvattnets by i Burträsks 
socken. 

Hufvudgrafven hade upprensats, ehuru på sina ställen ganska 
ofullständigt; i sidodikena var däremot ännu intet rensnings
arbete påbörjadt. 

Utdikning af myrar i Tjärns by i Burträsks socken. 
Större delen af de till företaget hörande dikena hade för 

något eller några år sedan upprensats, hvarför de inom byns 
odlade marker varande dikena befunno sig i ett någorlunda 
tillfredsställande skick. Den i Tjärn utmynnande Storrayr-
däcken var emellertid orensad. Underhållet af utdikningen på 
de ouppodlade myrarna var försummadt. 

Utdikning vid Ändersvattnets by och hemmanet Mitll-
berget i Burträsks socken. 

Samtliga diken hade blifvit upprensade och iordningställda, 
i synnerhet de som lågo inom byns numera odlade marker. 
Den s. k. Säukbäckens nedre del, som gick genom tät skog-
bevuxen mark, behöfde rätas och upphuggas. 

Utdikning af frostförande myrar, tillhörande Bygdsiljums 
by i Burträsks socken. 

Myrarna befunno sig i ett delvis otillfredsställande skick, 
särskildt var utloppet från Kvarnmyreu mycket igenslammadt, 
hvarför, då lutningen var ringa, vattnet trots den torra hösten 
stod ända upp i själfva gräsroten på myren. Rensning kräfdes 
äfven uti afloppet från Bredmyreu. Däremot hade utdik-
niugarna å Kårstakamyren, Taskmyren och Morän uågorluuda 
underhållits. 

Utdikning af myrar vid byarna Lossmen och Brännan 
i Burträsks socken. 

Dikena voro ingenstädes upprensade tillräckligt, hvarför 
träd, buskar och gräs växt i botten och på slänterna af de 
igeufallna dikena. Rensningsarbeten hade ett par dagar före 
inspektionen påbörjats. 

Af dikning af frostförande marker inom Villvattnets by i 
Burträsks socken. 

En del af de inom byn befintliga dikena voro visserligen 
något så när underhållna till följd däraf att de numera gingo 
mestadels genom odlad mark, men i öfrigt voro dikena mycket 
förfallna: ris och buskar på slänter och i dikesbottnar, nedfallna 
stenar, igenrasade genomstick m. m. 

Utdikning af frostförande marker inom byarna Södra 
Bodbyn, Svarttjärn och Småbacka i Burträsks socken. 

De inom yttre Södra Bodbyn liggaude dikena å Lillmyren, 
Valmyren och Stormyren erfordrade rensning. Äfven inom 
inre Södra Bodbyn (Kvarnriset) var underhållet försummadt. 
Visserligen voro de diken, som nu lågo inom denna bys odlade 
marker, någorlunda tillfredsställande, men de diken, som lågo 
inom Hägnaden och sträckte sig upp mot Rismyren, behöfde 
nästan fullkomligt tagas upp på nytt. Dikena iuom Svart
tjärns område voro likaledes dåligt underhållna, särskildt af
loppet från Småbacka by, som till föld häraf saknade till
räckligt afflöde från sina delvis upprensade och tämligen väl 
underhållna diken. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande lägenheten 
Andersfors inom Innansjö by i Bastuträsks socken. 

Utdikningen hade, ehuru dess underhåll var rätt mycket 
försummadt, gifvit anledning till nyodlingar, hvanned arbete 
pågick. 

Utdikning af frostförande marker inom Hössjö by i Bur
träsks socken. 

Dikena voro igenväxta och igenfallna, och gällde detta så
väl utloppet från sjön, som dikena å de kringliggande myr
områdena. 

Afdilcning af frostförande myrar, tillhörande Östra och 
Västra Valliden, Bjurfors, Djupliden, Bergliden och Björk
berget i Skellefteå och Burträsks socknar. 

Emot underhållet af denna afdikning, som flerstädes för-
anledt odling, anmärktes, att dikesrensuing erfordrades här och 
hvar. Rensning hade dock uuder eftersommareii utförts på en 
del ställen. 

Utdikning af Frostkåge, Drängsmarks och Östviks m. fl. 
byar i Byske socken. 

Företaget var på sina ställen mycket olika underhållet. 
En del intressenter hade satt sina diken i fullt oklanderligt 
skick, en del hade företagit några obetydliga bottenrensningar 
eller allenast renhuggit dikesslänterna från träd och buskar, 
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men andra åter hade däremot ännu ingenting åtgjort åt sina. 
En del anmärkningar kvarstodo därför. 

Utdikning vid Norrlångträsk i Byske socken. 
De i företaget ingående dikena voro mestadels förfallna 

och gällde detta såväl det å västra sidan Sörträsket gående diket, 
som dem, som genom Nötmyren hade sitt utlopp i Norrträsket. 

Afdikning af frostförande marker inom Storåviks by i 
Byske socken. 

Dikena hade för något år sedan upprensats och befunnos 
utan anmärkning. 

Afdikning af frostförande marker inom Selsmora och 
Hällfors byar i Byske socken. 

Samtliga diken voro upprensade och befunno sig i tillfreds
ställande skick. 

Afdikning af frostförande marker inom krononybygget 
JDegerliden i Byske socken. 

Underhållet lämnade åtskilligt öfrigt att önska, i det att 
dikena till följd af buskar och träd, nedfallna stenar och dylikt 
knappast gjorde mycken nytta. 

Afdikning af frostförande mossmarker inom hemmanen 
N:is 1 och 2 Aspliden i Byske socken. 

Stora långdiket stod i allmänhet bra, men själfva vatten
fåran borde rätas, så att ytterligare utskärningar i slänterna 
så vidfc möjligt kunde undvikas. Sidodikena behöfde delvis 
äfven ses till och rätas. 

Afdikning af frostförande marker, tillhörande byarna 
Lundfors, Ahlund, Blåfors och Bränna i Byske socken. 

Hvad utdikningen inom Bränna och Blåfors byar beträffade 
var densamma i afseende å underhållet ganska försummad, och 
gällde detta i synnerhet det stora afloppet mellan sagda byar 
samt dikena å Blåmyren. Inom Åhlund hade rensniugsarbeten 
en tid pågått, men voro ännu oafslutade. Lundfors-dikena 
voro däremot ganska bra, med undantag af deras gemensamma 
utlopp, som behöfde upptagas åtskilligt jämväl på djupet. 

Afdikning af frostförande kärrmark inom Storbrännans 
by i Byske socken. 

Rensningsarbeten hade utförts i en del diken, men voro 
ännu ej afslutade, hvarför dikena på sina ställen voro ganska 
mycket beväxta med gräs och buskar, strömfårorna började 
blifva krokiga m. m. 

Sänkning af Norra Myrträsket och utdikning af Lill-
myren inom Stenträsks by i Jöms socken. 

Afloppet från Norra Myrträsket hade, sedan det senast 
inspekterats, ytterligare upprensats i synnerhet i den s. k. Bock
forsen, så att det nu icke gaf anledning till någon anmärkning, 
och utdikningen af Lillmyreu, som till stor del uppodlats, hade 
likaledes förbättrats. 

Utdikning af Perlströms och Hornträsks byar i Jöms 
socken. 

Vid föregående inspektion anbefallda rensnings-arbeten 
pågingo. 

Utdikning vid Gumboda by i Nysätra socken. 
Omfattande rensningsarbeten hade verkställts, bland annat 

i hufvudafloppet Klintsjöån, där arbetena pågingo. För att 
torrläggningen af den norr om byn liggande myrtrakten skulle 
blifva fullständig, var det nödvändigt att ofvannämnda hufvud-
ailopp blef ytterligare sänkt. 

Utdikning vid Estersmarks och Nyby byar i Nysätra 
socken. 

Som samtliga diken lågo inom byarnas odlade marker, 
hade desamma någorlunda underhållits. 

Utdikning af Delmyren i Nybyns och Anäsets byar i 
Nysätra socknar. 

Med undantag af själfva afloppen samt de diken, som lågo 
inom odlade marker, var utdikningen till ytterlighet försummad. 
Där dikena gingo genom skogsmark, vore de sammantryckta 
genom kreaturstramp samt beväxta mpd träd, buskar, tufvor 
och mossa, och där de upptagits öfver öppen myrmark, voro 
dikena på sina ställen till den grad igenväxta, att man endast 
med ledning af myrgräsets färg och frodighet kunde åter
finna dem. 

Norrbottens' län. 

Under arbete. 

Utdikning af frostförande marker inom byn Västanås i 
Arvidsjaurs socken. 

Omkring '/4 af arbetet var färdig. 
Utdikning af frostförande mark inom krononybygget Gran

holm i Arvidsjaurs socken. 
Arbetet var färdigt, och har afsyningsbevis utfärdats. 
Utdikning af frostförande mark inom kronolägenheten 

Kroknäs i Arvidsjaurs socken. 
Företaget var fullbordadt, och har afsyningsbevis utfärdats. 
Utdikning af frostförande marker till krononybygget Bäck

mark i Jokkmokks socken. 
Omkring 30 % af företaget voro utförda. 
Utdikning af frostförande marker inom Vittangi by i 

Jukkasjärvi socken. 
Arbetet var endast högst obetydligt påbörjadt. 
Utdikning af frostförande mark inom byn Öfre Bränn

träsk i Alfsby socken. 
Arbetet var färdigt, och har afsyningsbevis utfärdats. 
Utdikning af frostförande mark, tillhörande hemmanen 

N:is 13, 14 och 17 inom Juoksengi by i Öfver- Tornéå socken. 
Omkring 80 % af arbetet voro utförda. 
Utdikning af frostförande marker inom byarna Kuiva-

Itangas och Torrakonkorvo i Öfver-Tomeå socken. 
Af arbetet återstod dels omkring 1,000 m. afloppsdiken, 

som ännu icke voro påbörjade, dels landsvägsbrobyggnaden öfver 
afloppet från Torrakon vuoma, samt dels en grundlig upprens
ning af samtliga aflopp. 

Utdikning af frostförande marker inom byn Sjuisnäs i 
Arjepluogs socken. 

Arbetet var färdigt, och skulle afsyningsbevis utfärdas. 
Utdikning af frostförande mark, tillhörande Svanträsks 

by i Arvidsjaurs socken. 
Afloppskanalen från Svanträsket var fortfarande 0'3O ra. 

för grund midt för fixpunkten. Dessutom återstodo en del 
kompletteringsarbeten. — Företaget var färdigt till 75 a .80 %. 

Utdikning af frostförande marker inom hemmanen Pjesker 
N:o 6 och Granudden N:o 1 i Arvidsjaurs socken. 

Utdikning af frostförande mark inom byn Rönnliden i 
Arvidsjaurs socken. 

Utdikning af frostförande marker inom byarna Hedberget 
och Rismyrheden i Arvidsjaurs socken. 

Utdikning af frostförande mark inom kronohemmanet 
Storträsk i Arvidsjaurs socken. 
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TJtdiltning af frostförande marker inom Skogsträsks by i 
Arvidsjaurs socken. 

Utdikning af frostförande mark inom krononybyggena 
Västra och Östra Lundbacka i Arvidsjaurs socken. 

Utdikning af frostförande marker mom byn Högheden i 
Arvidsjaurs socken. 

Samtliga des?a sju företag voro fullbordade, och skulle af-
syniugsbevis utfärdas. 

Utdikning af frostförande marker inom byn Lappträsk i 
Arvidsjaurs socken. 

A själfva dikena hade föga arbete nedlagts under året; 
däremot hade en del rensnings- och fördjupningsarbeten utförts 
å Lappträsk-kanalen. — Som rustbäddarna under landfästena 
till landsvägsbron hade lagts for högt, hvilket först nu kunde 
iakttagas, sedan vattnet blifvit sänkt i kanalen, hade land
fästena satt sig och måste omläggas. Äfven öfverbyggnaden 
erfordrade en del förbättringar. — Det utförda arbetet upp
skattades till 80 % af det hela. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande krono
hemmanet Brunnmyrheden i Arvidsjaurs socken. 

Företaget var utfördt till 85 å 90 %. 
Utdikning af frostförande marker inom byn Grundträsk 

i Arvidsjaurs socken. 
Arbetet var färdigt till 30 %. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande krono

nybygget Bredträsk i Arvidsjaurs socken. 
Det utförda arbetet uppskattades till endast 10 å 12 %. 
Utdikning af frostförande marker inom byn Järfträsk 

i Arvidsjaurs socken. 
Omkring 1/5 af hela arbetet var utförd. 
Utdikning af frostförande myrmarker inom Gallijaur i 

Arvidsjaurs socken. 
Företaget var fullbordadt till nära G0 %. 
Utdikning af frostförande mark inom krononybygget Ny-

träsk i Arvidsjaurs socken. 
Omkring 40 % af det hela voro utförda. 
Utdikning af frostförande marker inom kronohemmanet 

Björklund och krononybygget Clementsnäs i Arvidsjaurs socken. 
15 å 20 % af hela företaget voro verkställda. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande byn Hall

berg och kronotorpet Örnträsk samt kronomark i Arvidsjaurs 
socken. 

Företaget var nyligen påbörjadt. 
Utdikning af frostförande marker inom kronohemmanet 

Fjällbonäs i Arvidsjaurs socken. 
Företaget kunde anses utfördt till 40 %. 
Afdikning af frostförande mark vid Karungi by i Karl 

Gustafs socken. 
Omfattande efterarbeten återstodo att utföra å de å Hir-

sijänkkä upptagna dikena. Detsamma var äfven förhållandet 
med de å Varioniemikorpi utförda arbetena. Eudast omkring 
100 m. diken voro rensade, under det att återstoden, omkring 
2,000 m„ ännu befann sig i ett ganska otillfredsställande skick. 
Genom kreaturstramp hade de uppkastade jordvallarna, som 
syntes hafva blifvit lagda alldeles för nära dikesslänterna, ned
fallit samt igenskjntit själfva dikena, så att de senare fler
städes nästan måste ånyo tagas upp. — Utförandet af flera i 
företaget ingående brobyggnader gåfvo ej anledning till er
inringar. 

Utdikning af frostförande marker inom Korpikylä by i 
Karl Gustafs socken. 

A Valkiajänkkä hade diket upptagit?, ehuru ofullständigt 
till hela sin längd. Återstående arbete å denna myr upp
skattades till 40 % af kostnaden för utdikniugen af densamma. 
— Å Miistankorvanjänkkä och Hakkaasjänkkä hade föga åtgjorts 
sedan föregående inspektion och å LammiojanjänkkiL befanns 
hela diket C påbörjadt, men mycket arbete därå återstod ännu, 
— Landsviigstrumman mellan sektionerna 3 och 4 var ej lagd, 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanet 
Mursi inom Tossa by i Karl Gustafs socken. 

Företnget var anmäldt till afsyning. Dock anmärktes mot 
diket a, att detsamma dels måste rensas å delen I—XIX från 
i botten och slänter kvarlämnad sten, dels jämväl i öfiigt botten-
rensas å sträckorna VII—X och XI—XIII samt dels rätas vid 
sektionerna III och XIII. Till följd häraf ansågs företaget 
färdigt endast till 85 %. 

Utdikning af frostförande mark inom byn Kivijärvi i 
Korpilombolo socken. 

Ungefär 15 % voro utförda. 
Utdikning af frostförande marker inom Törböle by i 

Neder-Kalix socken. 
Utdikning af frostförande marker inom Tore by i Neder-

Kalix socken. 
Utdikning af frostförande marker inom Lombens by och 

krononybygge i Neder-Kalix socken. 
Utdikning af frostförande marker inom byn Yttcrbyn i 

Neder-Kalix socken. 
Dessa fyra företag voro fullbordade, och skulle afsynings-

bevis utfärdas, så snart räkenskaperna afslutats och hunnit 
granskas. 

Utdikning af frostförande marker inom Stråkanäs by i 
Neder-Kalix socken. 

Ungefär 45 % af hela företaget voro utförda. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande byn Stor

träsk i Neder-Kalix socken. 
Ungefär 15 % af det hela voro färdiga. 
Utdikning af Brobäcksmyrcn inom Solbergs by i Neder-

Luleå socken. 
A företaget hade sedan föregående inspektion endast en 

kortare dikesstiäcka upprensats, så att ännu återstodo omkring 
30 % af hela arbetet. 

Utdikning af frostförande marker inom Hollsvattncts by 
i Neäer-Luleä socken. 

Det utförda arbetet motsvarade omkring 2/a af det hela. — 
Emot utförandet anmärktes, att jordvallarna på sina ställen 
lågo för nära dikeskanterna och att erforderliga genomlopp 
saknades för ytvattuets framsläppande. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Sun-
derby by i Neder-Lideå socken och Sävasts by i Öfver-Lideå 
socken. 

Dikena å Kvimyren voro upptagna, men orensade, likaså 
afloppet från Nötrnyren. — Stora hufvudgrafven, som började 
uppe vid Svartbygriinsen och gick genom Nyäugs-, Jo- och 
Q va vasträsken a ned mot Sunderby station, var mer eller mindre 
upptagen till hela sin längd, men hade till följd af svår jäslera 
skjutit ihop gauska mycket på sina ställen. Särskildt var detta 
fallet å Markängarua nedanför Qvavasträsket, hvarest mycket 
arbete och stor kostnad nedlagts för att få afloppet att stå 
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Hufvudgrafven upp till sistnämnda träsk hade nu bortackorderats. 
— Arbetena å öfriga myrutdikningar, tillhörande detta företag, 
hade sedan senaste inspektion endast bestått uti några mindre 
rensningar. — Ungefär '/a a^ företaget var utfördt. 

Utdikning af frostförande mark inom Långnäsby i Neder-
Luleå socken. 

Ungefär 85 % voro utförda. 
Utdikning af frostförande marker inom Långnäs och 

AJdviks byar i Neder-Luleå socknar. 
Företaget var färdigt till 85 %. 
Utdikning af frostförande mark inom Persö by i Neder-

Luleå socken. 
Företaget var något mer än halffärdigt. 
Utdikning af frostförande marker inom byn Eriksberg i 

Neder-Luleå socken. 
Det utförda arbetet uppskattades till 60 % af det hela. 
Utdikning af frostförande marker inom Hindersö by i 

Neder-Luleå socken. 
Företaget var fullbordadt, och skulle afsyningsbevis ut

färdas, så snart räkenskaperna afslutats och granskats. 
Utdikning af frostförande mark inom Sundoms by i 

Neder-Lideå socken. 
Arbetet var utfördt till 70 %. 
Afdikning af frostförande mark inom Långträsks by i 

Neder-Torneå socken. 
Fastställda ritningar och handlingar voro ej tillgängliga. — 

Enligt uppgift hade något arbete ej utförts sedan föregående 
inspektion, af den anledning att tvist inför domstol pågick 
mellan de båda intressenterna angående skyldigheten att upp
taga vissa till företaget höraude dikeu samt angående fördel
ningen af det redan uppburna anslaget. 

Utdikning af frostförande marker inom Nartijärvi by i 
Neder-Torneå socken. 

Det utförda arbetet motsvarade ungefär 2/s af det hela. 
Utdikning af frostförande marker inom byn Keräsjoki i 

Neder-Torneå socken. 
Företaget var till '/3 färdigt. 
Utdikning af frostförande marko- å hemmanet s/u mantal 

N:o 2 inom Kitkiöjokki och Muonionalusta kapellförsamling. 
Utdikning af frostförande mark inom byn Naalisvaara 

i Muonionalusta kapellförsamling. 
Utdikning af frostförande mark inom byn Kärendöjärvi 

i Pajala socken. 
Dessa tre företag voro fullbordade, och skulle afsynings

bevis utfärdas, så snart räkenskaperna afslutats och granskats. 
Utdikning af frostförande mark inom byn Areavaara i 

Pajala socken. 
Ungefär 80 % af hela företaget voro utförda. 
Utdikning af frostförande marker inom Liviojärvi by i 

Pajala socken. 
Ungefär Vs af företaget var utförd. 
Utdikning af frostförande mark, tillhörande byn Juno-

suando i Pajala socken. 
Det utförda arbetet motsvarade ungefär 10 % af företaget. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanen 

Jefrebodame inom Jefre by af Piteå socken. 
Ungefär 75 % voro utförda. 
Utdikning af frostförande marker inom byn Andset i 

Piteå socken. 

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

Utdikning af frostförande marker inom byarna Porsnäs 
och Håkansön i Piteå socken. 

Företaget var ungefär halffärdigt. 
Utdilcning af frostförande marker inom Svensbyn i Piteå 

socken. 
Företaget var af de många intressenterna påbörjadt litet 

här och livar. Så voro stora afioppen på båda sidor om Ön 
upptagna, ehuru delvis ofullständigt, hvartill i icke ringa grad 
bidragit den svåra jäslera och de kallkällor, som påträffats vid 
gräfningen. Dessutom voro de i företaget ingående byvägsbroarua 
af sten uppförda, mot hvilka dock anmärktes, att de i allmänhet 
hade för tunna bröst- och sidomurar, att grusskiftena voro dåliga 
ra. m. — Företaget var nära halffärdigt. 

Utdikning af frostförande marker inom kronoskattehem
manet Nilsdal i Piteå socken. 

65 % af arbetet i sin helhet voro utförda. 
Utdikning af frostförande marker å kronoskattehemmanet 

Flötuträsk i Piteå socken. 
Det utförda arbetet motsvarade ungefär 50 % af det hela. 
Utdikning af frostförande marker inom Holmfors by i 

Piteå socken. 
Hufvuddiket a var i det närmaste färdigt, likaså ett af 

tvärdikena; åt öfriga var intet åtgjordt. — Företaget var unge
fär halffärdigt. 

Sänkning af sjöarna Sörträsk och Lillträsk i och för 
torrläggning af omkringliggande frostförande myrmarker inom 
byarna Rånbyn, Prinsnäs och Prästholm i Råneå socken. 

Företaget hade anmälts till afsyniug, men låg afloppet ännu 
för högt, i det att detsamma på sina ställen var ända till 
043 å 0-4 m. för grundt. Särskildt gällde detta afloppets nedre 
del, som gick genom hård, steubunden mark, hvilket, då botten
lutningen endast uppgick till 1 :5000, utgjorde ett afsevärdt 
hinder för uppnående af det med sjösänkningen afsedda ända
målet. Härtill kom, att bottenbredden, som skulle vara 7'o m,. 
i allmänhet var omkring en half m. för knapp. Intressenterna 
hade insatt sina sista ekonomiska krafter på företaget, hvarför 
kunde ifrågasättas, huruvida icke ändamålet med utdiknings-
företaget skulle kunna om ej fullständigt, så dock tillnärmelse
vis vinnas äfven med eftergifvande på en del af det fastställda 
förslagets fordringar. 

Utdikning af frostförande marker inom Rånbyn i Råneå 
socken. 

Dikena, som hade en sammanlagd längd af öfver 4 mil, voro 
till större delen gräfda, endast några kortare sträckor fattades 
här och hvar. — Ordentlig upprensning erfordrades emellertid. 

Utdikning af frostförande marker inom byn Sörbyn i 
Råneå socken. 

Omkring 70 % af det hela kunde anses utförda. 
Utdikning af frostförande marker inom byn Sundsnäs i 

Råneå socken. 
1/3 af hela företaget kunde anses utförd. 
Utdikning af frostförande marker mom byn Mjöträsk i 

Råneå socken. 
Omkring 40 % kunde anses utförda. 
Utdikning af frostförande marker inom byn Jock i Öfver-

Kalix socken. 
Ungefär 60 % af arbetet voro utförda. 
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Utdihiing af frostförande marker, tillhörande hemmanet 
Briinnfors- heden i Öfver-Kalix soclcen. 

70 % af företaget kunde anses utförda. 
Utdilcning af frostförande myrar inom Hundsjö by i Öfver-

Luleå socken. 
Ungefär 75 % voro utförda. 
Åfdilcning af frostförande märk, tillhörande Askogens by 

i Öfver-Lideä socken. 
Omkring 75 % voro utförda. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande Skatamarks 

by i Öfver-Lideå socken. 
Företaget var utfördt till 3/4. Dikesjorden låg för nära 

slänterna, genomlopp för ytvattuet saknades, skogen var dåligt 
undanröjd ni. m. 

Utdikning af frostförande marker inom Svartby by i 
Öfver-Lideå socken. 

Dikeua å Lillträskmyren, Lillpålsmyren och Kölsmyren voro 
samtliga upptagna, å Våtmyrto, Illmyren och Nötmyrån endast 
delvis. — Mesta arbetet hade nedlagts å utdikningen af Snö
mossen, hvarest de tre hufvuddikena voro gräfda samt ett par 
tvärdiken, och pågick vid inspektionstillfället arbete med upp
tagning af de återstående. — Emot det utförda arbetet an
märktes, att dikena redan från början tagits för grunda. — 
Ungefår l/3 af arbetet återstod. 

Utdikning af frostförande mark inom Långsjö by i Öfver-
Luleå socken. 

Företaget var endast till ' /3 färdigt. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande Buddby by 

i Öfver-Lideå socken. 
Ungefär 2/3 af företaget voro utförda. 

Fullbordade. 

Utdikning af Ruotijänka myr vid Nicmis by i Hietaniemi 
socken. 

Fastställda planen var enligt uppgift förkommen. — Af de 
diken, som uppgåfvos tillhöra företaget, voro några upptagna 
och nyrensade; de återstående skulle snarast rensas. 

Utdikning af sjön Fuottaure i Jokkmokks socken. 
Utloppet underhölls på fullt betryggande sätt genom stän

digt återkommande rensningsarbeten. 
Utdikning af Vittangi by i Jukkasjärvi socken. 
Inga ritningar och handlingar funnos kvar. — Af de in-

spektionsförrättaren förevisade dikena voro flera uttagna i fasta 
grusbackar samt tjänade tydligen icke till någon nytta för om-
kringliggande marker; andra diken, som lågo i myraktig mark, 
voro visserligen delvis igengångna, men funktionerade likväl i 
allmänhet nödtorftigt. 

Utdikning vid Pello by i Öfver- Torneå socken. 
Hufvudafioppet var mycket igengånget samt erfordrade 

tydligen en grundlig upprensning. 
Utdikning vid Juoksengi by i Öfver-Torneå socken. 
Samtliga företaget rörande handlingar uppgåfvos hafva 

uppbrunnit 1892. — Dikena voro mycket igengångna och be-
höfde rensas. 

Utdikning af Palujänka vid Koivukylä och Niemis i Öfver-
Tomeå socken. 

Fastställda planen var enligt uppgift förkommeu. — De 
diken, som förevisades tillhöra företaget, voro mycket igen
gångna. 

Utdikning af Vähäjärvi träsk vid Matsjärvi by i Hieta
niemi socken. • 

Arbetet med upprensning och fördjupning af stora afloppet 
pågick, hvarigenom minskning af deu frostländighet, som den 
ofullständiga utdikningen medfört och som tilltagit år efter år, 
antogs kunna vinnas. 

Utdikning af Vuomajärvi träsk i Hietaniemi socken. 
Intressenterna hade upprensat afloppet så godt de kunnat 

nedifrån och upp till dammen vid träskets nedra ända, i tanke 
att med åtminstone 0"3 ni. kunna sänka själfva träsket, men af-
brott hade uppstått genom en i botten på afloppet påträffad 
berghäll. 

Utdikning af sjön Papasenjärvi vid Korpikylä by i Karl 
Gustafs socken. 

Företaget både på grund af den ringa grässkörd densamma 
numera lämnade fått nästan helt och hållet förfalla. — Rens-
ni ng?arbetena hade emellertid påbörjats. 

Sänkning af sjön Avajärvi och Kalajärvi vid Kukkola by 
i Karl Gustafs socken. 

Genom företagna rensningsarbeten hade ifrågavarande sjö
sänkningsföretag satts i ett ganska tillfredsställande skick. 
Båda afloppen, som hvardera äro omkring 2'4 km. långa med 
ett största djup af 3'6 m., hade upphuggits och bottenrensats, 
det från Avajärvi till en bredd af 1'8 och det från Kalajärvi 
till en bredd af 1·2 fot. 

Utdikning af Tcurajärvi träsk i Korpalombolo socken. 
Under de senare åren hade rensningsarbeten utförts såväl 

uti afloppet Teurajoki vid och ofvanför IJällfors som uti bigrafveu 
Salmi, hvarjämte spardamnien vid Hällfors reparerats. — Någon 
större anmärkning kunde icke framställas. — Några handlingar 
eller ritningar funnos ej. 

Utdikning vid Antnäs och Skärets byar i Ncdcr-Luleå 
socken. 

Till följd af pågående nyodlingar hade dikena delvis upp-
reusats, men ännu återstod en dryg del af erforderliga under
hållsarbeten. — Ritningar funnos ej tillgängliga. — Ett par i 
företaget ingående bro- och trumbyggnader under stora kust
landsvägen voro förfallna, men skulle hädanefter underhållas 
af vägdistriktet, som fördenskull gått i författning om deras 
ombyggnad. 

Utdikning vid Ersnäs by i Nedcr-Lideå socken. 
Ritningar kunde ej tillrättaskaffas. Samtliga diken voro i 

behof af upprensning. Margrafveu var på sina ställen upp
grundad och beväxt med vass, afloppet från Tjärnmyren delvis 
igengrodt och den s. k. Sladagrafven eller Rönningsgrafven 
uppfyllde endast föga sin uppgift, så länge de orensade ställena 
kvarhöllo vattnet i de från gräs renskurna. Likaså voro de 
söder om byn gående dikena i behof af rensning. 

Utdikning vid Smedsby by i Ncder-Lxdeå socken. 
Dikena hade visserligen bottenreusats sedan senaste in

spektion, men behöfde ånyo upptagas. Hufvudgrafvens nedra 
del gaf ej anledning till någon aumärkning. Ritningar sak
nades. 

Utdilcning vid Hertsö by i Ncder-Luleå socken. 
Ritningar funnos ej. Dikena, ehuru till större delen lig

gande inom byns odlade marker, voro dåligt underhållna, sär-
skildt öfre delen af afloppet från Af van, h vilket var för grundt 
för att kunna taga upp vattnet från dikena å denna myr. 

Utdikning vid Persö by i Neder-Lideå socken. 
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Dikena hade mestadels upprensats, hvilket ej var förhål
landet med några genom skogsmark gående diken. 

Utdikning vid Börjeislandets by i Neder-Luleå socken. 
Samtliga diken både bottenskurits och syntes nu fylla det 

med dem afsedda ändamålet. Odling af kringliggande marker 
hade i vidsträckt mån företagits. Ritningar saknades. 

Utdikning vid Måttsunds by i Neder-Luleå socken. 
Ritningarna funuos ej i behåll. — Dikena voro mer eller 

mindre igenväxta med buskar, vass och gräs och behöfde på 
sina ställen så godt som upptagas på nytt, synnerligast som 
rensning enligt uppgift ej ägt rum på lång tid. 

Utdikning vid Björs by i Neder-Luleå socken. 
En del rensningsarbeten hade sedan senaste inspektion 

företagits. Dikena gingo på de flesta ställen genom inägor, 
till hvilkas uppodling de i hög grad bidragit. 

Utdikning vid Ängesby by i Neder-Luleå socken. 
Eu grundlig rensning af dikena hade påbörjats och var 

redan afslutad i hufvudgrafvens öfre del. 
Utdikning vid Persö by i Neder-Luleå socken. 
Utdikningen hade fått förfalla. Isynnerhet gällde detta 

afloppen från myren Bärliden, af hvilka det ena hade att upp
taga vattnet från Långmyreu, samt utdikuingen å yttre Blöt
landet. 

Utdikning vid Långsund) Tältskär och Mörö i Neder-
Luleå socken. 

Rensning hade företagits, och gjordes mot underhållet ingen 
anmärkning. 

Utdikning af Vallsafvan, Sundsnäsafvan vid Vallen och 
Tältskär i Neder-Luleå socken. 

Mot företaget, hvars nedanför den nyuppförda spardammen 
belägna del upphuggits och någorlunda upprensats, anmärktes, 
att afloppet mellan de båda tjärnarna måste bortskäras samt 
att de genom uppslamning bildade »stråken» framför och strax 
nedanför sagda dammbyggnad skulle bortrensas. 

Utdikning vid Notfjärden vid Bensby by i Neder-Luleå 
socken. 

De vid föregående inspektion gjorda anmärkningarna hade 
föranledfc några delägare att upprensa utloppet midt för sina 
tillstötande skiften, hvaremot utloppet å andra ställen ännu var 
orensadt. — Förslag var å bane att förstora afloppet för att 
såmedelst åstadkomma ytterligare torrläggning af marken. 

Utdikning vid hemmanet Sunderbyn i Neder-Luleå socken. 
Dikena hade aldrig blifvit rensade, hvarför de delvis be-

funnos igenfallna samt beväxta med träd och buskar. 
Utdikning af Träskmyren, tillhörande Bälinge by i Neder-

Luleå socken. 
Några diken behöfde visserligen upprensning, men fyllde 

utdikningen likväl någorlunda det med densamma afsedda ända
målet. Åtskilliga hektar af myren hade uppodlats och voro 
ytterligare nyodlingar påbörjade. 

Utdikning vid Kaunisvaara i Pajala socken. 
Inom Kaunisvaara by hade endast tre delägare upprensat 

dikena. Inom den till samma skifteslag liggande byn Sahavaara 
hade det nedanför gårdarna liggande diket, som numera ut
gjorde gräns för den odlade marken, upprensats så när som 
på 350 m. 

Utdikning af Isovuoma myr i Junosuando by och Pajala 
socken. 

Afloppet hade rensats nedifrån och upp genom Poromaa-

järvi samt ett stycke ofvanför denua tjärn. Emot denna del 
anmärktes endast att några miudre stenar skulle undanskaffas 
ur afloppet. Öfre delen af företaget var ännu orensad. 

Utdikning vid Broby i Neder-Luleå socken. 
Dikena voro förfallna och behöfde en grundlig upprensning. 

— Ritningar saknades. 
Utdikning vid Skatamarks by i Öfver-Luleå socken. 
Handlingar och ritningar funnos ej kvar. — De diken, 

som antagligen ingingo i företaget, voro emellertid endast del
vis upprensade. 

Utdikning vid Skogså by i Öfver-Luleå socken. 
Samtliga diken voro i mer eller mindre grad igenväxta 

och hade ej blifvit upprensade, hvilket särskildt gällde det söder 
om landsvägen- gående afloppet ned till Skatamarksträsket. 
Borthuggning af björksly och renskärning af botten på dikena 
anbefalldes fördenskull i samtliga diken, där sådant behöfdes. 

Utdikning vid Svartbjörs by i Öfver-Luleå socken. 
Hufvudafloppet var någorlunda underhållet, hvarför detsamma 

endast kräfde en mindre rensning. Genomgående upprensning 
af öfriga diken, synnerligast diket B samt smådikena, hvilka 
på sina ställen voro ganska mycket igenvuxna, erfordrades. — 
Odling hade verkställts omkring de flesta dikena. 

Utdikning vid Bredåkers by i Öfver-Luleå socken. 
Samtliga diken behöfde en grundlig upprensning, särskildt 

de å norra sidan Lule älf befintliga dikena D och E:—Elx samt 
de å södra sidan älfven varande dikena B och GT—Cvin. — 
Företaget hade gifvit anledning till ganska stora odlingsföretag. 

Utdikning vid Svartbäcks by i Öfver-Luleå socken. 
Handlingar och ritningar funnos ej. — Dikena behöfde 

upprensas. 
Utdikning vid Svartbjörs by i Öfver-Luleå socken. 
De å Sfcarrmyren upptagna dikena behöfde rensas, likaså 

det från Fjärdingstjärnarna gående afloppet. 
Utdikning vid Skatamarks by i Öfver-Luleå socken-
Vid föregående inspektioner gjorda anmärkningar hade 

föranledt upprensning af en del diken, men andra hade fått 
förbli fva orensade. 

Utdikning af Kallbosjön, tillhörande Unby och Råbäckens 
byar i Öfver-Luleå socken. 

Afloppet från nämnda sjö, hvaraf nu endast en mindre del 
återstod, befanus utan anmärkning. Sedan senaste inspektion 
hade en ny och högre spardamm uppbyggts för att om vårarna 
på ett kraftigare sätt kunna bevattna de under öfriga årstider 
torrlagda ängarna. 

Utdikning vid Jänkisjärvi by i Öfver-Torneå socken. 
Som vattenytan i den söder om byn liggande lilla sjön 

Mukkajärvi, i hvilken hufvuddiket utmynnade, låg mycket högt, 
hade utdikningen aldrig till fullo motsvarat sitt ändamål eller 
i nämnvärd mån minskat myrens frostländighet, hvarför den
samma fått förfalla. Upprensning af dikena borde emellertid 
företagas. 



GODKÄNDA VATTENAFTAPPNINGSARBETEN. 71 

Under år 1906 hafva följande vattenafledningsarbeten blifvit 
godkända, nämligen: 

a) Odliugsföretag med hänsyn till vattenafleduingen och 
afdikningen. 
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b) Odlingsföretag med hänsyn till odlingen. 
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c) Frostdikningsföretag. 
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D. Enskilda järnvägar. 

a) För trafik öppnade. 

Banor med 1-435 m. spårvidd. 

1. Malmö—Kontinentens järnväg. 

Påförd ballast 190 kbm. 
Utbytta syllar 6,500 st. 
Mellan Östervärn och Malmö hade under järnvägen fram-

dragits en större kulvertledning för Malmö stads nya kloak
system. 

Järnvägens underhåll och trafiksäkerhet befunnos i allo 
mycket tillfredsställande. 

Malmö—Trelleborgs järnväg. 

2. Södervärn—Trelleborgs nedre. 

Påförd ballast 360 kbm. 
Utbytta syllar 5,450 st. 
Stationshuset i Tygelsjö har under året påbyggts, hvar-

jämte vid Hököpinge en ny vagnvåg inlagts för sockerbrukets 
räkning. 

Vid besiktningen anmärktes, att bispåren till Trelleborgs 
sockerbruk borde förses med hinderpålar och spärrbommar samt 
att en semafor vid Håslofs station ej var väl siktbar. 

Underhåll och trafiksäkerhet voro väl tillgodosedda. 

Västra Klagstorp—Tygelsjö järnväg. 

3. Klagshamn—Tygelsjö. 

Utbytta syllar 950 st. 
Skenutbytet hade under året afslutats, så att hela banan 

var belagd med skenor om 25 kg. för ra. samt växlar af mot
svarande beskaffenhet. 

Endast några mindre anmärkningar förekommo mot banans 
underhåll. 

4. Hvellingc—Skanör—Falsterbo järnväg. 

Påförd ballast 120 kbm. 
Utbytta syllar 150 st. 
Semaforen för ingången till Hvellinge befanns dåligt sikt

bar; en del vägkorsningar med motriiler behöfde justeras. I 
öfrigt föranledde besiktningen ej några anmärkningar. 

5. Malmö—Limhamns järnväg. 

Påförd ballast 200 kbm. 
Utbytta syllar 2,100 st. 
Vid den svåra stormen i februari 1906 hade i närheten af 

Bellevue de för banvallens skydd utlagda s. k. trekantkistorna 
på några ställen skadats, med anledning hvaraf reparation se
nare under året blifvit verkställd. 

Sedan det gamla stationshuset i Malmö nedrifvits, har i 
dess ställe uppförts ett hus för banvakt å därvarande gods-
bangård. 

Ingen anmärkning mot underhållet. 

6. Malmö—Ystads järnväg. 

Påförd ballast 3,200 kbm. 
Utbytta syllar 10,930 st. 

» växlar 7 » 
Omsatt stängsel 3,500 m. 
Omlägguingen af banans spår med skenor om 32 kg:s vikt 

för m. hade fortsatts. Utvidgningsarbetena å Böninge station 
voro afslutade, och hade spårsystemet därstädes ökats med 580 
m., hvarjämte ny vändskifva, kolbox ni. ni. anlagts. Vid Jä-
gersro, c:a 1 km. öster om Hindby station, hade för »Skånes 
galopp- och trafbauas» räkning invid hufvudspåret utlagts en 
personplattform, 130 m. lång. 

Vid besiktningen förekommo endast en del mindre anmärk
ningar mot dikesreusning, signalanordningar in. m. 

Borr inge—Östra Torps järnväg. 

7. Borr inge—Andcrslöf. 

8. Andcrslöf—Östra Torp. 

Påförd ballast 300 kbm. 
Utbytta syllar 4,350 st. 
Läugs hufvudspåret vid Grönalunds Tivoli mellan Däfvels-

torps och Stäfvesjö stationer hade auorduats en 50 m. lång trä-
skodd personplattform. 

Underhållet var anmärkuingsfritt. 

9. Trelleborg—Rydsgurds järnväg. 

Påförd ballast 120 kbm. 
Utbytta syllar 5,100 st. 
Inga anmärkningar förekommo. 

10. Skifarp- Charlottcnlunds järnväg. 

Påförd ballast 250 kbm. 
Utbytta syllar 1,230 st. 
Längs hufvudspåret vid Folkets Hus i Skifarp hade utlagts 

en 18 m. lång träskodd personplattform. 
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Malmö—Gcnarps järnväg. 

11. Östervärn—Genarp. 

Dikesrensniug 22,730 m. 
Utbytta syllar 5,400 st. 
Vid Kvarnby station hade utlagts ett rundspår norr om 

hufvudspåret enligt vederbörligen godkänd plan. 
Vid besiktningen påpekades att ballasten var i behof af 

komplettering; och hade bolaget i och för verkställande af sådan 
redan inköpt ett grustag vid Genarp, hvarifrån gruset å decauville-
spår transporteras till stationens lastspår. 

I öfrigt gjordes ingen särskild anmärkning, utan konstate
rades, att banans tillstånd år för år förbättras. 

Malmö—Simrishamns järnväg. 

12. Malmö—Tomelilla. 

13. Simrishamn—Tomelilla. 

Utbytta sy]lar 16,800 st. 
» brosyllar 62 » 

Samtliga broöfverbygguader hade nymålats. A Östervärns 
station hade enligt godkänd ritning västra stickspåret förlängts 
90 m. och lastväg därintill anordnats. 

Signalanordningarna å en del stationer befuunos ej fullt 
tillfredsställande; i öfrigt var banan i godt stånd. 

14. Ystad—Eslöfs järnväg. 

Påförd ballast 2,000 kbm. 
Utbytta syllar 10,200 st. 
Omsatt stängsel 3,500 m. 
För fabriksspårsystemet i anslutningen till Ystads bangård 

hade utlagts 2,170 ni. nya spår med 10 växlar; Vollsjö station 
hade utvidgats, hvarvid spårutrymmet ökats med 390 m. och 
nytt godsmagasin blifvit uppfördt m. m. 

Vid besiktningen anmärktes, att de af tegel uppmurade 
pelarue, som uppbära gafvelpartierna i Ystads banhall, i afse-
värd mån inkräkta på det fria rummet för de på sidorna va
rande tågspåren. 

Ystad— Gärsnäs järnväg. 

15. Köpingebro—Gärsnäs. 

16. Gärsnäs—S:t Olof. 

Påförd ballast 900 kbm. 
Utbytta syllar 5,500 st. 
Omsatt stängsel 3,000 m. 
Det anmärktes, att skenspikning och kurvklotsning å vissa 

sträckor ej vai fullt tillfredsställande samt att äfven en del 
växlar behöfde förbättras. 

17. Tomelilla—S:t Olof—Brösarps järnväg. 

Utbytta syllar 4,540 st. 
Omsatt stängsel 770 m. 
A S:t Olofs station hade nordvästra stickspåret utdragits 

öfver landsvägen och förlängts 100 m. 
Ingen anmärkning mot underhållet. 

18. Lund—Trelleborgs och 

19. Lund—Kjäflinge järnvägar. 

Påförd ballast 200 kbm. 
Utbytta syllar 5,800 st. 

I Trelleborg hade utlagts ett nytt lastspår om 135 m:s 
längd med ingångsväxel i sammanbindniugsspåret mellan Trelle
borgs Öfre och Nedre stationer; äfven å Vallkäna station var 
spårsystemet tillökadt. Vid Kjäfliuge hade utvidgningsarbetena 
fortgått. 

Endast en del mindre anmärkningar gjordes mot banans 
underhåll. 

20. Lund—Iiefvinge—Harlösa järnväg. 

Sedan äfven bandelen Refvinge—Harlösa i februari 1906 
öppnats för allmän trafik, blef hela järnvägen i november slut-
afsynad. 

21. Lund—Bjärreds järnväg. 

Påförd ballast 490 kbm. 
Utbytta syllar 4,200 st. 
Vid Kauiks hållplats hade en vaktstuga uppförts samt väx

larna på lämpligt sätt förreglats med signalen. 
Ytterligare ballastkomplettering och syllutbyte tarfvades. 

22. Landskrona—Kjäflinge järnväg. 

Utbytta syllar 4,000 st. 
Nya lastspår för betlastning om resp. 194 och 222 m. hafva 

under året utlagts vid Annelöf och Heljarp. 
Underhåll och trafiksäkerhet voro väl tillgodosedda. 

23. Kjäflinge—Sjöbo järnväg. 

Denna bana öppnades för allmän trafik i februari månad 
1906. 

Landskrona och Helsingborgs järnvägar. 

24. Landskrona—Eslöf. 

25. Helsingborg—Billeberga. 

Utbytta syllar 9,900 st. 
» stängselpålar 1,240 s 

Utbytet af skenor, hvarvid 25 kg:s utbytas mot 34 kg:s, 
både under året fortgått och omfattat 6.5 km. bana, huvud
sakligen mellan Landskrona och Asmuudtorp samt mellan Vall-
åkra och Gantofta; 5 st. växlar af samma material hafva äfven 
inlagts. 

De nya anläggningarna å Landskrona station hade afslutats, 
och stickspår därstädes utlagts till petroleumcisterner och till 
gasverket. Med anledning af Helsingborg—Råå—Ramlösa järn
vägs omläggning till bredspårig, hade nya korsningar med nämnda 
bana blifvit inlagda i Helsingborg och Ramlösa. 

Järnvägen var i fullgodt skick. 

26. Helsingborg—Båå-Ramlösa järnväg. 

Sedan denna bana ombyggts från 0'60O till 1'435 m. spår
vidd, blef densamma med sådan öppnad för trafik i november 
månad 1906. 

Säbyholms järnväg. 

27. Säbyholm—Säby. 

Utbytta syllar 870 st. 
Föregående års anmärkningar hade föranledt rättelse. Järn

vägen var i godt stånd, ehuru det påpekades, att bangården 
vid Säbyholm vore för trång för den växande trafiken. 
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28. Helsingborg—Hcssleholms järnvägar. 

Ramlösa—Hessleholm. 

Bjuf—Billeshohn. 

Dikesreusning 50,000 m. 
Påförd ballast 7,000 kbm. 
Utbytta syllar 15,900 st. 
Nya stålskenor om 34 och 24-8 kg. för m. både inlagts 

till en längd af resp. 2,860 och 3,580 m. 
De vidlyftiga arbetena för omdaning af Åstorps station 

hade i det närmaste fullbordat-s, i det att endast växelförregling 
samt smärre kompletteringsarbeten återstodo. 

Utvidgningen af Klippans station, hufvudsakligen med an
ledning af Klippan—Östra Ljungby järnvägs inledande, pågick. 

Banan var i mycket godt skick. 

29. Klippan—Röstånga och 

30. Röstånga—Eslöfs järnvägar. 

Dikesrensning 20,000 m. 
Utbytta syllar 4,500 st. 
Omsatt stängsel 1,500 m. 
Anmärkning förekom endast mot en del vägöfvergångar, 

där plauklägguiugen erfordrade förbättring. 

31. Ängelholm- Östra Ljungby järnväg. 

Endast sedvanliga underhållsarbeten hade förekommit. Ba
nan har under år 1906 blifvit slutatsynad. 

Skåne—Smålands järnvägar. 

32. Kärreberga—Markaryd. 

33. Markaryd—Värnamo. 

Dikesreusning '. 40,000 baum. 
Påförd ballast 2,160 kbm. 
Utbytta syllar 24,000 st. 
Nysått stängsel 10,000 banm. 
Öfverbyggnaden till bron vid Örkelljunga hade förstärkts 

medelst 6 pånitade flänsplåtar, och äfven öfriga vid föregående 
års besiktning anmärkta brister voro afhjälpta. 

Vid Yxenhult hade utlagts ett nytt rundspår samt ett stick
spår till en torfströfabrik; vid Axbult hade ett stickspår för
längts 80 m. 

Tngen anmärkning mot underhållet. 

34. Hessleholm—Markaryds järnväg. 

Dikesrensning 5,600 m. 
Utbytta syllar 7,080 st. 
Ny öfverbyggnad på bron vid Vittsjö hade anbragts, hvar-

jämte bron vid Ulfvaryd blifvit förstärkt. För Emmaljunga 
station hade nya signaler anskaffats. Ingångsväxlarne vid Hessle
holm voro förändrade. 

Banan var i godt stånd. 

35. Markaryd— Veinge järnväg. 

Dikesrensning 10,900 m. 
Utbytta syllar 8,900 st. 
Banan var i godt stånd. 

36. Hör—Hörby järnväg. 

Dikesreusning 1,500 m. 
Påförd ballast 800 kbm. 
Utbytta syllar 3,500 st. 
Omsatt stängsel 1,000 ni. 

37—44. Östra Skånes järnvägar. 

Eslöf— Karpa lund— Skeppa rslöf— Lä ngebro. 

Utbytta syllar 15,300 st. 
De förutvarande 25 kg:s skenorna hade på en sträcka af 

690 m. utbytts mot sådana om 30 kg. för m. Å sträckan Es
löf—Hörby hade uppgrusning af spåret skett, så att ballast
djupet uppgår till minst 40 cm. Föreskrifna öignal- och växel-
förreglingar voro verkställda å Tollarps, Nöbbelöfs och Skep-
parslöfs stationer. 

Endast en del mindre anmärkningar förekommo mot denna 
linjes underhåll. 

Långebro —Brösarp. 

Utbytta syllar 9,440 st. 
Spårsystemet å Låugebro bangård befanns utvidgadt i en

lighet med fastställd plan. 

Tollarp—Åhus. 

Utbytta syllar , 2,500 st. 
Underhållet af denna och föregående bandel gaf icke an

ledning till väsentliga anmärkningar. 

Hästveda—Karpalund med bibana Färlöf—Strö. 

Utbytta syllar 8,400 st. 
På c:a 600 m. bana hade i stället för 21-5 kg:s skenor 

inlagts nya om 25 kg. för m. Samtliga broöfverbyggnader hade 
nymålats. 

Underhållet var nöjaktigt. 

45. Kristianstad—Hcssleholms järnväg. 

Utbytta syllar 6,720 st. 
Skenutbytet hade fortgått, så att hela banan nu är belagd 

med 34 kg:s skenor. Attarps stationshus hade blifvit tillbyggdt. 
Banan, som föregående år besiktigades för ökad tåghastig

het, var i mycket godt skick. 

46. Kristianstad—Åhus järnväg. 

Utbytta syllar 1,400 st. 
Ett nytt stationshus hade uppförts i Hammar, och nya 

signaler uppsatts vid Rinkaby. 
Ingen anmärkning mot underhållet. 

47. Kristianstad—Glimäkra järnväg. 

Upprensade diken 14,400 m. 
Påförd ballast 3,870 kbm. 
Utbytta syllar 7,480 st. 
Skenor af 18 kg:s vikt hade i sträckan 2 km. från Kristian

stad och fram till Glimäkra utbytts mot 24·8 kg:s. Broarna å 
linjen hade förstärkts medelst inläggning af två nya Differ-
dinger bredflänsade götjämsbalkar, så att öfverbyggnaden å dem 
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nu består af sex balkar i bredd. Stängsel hade börjat uppsättas 
å den förut ej inhägnade banan; en 7-meters väudskifva hade 
inlagts å Glimåkra station. De flesta stationshus voro repa
rerade och ommålade samt försedda med Morse-telegraf. 

Banan, som under 1906 öfvergått i Kristianstad—Hessle-
holms järnvägsaktiebolags ägo, befann sig i betydligt förbättradt 
tillstånd, ehuru ännu en del ballastkomplettering m. m. kunde 
anses erforderlig. 

48. Sölvesborg—Elmlmlts järnväg. 

Dikesreusning 13,220 m. 
Påförd ballast 4,460 kbm. 
Utbytta syllar 24,000 st. 
Omsatt stängsel 12,600 ni. 
Vid föregående års besiktning anmärkta brist med afseende 

å signalerna vid Hököns lastplats var afhjälpt. Den nya last
platsen vid Axeltorp var nära färdig. 

Inga väsentliga anmärkningar förekommo mot underhållet. 

49. Karlskrona—Växjö järnväg. 

Påförd ballast 3,010 kbm. 
Utbytta syllar 23,260 st. 
Nya spår: 
vid Karlskrona 1,080 m. 
» Torskors 360 » 
» Vissefjärda 250 » 
» Skruf 160 » 
» Moshult 570 » 

Nya lastplatser hade blifvit^ anlagda vid Saleboda och 
Gullbärna. Å sträckan mellan Emmaboda och Skruf har banan 
rätats, hvarvid kurvor med mindre än 600 m:s radie borttagits 
samt nya, 40 kg:s skenor inlagts. 

Banan, som under året besiktigats för ökad tåghastighet, 
var i fullgodt skick. 

50. Växjö—Alfvesta järnväg. 

Upprensade diken 3,500 m. 
Utbytta syllar 1,000 st. 
Nysått stängsel ....' 2,600 m. 
Vägbron vid Bergsnäs och gångbron öfver Växjö bangård 

hade blifvit höjda med 0"8 m. En ny semafor var uppsatt 
vid Alfvesta, och ett nytt rundspår inlagdt vid Gemla. 

Ingen anmärkning mot underhållet. 

51. Kalmar—Emmaboda järnväg. 

Upprensade diken 16,460 m. 
Utbytta syllar 9,290 st. 

» grindstolpar 25 » 
» telegrafstolpar 40 » 

Uppsatt stängsel 9,960 m. 
Nytt stationshus hade uppförts i Lindas. 
Banan var synnerligen väl underhållen. 

52. Nybro—Säfsjöströms järnväg. 

Utbytta syllar 7,760 st. 
Omsatt stängsel 6,630 m. 
Inläggningen af skenor om 24'8 kg:s vikt hade fortgått, så 

att hela hufvudspåret numera är belagdt med sådana. I samt

liga banaus sju mindre broar hade inlagts nya helvalsade stål
balkar, så att broar med 3 m. spännvidd erhållit 4 balkar af 
0.34 m. höjd och broar af spännvidd 3-5 m. 4 balkar af 0.36 
m. höjd. 

Banan var i godt stånd. 

53. Nässjö —Oskarshamns och 

54. Vimmerby —Hultsfreds järnvägar. 

Påförd ballast 1,800 kbm. 
Utbytta syllar 25,400 st. 

» stäugselstolpar 6,200 » 
Den nya stationsbyggnaden i Oskarshamn var i det när

maste fullbordad; nära denna station pågick arbete med in
ledande af Rnda—Oskarshamns järnväg. 

De båda linjerna voro väl underhållna. 

55. Linköping—Vimmerby järnväg. 

(Östra Centralbanan.) 

Dikesrensning 4,050 m. 
Påförd ballast 6,960 kbm. 
Utbytta syllar 8,000 st. 
Omsatt stängsel 4,400 m. 
En ny boställsbyggnad var under uppförande vid Bjärka— 

Säby station. Vid Kölsfors hade anlagts en hållplats med rund-
och stickspår. 

Ingen anmärkning mot underhållet. 

56. Bjärka—Åtvidabergs järnväg. 

Denna bana öppnades för allmän trafik i januari månad 1906. 

57. Halmstad ^-Nässjö järnväg med bibana Torup—Rydö. 

Dikesrensning 38,900 m. 
Utbytta syllar 27,900 st. 

. » telegrafstolpar 400 » 
Omsatt stängsel 28,130 m. 
Nya stålskenor, vägande 32 kg. för m., hade inlagts mellan 

Landeryds och Skeppshults stationer, en sträcka af omkring 
8 km.; härvid hade äfven inlagts 9 st. nya växlar. Vid Johau-
nesfors' station var utlagdt ett nytt rundspår om 95 m:s längd. 
Nytt stationshus hade uppförts vid Skillingaryd och nytt loko
motivstan vid Halmstad,. hvarest äfven anlagts en ny väud
skifva om 15 m:s diameter. 

Vid besiktningen anmärktes, att ballasten å en del sträckor 
af banan var otillräcklig. 

58. Kinnared—Fegens järnväg. 

Utbytta syllar 1,900 st. 
» telegrafstolpar 26 » 

59. Fegen—Ätrans järnväg. 

Utbytta syllar 1,450 st. 
Ett nytt stickspår om 500 m. hade utlagts 1 km. från 

Ätrans station. 

60. Refteled—Anderstorp - Gislaveds järnväg. 

Dikesrensning 4,000 m. 
Utbytta syllar 910 st. 
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61. Jönköping— Vaggeryds järnväg. 

Utbytta syllar 6,220 st. 
» telegrafstolpar 32 » 

Denna bana var, i likhet med de tre närmast föregående, 
anmärkningsfritt underhållen. 

62. Borås—Alfvesta järnvägar. 

Borås —Alfvesta. 

Påförd ballast 1,300 kbm. 
Utbytta syllar 6,640 st. 

» stängselstolpar 560 » 
För borttagande af frostknölar hade å flere ställen sten-

fyllda dräueringsrännor nedlagts tvärs öfver hufvudspåret. A 
»Stora Mosse» hade vid km. 159 mellan Hillerstorps och Hädinge 
stationer anlagts ett lastspår. Vid Boda hållplats hade spår
systemet utvidgats. Limmareds station hade ombyggts för Västra 
Ceutralbanaus räkning. 

Killar ed—Svenljunga—Axelfors. 

Utbytta syllar 950 st. 
» stängselstolpar 620 » 

För borttagande af frostknölar hade samma anordning vid
tagits som å hufvudlinjen. 

63. Vartofta—Tidaholms järnväg. 

Denna bana öppnades för allmän trafik i november månad 
1906. 

64. Falköping —Landeryds järnväg. 

Delen Falköpings stad—Landet-yd. 

Denna bana öppnades för allmän trafik i december månad 
1906. 

65. Varberg—Borås järnväg. 

Påförd ballast '. 8,910 kbm. 
Utbytta syllar 20,160 st. 

» stängselstolpar 1,590 » 
A 2,930 m. bana hade inlagts nya skenor om 32 kg. för 

m.; lika så å Fritsla station, hvarest äfven sex nya växlar ned
lagts. Spårsystemet hade blifvit förläugdt med 166 m. å Kinna 
station samt med 127 m. å Veddige. Arbetet med brons öfver 
Himla-ån förstärkning hade påbörjats. 

Banan var i det hela väl underhållen. 

Göteborg —Bords järnväg. 

66. Almedal—Borås. 

Påförd ballast 1,000 kbm. 
Utbytta syllar 8,920 st. 

» stängselstolpar 1,900 J 
» grindar. 38 > 

Dräneringsrör hade å åtskilliga ställen nedlagts tvärs öfver 
banvallen. Räflanda och Hiudås bangårdar voro utvidgade; 
signalanordningarna vid åtskilliga stationer voro kompletterade. 
Å hvar och en af stationerna Mölndal, Landvetter och Räflanda 
hade två växlar utbytts mot nya af 40 kg:s skenor. Ny håll
plats utan sidospår hade anlagts vid Långeuäs vaktstuga mellan 
Mölnlycke och Landvattens stationer. 

Banan var omsorgsfullt underhållen. 

67. Göteborg—Särö järnväg. 

Dikesrensniug 18,460 ni. 
Påförd ballast 3,870 kbm. 
"Vid hållplatserna Askim och Kullen hade utlagts stickspår 

om resp. 90 och 100 ni:s längd; vid hållplatserna Amuudön 
och Malsvik voro utlagda plattformer resp. 35 och 45 in. långa. 

08. Bords—Herrljunga järnväg. 

Dikesrensning 6,980 m. 
Utbytta syllar 6,820 st. 

» stängselstolpar 560 » 
Omsatt stängsel 3,390 m. 
En ny hållplats med sidospår hade anlagts vid Torpåkra. 

Vid Borås Öfre hade stationshuset ombyggts samt personplatt
formen förlängts 72 m. med stenkant. 

Endast några mindre anmärkningar förekommo mot banans 
underhåll. 

69. Uddevalla— Vänersborg—Herrljunga järnväg. 

Påförd ballast 7,080 kbm. 
Utbytta syllar 11,020 st. 

> skenor 1,320 m. 
» stängselstolpar 2,140 st. 

Ny lastplats hade anlagts vid Elgareds torfströfabrik. A 
fem af järnvägens stationer hade införts luxbelysning. Vid be
siktningen påpekades en del mindre bristfälligheter å de till 
banan hörande broar. 

70. Strömstad—Skee järnväg. 

Banan har under år 1906 blifvit slutafsynad. 

Balslands järnväg. 

71. Sunnanå—norska gränsen med bibana Ed—Stora Lee. 

Påförd ballast 1,350 kbm. 
Utbytta syllar 10,030 st. 

» stäugselstolpar 3,950 » 
» telegrafstolpar 190 » 

Utgräfniug af frostknölar hade fortgått och nödig dikes-
rensning verkställts. A Bäcksfors station hade ett rundspår för
längts 62 ni. 

Järnvägens verkstad och lokomotivstall i Mellerud hade 
ombyggts. 

Banan var väl underhållen. 

Bergslagernas järnväg. 

72. Falun —Göteborg och bibanan Daglösen—Filipstad. 

Dikesrensuing 51,000 m. 
Påförd ballast 14,800 kbm. 
Utbytta syllar .-. 79,600 st. 

» stängselstolpar 38,980 » 
Nya spår: 

Vid Ornäs 618 m. 
» Borlänge 88 » 
» Ludvika 154 » 
» Skutvikeu 259 » 
» Kil 67 » 
» Bjurhem 482 » 
» Trollhättan 438 » 
» Velanda 100 » 
» Alfhem 337 » 



80 BESIKTNINGAR Å ENSKILDA JÄRNVÅGAR. 

I sammanhang med de nya spåren hade utlagts samman-
lagdt 11 växlar. Sex af järnvägens broar och tio vägportar 
hade blifvit förstärkta för de i gällande cirkulär föreskrifna 
belastningar. Lokomotivstall och betjäningshus hade blifvit 
fullbordade i Ludvika, lokomotivstall uppförts i Kil och nytt 
godsmagasin vid Skutviken. Nya vändskifvor med 15 m:s dia
meter voro inlagda i Göteborg och Åmål. Göteborgs bangård 
hade utvidgats i och för vinnande af bättre utrymme vid väx
ling samt för lokaltrafiken. A därvarande hamnbana hade upp
satts en 40 tons vagnvåg i st. f. den äldre svagare vågen. Äf
ven Jordfallets station, numera benämnd Bohus, hade utvidgats. 

Vid besiktningen af den i allmänhet väl underhållna ba
nan gjordes endast en del mindre anmärkningar: angående nf-
stängaude af några lastspår med spärrbommar, reglering af en 
del allt för stora syllafstånd m. m. 

73. Lödöse —Lilla Edets järnväg. 

Denna bana öppnades för allmän trafik i augusti månad 
1906. 

74—76. Mora —Vänerns järnvägar. 
Mora—Persberg och Persberg —Kristinehamn med 

bibanor. 

Påförd ballast 26,140 kbm. 
» jord till bankbekläduad 7,900 » 

Utbytta syllar 43,290 st. 
Nysått stängsel 29,180 m. 
Mellan Persberg och Långbanshyttan hade å 1,000 m:s 

sträcka nya skenor inlagts. Prostkuölar hade blifvit bortgräfda 
på en sammanlagd banlängd af 1,040 ni. Vid Gäfvunda hade 
utlagts ett nytt rundspår samt ett stickspår till sjön, om resp. 
152 och 228 m:s längd. Nytt boställshus var uppfördt vid Ny-
kroppa; lokomotivstallet vid Vansbro och stationshuset vid Vika 
voro tillbyggda. Vid Nässundets svängbro hade uppjatts en i 
elektrisk förbindelse med bron stående skifsignal. 

Banan var, med undantag för den grusfattiga sträckan 
mellan Trekärn och Långbansäude, i synnerligen godt skick. 

Malung—Limedsforsens järnväg. 

Vid Megrim, mellan Maluugsfors och Taudö, hade med ve
derbörligt tillstånd anlagts en lastplats och uppförts banvakts
stuga, semafor, kolbrygga m. m. Rundspårets fria längd var 
80 m. 

Banan var i mycket godt skick. 

77. Ammeberg—Vätterns järnväg. 

Utbytta syllar 400 st. 
» stäugselstolpar 250 » 

Banan var anmärkniugsfritt uuderhållen. 

78. Bofors —Laxå järnväg. 

Utbytta syllar 6 å 700 st. 
Omkring 700 m. nya bispar voro utlagda, nämligen vid 

vedupplaget och vid sågverket. 
Ingen anmärkning mot underhållet. 

79. Kumla—Yxhults järnväg. 

Påförd ballast 250 kbm. 
Utbytta syllar c:a 1,200 st. 

Nya skenor, vägaude 25 kg. för m., voro inlagda å en spår
längd at 1,080 m. 

Underhållet af själfva banan var utan anmärkning; där
emot anmärktes, att räcket å vägbron för vägen Örebro—Halls
berg var bristfälligt. 

80. Frövi—Köpings järnväg. 

Dikesreusniug 2,130 m. 
Påförd ballast 890 kbm. 
Utbytta syllar 8,900 st. 
Omsatt stängsel 4,300 m. 
2,110 m. stålskenor om 40-5 kg. för m. hade nedlagts i huf-

vudspåret. 
De broöfverbygguader, mot hvilka anmärkning förut fram

ställts hade blifvit utbytta mot nya. 
Ingen anmärkning mot underhållet. 

81. Örebro—Svarta järnväg. 

Underhållet af denna bana ombesörjes af Styrelsen för sta-
teus järnvägar. 

82. Örebro -Skebäcks järnväg. 

Skyddsanordning hade blifvit utförd vid en plats, där järn
vägen korsas af elektrisk kraftledning till Örebro stads vatten
torn. 

Terrassering och underballastniug för 350 m. rundspår å 
Hjälmarens station hade ännu ej utförts, enär fråga väckts om 
förflyttning af ruudspåret tillika med hel i stationen närmare 
Hjälmaren. 

83. Frövi—Ludvika järnväg. 

Påförd ballast 2,300 kbm. 
Utbytta syllar 17,760 st. 

Inläggning af skenor: 
i hufvudspåret (40.5 kg:s) 9,550 in. 
i nya sidospår ( » ) 320 » 

» « (32-2 kg:s) 2,360 » 
» » (28 kg:s) 3,830 » 

Omsatt stängsel 9,740 » 
Nya stationshus voro uppförda vid Stora och Vasselhyttan 

samt godsbod vid Vedevåg. Vid den förstnämnda stationen 
hade äfven inlagts en ny vagnvåg. 

Ingen anmärkning mot underhållet. 

84. Bånghammar—Klotens järnväg. 

Dikesrensning 3,060 m. 
Utbytta syllar 1,970 st. 

» skenor (28 kg:s) 2,000 in. 
Omsatt stängsel 3,330 » 
Å två af järnvägens broar hafva under året träöfverbygg-

naderna utbytts mot nya af järn; å en tredje hade ytterligare 
två I-balkar inlagts. 

Underhållet af denna bana, hvilket besörjes af Kungl. Do
mänstyrelsen, var hjälpligt. 

85. Stora—Guldsmedshi/ttans järnväg. 

Påförd ballast. 340 kbm. 
Utbytta syllar 500 st. 
Oinsatt stängsel 600 m. 
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1 nya sidospår hade å sammanlagdt 1,550 m:s sträcka stål
skenor om 28 kg. för m. nedlagts. 

86. Nora—Ervalla järnväg. 

87. Nora—Otterbäckens (Nora—Karlskoga) järnväg med 
bibanor. 

Dikesrensuing 9,400 rn. 
Utbytta syllar 29,400 st. 
Inlagda stålskenor (32 kg:s) 16,900 m. spår 
Omsatt stängsel 5,510 » 
Oinbyggnad af linjen på flere ställen i enlighet med ve

derbörligen godkänd plan hade påbörjats, men — med undan
tag af ombyggnaden vid Bäck — ännu ej afslutats. Karlskoga 
station hade utvidgats. 

För anläggning af järnväg mellan Bofors och Valåseu voro 
bro- och terrasseringsarbeten i hufvudsak fullbordade, skenlägg
ningen utförd å nästan hela linjen samt grusningen påbörjad. 

Inga anmärkningar förekommo. 

Svartälfs järnväg. 

88. Kortfors —Karlsdal—Grythyttehed. 

Dikesrensuing 8,690 m. 
Påförd ballast 340 kbm. 
Utbytta syllar 7,190 st. 
Inlagda stålskenor (17'2 kg:s) 370 m. 
Vid besiktningen anmärktes endast, att ballasten syntes 

väl knapp. 

Krylbo—Norbergs järnväg. 

89. Krylbo—Kärrgrufvan. 

Påförd ballast 220 kbm. 
Utbytta syllar 2,220 st. 
Inlagda järnskenor (28 kg:s) 125 m. 
Omsatt stängsel 3,320 löpm. 
En ny ekonomibyggnad var uppförd i Kärrgrufvan. 

90. Kärrgrufvan -Klackbergs järnväg. 

Utbytta syllar 1,000 st. 
Inlagda järnskenor (28 kg:s) 70 m. 
Denna bana var, liksom den föregående, anmärkningsfritt 

underhållen. 

Stockholm — Västerås—Bergslagens järnväg. 

91. Stockholm—Tillberga -Köping och Tillberga -Ängelsbcrg. 

92. Bamnäs—Kolbäck. 

Dikesrensning c:a 6,000 m. 
Påförd ballast 8,360 kbm. 
Utbytta syllar 23,000 st. 
Omsatt stängsel 10,800 m. 
Å 32'07 km. bana mellan Tillberga och Seglingsberg hade 

inlagts 40-5 kgs stålskenor; i stället för förslitna järnskenor 
hade i sidospår på stationer inlagts 2,460 ni. stålskenor om 
31·2 kg. för ni. 

Vid Sandbybergs norra hade uppförts en ny pumpstations
byggnad i samband med vattenreningsapparat, hvarjämte en 
dubbel sugleduiug nedlagts från Bällstaviken och tryeklediiing 

upp till Sundbybergs station. — Stickspåret vid Staket hade 
förlängts 100 m. — Vid Euköping hade utvidgningsarbetena 
för inledande af Euköping—Heby—Runhällens järnväg kom
pletterats, hvarvid en 40 tons vaguvåg (Stathmos) nedlagts och 
fullständiga signal- och säkerhetsanordningar uppsatts. — Vid 
Tillberga var utlagdt ett nytt stickspår (250 m.), vid Svanå 
ett nytt rundspår (95 m.); å den förstnämnda statioueu hade 
äfven uppförts två ställverkshus samt uppsatts fullständiga växel-
och signalsäkerhetsanordniugar enl. Södertälje verkstäders sy
stem. 

Vid besiktningen anmärktes, att korsningarna i flere växlar 
i hufvudspåret voro väl hårdt slitna, att gångbanan å bron 
öfver Sagan var riskabel, att en viugrnur å bron öfver Virs-
boån var underskureu, att å ett flertal broar och vägportar bal
lasten vid landfästenas inre ända rasat ut, samt att å några 
ställen rakstyckeua mellan kurvorna voro allt för korta. 

93. Sala—Tillberga järnväg. 

Påförd ballast 580 kbm. 
Utbytta syllar 2,500 st. 
Omsatt stäugsel 4,070 m. 
Ingen anmärkning mot underhållet. 

94. Enköping—Heby—Runhällens järnväg. 
Denna bana öppnades i sin helhet för allmän trafik i no

vember månad 1900. 

Norbergs järnväg. 

95. Kärrgrufvan—Ängelsberg. 

Dikesrensning 580 in. 
Påförd ballast 490 kbm. 
Utbytta syllar 2,540 st. 

» skenor 345 m. 
Ingen anmärkning mot underhållet. 

96. Norberg—Klackbergs järnväg. 

Utbytta syllar 7G0 st. 
» skenor 240 m. 

Omsatt stängsel 330 m. 
Bron öfver Näsan hade reparerats. 
Ingen anmärkning mot underhållet. 

Oxelösund—Flen —Västmanlands järnväg. 

97. Oxelösund —Valskog med bibana Bekante—Kolbäck. 

98. Skogstorp—Hjälmaren. 

Dikesrensniug 2,000 in. 
Påförd ballast 1,160 kbm. 
Utbytta syllar 21,290 st. 
Inlagda stålskenor (40'5 kg:s) 6,000 m. spår 

» spårväxlar 12 st. 
Tvänne boställshus hade nybyggts, sju banvaktsstugor och 

två stationskarlsbostäder utvidgats. Dessutom hade förlängning 
af lastkajer och plattformer ägt rum. 

Norra Södermanlands järnväg. 

99. Mälarbaden —Eskilstuna - Södertälje utliamn med bibanor. 

Dikesrensning 5,500 ni. 
Påförd ballast., 2,850 kbm. 
Utbytta syllar 25,300 st. 
Omsatt stängsel 32,060 m. 
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Vid Nykvarns station hade utlagts bispar från hufvudspå-
ret till en grustäkt samt uppsatts två nya semaforer förreglade 
med växlar. — Vid Stålboga hade en ny bro byggts for huf-
vudspåret, det senare flyttats samt stationen i öfrigt utvidgats 
och anordnats till föreningsstation med mellersta Söderman
lands järnväg. — Nya bispar voro utlagda vid Eskilstuna norra 
och Grundbro; vid den förstnämnda hade äfven det s. k.Munk-
tellsspåret förlängts c:a 400 m. 

100. Nynäshamn—Älfsjö järnväg. 

Dikesrensning 5,000 m. 
Påförd ballast c:a 2,000 kbm. 
Inlagda skenor (40s kg:s) 600 m. 
Kulverten vid Forssen hade förstärkts enligt fastställd plan. 

Vid Kullsta, Sorunda och Tungelsta hade uppförts nya banvakts
stugor, vid Nynäshamn ett nytt lokomotivstall för tre maskiner. 
A sistnämnda station hade äfven inlagts en ny väudskifva med 
15 m:s diameter. 

101. Stockholm— Saltsjöbadens järnväg. 

Utbytta syllar 2,100 st. 
Omsatt stängsel 4,000 m. 
Ny vaktstuga hade uppförts vid Neglinge. 
Vid besigtningen anmärktes endast, att västra ingångs-

växeln till Heuriksdals station var starkt försliten. 

102. Spånga—Löfsta järnväg. 

Dikesrensning 200 m. 
Utbytta syllar 1,600 st. 
Ingen anmärkning mot underhållet. 

103. Uppsala hamn- och förbindelsespår. 

Dikesrensniug 300 m. 
Utbytta syllar 250 st. 

» skenor 160 banm. 

104. Uppsala—Gäfle järnväg ined bibanor. 

105. Gäfle—Bomhusudden. 

Dikesrensning 4,500 m. 
Påförd ballast 5,500 kbm. 
Utbytta syllar 15,140 st. 
Inlagda skenor (40'5 kg:s) 350 ni. 
Omsatt stängsel 13,800 > 
Åtskilliga nya ekonomibyggnader hade uppförts. 
Underhållet var aumärkningsfritt. 

Sala—Gysinge -Gäfle järnväg. 

106. Sala—Hagaström. 

Dikesrensning 800 m. 
Utbytta syllar 7,330 st. 
Vid Tärnsjö hade stationshuset utvidgats och repare

rats. Förrådshus, snickeri- och vagnverkstad samt smedja voro 
uppförda. 

Underhållet var anmärkningsfritt. 

107. Gäfle Ockelbo järnväg. 

Dikesrensning 2,100 lm. 
Påförd ballast 3,150 kbm. 
Utbyita syllar 5,070 st. 
Banan var i allo väl underhållen. 

Gäfle—Dala järnväg. 

108. Gäfle—Falun och 

109. Gäfle—Fredriksskans järnväg. 

Utbytta syllar 16,060 st. 
» växelsyllar 650 » 
> stängselstolpar 1,730 » 
» skenor (32-i kgs mot 34 kgs) ... 790 m. spår. 

Vid Gäfle norra station hade, å den s. k. Hagen inlagts 
1,280 m. nya spår samt utförts åtskilliga ombyggnader och 
andra arbeten. A verkstadsbangården vid Nynäs (invid Gäfle) 
hade inlagts 65 m. spår samt grund lagts till en lokomotiv
verkstad; på den äfven därstädes belägna driftsbangården hade 
uppsatts elektrisk belysning och — i det från Gäfle norra hit 
flyttade vagnshuset — inlagts 380 m. spår. Vid Sandviken 
pågingo terrasseringsarbeten för bangårdens utvidgning samt 
utläggning af 350 m. nya spår vid See fabrik. A Hofors ban
gård hade inlagts ett 65 m. långt öfvergåugsspår; vid Falun 7 
st. växlar utbytts och en 40 tons vagnvåg uppsatts. 

Vid besiktningen gjordes den anmärkning att den öfver 
Lillan i Gäfle ledande bron för förbindelsespåret mellan Gäfle 
Norra och Gäfle Södra (Upsala—Gäfle jv:s station) numera be-
faun sig i sådant skick, att den ej längre kunde anses motsvara 
trafiksäkerhetens fordringar. 

Falun— Västerdalarnes järnväg. 

110. Falun —Repbäcken —Björbo. 

Upprensade diken 9,300 m. 
Sammanlagdt 2530 m.2 strandskoning å bankar hade utförts. 

— Dessutom hade utgräfning af lera ur slänterna i stor ut
sträckning ägt rum samt ballasten kompletterats å sträckorna 
Falun—Olsbacka och Itepbäcken—Björbo. 

111. Falun -Rättvik—Mora järnväg. 

Utbytta syllar , 11,960 st. 
» växelsyllar 240 » 
» stängselstolpar 1,830 » 
» grindstolpar 120 » 

Isolering mot frost hade ägt rum å en sträcka af l64ban-
meter. Fyra st. äldre spårväxlar voro utbytta. Godsmagasinet 
vid Falu norra station hade genom tillbyggnad förlängts 10 m. 

112. Mora—Orsa järnväg. 

Utbytta syllar 1,950 st. 
» växelsyllar 50 » 
» stängselstolpar 680 » 

Isolering mot frost hade ägt rum å 105 banmeter. 
Underhållet af denna och föregående bana var godt, ehuru 

det för båda gällde, att ballasten här och där behöfde kom
pletteras. 
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113. Mora—Älf"dalens järnväg. 

Utbytta syllar 2,700 st. 
» stiingselstolpar 800 » 
» grindstolpar 20 » 

Sedan 1906 års vårflod vållat underskärning oeh sättning 
af den ena pelaren för Dalälfsbron i närheten af Oxbergs sta
tion får med anledning häraf bron jämlikt föreskritt trafikeras 
allenast under iakttagande af vissa försiktighetsmått. 

I stället för det nedbrunna stationshuset vid Eldris hade 
uppförts ett nytt. 

Vid besiktningen påpekades, att de föregående år anmärkta 
bristfälligheterna i fråga om skenor och skarfjärn alltjämt före-
furmos. 

114. Vansbro—Ludvika —Ängelsbergs järnväg. 

Delen Ångeisberg—Björbo med bispar Morgårdshammar — 
Smedjebackens hamn. 

Dikesrensning c:a 700 m. 
Påförd ballast 6,350 kbm. 
Utbytta syllar 4,130 st. 
Omsatt stängsel 1,980 m. 
Vid Smedjebackens station var spårsystemet utvidgadt. 

Vid Hagge hade uppförts en betjäningsbostad med uthus. Vid 
BjÖrbo hade anbragts förreglingsanordniug stående i samband 
med signalerna jämväl för Falun—Västerdalarnes järnväg. 

1 öfrigt hade sedvauliga underhållsarbeten utförts. 

Södra Balarnes järnväg. 

115. Krylbo—Borlänge med bibana Kullsveden—Bispberg. 

Dikesrensning 4,790 m. 
Påförd ballast 3,100 kbm. 
Utbytta syllar 9,730 st. 
Utbytta stängselstolpar 7,890 » 
För isolering af banvallen mot frost hade påförts 120 kbm. 

kolstybb; å 2.160 m. hade nya skenor om 34 kg pr m. inlagts 
i stället för förut befintliga 24'34 kg:s skenor. 

I lokomotivstallar och verkstäder vid Strömsnäs hade an
ordnats elektrisk innerbelysning samt för ytterbelysningen där
städes anbragts Luxlampor. Sistnämnda belysning var äfven 
under uppsättning vid samtliga stationer å bandelen Stora Tuna 
—Vikmanshyttan. 

Siljans järnväg. 

116. Borlänge-Insjön. 

Påförd ballast 2,180 kbm. 
Utbytta syllar 5,720 st. 

» stängselpålar 2,710 » 
Öfverbyggnaden till vägporten vid Dufnäs hade jämlikt 

föreskrift försetts med sidoafstyfningar af enahanda konstruktion 
som de å vägporten vid Säter (å Södra Dalarues järnväg) före
fintliga. 

Underhållet af denna och föregående bana var mönstergillt. 

117. Garpeuberg—Fors järnväg. 

Dikesrensning 1,700 m. 
Påförd ballast 1,300 kbm. 
Isolering mot frost 160 banm. 
Ett dike om 100 m. var nyupptaget. 
Underhållet var tillfredsställande. 

118. Söderhamns västra —Granskar—Flakets järnväg. 

Underhållet af denna bana kontrolleras af Styrelsen för 
Statens järnväg. 

Marina Sandarne järnväg. 

119. Askcsta—Sandarne. 

Dikesrensning 750 m. 
Utbytta syllar 620 st. 
Nysått stängsel 990 m. 
Ingen aumärkning mot underhållet. 

Bala—Hälsinglands järnväg. 

120. Orsa- Bollnäs. 
Dikesrensning 5,890 m. 
Påförd ballast 1,420 kbm. 
Utbytta syllar 16,000 st. 

» stängselstolpar 1,730 » 
Isolering mot frost 700 banm. 
A Orsa station hade vid yttersta växeln uppsatts en skif-

signal synlig c a 800 ni. från denna. 
Underhållet var nöjaktigt. 

121. Härnösand—Sollefteå järnväg. 
Dikesrensning 7,000 m. 
Påförd ballast 3,150 kbm. 
Utbytta syllar 17,000 st. 
Utgräfning af jäslera ur banvallar och ballast hade ägt 

rum å åtskilliga ställen. Vid den vid Öd i närheten af Kram
fors järnvägsstation rasade järnvägsbanken hade anordningar för 
omsorgsfull dränering och öfriga skyddsåtgärder vidtagits. Två 
öppna trummor under banan voro nyanlagda, hvarjämte en 
täckt trumma förändrats till öppen. Mindre reparationer hade 
företagits vid Nylands och Bollstabruks stationer, hvarjämte 
stationshuset vid Kramfors helt och hållet ombyggts. 

Ingen anmärkning mot underhållet. 

122. Gammelstad—Karlsviks järnväg. 

Denna bana öppnades för allmän trafik i juni månad 1906. 

Banor med 1093 m. spårvidd. 

123. Köping—Uttcrsbcrgs järnväg och 

124. Uttersberg—Biddarhyttans järnväg. 

Vid Kurmansbo hade uppsatts en ny försignal åt Köping till. 
Arbetena med utvidgning af Kolsva station hade kom

pletterats. 
Ingen anmärkning mot underhållet. 

Banor med 1'067 m. spårvidd. 

125. Halmstad—Bolmens järnväg. 
Dikesrensning 10,000 m. 
Påförd ballast 1,060 kbm. 
Utbytta syllar 14,000 st. 
Omsatt stängsel 12,700 m. 
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Anmärkningarna vid föregående års besiktning hade föran-
ledt rättelse. 

Till ökande af bankens bärighet hade densamma på vissa 
mossträckor breddats med banketter på sammanlagdt 1750 m:s 
längd. Mellanplattformerna vid Åsen och Halmstad hade om
lagts. Vid sistnämnda station hade utlagts ett nytt rundspår. 
Mellan Marbäck och Mahult var telefonledning uppsatt. Två 
par mekaniska fällbommar voro aubragta öfver Laholmsvägen 
invid Halmstad och ett par vid Snöstorp. 

Banan var i fullgodt skick och det anmärktes endast att 
en del starkt trafikerade vägöfvergångar vid Halmstad och 
annorstädes borde förses med moträler, samt plankläggningen 
på en del andra vägöfvergångar repareras. 

126. Vislanda—Bohnens järnväg. 

Dikesreusning 750 m. 
Påförd ballast 1,600 kbm. 
Utbytta syllar 8,300 st. 
Omsatt stängsel 4,600 m. 
Bron öfver Långhultsån hade förstärkts och en väntsals-

byggnad uppförts vid Mörhult. 
Banan var i godt skick och utan anmärkning. 

127. Karlshamn—Vislanda järnväg. 

Dikesrensuing 5,100 m. 
Påförd ballast 1,400 kbm. 
Utbytta syllar 17,350 st. 
Omsatt stängsel 14,000 m. 
Banan hade i olika afseenden förstärkts i och för erhållande 

af rätt till ökad tåghastighet; sålunda hade klotsningen för
bättrats, samtliga plana skarfjärn'utbytts mot vinkelskarfjärn 
samt syllafståndet reglerats till högst 0'7 4 m. — Vid Alarum 
hade stationshuset ombyggts och ett nytt godsmagasin uppförts. 

128—131. Mellersta Blekinge 

Sölvesborg —Kristianstad samt 

Sölvesborg—Karlskrona med bibanor. 

Dikesrensniug 1,200 m. 
Påförd ballast ...! 3,250 kbm. 
Utbytta syllar 27,220 st. 
Omsatt stängsel 19,500 m. 
Nysått stenmur 740 m. 
Under året hade ytterligare 2 km:s bana belagts med 25 

kg:s skenor i stället för de gamla 17·2 kg:s, hvarjämte 12 spår
växlar ersatts med nya sådana af kraftigare modell. 

Anläggning af nytt stationshus af sten vid Gammelstorp 
var påbörjad; vid Sandbäck hade uppförts nytt godsmagasin, 
vid Kullåkra och Härsjön nya ekonomihus. 

Endast en del mindre anmärkningar förekommo mot banans 
underhåll. 

132. Bredåkra—Tingsryds järnväg. 

Utbytta syllar 4,300 st. 
Omsatt stängsel 4,870 » 
Kurvklotsningen hade kompletterats genom anbringande af 

2,500 nya klotsar. Nya mekaniska vägbommar hade uppsatts 
söder om Hensmåla för väg från Sandsjö. 

Underhållet var tillfredsställande. 

133. Växjö—Tingsryds järnväg. 

Utbytta syllar 10,770 st. 
» stängselstolpar 4,550 » 
» grindstolpar 90 » 

Vid Bramstorp hade för ett rundspår anskaffats bommar 
samt växellås. 

Underhållet, var tillfredsställande. 

134. Ilönshylte—Kvamamåla järnväg. 

Utbytta syllar 5,250 st. 
Banan var i godt skick. 

135. Östra Blekinge (Gullbärna—Torsås) och 

136. Torsås—Bergkvara järnvägar. 

Dikesrensning 3,000 m. 
Påförd ballast 3,000 kbm. 
Utbytta syllar 10,680 st. 

» stängselstolpar 4,500 » 
» grindstolpar 160 » 

Vid föregående års besiktning gjorda anmärkningar hade 
föranledt rättelse. Vid Torsås var lastkajen förlängd med 33 
m. och ett stickspår med 50 m. Ny vägöfvergångsplauk af ek 
hade inlagts å åtskilliga ställen. 

. Underhållet var i det hela klanderfritt. 

137. Vattjom—Matfors—Ljunga ålfs järnväg. 

Utbytta syllar 500 st. 
Omsatt stängsel 900 m. 
Vid Matfors station hade anlagts en ny plattform af sten 

och grus samt en husbyggnad af trä, afsedd till reparations
verkstad. 

Ingen anmärkning mot underhållet. 

Banor med 0.891 m. spårv idd . 

138. Växjö—lUafreströms och 

139. Klafreström—Asheda järnvägar. 

Utbytta syllar.. 3,450 st. 
Omsatt stängsel 10,000 m. 
Bron vid Rottne kvarn hade förstärkts genom pånitning af 

en öfre och en undre flänsplåt å de nitade plåtbalkarna. Ett 
nytt lastspår vid Kvarnagården var färdigt så när som på stopp
bock och vagnbom med lås; växeln var förreglad med skifsignal. 
För landsvägskorsningen vid Rottne hade uppsatts fällbommar. 

Banan var i fullgodt skick. 

Falkenbergs järnväg. 

140. Falkenberg—Holtsljnnga och 

141. Holtsljnnga—Limm ar ed. 

Dikesrensning 6,700 m. 
Påförd ballast 780 kbm. 
Utbytta syllar 23,360 st. 
Omsatt stängsel 15,800 m. 
De nyinlagda syllarnes längd är 1-9 5 m. under det att 

tidigare utbyten skett med 1'8 m. långa syllar, och de ursprung-
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ligen inlagda endast mätt 1'6 m. 14 st. nya växlar af förbätt
rad modell hade inlagts; stationshusen vid Ätrafors och Vinberg 
stodo under ombyggnad. Mekaniska vägbommar voro uppsatta 
vid Mossastugan, c:a 500 m. från Falkenberg och vid Öfverlida 
station. 

Ingen anmärkning mot underhållet. 

142. Kalmar — Torsås järn väg. 

Dikesrensning 5,520 m. 
Utbytta syllar 5,420 st, 

» grindstolpar 50 > 
Omsatt stängsel 2,160 m. 
Banan var synnerligen väl underhållen. 

Kalmar läns östra järnväg. 

143. Kalmar—Berga. 

Upprensade diken 1,400 m. 
Påförd ballast (å sträckan Homsö— Berga) 160 kbm. 
Utbytta syllar 17,500 st, 

» grindstolpar 130 x 
» telegrafstolpar 56 » 

Omsatt stängsel 8,840 m. 
På Kalmar bangård och dess hamnspår hade inlagts 422 

ra. nya spår och 4 växlar. Vid Rockneby ett nytt gropspår 
om 134 m. jämte växel; Högsby gropspår hade förlängts med 
70 meter. 

På de större stationerna hade uppsatts luxlampor. 
Banan var synnerligen väl underhållen. 

144. Borgholm—Boda järnväg. 

Denna bana öppnades för allmän trafik i november månad 
1906. 

145. Hvetlanda—Säfsjö järnväg. 

Dikesrensning 1,320 m. 
Utbytta syllar 6,050 st. 

» telegrafstolpar 60 » 
Omsatt stängsel 1,900 m. 
15 ton 14-5 kg:s skenor hade inköpts och utlagts i lut

ningen vid Hellinge. Ombyggnaden af Hvetlanda bangård i 
samband med järnvägsbyggnaden till Målilla hade under året 
fortgått, hvarvid nytt spår till grusgropen samt lokomotivstall 
för fem maskiner anlagts. 

Vid besiktningen anmärktes endast, att det dittills utförda 
syllutbytet var otillräckligt. 

146. Hvetlanda—Målilla järnväg. 

Denna bana öppnades för allmän trafik i juni måuad 1906. 

147. Mönsterås—Alsterbro järnväg. 

Påförd ballast 740 kbm. 
Utbytta syllar 1,200 st. 
Nysått stängsel •• 9,470 lm. 
En 1-2 X 1"2 m:s trumma vid Vackerslätts station hade 

blifvit ombyggd. Vidare har under året bergrensning ägt rum 

å åtskilliga ställen samt lyftning af baukar å mossar, där sätt
ningar uppstått. 

Planering vid stationer och hållplatser var ännu icke fullt 
färdig. 

148. Uddagården—Falköpings järnväg. 

Upprensade diken 680 m. 
Utbytta syllar 720 st. 
Stationshuset vid Uddagården hade tillbyggts. 
Med hänsyn till att järnvägen uteslutande ombesörjer gods

trafik, kunde underhållet betecknas som tillfredsställande. 

149. Hjo—Stenstorps järnväg med bibanor. 

Dikesrensning 1,320 ni. 
Utbytta syllar 9,650 st. 

» telegrafstolpar 100 » 
Omsatt stängsel 9,760 banm. 
100 ton 17 kgs. skenor hade för banan anskaffats. 
Vid besiktningen gjordes en del anmärkningar mot be

skaffenheten af banans syllmateriel samt af några äldre växlar. 

150. Sköfde—Axvalls järnväg. 

Dikesrensning 300 m. 
Påförd ballast 500 kbm. 
Utbytta syllar 1,450 st. 
Stängslet hade reparerats utefter hela banan. Lastplatsen 

vid Skara hade afdikats, uppgrusats och stensatts. Enär omkr. 
10 km. från Skara banken å ett ställe geuomskurits och un
derminerats vid ett flöde, hade lämpliga åtgärder vidtagits för 
att förhindra ett upprepande häraf. Underhållet var tillfreds
ställande. 

151. Lidköping—Skara—Stenstorps järnväg. 

Dikesrensning 1,600 banm. 
Påförd ballast 300 kbm. 
Utbytta syllar 10,300 st. 
Omsatt stängsel 2,000 m. 
A 11—700 m. bana hade insatts nya vinkelskarfjärn. Ut

vidgning af Segerstads hållplats försiggick. 
Ytterligare ballastkomplettering syntes erforderlig, och 

skulle arbetet härmed fortsättas. 
I öfrigt förekom ingen anmärkning. 

152. Lidköping—Håkantorps järnväg. 

Utbytta syllar 7,350 st. 
» stängselstolpar 380 » 
» grindstolpar 30 » 

På Lidköpings bangård hade inlagts 1,375"3 m. 17-2 kgs. 
nya stålskenor samt en växel. De gamla träöfverbyggnaderna 
till broarna vid Lidköping och Smedtofta hade utbytts mot nya 
af järn. 

Inga väsentliga anmärkningar gjordes mot banaus underhåll. 

Kinnckulle—Lidköpings järn väg. 

153. Forshem—Lidköping. 

Utbytta syllar 6,000 st. 
» stängselstolpar 1,500 » 
» telegrafstolpar 100 » 
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Vid Hjelmsäter, Frilsbäck och Hellekis hade utlagts sido
spår om resp. 120, 60 och 120 m:s längd. Vid ftåbäcks grindar 
hade uppsatts en signal. Ny materialbod med tvättstuga var 
uppförd vid Källby. 

Mot underhållet förekom ingen anmärkning. 

Mariestad—Kinnekulle järnväg. 

154. Mariestad—Gössäter med bibana. 

Utbytta syllar 4,560 st. 
» stängselstolpar 1,080 » 

I öfrigt hade vanliga justerings- och lyftuiugsarbeten utförts. 
Underhållet var anmärkningsfritt. 

155. Mariestad—Moholms järnväg. 

Utbytta syllar 2,590 st. 
» stäugselstolpar 1,030 » 

Endast en del mindre anmärkningar gjordes mot banans 
underhåll. 

Fogclsta — Vadstena—Ödeslt ögs järnväg. 

15G. Fogclsta—Vadstena. 

157. Vadstena—Ödeshög med hamnspår. 

Dikesrensning 600 m. 
Utbytta syllar 8,750 st. 

» stängselstolpar 470 » 
Tre st. växlar, nämligen vid Fogelsta, Vadstena och Om-

bergs stationer, hade utbytts. Vid Vadstena var bangården ut
vidgad, i sammanhang hvarmed ett nytt spår om 195 m. längd 
utlagts; vid Henestads hållplats hade rundspåret förlängts 48 
m. Nytt magasin hade uppförts vid Ragslösa. Luxlampor för 
yttre belysning voro uppsatta vid Odeshög och Hästholmen. 

Underhållet var anmärkningsfritt. 

Mellersta Östergötlands järnväg. 

158. Fogclsta—Linköping. 

Påförd ballast .; -. 400 kbm. 
Utbytta syllar '. 7,860 st. 

» brosyllar 20 » 
» stäugselstolpar 2,730 » 

Stationshuset i Klockrike samt godsmagasinen vid Vreta 
Kloster, Klockrike, Gullberg och Fornåsa hade tillbyggts. 

Underhållet var aumärkningsfritt. 

NorsJiolm — Västervik—Hultsfreds järnvägar. 

159. Hidtsfred—Jenny med bibanor. 

Dikesrensning 15,000 m. 
Påförd ballast 1,400 kbm. 
Utbytta syllar 13,700 st. 

» stängselstolpar 2,900 » 
A bron vid Långsjön hade midtelspannet blifvit på före-

skrifvet sätt förstärkt. 

160. Vimmerby—Spångenäs järnväg. 

Denna bana öppnades för allmän trafik i januari månad 1906. 

161. Västervik—Åtvidaberg—Bersbo. 

Dikesrensning 14,100 m. 
Utbytta syllar 21,300 st. 

» stängselstolpar 480 » 
Broarna vid Baggetorp och Almvik samt vägportavna vid 

Ofverum och Falerum hade förstärkts genom inläggande af 
ytterligare helvalsade stålbalkar. 

1G2. Norsliolm—Bersbo järnväg. 

Dikesrensning 9,800 ni. 
Utbytta syllar 7,63.0 st. 

» stängselstolpar 900 » 
Svängbron vid Norsholm hade, livad trävirket angår, un

dergått en grundlig reparation. 0'5 km. söder om Skärkind 
hade uppförts en ny banvaktstuga. 

De tre till Norsholm—Västervik—Hultsfredsnätet hörande 
banorna voro mycket väl underhållna. 

163—165. Norra Östergötlands järnvägar. 

Örebro—Fålsboda. 

Utbytta syllar 6,980 st. 
» stängselstolpar 920 » 

Fålsboda—Finspong. 

Påförd ballast 250 kbm. 
Utbytta syllar 7,110 st. 

» stäugselstolpar 1,190 » 
Ett nytt stickspår om 241 m. hade utlagts vid Hjortkvarn 

och spåret n:o 3 vid Prästköp hade förlängts 51 m. Spår
växlar och telegrafledning voro reparerade. A alla kurvor med 
t. o. m. 600 m:s radie hade klotsning verkställts. Föreskrifna 
signaler och stoppbommar voro utförda. 

Finspong—Norsholm. 

Utbytta syllar 3,490 st, 
» stängselstolpar 750 » 

Planeringsarbetena vid Skärblacka voro afslutade. De i 
och för ökning af tåghastigheten föreskrifna signaler och stopp-
bommar hade blifvit anbringade å behöriga ställen. 

De tre bansträckorna voro väl underhållna. 

166. Kimstad—Norrköpings järnväg. 

Denna bana öppnades för allmän trafik i juni månad 1906. 

167. Norrköping—Söderköping—Vikbolandets järnväg. 

Norrköping—Söderköping och Kummélby—Arkösund. 

Dikesrensning 4,370 m. 
Påförd ballast 1,000 kbm. 
Utbytta syllar 7,960 st. 

» skenor 7,000 m. 
Å Norrköpings station hade utlagts tre spår om samman-

lagdt 400 m. längd. Stationshuset därstädes hade tillbyggts. 
Vid Korsbrinkens hållplats hade ett magasin uppförts. 

Vid besiktningen anmärktes, att semaforen vid Härads
hammars hållplats skulle flyttas, då den ej syntes väl för tåg, 
kommande från Arkösund. 

Banan var anmärkningsfritt underhållen. 
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168. Jaklemar svik—Söderköpings järnväg. 

Denna baua öppnades i sin helhet för allmän trafik i sep
tember månad 1906. 

169. Ulricehamn—Vartofta järnväg. 

A sträckan Ulricehamn—Asarp hade Västra Centralbanans 
nya spår med normal spårvidd inlagts. 

A sträckan Asarp—Vartofta hade 1,500 syllar utbytts, 
hvarjämte en del mindre reparationer verkställts, och uppgafs, 
att äfven denna bandel under den närmaste tiden skulle komma 
att ombyggas till normalspårig. 

I sammanhang med bauans partiella ombyggnad hade äfven 
åtskilliga andra arbeten utförts, men skulle de gamla stations
husen o. dyl. i det hela fortfarande komma till användning åt
minstone tills vidare. 

Uddevalla—Lelångens järnväg. 

170. Uddevalla—Bengtsfors. 

Dikesrensning 10,400 m. 
Påförd ballast 2,100 kbm. 
Utbytta syllar 22,740 st. 
Omsatt stängsel 14,000 ni. 
Fyra träkällare hade ommurats i sten, tre nya tvättstugor 

och en banvaktsstuga uppförts. Vid Bäckefors var en sten-
plattform anlagd i stället för den gamla af trä, samt en lyft
kran uppsatt. 

Samtliga järnvägens broar reviderades endast hösten 1906, 
hvarvid en del smärre brister påpekades. 

Göteborg — Västergötlands järnväg. 

171. Göteborg—Skara med sidospår. 

Tumleberg-Håkantorp. 

Dikesrensning 21,240 m. 
Utbytta syllar 37,400 st. 

» brosyllar 250 » 
» stängselstolpar 7,480» 

Ett nytt rundspår om 156 m. hade utlagts vid Vara station 
och ett stickspår vid Helas förlängts 70 m. För signaler voro 
uppsatta vid Vara och vägbommar vid Gräfsnäs. 

Underhållet var, så när som på en del mindre anmärk
ningar vid revisionen af järnvägens broar, oklanderligt. 

172. Skara—Gössäter med hamnspår till Vänern. 

Utbytta syllar 4,440 st. 
« stäugselstolpar 1,210 » 

Tolf spårväxlar hade utbytts, hvarigenom alla växlar i huf-
vudspår blifvit af samma starka konstruktion som å bandelen 
Göteborg—Skara. 

Underhållet var i det hela anmärkuingsfritt. 

173. Karlstad—Munkfors järnväg. 

Dikesrensning 500 m. 
Påförd ballast 1,000 kbm. 
Å Forshaga bangård hade nedlagts 180 ni. stålskenor om 

20 kg. för ni. Nytt godsmagasin med expedition var uppfördt 
vid Karlstads hamn. 

Banan blef den 20 sept. 1906 afsynad. 

Filipstads norra Bergslagsjärnväg. 

174. Filipstad—Nordmark. 

Dikesrensning 3,000 m. 
Utbytta syllar 2,020 st. 
Nysått stängsel 1,150 lm. 
Fogdhyttans station var reparerad. 
I fråga om banans underhåll erinrades endast, att stöd

murarna mot öfre slänten strax norr om Finshyttaus station 
borde om muras. 

Nordmark—Klarälfvens järnväg. 

175. Nordmark—Edebäck med bibanor. 

176. Bjömialsbron—Munkfors järnväg. 

Dikesrensning ' 3,500 m. 
Utbytta syllar 6,280 st. 

» brosyllar 190 » 
Nysått stäugsel 13,090 m. 
Vid Hagfors hade uppförts en ny vagurevisionsverkstad. 
Banorna voro väl underhållna. 

177. Askersund -Skgllberg—Lerbäcks järnväg. 

Dikesrensning 600 m. 
Påförd ballast 330 kbm. 
Utbytta syllar 1,700 st. 

» stängselstolpar 780 » 
A 180 m. spår hade inlagts nya skenor om 17 kg. för ni. 

i stället för förutvarande om 14-3 kg. 
Vid Askersunds hamn hade inlagts ett rundspår om 100 

m. Askersunds och Ingelsby stationshus voro reparerade. 

178—180. Stockholm—Bimbo järnvägar. 

Stockh dim —liimbo. 

Dju rsli olm—Osbg. 

Kohagsviken - Ösbg, delen Kohagsviken -Svalnäs. 

Dikesrensning 6,400 ni. 
Påförd ballast 900 kbm. 
Utbytta syllar 8,500 st. 

» växlar 13 » 
Omsatt stängsel 7,800 m. 
A mötesspårförlängningarna frun Experimeutalfältet till 

Ålkistbron och från Stocksund till Ösby hade arbetet med få 
undantag afslutats, hvarvid bl. a. sammanlagdt 4,370 m. spår 
nedlagts. Vid Rimbo hade uppförts ett nytt lokomotivstall, 
vid Ålkistbron en vaktstuga, vid Stocksund ett godsmagasin 
samt vid Mörby och Djursholm—Svalnäsvägen väutpaviljonger. 

Vid besiktningen anmärktes, att Stocksunds och Ålkistans 
broar ej blifvit vederbörligen förstärkta, att dubbelspåren vid 
Stocksund ej justerats, att ballasten här och där behöfde kom
pletteras m. m. 
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Södra Roslags Kustbana. 

181. Näsby — Åkers Ber ga. 

Dikesrensning 1,800 m. 
Påförd ballast 4,500 kbm. 
Utbytta sjllar 4,100 st. 
Cmsatt stängsel 7,500 ni. 
Inlagda skenor (14-3 kg.) 1,180 » 
Vid Viggbyholm hade anlagts ett 215 m. långt rundspår. 

182. Rimbo Sunds järnväg. 

Dikesrensniug 4,150 m. 
Utbytta syllar 7,900 st. 
Omsatt stängsel 12,000 m. 
Nya vaktstugor voro uppförda vid Sättraby och Häfverö-

sund, hvar.jämte godsmagasinet vid Edebo tillbyggts och flera 
stationshus reparerats. 

183. Uppsala—Länna och 

184. Länna—Norrtelje järnvägar. 

Påförd ballast 1,480 kbm. 
Utbytta syllar 15,500 st. 
Omsatt stängsel 19,200 m. 
Nya skenor vägande, 22-8 kg. för ni., hade nedlagts på 

en banlängd af sammaulagdt 25·9 km. Från lastplanet vid 
Skogshall hade utlagts ett nytt spår till ett nyligen inköpt 
grustag. Nytt våghus var uppfördt i Uppsala och en ny bo
stadslägenhet vid Rånäs. 

185. Dannemora—Hargs järnväg med bibana. 

Dikesrensning 18,640 m. 
Utbytta syllar 6,500 st. 

» skenor 2,320 m. 
Omsatt stängsel 26,620 » 
En ny lastplats hade anordnats 26 km. från Dannemora. 
Ingen anmärkning mot underhållet. 

Oottlands järnvägar. 

186. Visby—Västkinde—Tingstäde och 

187. Visby—Hemse—Hafdhem. 

Påförd ballast 850 kbm. 
Utbytta syllar 13,500 st. 
Omsatt stängsel 4,500 m. 
Vid Högbro å linjen Roma—Bjerges hade anlagts en ny 

bro med 11 m. fritt spann, vid Bjerges en ny täckt trumma. 
Ny vaktstuga med ekonomihus var uppförd vid Karby anhalt. 

188. Visby— Visborgs slätts järnväg. 

Mot underhållet af denna, staten tillhöriga, bana förekom 
icke någon anmärkning. 

189. Klintehamn—Roma järnväg. 

Lastkajer voro under byggnad vid flera stationer. 
Ingen anmärkning mot underhållet. 

190. Slite—Roma järnväg. 

Dikesrensning 450 m. 
Påförd ballast 200 kbm. 
Utbytta syllar 1,350 st. 
Omsatt stängsel 600 m. 
Nya lastkajer hade anlagts vid Larsarfve.och Tules stationer. 

191. Ronehamn—Hemse järnväg. 
Påförd ballast 120 kbm. 
Utbytta syllar 680 st. 

» stängselstolpar 330 » 
Ingen anmärkning mot underhållet. 

192. Näs—Morshyttans järnväg. 

Påförd ballast (granulerad slagg) 160 kbm. 
Utbytta syllar 1,680 st. 
Nysått stängsel 400 m. 
Vid Morshyttans station hade en korsning och två växlar 

utbytts. Vid Vestanhede hade i och för en tilltänkt hållplats 
utlagts ett stickspår om 70 m. hiuderfri längd samt uppförts 
ett stationshus. 

193. Långshyttan—Byvalla järnväg. 
Upprensade diken 500 m. 
Påförd ballast 2,190 kbm. 
Utbytta syllar 4,760 st. 
Isolering mot frost.. 400 banm. 
Nysått stängsel 7,470 lm. 
Nya skenor om 19-8 kg. för ni. hade inlagts å km. 17—22 

från Långshyttan räknadt, sä att gröfre skenor (17'2 och 19'8 
kg.) numera förefunnos å inemot 80 % af hufvudspåret. Tele
fonförbindelsen utefter banan hade väsentligen förbättrats. 

Dala—Ockelbo järnväg. 

194. Linghed—Ockelbo. 

Dikesreusning 2,880 m. 
Påförd ballast 2,420 kbm. 
Utbytta syllar 9,530 st. 
Omsatt stängsel 6,260 lm. 
Isolering mot frost 440 banm. 
Utbytta skenor: 

14-7 kgs. mot 24-7 kgs 16,724 banm. 
» » » 19'9 » 10,864 » 

Å samtliga de broöfverbyggnader, för hvilka såsom vilkor 
för trafikering med nyanskaffade tyngre lokomotiv förstärkning 
eller ombyggnad föreskrifvits, hade stadgad åtgärd härutinnau 
vidtagits. Vid Linghed pågick omläggning af bangårdsspåren 
i och för vinnande af större utrymme samt ökade kurvradier, 
äfvensom inläggning af en 11 m:s vändskifva. Stationshuset 
därstädes hade reparerats, lokomotivstallet tillbyggts och åt
skilliga nya ekonomibyggnader uppförts. Äfven i Jädraås hade 
lokomotivstallet utvidgats. 

Underhållet var oklanderligt. 

195. Ockelbo -Norrsundets järnväg. 

Dikesrensning 890 lm. 
Påförd ballast 2,000 kbm. 
Utbytta syllar 4,000 st. 
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Åtskilliga af järnvägens broar hade blifvit förstärkta. Vid 
Norrsundet hade stationshuset reparerats, lokomotivstallet till
byggts samt arbeten påbörjats för inläggning at en vändskifva. 

Underhållet gaf icke anledning till väsentligare anmärkningar. 

196. Hudiksvall—BersjÖ järnväg. 

Dikesrensning 4,730 m. 
Påförd ballast 530 kbm. 
Utbytta syllar 4,780 st. 

» stängselstolpar 1,860 » 
Alla vägöfvergångar hade reparerats och försetts med ny 

plank, likaså hamnspåret och hufvudspåret genom staden. 
Underhållet gaf ej anledning till anmärkning. 

Banor med 0'802 m. spårvidd. 

197. Bredsjö—Degerfors järnväg. 

Dikesrensning 710 m. 
Utbytta syllar 7,690 st. 
Omsatt stängsel 12,660 m. 
Till följd af strejk hade arbetet med ombyggnad af linjen 

Striberg—Degerfors till normalspårig stått stilla under sommar
månaderna 1906. Emellertid var terasseriug verkställd å c:a 
30 km., hvarjämte tillbyggandet af landfästena å tre broar afslutats. 

Säfsnäs järnväg. 

198. Hörlcen—Annefors. 

Upprensade diken 3,710 lm. 
Påförd ballast (granulerad slagg) 1,000 kbm. 
Utbytta syllar 8,930 st. 
A 2,860 m. bana hade 11·8 kgs. järnskenor utbytts mot 

stålskenor om 17-2 kg. för m. Vid km. 46 hade i och för af-
lopp åt ett nyutfördt utdikningsförslag under järnvägen byggts 
en öppen stentrumma om 1"2 m. fri öppning, hvilkens öfver-
bygguad emellertid syntes vara i behof af förstärkning. Ett 
nytt vattentorn var uppfördt vid Annefors. 

Det anmärktes vidare, att ballastkompletteringen beböfde 
fortgå. 

Banor med OÖOO m. spårvidd. 

199. 200. Nettraby—Alnaryd och Almryd—Eringsboda 
järnvägar. 

Dikesrensning 700 ra. 
Utbytta syllar 2,600 st. 
Uppsatta stängsel 14,470 m. 
31 vägöfvergångar hade försetts med ny plankbeklädnad. 

Stationshuset i Tving hade tillbyggts. 
Banan var i godt skick. 

Kosta järnväg. 

201. Kosta—Lessebo och Kosta—Målerås. 

Dikesrensning 230 m. 
Påförd ballast 470 kbm. 
Utbytta syllar 5,860 st. 
Skifsignalen vid Kosta stations Östra sida, hvilken förut 

ej varit fullt siktbar, hade nu utflyttats till lämplig plats. 
Underhållet var anmärkningsfritt. 

Jönköping—Gripenbergs järnväg. 

202. Jönköping— Vircda. 

Dikesrensuing 050 ni. 
Påförd ballast 700 kbm. 
Utbytta syllar 16,890 st. 
Omsatt stängsel 6,750 ni. 
Växeln till Boarps grusgropp hade försetts med förreglad 

signal. Nytt godsmagasin var uppfördt vid Rosendala. 
Underhållet var anmärkningsfritt. 

Stafsjö järnväg. 

203. Kolmården—Öfre Vira. 

Påförd ballast 140 kbm. 
Utbytta syllar 2,450 st. 
Vid Vira station hade anbringats en permanent vatten

station för lokomotiven. 
Banan har under år 1906 blifvit slutligt afsynad. 

204. Munkedal—Skr ee järnväg. 

Dikesrensning 3,080 m. 
Utbytta syllar 1,080 st. 
Omsatt stängsel 3,500 ni. 
Underhållet var anmärkningsfritt, så när som på ett par 

mindre brister på bron öfver Örekilsälfven. 

b) Under byggnad varande. 

Banor med 1·435 m. spårvidd. 

1. Kjäflinge—Barsebäcks hamns järnväg. 

Terrasseringen hade i det närmaste afslutats och samt
liga trummor utlagts. Skenläggningen var i det närmaste full
bordad. Stängsel och husbyggnader hade påbörjats. 

2. Oxie—Arrie järnväg. 

Såväl terrasseringsarbeten som trummor och öfverbyggnad 
voro färdiga. Endast inhägnad samt signaler vid Oxie voro 
ännu ej uppsatta. Mot arbetets utförande gjordes ingen an
märkning. 

3. Klippan—Östra Ljungby järnväg. 

Terrasseringsarbetena voro afslutade, men matjordsbekläd
naden å slänterna var endast halffärdig. Alla trummor voro 
färdiga; bron öfver Belgane å i det närmaste fullbordad. Sken-
läggningen var afslutad i hela hufvudspåret; grusning pågick. 
Husbyggnader och vägöfvergångar voro färdiga; anläggning af 
lastkajer och personplattformer samt uppsättning af stängsel 
pågick. Arbetena syntes ändamålsenligt och solidt utförda. 

4. Basa—Hällefors järnväg. 

Redan vid 1905 års besiktning hade spåret befunnits i sin 
helhet utlagdt. De erforderliga kompletteringsarbetena hade 
emellertid ännu icke afslutats vid utgången af år 1900. 
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Västra centralbanan. 

(Falköping—Landeryä.) 

5. Delen Falköping- Ranten—Falköpings stad. 
Sedan hufvudlinjen Falköpings stad—Landeryd under år 

1906 öppnats för allmän trafik, har arbete påbörjats å dess 
endast 1·5 km. långa förlängning till Falköping-Ranten. 

6. Saltholmen—Göteborgs järnväg. 
Terrasseringen var i det närmaste fullbordad. Skenut

läggning hade ägt rum å en sträcka af c:a 3-8 km. Ballast
ningen består af makadam, utbredd på ett s. k. packlager, hvilket 
består af skärfsten, ställd på kant å banvallen till en bredd af 
3 m. Till banan hörande husbyggnader voro dels under tak, 
dels påbörjade. 

7. Stålboga—Skebokvarns järnväg. 

Terrasseringsarbetena hade i det närmaste bragts till af-
slutning såväl å bana som å stationer. Alla trummor samt 
broarna vid Smedsta, Hogsjö, Malma kvarn, Hofva och Malma-
ån voro färdiga. Skenläggiiing hade verkställts å helahufvud-
spåret samt delvis å stationerna. Af ballastningen hade ungefär 
tre fjärdedelar utförts. Arbetena för banans inledning och an
slutning till Norra Södermanlands järnväg vid Stålboga och 
statsbanan vid Skebokvarn pågingo. 

Vansbro—Ludvika—Ängelsbergs järnväg. 
8. Delen Vansbro—Björbo. 

Linjen var till nästan hela sin längd i det närmaste färdig-
terrasserad samt å sträckan mellan Björbo och Dala-Järna 
jämväl skenlagd och ballasterad till full höjd. Vaktstugorna 
vid Björbo, Forsen och Utanhed voro fullt färdiga; stations
husen vid Nås och Dala-Järna voro grundlagda samt åtskilliga 
ekonomibyggnader vid sistnämnda stationer fullbordade. 

9. Orsa—Svegs järnväg. 
Arbetet å denna bana har under år 1906 fortgått under 

väg- och vattenbyggnadsstyrelsens särskilda kontroll, jämväl i 

ekonomiskt afseende, och hafva de hittills nedlagda kostnaderna 
icke öfverskridit de för arbetet beräknade. 

10. Söderhamnsvästra—Granskar—Flakets järnväg. 

Delen Granskär—Flaket. 

Arbetet å denna bana kontrolleras af Styrelsen för statens 
järnvägar. 

Banor med 0"891 m. spårvidd. 

11. Oskarshamn—Ruda järnväg. 

Denna bana var vid besiktningen i december 1906 helt 
och hållet färdigbyggd, så att endast några mindre komplet
teringsarbeten återstodo för banans öppnande för allmän trafik. 

12. Linköping—Ringstorps järnväg. 

Terrasseringen af banvallen var afslutad utefter så godt 
som hela linjen. Arbetet med bron öfver Stångån samt via
dukten öfver statsbanan utanför Linköping hade påbörjats. 
Skenor voro utlagda från km. 2,800 till Ringstorp; grusniug 
pågick och var färdig å sträckan km. 18 till Riugstorp. Hus
byggnaderna voro i det närmaste färdiga. 

13. Kloekrike—Borensbergs järnväg. 

Terrasseriugsarbetena voro färdiga å hela linjen utom å 
sista delen vid Borensberg, där de ännu pågingo. Syllar och 
skenor voro utlagda å 3 km. bana närmast Kloekrike. Grus-
ningsarbete pågick å samma sträcka. 

14. Kimstad—Norrköpings järnvägs indragning till Norr

köpings nya station. 

Sedan linjen Kimstad—Norrköping under år 1906 öppnats 
för allmän trafik, hade jämväl arbete påbörjats med dess in
dragning till Norrköpings nya station. 

Stockholm den 31 Oktober 1907. 

U n d e r d å n i g s t : 

F R I D O L F W I J N B L A D H . 

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 1906 
åtnjutit understöd af allmänna medel. 



92 

T a b . 2. 

Beräknad kostnad och beviljadt statsanslag i medeltal för en meter omlagd eller nyanlagd väg 
under nedanstående fem år. 



93 

T a b . 3 . 

Sammandrag öfver vattenaftappnings- och utdikningsarbeten, som från och med år 1841 till och med år 1906 
åtnjutit understöd af allmänna medel. 



94 

T a b . 4. 

Beräknad kostnad och beviljadt statsbidrag i medeltal för en hektar förbättrad eller nyvunnen jord 
under nedanstående fem år. 





96 Tab. 
Förteckning på de statsunderstöd, som från och med år 1841 till och med år 1905 blifvit 



97 5. 
till allmänna väg- och vattenbyggnader anvisade, dels såsom anslag, dels såsom lån. 





99 

T a b . 6. 

Odling och jordförbättring, afsedd att vinnas genom de arbetsföretag, som från och med år 1884 till och med 
år 1906 erhållit understöd från odlingslånefonden. 



100 

T a b . 

Enskilda järnvägar, som vid 1906 års 



101 

7. 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 



102 
T a b . 7. 

Enskilda järnvägar, som vid 1906 års 



103 
(Forts.). 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 



104 
T a b . 7. 

Enskilda järnvägar, som vid 1906 års 



105 
(Forts.). 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 



106 
T a b . 7. 

Enskilda järnvägar, som vid 1906 års 



107 
(Forts.). 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 



108 
T a b . 7. 

Enskilda järnvägar, som vid 1906 års 



109 
(Forts.). 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 



110 
T a b . 7. 

Enskilda järnvägar, som vid 1906 års 



111 
(Forts.). 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 



112 
T a b . 7. 

Enskilda järnvägar, som vid 1906 års 



113 
(Forts.). 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 



114 
T a b . 7. 

Enskilda järnvägar, som vid 1906 års 



115 
(Forts.). 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 



116 
T a b . 7. 

Enskilda järnvägar, som vid 1906 års 



117 
(Forts.). 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 
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T a b . 8. 

Koncessionerade lokomotivbanor, dels under byggnad, dels ännu ej påbörjade. 



119 

T a b . 9. 

Förteckning å enskilda järnvägar, som numera blifvit af staten inköpta, ersatta af andra järnvägar 
eller upphört att trafikeras. 



120 

T a b . 9 (forts.). 

Förteckning å enskilda järnvägar, som numera blifvit af staten inköpta, ersatta af andra järnvägar 
eller upphört att trafikeras. 



121 

T a b . 1 0 . 

Öfversikt af koncessionerade järnbanor vid 1906 års slut med hänsyn till spårvidd, antal, längd, 
rullande materiel samt tilldelade statsunderstöd. 



122 Tab . 
Spårvidd och längd af för trafik öppnade, koncessionerade 



123 11. 
enskilda järnvägar vid 1906 års slut, länsvis. 



124 T a b . 
Spårvidd och längd af för trafik öppnade, koncessionerade 



125 11. (Forts.) 

enskilda järnvägar vid 1906 års slut, länsvis. 



126 
Tab . 

Spårvidd och längd af för trafik öppnade, koncessionerade 



127 
11. (Forts.) 

enskilda järnvägar vid 1906 års slut, länsvis. 



128 
Tab . 

Spårvidd och längd af för trafik öppnade, koncessionerade 



129 
11. (Forts.) 
enskilda järnvägar vid 1906 års slut, länsvis. 



130 
Tab . 

Spårvidd och längd af för trafik öppnade, koncessionerade 



131 
11. (Forts.) 
enskilda järnvägar vid 1906 års slut, länsvis. 



132 

T a b . 

Spårvidd och längd af koncessionerade enskilda järnvägar dels 



133 

12. 

under byggnad, dels ännu icke påbörjade vid 1906 års slut, länsvis. 
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