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Till KONUNGEN! 

Jämlikt föreskrift uti nådiga instruktionen för Väg- och Vattenbygguadsstyrelsen den 8 december 1899 får Styrelsen härmed 
afgifva underdånig berättelse om allt, som i afseende å sådana allmänna arbeten, livarom uti § 1 af samma instruktion sägs, 
blifvit under år 1909 i riket utfördt eller vid förrättade inspektioner förekommit; och får Styrelsen därvid lämna redogörelse 
under följande särskilda afdelniugar, nämligen: 

Styrelsen, 
Väganläggningar och vägförbättringar, 
Hamn- och brobyggnader samt vattenkommunikationcr, 
Sjösänkningar och andra vattenaftappnings företag, 
Enskilda järnvägar, af sedda för allmän trafik, 
Diverse arbeten samt 
Medelsförvaltningen. 

Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens berättelse för år 1909. 1 



2 STYRELSEN. FÖRDELNING AF VÄGBYGGNADSFONDEN. 

Styrelsen. 
Autaleb af de år 1909 till Styrelsen inkomna ärenden upp

gick till 4,480 och antalet från Styrelsen under samma år af-
gångua skrifvelser till 4,650. 

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

Sedan år 1905 har såluuda antalet inkomna ärenden ökats 
med 654 och antalet afgångna skrifvelser ökats med 623. 

Under år 1909 liafva för allmänna arbeten uedannämnda 
belopp varit ställda till Eders Kungl. Maj:ts förfogande, näm
ligen: 

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

läggning af backiga eller eljest mindre goda vägar ett auslags-
belopp af 1,250,000 kronor, som Eders Kungl. Maj:t genom 
nådiga beslut af deu 13 november och 31 december 1908 samt 
den 11 mars, 2 april, 17 september och 10 december 1909 täckts 
fördela mellan uedannämnda väganläggningar och vägförbätt
ringar, nämligen: 



FÖRDELNING AF VÄGBYGGNADSFONDEN. 3 



4 FÖRDELNING AF VÄGBYGGNADSFONDEN SAMT FONDEN FÖR HAMN- OCH BROBYGGNADER. 

Om härifrån räknas anläggningen af ofvannämnda del af 
väg mellan Vilhelmina och Lycksele i Västerbottens län, till 
hvilket företag anslag jämväl erhållits fråu 1908 års fond, samt 
väganläggningen mellan Karesuando och Jukkasjärvi socken
gräns i Norrbottens län, för hvilket företag hela kostnaden be-
strides af statsmedel, utgör statsbidraget 66·5 3 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 31 december 1908 samt den 6 och 20 augusti 1909 
tilldelats nedanstående arbetsföretag, nämligen: 



FÖRDELNING AF FONDEN FÖR HAMN- OCH BROBYGGNADER SAMT ODLINGSLÅNEFONDEN. 5 

Om härifrån räknas ombyggnaden af den öfver Ämån le
dande Frövibro i Kalmar län och fullbordande af öfverbyggnad 
för bro vid Södernäs färjställe i Kopparbergs län, till hvilka 
tvenne företag anslag för deras påbörjande utgått af 1908 års 
fond, brobyggnaden vid Stöde kyrka i Västernorrlands län, till 
hvilket företag anslag jämväl erhållits från 1906 och 1910 års 
fonder, brobyggnaden vid Skellefteå i Västerbottens län, till 
hvilket företag ännu endast anslag för dess påbörjande utgått, 
samt afslutning af brobyggnaden öfver Lule älf vid Trångforsen 
i Norrbottens län, hvilken anläggning till största delen be
kostas af statsmedel, uppgå statsbidragen för dessa arbeten i 
medeltal till 66'0 7 procent af de beräknade kostnaderna. 

C. Sjösänknings- och andra vattenaftapp-
ningsföretag. 

3:o) For understödjande medelst lån af sänka trakters 
odling ett belopp af 1,000,000 kronor. Häraf har Eders Kungl. 
Maj:t den 23 december 1908 samt den 19 mars, 30 april, 11 
juni, 17 september, 17 och 31 december 1909 täckts anvisa 
nedannämnda lånebidrag, nämligen: 



6 FÖRDELNING AF ODLINGSLÅNEFONDEN. 



FÖRDELNING AF ODLINGSLÅNEFONDEN. 7 



8 FÖRDELNING AF ODLINGSLÅNEFONDEN. 



FÖRDELNING AF ODLINGSLÅNEFONDEN. 9 

Om härifrån räknas torrläggning af vattensjuk mark, till
hörande Ramdala ni. fl. byar i Blekinge län, sänkning af 
Svinstadssjön i Östergötlands län, torrläggning af Fredsbergs 
mossar i Skaraborgs län, sänkning af Strömarån i Uppsala län 



10 FÖRDELNING AF NORRLÄNDSKA AFDIKNINGSANSLAGET. 

och torrläggning af sank mark till Ejmunde m. fl. hemman i 
Gottlands län, af hvilka företag de tvenne första jämväl be
viljats lån från 1903 års fond och de tre öfriga från resp. 1905, 
1907 och 1908 års fonder, befinnes, att den beräknade kost
naden för torrläggningen uppgår till i medeltal 113-30 kronor 
pr hektar, hvaraf som lån erhållits 90-4 4 kronor pr hektar, 
motsvarande 79'82 procent af den beräknade kostnaden. 

4:o) Till understödjande, medelst statsbidrag utan åter
betalningsskyldighet, af myrutdikningar och vattenaftappningar 
inom Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norr
bottens län, ett belopp af 700,000 kronor, som enligt Eders 
Kungl. Maj:ts beslut af den 23 december 1908 samt den 30 
april, 2 juli, 10 och 17 december 1909 fördelats mellan nedan 
nämnda företag, nämligen: 



FÖRDELNING AF NORRLÄNDSKA AFDIKNINGSANSLAGET 1 1 



12 FÖRDELNING AF NORRLÄNDSKA AFDIKNINGS- OCH ALLMÄNNA FROSTMINSKNINGSANSLAGEN. 

Om härifrån räknas sänkning af Ramsjön i Västernorrlands 
län, utdikningen inom Grenas by i Jämtlands län, hvilket före
tag äfven beviljats anslag af 1908 års fond, samt utdiknin-
garna inom byn Hedningsflokälen i Jämtlands län, hemmanet 
Sunnausjönäs i Västerbottens län och byn Ahlvik i Norrbottens 
län, hvilka trenne företag jämväl beviljats anslag från resp. 
1910, 1904 och 1908 års fonder, befinnes, att dikningskostnaden 
i medeltal utgör 88"oo kronor pr hektar och att i statsbidrag 
auvisats i medeltal 43'56 kronor pr hektar eller 49-5o procent 
af den beräknade kostnaden. 

5:o) Till understödjande medelst statsbidrag utan åter
betalningsskyldighet af sådana myrutdikningar och vatten-
aftappningar inom öfriga delen af riket, hvilkas ändamål äro 
att minska frostländigheten för närliggande bygd, ett belopp 
200,000 kronor, hvaraf 42,100 kronor enligt Eders Kungl. Maj:ts 
beslut af den 27 maj och den 17 september 1909 fördelats 
mellan nedauuämnda företag, nämligen: 



FÖRDELNING AF ALLMÄNNA FROSTMINSKNINGSANSLAGET. LÅN TILL JÄRNVÄGSANLÄGGNINGAR. 13 

Den 6 juli samma år kunde ångfärjeliamnen invigas, och 
det norra färjeliiget togs diirpå i bruk. — Arbetena å det 
södra färjeläget och å resorvfärjeläget hafva därefter fortsatts 
samt hade vid årsskiftet framskridit så långt, att södra fiirje-
läget var i det närmaste färdigt och att äfven å reservfärje
läget endast en mindre arbetskvantitet återstod. — Arbetena 
å insegliugsräunan, hamnens fördjupning samt hamninloppets 
vidgning afslutades fullständigt under december månad 1909. 

F. Medelsförvaltningen. 
Öfver följande under Styrelsens förvaltning ställda anslag 

får styrelsen lämna redogörelse: 
a) Anslaget till aflöning åt Styrelsens äm-

bets- och tjänstemän. 
Å detta anslag fanns från år 1908 en be

hållning af kr. 487: 50 
Anslaget för år 1909 ut

gjorde » 86,400: — ]u.. 86,887: r,o 
Till aflöniugs- och tjänst

göringspengar har utbetalts » 69,254: 16 
samt till vikariatsersätt-

niugar, arfvoden och ersättningar 
till extra biträden » 17,000: — » 86,254: u; 

hvadan alltså en behållning uppstått å ... » 633: 34 
kr. 86,887: 50 

b) Extra anslaget till förstärkande af 
Styrelsens arbetskrafter. 

För detta ändamål har Eders Kungl. Maj:t 
täckts för år 1909 anvisa ett belopp af » 15,400: — 
hvilket belopp under året utbetalts. 

c) Reservationsanslaget till expenser för 
allmänna arbeten. 

Anslaget för år 1909 utgjorde kr. 45,000: — 
Under året tillflöt detta anslag: 
dels återdebiterade medel... kr. 102: 20 
dels afgäld från Grada såg

verksägare » 150: — 
dels Kungl. Kammarrättens 

anmärkningsmedel » 374: 9 5 ia-, 45,627: 15 

Utgifterna för berörda ändamål hafva utgjort: 
Till rese- • och inspektions

kostnader kr. 26,918: es 
Tillexpenser i Styrelsen och 

distukten samt ved för Styrel
sens behof » 14,741: 12 

samt för inköp af inventa
rier, böcker och tidskrifter » 3,967: 35 ]u-. 45,627: 15 

Reservationsanslaget till väg-
undersökningar. 

Å detta anslag fanns från 
år 1908 en behållning af kr. 25,751: r>2 

1908 års anslag » 45,000: — 
1909 » » 1 45,000: — kr. 115,751: 52 

För fullbordande af vägun-
dersökningar hafva under året 
utgifvits » 18,846: 78 

hvadan den för pågående 
undersökningar disponerade ännu 
ej utbetalda summan vid årets 
slut utgjorde kr. 96,904: 74 kr. 115,751: 52 

Hyra för Styrelsens ämbetslokal. 
För detta ändamål har 

Eders Kungl. Maj:t täckts an
visa ett belopp af kr. 8,500: — 
hvilket utbetalts. 

Dikuingskostnaden utgör i medeltal 108-6) kronor pr hek
tar, och i statsbidrag har i medeltal anvisats 53'4'j kronor pr 
hektar eller 49'2 5 procent af den beräknade kostnaden. 

D. Järnvägsanläggningar. 
Af det extra anslag å 7,500,000 kronor, som 1906 års riks

dag beviljat och ställt till Eders Kungl. Maj:ts disposition att 
utgå med 1,500,000 kronor för hvart och ett af åren 1907— 
1911, har Eders Kungl. Maj:t intill 1909 års slut tilldelat ne
danstående järnvägar lån tiil följande belopp: 

Härjämte haro Eders Kungl. Maj:t under år 1909 för Tida-
holm — Vartofta—Asarps järnväg beviljat ett lån å 115,000 
kronor att utgå från handels- och sjöfartsfonden. 

E. Diverse arbeten. 
Särskildt anvisade medel. 
Till verkställande af år 1909 erforderliga underhållsarbeten 

ä Tranebergs, Nockeby och Drottningholms broar, belägna på 
vägen mellan Stockholm och Drottuingholm, genom nådigt be
slut den 11 mars 1909 ett belopp af 11,000 kronor. 

Till upprensning af det s. k. Väckholmssundet mellan 
VäckJiolmen och Flackviksholmar, Göteborgs och Bohus län, 
genom nådigt bref den 12 juni 1908 ett belopp af 75,000 
kronor. 

Till iståndsättande och ombyggnad af Skanörs hamn, 
Malmöhus Zän,Mgenom nådigt bref den 12 juni 1908 ett belopp 
af 100,000 kronor. 

Till bestridande af en del af kostnaderna för den nya 
hamnanläggningen i Karlstad, Värmlands län, genom nådigt 
bref den 5 november 1909 ett belopp af 200,000 kronor att 
utgå såsom lån ur handels- och sjöfartsfonden. 

Till ordnande af Trelleborgs hamn och inseglingsränna 
för ångfärjetrafik mellan Sverige och Tyskland. 

Den af Väg- och Vatteubyggnadsstyrelsen å statens vägnar 
utöfvade kontrollen å detta arbete har fortgått jämväl under 
år 1909. 



14 MEDELSFÖRVALTNINGEN. KONCESSIONERADE JÄRNVÄGAR. 

Väganläggning Karsenando-Jukkasjärvi. 
För detta arbete hade Sty

relsen vid 1908 års slut förskot-
terat ett belopp af kr. 4,663: 28 

Utgifterna under året hafva 
utgjort » 94,121: a^ kr. 98,784: 49 

Det af Eders Kungl. Maj:t 
genom nådigt bref den 31 dec. 
1908 för ändamålet anvisade an
slag utgjorde kr. 75,000: — 

Af Styrelsen förskjutna » 23,784: 49 kr. 98,784: 49 

Uppförande af en bro öfver Lule älf vid 
Trångforsen. 

Vid 1908 års utgång af Sty
relsen förskjutna kr. 8,399: 59 

Utgifter under året » 469: 80 kr. 8 869: 39 
Genom nådigt bref den 6 

aug. 1909 anslagna » 8,832: 74 
Influtna räntemedel och pre

miedifferens » 36: 65 kr. 8,869: 39 

6:te hufvudtitelns allmänna besparingar. 
Å detta anslag fanns vid 

1908 års slut eu besparing af... kr. 12: 50 
Enligt Eders Kungl. Maj:ts 

nådiga bref den 30 oktober 1908 
liar till undersökning rörande 
fiske-och mindre hamnar anvisats » 1,500: — 

och geuom nådigt bref deu 
1 oktober 1909 till aflöning åt 
en extra vaktmästare inom Sty
relsen » 920: — kr. 2,432: 50 

af hvilket belopp utbetalts » 2,420: — 
och till Statskontoret åter-

levererats » 12: 5o ]<r_ 2,432: 50 

Utvidgningen af Albrektssunds kanal. 
Behållningen å anslaget utgjorde vid 1908 

års utgång kr. 6,520: 38 
Under året har utgifvits » 132: 76 
hvadan eu behållning finnes å %. » 6,367: 62 

Iståndsättande och ombyggnad af Skanörs 
hamn. 

A anslaget fanns vid årets 
början en behållning af kr. 3,317: 28 

Genom nådigt bref deu 12 
juni 1908 anvisade Eders Kungl. 
Maj:t för ändamålet kr. 100.000: — kr. 103,317: 28 

Under året har utgifvits... » 43,678: 3 5 
Behållning till 1910 » 59,638: 93 kr. 103,317: 28 

Extra anslag till särskilda föredragande 
inom Styrelsen. 

Genom nådigt bref deu 31 dec. 1908 har 
Eders Kungl. Maj:t täckts för ändamålet an
visa kr. 400: — 

Utgifter under året dels på grund af före-
nämnda nådiga bref dels på grund af nådigt 
bref den 29 okt. 1910 » 800: — 

hvadan af Styrelsen förskjutits kr. 400: — 

Tranebergs-, Nockeby- och Drottningholms' 
broarnes underhäll. 

Af Styrelsen under år 1908 förskjutna kr. 14,828: 62 
jämte utgifter under året » 9,581: 8 5 

kr. 24,410: 47 
hafva täckts genom från Statskontoret be

komna anslag å samma belopp. 
Hanö hamnkassa. 
I kassan fanns vid årets 

början en behållning å kr. 3: 7 5 
Trafikinkomster af hamnen » 274: 05 kr. 277: 80 

Utgifter under året » 220: 70 
Behållning till 1910 » 57: 10 kr. 277: 80 

Upprensning af Väckholmssundet. 
Vid årets början fanns en 

behållning af kr. 73,333: 70 
Genom nådigt bref deu 12 

juni 1908 har Eders Kungl. 
Maj:t täckts för ändamålet an
visa » 75,000: — 

Af Styrelsen förskotterade... » 34,189: 12 kr. 182,522: 82 

Utgifter under året kr. 182,522: 82 
Väddö kanalkassa. 
Kaualkassans behållning 

från 1908 utgjorde kr. 1,990: 19 
Under året hafva influtit... » 6,134: 2 6 kr. 8,024: J7 

Utgifterna under året hafva 
utgjort » 5,439: 77 
hvadan eu behålluing finnes å » 2.584: 70 kr. 8,024: 4 7 

Reseersättning för kontroll af enskilda 
järnvägars rullande materiel. 

Under 1908 förskjutna kr. 1,779: 30 
jämte under året utgifna » 1,178: 83 

kr. 2,958: 13 
hafva täckts med motsvarande anslag under 1909. 
Extra lönetillägg för 1909. 
De i enlighet med Eders Kungl. Maj:ts 

nådiga kungörelse den 5 juni 1909 tjänstemän
nen inom Styrelsen och distrikten tillkom
mande extra lönetillägg kr. 2,532: 50 
hafva under året utbetalts. 

Upprensning af Kalmar sund. 
Vid årets början fanns en behållning å ... kr. 11,008: 11 
Under året har utbetalts... kr. 7,348: 7 7 
Till Statskontoret har in

levererats återstoden af anslaget » 3.659: 34 kr. 11,008: 11 

A extra stat anvisade anslag till under
sökning af mindre hamnar och farleder äfven-
som till upprättande af planen för anläggning 
eller ombyggnad af broar, då dylika arbeten 
icke äro förenade med vägföretag. 

1906 års anslag. 
A detta anslag fanns vid årets början en 

behållning af kr. 4,333: 55 
Under året hafva utgifvits kr. 1,800: — 
hvadan återstår en behåll

ning fif » 2,533: 55 kr. 4,333: 55 
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1907 års anslag. 
Utaf å detta anslag behållna kr. 8,647: 86 
utgåfvos under året kr. 613: 68 
hvarefter återstodo » 8,034: 18 kr. 8 647: 86 

1908 års anslag. 
Genom nådiga bref den 25 sept. och den 

31 dec. 1908 har Eders Kungl. Maj:t täckts 
för ändamålet anvisa kr. 10,000: — 

Under 1908 förskotterade... kr. 4,114: 51 
Utgifter under året » 268: 06 
hvadan till 1910 återstå » 5,617: 43 |u._ 10 000: 

1909 års anslag. 
Genom nådiga bref den 31 dec. 1908 och 

den 8 okt. 1909 har Eders Knngl. Maj:t 
täckts anvisa kr. 10,000: — 

Utgifter under året kr. 379: 55 
Återstå af anslaget » 9,620: 45 » 10,000: 

Undersökning för en farled mellan Bag-
gensfjärden och stora segelleden. 

Behållningen till 1909 kr. • 611: r,o 
har under året utbetalts. 

9:de hufvudtitelns allmänna besparingar. 
Genom nådigt bref den 30 okt. 1908 har 

Eders Kungl. Maj:taf dessa medel till undersök
ning rörande fiske- och mindre hamnar anvisat kr. 1,500: — 

hvarigenom Styrelsen godtgjorts för gjordt 
förskott å samma belopp. 

Plan till befästande af sidorna i Strömma 
kanal. 

De genom Eders Kungl. Maj:ts nådiga bref 
den 27 mars 1907 för ändamålet anvisade kr. 500: — 
hafva utgifvits. 

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

a) Under år 1909 har Eders Kungl. Maj:t täckts bevilja 
nedanstående järnvägar koncession. 

Spårvidd Liiugd 
in. kin. 

Markaryd—Landeryd l'-»35 80-5 
Forsen—Enskede » 6·5 
Enköping—Strängnäs » 34-o 
Johannesberg—Ljungafors » 2-9 
Are station—Östra platån af Åreskutan l-ooo 0-8 
Brittatorp—SäfSjöström 0s9i 31-G 
Berga—Lillsjödal—Fagerhult—Åsheda » 47-i 
Åsheda—Hultsfred » 56.5 
Stocksund—Sveavägen i Djursholm (Långängs-

linjen) » 2-8 
Snögrinda—Haxarfve (Hablingbo) » 23" 1 

Summa km. 285-8 

Ansökningar om koncession å järnvägar Lauderyd—Ströms
näs bruk, Säfsjöström—Lenhofda och Ruda—Säfsjöström hafva 
af Eders Kungl. Maj:t afslagits. 

b) Eders Kungl. Maj:t har förklarat, att koncessionerna å 
järnvägarna Kristinehamn—Värmlands Säby och Otterbäcken 
—Töreboda hafva upphört att gälla, hvarjämte koncessionen å 
delen Fagerhult - Åsheda af Alsterbro—Fagerhult—Åsheda järn
väg förklarats förverkad. Likaså har koncessionen å Värtndö-
bauan (Augustendal—Storängen—Ålstäket) förverkats. 

c) Nedanstående järnvägar hafva under år 1909 erhållit 
Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens tillstånd att öppnas för 
allmän trafik. 

Spårvidd Längd 
111. km. 

Glimåkra—Elmhult l'43r> 28-2 
Rydö— Hylte (förlängning vifTorup—Rydö) » 7T. 
Delen Hersbyhohn—Kyrkviken af Lidiugöbanan 

(endast persontrafik) » 0'y 
Hagalund—Råsunda (endast persontrafik) » IT. 
Bispar från Krylbo—Borlänge järnväg till Säters 

hospital » 2-<; 
Delen 121M km. från Osa till Sveg af Orsa—Svegs 

järnväg » l-<> 
Hölje—Olofström ". 1-067 l-s 
Delen Borgholm—Färjestaden af Borgholm — 

Ottenby järnväg 0'89i 44-8 
Skara—Timmersdala » 25-s 
Mariestad—Torfved— Gårdsjö » 39.4 
Anueberg—Ormaryd Oeoo 7-<> 

Summa km. 161T> 
Dessutom har den förut för godstrafik öppnade banan 

Torup—Rydö under året öppnats jämväl för persontrafik äfven-
som trafiktillstånd meddelats för ångfärjeleden Islinge—Hop
sten, som trafikeras i samband med Lidingöbanan. 

d) Den 1 januari 1909 har Kontinentalbanau (Malmö-
Trelleborg) med en längd af 31'? km. öfvergått till Statens 
järnvägar. 

e) För nedanstående för allmän trafik öppnade järnvägar 
har Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen under år 1909 utfärdat 
afsyningsbetyg. 

Spårvidd Längd 
m. km. 

Rydö—Hylte (förlängning af Torup—Rydö) 1-435 7-s 
Saltholmen—Göteborg » 4-9 
Vansbro—Angeisberg » 150o 
Orsa-Sveg » 123-o 
Garpeuberg—Finnhyttan—Grafgården (förläng

ning af Fors—Garpeuberg) » 6-y 
Lidköping—Tuu Os 91 27.2 
Hafdhem—Burgsvik (förlängning af Visby— 

Hemse—Hafdhem) » 15-3 
Voxua—Lobouäs » 28-9 

Summa km. 363-7 

f) förutom den ökning af tåghastigheten, som i de flesta 
fall medgifves vid järnvägs afsyning, har Väg- och Vatten-
byggnadsstyrelsen under år 1909 meddelat tillstånd till ökning 
af tåghastigheten på följande enskilda järnvägar: Kristianstad— 
Glimåkra, Varberg—Borås, Nynäshamn—Älfsjö, Vislanda—Bol-
men, delen Danderyd—Rimbo af Stockholm—Rimbo, Visby— 
Hemse 
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g) Å nedanstående koncessionerade järnvägar är arbetet 
påbörjadt före 1909 års s lu t : 

Spårvidd Längd 

m. km. 

Höganäs—Mölle 1-435 9'9 
Dalby—Bjersjölagård » 25'2 
Varberg—Ätran » 48'9 
Mjölby—Hästholmen » 32-o 
Bohuslänska statsbanan—Sannegården » 4-5 
Enskede—Nybodatunneln » 3·4 
Råsunda—Sundbyberg » l -o 
Uppsala—Enköping » 42'2 
Delen Granskär—Flaket af Söderhamns västra— 

Granskär—Flaket » 0'4 
Åre—Östra platån af Åreskutan l o o o 0-8 
Delen Färjestaden—Näsby af Borgholm—Näsby 

järnväg 0'89i 51-2 
Kimstad—Norrköpings järnvägs indragning till 

Norrköpings östra station » 1-5 
Delen Svalnäs—Ösby af Kohagsviken—Svalnäs— 

Ösby järnväg » 2-4 
Klintehamn—Snögrinda » 3-6 
Eringsboda—Elmeboda 0'600 184o 
Malma—Haggården » 2'3 
Sala station—Sala grufva » 2-6 

Summa km. 249 9 

h) A nedanstående koneessionerade järnvägar iir arbetet ej 
påbörjadt före 1909 års slut : 

Spårvidd Längd 
m. km. 

Delen Hedentorp—Kristianstad af Efveröd—Kri
stianstads järnväg l -435 1-2 

Sölvesborg—Hällevik » 9'8 
Elmhult—Strömsuäs bruk » 28-8 
Markaryd—Landeryd » 80·5 
Eksjö—Osterbymo » 35'2 
Fristad—Ulricehamn » 29-4 
Tjufkil—Ytterby » 16-7 
Lysekil--Smedberg » 35-8 
Kil—Torsby » 81-7 
Liljeholmen - Stockholms södra station » 2-5 
Älfsjö—Liljeholmen » 4· o 
Alstäket—Storängen—Augustendal » 24-2 
Forsen—Enskede » 6-5 
Eskilstuna—Örebro » 81-2 
Enköping—Striingnäs » 34-o 
Tomteboda—Kapellskärs hamn » 84·5 
Penningby—Norrtälje » 9-9 
Gäfie—Härnösand (Ostkustbanan) » 293·9 
Knippboheden—Rättvik •> 30·7 
Jularbo—Mänsbo » 4-8 
Skattuugbyn—Storstupet J 6-o 
Johannesberg—Ljungafors » 2·9 
Brittatorp—Säfsjöström 0-8 91 31-6 
Berga--Lil ls jödal—Fagerhnlt—Asheda » 4 7 M 
Åsheda—Hultsfred » 56-5 
Skorpetorp—Emsfors >N 846 
Vimmerby—Hällefors » 26-5 

Transport km. 1,074-5 

Transport km. 1,074-5 
Väderstad—Gillberga 0-89 1 46-5 
Ringstorp—Slätbaken » 30-8 
Maspelösa—Skärblacka » 35-4 
Tun—Grästorp » 11-8 
Grästorp—Hallebo » l l ' o 
Trollhättan—Nossebro » 31-4 
Lidköping—Kvänum » 25-9 
Stocksund—-Sveavägen i Djursholm (Långängs-

linjen) i 2·8 
Norrtälje—Väddö » 28-5 
Snögrinda—Haxarfve (Hablingbo) » 2 3 i 

Summa km. 1,321-7 

i) Öfver följande järnvägskoncessionsansökningar har Väg-
och Vattenbyggnadsstyrelsen afgifvit underdåniga utlåtanden, 
men nådiga resolutioner äro vid 1909 års slut ej utfärdade: 

Spårvidd Längd 
ni. km. 

Glimminge—Ousby 1-435 13-i 
Falun—Kilafors » 115-4 
Loussavaara—Svappavaara » 42-8 
Emmaboda—Hultsfred » 114-3 
Valsjö—Torö » 17-8 
Snndsvall—Vifsta varf » 24-i 
Stockholm (Roslagstull)—Djursholm >; 17-8 
Dufbo—Norra bautorget » 8·7 
Falköping Ranten—Skara » 27-4 
Tidaholm—Hjo » 30-o 
Tidaholm—Habo » 43o 
Mellerud—Billingsfors » 38-2 
Norrköping—Sylten » 2-o 
Hötorget—Djursholm (Svalnäs och Ekebydal) ... » '. 18-3 
Norrköping—Laxå » 1257 
Liljeholmsbron—Fridhem » 6·3 
Gullstad—Ljungafors » 3-o 
Frösunda—Husby—Långhundra 0'89i 17-i 
Faringe—Gimo » 34-5 
Fornåsa—Motala :. » 14'5 
Laxå—Askersund — Borggård » 80-1:> 
Uppsala —Kerst inbo » 66-7 
Skanör —Trelleborg 0-6oo 21-7 

Summa km. 882'9 

j) Öfver följande järnvägskoncessionsansöhningar har Väg-
och Vattenbyggnadsstyrelsen vid 1909 års utgång ännu ej af
gifvit underdåniga ut lå tanden: 

Spårvidd Längd 
m. km. 

Hosjö—Svärdsjö 1-4 35 21-o 
Kilafors—Härnösand » 232-6 
Stockholm—Södertälje—Almnäs » 38-o 
Holsjön—Långflon » 14'n 
Liljeholmen—Gröndal » 2-8 
Räflanda—Kinna » 30-3 
Smålands Burseryd—Lindome (altern. Göteborg) » 68-i 
Sundbyberg—Ranhammar » 3"i 
Stockholm—Nockeby » 7-2 
Rämshyttan—Idkerberget » 9-9 
Habo—Södra Fågelås » 37·4 

Transport km. 464'4 
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Transport km. 464-4 
Hjo—Molltorp...-. 1-435 24-i 
Mölltorp—Laxå » C4-3 
Nässjö—Säfsjöström » 99'3 
Rotebro—Öregrnnd » 1 1 5 G 
Yissefjärda — Torsås 1-067 31-o 
Hosjö—Linghed 0-891 29o 
Hvetlanda—Korsberga » 15-3 
Vårgårda—Tumleberg » 21-4 
Söderköping—Gropviken med bispar till Össby... » 27.7 
Tranemo— Brandsmo » 4-3 
Tranemo—Jönköping :... » 70-r> 
Limmared—Röksberg » 38-8 
Alingsås—Tumleberg » 38-G 
Herrljunga—Nossebro » 23-o 
Timmersdala—Mariestad » 22'0 
Alingsås—Bollebygd » 35-8 
Kerstinbo—Harbo 0-6 oo 25-s 
Amot—Koppoms bruk » 17·o 
Odasjöslätt—Hiirlunda » 31-9 

Summa km. 1,199-9 

A. Vägarbeten. 

Södra distriktet. 

Kronobergs län. 

Omläggning och förbättring af den del af bygdevägen frun 
häradsvägen vid LamhaUs järnvägsstation till vägkorset vid 
Asa kyrka, som är belägen mellan Grissjön och Asa kyrka 
inom Norrvidinge härads väghållningsdistrikt. 

(8-03 km.) 
Vägarbetet var färdigt. Innan afsyningsbevis kunde ut

färdas, erfordrades emellertid vidtagande af åtskilliga komplet
terings- och justeringsarbeten. 

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

(5-93 km.) 
Vägarbetet var färdigt, och afsyningsbevis skulle utlärdas, 

så snart räkenskaperna granskats. 
Omläggning och förbättring af allmänna vägen från Groe-

ryd i Hinneryds socken till anfartsvägen åt Byholma järn
vägsstation i Sunnerbo härads väghållningsdistrikt: 

a) delen mellan Stora Groeryd och gränsen mot Anner-
stads socken vid Iiänte. 

(8-6 3 km.) 
Terrasseringen var i det närmaste färdig och vattenbygg

naderna fullbordade. Hårdgöringen af vägbanan var äfven till 
största delen utförd. 

Det ansågs, att vägarbetet skulle kunna blifva färdigt till 
afsyuing före årets slut. 

b) delen mellan Anncrstads sockengräns och tillfartsvägen 
till Byholma station. 

(3-64 km.) 
Uppsättningen af erforderliga handräcken samt åtskilliga 

kompletteringsarbeten återstodo. 
Resterande arbete ansågs kunna medhinnas under inne

varande år. 
Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens berättelse för år 1909. 

Omläggning och förbättring af vägen från Hagalunds 
vägskäl förbi Askas till Jönköpings läns gräns inom Norr
vidinge härads väghållningsdistrikt. 

(3-5 8 km.) 
Det anmärktes, att dikningen längs vägen var otillfreds

ställande, att några lutningar voro för branta, att nödiga in-
och utlopp för trummorna delvis saknades, att grusmängden för 
vägbanaus hårdgörande var alldeles för knapp samt att hand
räckena delvis ej voro ordentligt fastsatta. 

Omläggning och förbättring af vägen från Odetofta söderut 
till Borrlanda vägskäl vid llydet inom Norrvidinge härads 
väghållningsdistrikt. 

(7-34 km.) 
Terrasseringeu var till större delen verkställd, och erfor

derliga trummor voro lagda utom en. Makadamisering var 
verkställd på omkring 1\5 km. Förbättringen af den s. k. 
Norrebro var ännu ej utförd; handräcken voro ej heller upp
satta. 

Hittills utförd t arbete uppskattades till omkring 55 % af 
det hela. 

Omläggning och förbättring af vägen från Söraby till 
Borrlanda inom Norrvidinge härads väghållningsdistrikt. 

(3-32 km.) 
Terrasseringen var verkställd, och erforderliga trummor 

voro lagda, hvarjämte makadamstenen utlagts, men den var 
ännu ej tillräckligt utplanerad eller påfylld med bindemedel. 
Föregående års anmärkningar rörande för smal vägbredd, ofull
ständig dikning och otillfredsställande stenskouing af vägbankeu 
längs Norrabysjön hade ännu ej föranledt rättelse. Vidare an
märktes, att vägbanan bör uträtas vid Rydet och vid sjöviken. 

Utgräfning af de s. k. Djupadalsbackarna å landsvägen 
mellan torpet Orbäckeii och Ekcberga kyrka i Ekebcrga socken 
och Uppvidinge härads väghållningsdistrikt. 

(0-3 7 km.) 

Innan afsyningsbevis kunde utfärdas, borde vägbanken fler
städes breddas, dikena längs vägen rensas och upptagas till 
föreskrifven sektion, handräckena omses samt slutligen gruset 
för vägbanans hårdgöring jämnare utplanteras. 

Omläggning och förbättring af vägen mellan häradsvägen 
vid Siggeboda och By ds järnvägsstation inom Kinnevalds hä
rads väghållningsdistrikt. 

(5-90 km.) 
Terrasseringen var i det närmaste verkställd. Erforderliga 

trummor utom tre voro lagda och den hvälfda stenbron byggd. 
Mot hittills utfördt arbete, som motsvarade 50 °/0 af det 

hela, anmärktes, att vägbanken borde justeras, vägdikena upp
tagas till föreskrifna dimensioner samt bättre aflopp beredas 
från trummor och mossdiken. 

Omläggning och förbättring af den del af allmänna vägen 
från Göteryds sockengräns öfver Trahcryd och Skaffa till 
Gunghult i Traheryds socken, som sträcker sig från änd
punkten i Göteryds socken öfver Göteryds sockengräns till 
och med bron öfver Lagan vid Skafta. 

(4-3 7 km.) 
Terrasseringen var i hufvudsak verkställd, ehuru ofullstän

digt och med defekt dikning m. m. Af tretton i förslaget upp
tagna trummor voro fyra lagda, ehuru dåligt och måste därför 
göras om. Bron öfver Lagan var färdig; mot densamma an
märktes, att å sidomurarna bakom vederlagslänkarna granit-

3 
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stenar måste inmuras, samt att stenglacisen framför västra 
vederlaget hade sjunkit och måste läggas om. 

Omläggning och förbättring af vägen frän Stralsund till 
länsgränsen vid Löneslätt. 

(2-3 3 km.) 
Terrasseringen var verkställd mellan Stralsund och Gärds-

hult. Tre trummor voro lagda. 
Hittills utfördt arbete uppskattades till omkring 45 % af 

det hela. 
Omläggning och förbättring af bygdevägen från Furuledet 

till Stralsund i Bergs och As a socknar: 
a) delen mellan Furuledet samt gränsen mellan Bergs 

och Asa socknar. 
(5-6 8 km.) 
Terrasseringen var, ehuru delvis ofullständigt, verkställd 

på en sträcka af sammanlagdt omkring 3 km. Något annat 
arbete hade icke utförts. 

b) delen mellan gränsen mellan Bergs och Asa socknar 
samt Stralsund. 

(4'6o km.) 
Renstakning var verkställd, och arbetet hade påbörjats 

närmast sockengränsen, där omkring 400 m. terrasserats och en 
trumma lagts. 

Omläggning och förbättring af bygdevägen från väglcorset 
vid Aneboda Icyrha till väglcorset vid Ugglehult i Aneboda 
soclcen. 

(3-4 2 km.) 
Renstakning var verkställd, men något egentligt arbete 

Var ännu icke påbörjadt. 

Kristianstads län. 

Omläggning af bygdevägen mellan Hufvaröd och Dege-
berga inom Hufvaröds och Dcgeberga socknar: 

a) delen mellan Bökestorpsvägen och Degeberga. 
(8-2 6 km.) 
Omkring 95 % af terrasseringsarbetet voro utförda. Alla 

trummor voro byggda, ehuru flera tarfvade förbättringar. Maka-
damkrossning och stenens utbredande pågingo samt uppskattades 
vara verkställdt till 35 %. 

b) delen mellan Hufvaröd och Bökestorpsvägen. 
(5'9 9 km.) 
Omkring halfva terrasseringsarbetet var verkställdt. Endast 

två trummor voro lagda. 
Omläggning och förbättring af bygdevägen från Båbockarp 

till vägporten vid Sätaröd inom Esphults och Västra Vrams 
socknar. 

(7-4 3 km.) 
Omläggning och förbättring af bygdevägen frän Lillehem 

till Tunnebro inom Magiehems och Degeberga socknar. 
(6-4 8 km.) 
Väglinierna voro renstakade, men intet annat arbete hade 

utförts, hvarför besiktning icke verkställts. 

Malmöhus län. 

Omläggning af landsvägen mellan liöstånga och Färing-
tofta inom Onsjö härads väghållningsdistrikt. 

(3-22 km.) 
Arbetena befunnos färdiga, hvadan afsyningsbevis utfärdats. 

Omläggning af vägen från Limhamn till Gessie: 
a) delen inom Hyllie, Bunkeflo och Västra Klagstorps 

socknar. 
(7-04 km.) 
Arbetet var i det närmaste färdigt. Det anmärktes, att 

dikena längs vägen behöfde genomgående rensas, att på en del 
ställen dikesslänterna måste justeras samt att in- och utlopp 
för trummorna borde upprensas. 

Resterande arbete ansågs kunna blifva färdigt före årets slut. 
b) delen inom Tygelsjö och Gessie socknar. 
(6-i2 km.) 
Arbetet var ej påbörjadt. 

Hallands län. 

Omläggning och förbättring af den mellan Knäreds socken
gräns och Eslared belägna delen af den s. k. Mästockavägen 
från Böheberg till hemmanet Eslared inom Höks härads väg
hållningsdistrikt. 

(4'3 3 km.) 
Terrasseringen var verkställd å så godt som hela sträckan. 

Alla erforderliga trummor utom en voro lagda. Makadamise-
ringen af körbanan var verkställd på en sträcka af 1,200 m. 
Mot det utförda arbetet, som beräknades utgöra ungefär 65 % 
af det hela, erinrades bland annat att en trumma vid sektion 
10/84o måste läggas om. 

Omläggning och förbättring af vägen vid Ullarps backar 
i Eftra soclcen inom Ar stads härads väghållningsdistrikt. 

(1-2 5 km.) 
Emot arbetet, som anmäldes färdigt till afsyning, anmärktes, 

dels att vägbauan ännu icke hunnit få nöjaktig fasthet, dels att 
sidodikena borde upprensas och aflopp upptagas från trummorna. 

Omläggning af vägen från Mared förbi Oskarsström till 
Arnilt. 

(3'7 s km.) 
Inspektion har ej ifrågakommit, enär sedan förra besikt

ningen intet arbete utförts. 
Anläggning af väg mellan Fröslida oeh Skallinge järn

vägsstation inom Halmstads och Tönnersjö särskilda väghåll
ningsdistrikt: 

a) delen mellan gränsen mellan Torups och Enslöfs sock
nar samt gränsen mellan Enslöfs och Breareds socknar. 

(7-2 3 km.) 
Arbetet hade så framskridit, att terrasseringen verkställts 

å en sträcka af omkring 5 km.- Af trummorna voro 15 st. 
lagda. Den föreslagna kulverten för Billebäcken hade utbytts 
mot en dubbeltrumma. För bron öfver Sennaån voro land
fästena färdigbyggda. 

Vid renstakningen hade den ändringen vidtagits, att väglinien 
mellan sektion 7/ooo o c u 10/20o förlagts 3- a 400 m. längre norrut. 

Det anmärkningsfritt utförda arbetet beräknades utgöra 
omkring 50 % af det hela. 

b) delen mellan gränsen mellan Enslöfs och Breareds 
socknar och Skallinge järnvägsstation. 

(4-9 9 km.) 
Renstakningen var verkställd, hvarvid den ändringen i 

fastställd plan vidtagits, att linien från sockengränsen vid sekt. 
10/72o till Orrabo vid sekt. 12/C80 förlagts ett par hundra meter 
längre västerut. 

Något egentligt arbete hade ännu icke utförts. 
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Omläggning och förbättring af allmänna vägen mellan 
Vastad och Berte samt anläggning af väg mellan Ilebergs 
lanvdktstuga och Eftra by inom Årstads härads väghållnings
distrikt. 

(4-6 3 km.) 
Emot arbetet, som var anmäldt färdigt till afsyniug, gjordes 

åtskilliga anmärkningar såväl mot vägbanans beskaffenhet som 
mot trummor, diken och sidoslänter. 

Västra distriktet. 

Göteborgs och Bohus län. 

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

(6'45 km.) 
Arbetet var färdigt. 
Anläggning af väg från Norra Bratterod till Utbg inom 

Inlands, Fräkne och Torpe härads väijhållningsäistrikt: 
a) delen Hafås—Torp. 
(4-20 km.). 
b) delen Torp—Örsjön jämte förbindelscväg mellan vägen 

Hafås—Torp och vägen Aröd—Vassbo. 
(4-19 km.) 
c) delen Örsjön—Utbg. 
(5-5i km.) 
Hela vägen var färdig. 
Omläggning af vägen från Kärna i Torsby socken till 

Dämmer i Ytterby socken inom Inlands södra härads väg
hållningsdistrikt. 

(6'2 6 km.) 
Vägen var färdigbyggd. För att kunna godkännas, måste 

dock en del dikesreusning samt pågrusning å några kortare 
sträckor vidtagas. 

Omläggning af allmäntia vägen mellan Svanesund i Långe-
landa socken och Strömsholm i Morlanda socken: 

delen mellan Otteslätt och Strömsholm. 
(4-7 8 km.) 
Arbetet var fullbordadt, och afsyningsbevis skalle utfärdas, 

så snart räkenskaperna granskats. 
Anläggning af väg från Bäckevik till Hörby inom Sotenäs 

härad: 
a) delen mellan km. 3/200 vid Långvik och km. 7/iooVl^ Backa. 
(3'9o km.) 
Vägarbetet befanns vara färdigt. 
b) delen mellan Bäckevik och km. 3/200 vid Långvik. 
(3-2o km.) 
Brytningsarbete pågick vid vägens ändpunkter och vid 

dess midt. 
Omläggning af den inom Inlands-Fräkne härad belägna 

delen af allmänna landsvägen mellan Uddevalla och Lissleröd. 
(3'4 3 km.) 
Vägen var färdigterrasserad och grusad, men kunde ej god

kännas, enär vägbanan å vissa sträckor behöfde förstärkas med 
groft, stenigt grus, diken borde rensas m. m. 

Omläggning af den mellan Norum och Assmunätorp be
lägna delen af väg mellan Kvillebäcken och Assmundtorp. 

(3-4 7 km.) 
Vägen hade renstakats, men arbetet var ännu ej påböijadt. 

Anläggning af vägar till Orrckläpps järnvägsstation. 
(1-4 4 km.) 

Vägarna kunde ännu icke godkännas, enär vägbanan delvis 
var för svag, vissa diken hade runnit igen m. in. 

Anläggning af väg från Tanums station till Möhällan. 
(O 7 6 km.) 
Anläggning af vägar till Kragenäs järnvägsstation. 
(0'4 5 km.) 
Väganläggning vid Ilabbaldshede järnvägsstation inom 

Kville socken. 
(0'4i km.) 
Anläggning af väg till Ilogstorps järnvägsstation. 
(0'9 9 km.) 
Samtliga dessa fyra vägar voro fullbordade. 
Anläggning af utfartsväg från Groheds järnvägsstation 

till landsvägen mellan Uddevalla och Ljungskile. 
(0-2i km.) 
Vägen var till största delen färdig. 
Anläggning af väg från Hufvcröd till Svcnshvgens järn

vägsstation i Inlands Nordre härad. 
(4-8 2 km.) 
Terrasseringsarbetet hade påbörjats å flera ställen. 
Omläggning af allmänna vägen från Lanc-Ityrs kyrka 

till hemmanet Jlöd i Lane-Byrs socken och Lane härad. 
(I-os km.) 
Vägarbetet hade påbörjats. Inspektion ansågs dock icke 

nödvändig. 
Omläggning och förbättring af den mellan Varekil och 

Södra Hjälmvik belägna delen af allmänna vägen från Tegneby 
till Varekil å Orust. 

(4-U8 km.) 

2,700 ni. hade terrasserats. Endast 5 st. trummor återstodo 
att lägga. Arbetet var väl utfördt. 

Älfsborgs län. 

Anläggning af den inom Marks härads väghållningsdistrikt 
belägna delen af väg mellan Holtsljunga och Oxabäcks kyrkor. 

(5-8 1 km.) 
Vägen var färdig. Så snart räkenskaperna granskats, skulle 

afsyningsbevis utfärdas. 
Anläggning af väg från Trollhättan i Väne härad till 

Sjuntorp i Flundre härad: 
a) delen Trollhättan—Hörlycke. 
(4-6 3 km.) 
Arbetet var fullbordadt. Afsyningsbevis skulle utfärdas, så 

snart räkenskaperna granskats. 
b) delen Hörlycke—Sjuntorp, 
(5-7 7 km.) 
Tillsammans hade 2,530 m. terrasserats, och samtliga trum

mor voro lagda. Mot arbetet gjordes ingen anmärkning. 
Anläggning af väg från Bosgården till Bjömlanda i 

Marks härad. 
(1-86 km.) 
Våglinjen var renstakad. 
Omläggning af vägen mellan Nårunga bro och Ljurs 

stom samt vid Spångakil inom Gäsene härads väghållnings
distrikt. 

(3-7 2 km.) 
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Arbetet var färdigt. Så suart räkenskaperna blifvit gran
skade, skulle afsyningsbevis utfärda?. 

Väganläggning från Ylen till Kättsjö gästgifvaregård i 
Mossebo och Nittorps socknar. 

(12-35 km.) 
Viigen var färdigterrasserad, ocb alla trummor voro lagda. 

Från Ylen räknadt hade vägbanan makadamiserats å en sträcka 
af 7,200 ni. Mot arbetet gjordes ingen anmärkning. 

Anläggning af ny väg och förbättring af gammal väg 
mellan Räflanäa och Skene järnvägsstationer, delen inom Ha
joms, Berghems och Örby soclcnar. 

(0-84 km.) 
Vägliuieu var renstakad. 
Omläggning och förbättring af den mellan Dals-Eds kyrka 

och Kniphaget belägna delen af allmänna vägen mellan Dals-
Eds och Nössemarks socknars kyrkor i Vedbo härad. 

(8-9i km.) 
Renstakning af vägen pågick. Något arbete var ännu ej 

• påbörjadt. 
Omläggning af den inom Ambjörnarps socken belägna 

delen af väg från Ambjörnarps kyrka till Agnabo hage inom 
Ambjörnarps och Mossebo socknar och Kinds härad. 

(9-03 km.) 
Renstakning af vägen var verkställd. 

Värmlands län. 

Omläggning af väg mellan gästgifvaregårdarna Malsjö 
och Norra Fjöle inom Grums och Gillbergs härader: 

a) delen inom Grums härad. 
(4-93 km.) 
Vägarbetet befanns vara fullbordadt. Afsyningsbevis skulle 

utfärdas, så snart räkenskaperna afslutats. 
b) delen inom Gillbergs härad. 
(19-4 6 km.) 
Å denna vägdel både brytning skett å en sträcka af 16,000 in. 

Arbetets utförande föranledde ingen väsentlig anmärkning. 
Omläggning och förbättring af allmänna landsvägen mellan 

Sc/fle järnvägsstation ock Ökne gästgifvaregård inom By, Kila 
och Gillberga socknar: 

a) delen inom By socken. 
(3-7 8 km.) 
Vägen befanns i det allra närmaste färdigbruten och maka-

damiserad. 
b) delen inom Kila socken. 
(L4-13 km.) 
Brytningsarbetet pågick ocb vägen var delvis grusad. Emot 

terrasseringen framställdes en del anmärkningar. 
c) delen inom Gillberga socken. 
(2-2 5 km.) 
Vägen hade renstakats, men något arbete var ej påbörjadt. 
Anläggning af den mellan Långviken och länsgränsen 

belägna delen af väg från Kopparbergs länsgräns vid Gran
bergets by till landsvägen Alfdalen—Stöllct invid Vämäsmon 
inom Älfdals Ofre tingslags väghållningsdistrikt. 

(8-0 3 km.) 
Terrasseringen hade utförts å nära halfva vägsträckningen. 

Det anmärktes, att en del slänter voro för branta, att diken 
gjorts för grunda m. m. Beträffande bron öfver flalgån före-
skrefvos förstärkningar å landfästenas vingmurar. 

Omläggning och förbättring af vägen mellan Frästbol och 
Ekebol inom Kils härads väghållningsdistrikt. 

(1-7 5 km.) 
Intet arbete både under året utförts i afvaktan på fast-

ställelse af begärd ändring i planen. 
Anläggning af väg från Norra Skoga i Eks härads socken 

till vägen Lysvik—Myra vid Åleby i Norra Båda socken och 
Älfdals härads nedre tingslags väghållningsdistrikt. 

(11-8 6 km.) 
Vägen hade anmälts färdig, men kunde ej godkännas på 

grund af vissa brister i terrasseringen. Sålunda var vägbredden 
å en sträcka otillräcklig och dikena flerstädes sönderskurna. I 
backen vid sekt. 8/600 hade jäslära uppträdt i vägbanan. 

Anläggning af tillfartsväg till Ulfsby järnvägsstation ifrån 
allmänna landsvägen mellan Karlstad och Molkom inom Väsc 
härads väghållningsdistrikt. 

(0'6 3 km.) 
Arbetet var färdigt, och afsyningsbevis har utfärdats. 
Fortsättning af vägomläggning vid Skarpeds kvarn från 

sektion 8/a25 öfver llostgropsbackama med Tremansbacken samt 
omläggning af väg med bro vid Stöpafors i Sunne socken. 

(1-19 km.) 
Omläggning och förbättring af dels Sillegårdsbackarna, 

dels backarna vid Skarpeds kvarn, dels vägen mellan Berga 
och Skarpeds skolhus samt Bostgropsbackarna, dels backarna 
vid Ulfsby och Stöpafors inom Västra Emterviks och Sunne 
socknar, delarna Berga—Skarped samt Ulfsby—Stöpafors. 

(13-25 km.) 
Arbetena vid båda dessa företag voro fullbordade. Så suart 

räkenskaperna granskats, skulle afsyningsbevis utfärdas. 
Omläggning och förbättring af allmänna landsvägen mellaa 

Skillingsfors och Jösse härads gräns vid Asktjärnet inom 
Skillingsmarks och Järnskogs socknar samt Nordmarks härads 
väghållningsdistrikt: 

a) delen inom Järnskogs socken. 
(1-89 km.) 
Vägen var fullbordad. 
b) delen inom Skillingsmarks socken. 
(5-4i km.) 
Ungefär halfva terrasseriugsarbetet var utfördt. Det an

märktes, att en del bankar begränsats med stödmur af otjän
lig sten. 

Omläggning af en backe vid Vålberg inom Grums härads 
väghållningsdistrikt å allmänna landsvägen från Karlstad till 
Näs härad. 

(0'3 3 km.) 
Terrasseringen var utförd till tre fjärdedelar. Mot arbetet 

var ingenting att anmärka. 

Anläggning af den mellan Sidvik och Tomta belägna delen 
af väg från Sidvik till Nordmarks härads gräns vid Vårdalen 
inom Elga socken af Jösse härad. 

(8'88 km.) 
Terrasseringsarbete pågick å en sträcka af 1 km. vid Sulvik. 

Anläggning af nedfartsvägar norr om Skassås färjställe 
från allmänna landsvägarna å ömse sidor om Byälfven till 
vintervägen öfver samma vattendrag inom Stafsnäs socken och 
Gillbergs härad. 

(0-73 km.) 
Vägarna voro reustakade, men något arbete hade ej påbörjats. 
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Östra distriktet. 

Östergötlands län. 

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.) 
Arbetet var färdigt, hvarför afsyningsbevis skulle utfärdas. 
Omläggning och förbättring af den del af allmänna vägen 

mellan Bergs gästgifvaregård och Hällestads järnvägsstation, 
som sträcker sig frän bron öfver Göta kanal vid Berg till 
Hällestads sockengräns inom Gullbergs härads väghållnings-
distrikt. 

(12-4 2 km.) 

Arbetet var anmäldt färdigt, men afsyningsbevis kunde ej 
meddelas, enär anmärkningar förekommo mot arbetets utförande, 
såsom att diken och slänter ej hade föreskrifna mått och lut
ningsförhållanden, att stolpar för handräckena ej voro ordent
ligt fästa, att grtisiiingen ej var tillfredsställande å en längre 
sträcka af vägen m. ni. 

Anläggning af väg från Erikstad förbi Svinstads kyrka 
till likenäs inom Bankekinds härads väghållningsdistrikt: 

a) delen inom Svinstads socken. 
(4-8i km.) 
Hela vägsträckan var terrasserad, men ej grusad. Sido

kanterna behöfde förbättras och ett par trummor omläggas. 
b) återstående delen. 
(2-7i km.) 
Arbetet var anmäldt till afsyning, men kunde ej godkännas, 

enär grusningsarbetet tarfvade komplettering. 
Anläggning af. väg från hamnvägen vid Hofby brygga till 

llåsö sund jämte svängbro öfver sundet inom Kinda härads 
norra och södra väghållningsdistrikt. 

a) delen mellan Hofby och sektion 2/130. 
( 2 i 3 km.) 
b) den del, som utgöres af banken öfver liåsö sund. 
(O-i; km.) 
Arbetet var färdigt och ansågs kunna godkännas. 
Förbättring af den s. k. Bankebergsvägen eller landsvägen 

från Linköpings stads ägogräns till Ityds allé. 
(1-53 km.) 
Arbetet var färdigt, och afsyningsbevis har utfärdats. 
Omläggning af vägen från Närstad till liamshult samt 

den i Atvids socken och Bankekinds härad belägna delen af 
vägen mellan Närstad och Sjövalla. 

(3-i9 km.) 
Arbetet var färdigt, och afsyningsbevis skulle utfärdas, så 

snart räkenskaperna granskats. 
Omläggning och förbättring af vägen från Haddcstad till 

Skrädesberg och af norra vägen till Ödeshögs järnvägsstation. 
(8-94 km.) 
Backarna vid Odeshögs station, Backasaud, A by, Väster

gård, Järnstad, Munketorp och Färgestad voro terrasserade och 
makadam utkörd till alla utom den sistnämnda. Till vägen 
Orrnäsbro—Karlsfors vägskäl var makadam utkörd och delvis 
utbredd. Å vägen Skrädesberg—Orrnäsbro var terrasseringen 
färdig å en sträcka af omkring 300 ni. Arbetet pågick med 
vägens tarrassering å mossarna, 

Anläggning af väg från Itamshults mejeri till Korpklefs 
järnvägsstation. 

(2-3 3 km.) 
Vägen var terrasserad till omkring -,3 af hela längden, och 

två trummor voro lagda. Sten till brobyggnaden var framkörd. 
Omläggning och förbättring af vägen mellan Lambohof 

och Slaka kyrka. 
(0'8G kin.) 
Arbetet var ej påbörjadt. 
Omläggning af vägen från Stämma till Västra llargs 

kyrka. 
(4-7 0 km.) 

Vägen var terrasserad till nära hela sin längd och delvis 
grusad en gång. De flesta trummor voro lagda. Omkring 
70 % af hela arbetet kunde anses utförda. 

Omläggning af vägen från Hcjla backe genom Höks socken 
titl Trehörna sockengräns vid Stockabäck i Lysings härad. 

(12'6- km.) 
Emedan nänmvärdt arbete ej utförts, har inspektion icke 

företagits. 
Anläggning af utfartsvägar från Klinga och Lillie järn

vägsstationer å Kimstad—Norrköpings järnväg inom Mcm-
mings härad. 

(2-09 km.) 
Arbetet med vägarnas terrassering pågick ocli var färdigt 

till omkring 60 %. Två trummor voro lagda. 
Omläggning och förbättring af allmänna landsvägen mel

lan Finspång och Lotorp vid Butbro sågverk och Lotorps 
bruk inom llisingc socken. 

(t-7 2 km.) 
Terra^seringen å delen vid Butbro var i det närmaste fär

dig, och trummorna å denna sträcka voro lagda. Pålningen för 
ena landfästet till bron vid Butbro var utförd och stenarbetet 
färdigt till hälften. A andra landfästet var pålningen börjad. 

Omkring 1fi af arbetet var utfördt. 

Jönköpings län. 

Omläggning af bygdevägen mellan Burseryds prästgård i 
Burscryds socken af Västbo härad och Alfsborgs läns gräns 
vid hemmanet Bäck i Håckviks socken. 

(8-39 km.) 
Obetydligt arbete hade utförts för afhjälpande af de vid 

fjolårets inspektion anmärkta bristerna. Arbetet bedrefs lång
samt och på ett otillfredsställande sätt. 

Anläggning af väg från lig ds by i Järsnäs socken till 
Bälaryästorp i Bälaryds socken inom Norra Vedbo och Tveta 
häraders särskilda väghållningsdistrikt. 

(13-4-, km.) 
Vägen var nära färdig. Minst 90 % af arbetet voro utförda. 
Anläggning af den inom Tveta härad belägna delen af all

män väg från hemmanet Bäck i Bondstorps socken till Måns-
arps järnvägsstation inom Mo, Östbo och Tveta häraders väg
hållningsdistrikt. 

(5'2i km.) 
Vägen ansågs ej kunna godkännas, enär bredden å flera 

ställen var otillräcklig, handräcke tarfvades å ytterligare några 
ställen, en del haudräckesstolpar voro otillräckligt fastsatta i 
marken samt två trummor voro för korta. 
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Omläggning och förbättring af vissa hackar inom Hessleby 
socken i Södra Vedbo härads väghållningsdistrikt: 

a) de å vägen Marianneland—Ingatorp belägna backarna. 
(4-n km.) 
Arbetet var färdigt med undantag af en del putsnings- och 

grusniugsarbeten vid och närmast kring Högebro. Nämnda bro 
var färdig med undantag af målning af räcket. 

b) å vägarna Mariannelund—Kräkshult, Mariannelund— 
Kurlstorp, Mariannelund—Dals skjutsstation samt Marianne-
lund—Vimmcrby liggande backar. 

(4-60 km.) 
Af backarna å vägen Marianneluud—Karlstorp voro Ljuug-

bybackarna och Långängsliden påbörjade, men Gullgärdabacken 
ej under arbete. Likaså var arbetet å vägen Mariannelund— 
Kräkshult nyss påbörjadt. Arbetet å backarna å vägen Mari
annelund—Dals skjutsstation var däremot så långt framskridet, 
att terrasseringeu af Dömshultsbackarna och Smedjebrobacken var 
nära färdig. En del sten till broarna var framkörd. Arbetet 
med backarna å vägen Mariannelund—Vimmerby var nyss på
börjadt. 

Omläggning och förbättring af vägen mellan torpet Stugan 
och Aggarps haye i Kulltorps socken. 

(2-7 7 km.) 
Omkring 90 % af sträckan voro terrasserade och trum

morna med några undantag lagda. Det utförda arbetet upp
skattades till omkring -'., af det hela. 

Anläggning af väg frun Kronobergs läns gräns vid Yx-
kullsund öfver Nyagärde, Slättebrohult, Köphult, Skärbäcks-
hult och Källaretorj) till Hörda järnvägsstation inom llyda-
holms socken. 

(8'4 6 km.) 
Emedan intet arbete af någon betydenhet utförts, har in

spektion ej företagits. 
Anläggning af ny väg frun hemmanet Lid till Gnosjö 

järnvägsstation samt omläggning af allmänna vägen från 
vägporten vid Lid till Töllstorps vägskäl vid Gårö vägbro i 
Gnosjö socken. 

(5-o5 km.) 
Arbetet var ej påbörjadt, hvarför inspektion icke företagits. 
Omläggning af bygdevägen mellan Burseryds och VM-

stads kyrkor i Västbo härad. 
(11·04 km.) 
Arbetet var ej heller här påbörjadt, och någon inspektion 

företogs ej. 

Kalmar län. 

Anläggning af ny väg från allmänna vägen mellan Högby 
och Horns kungsladugård till hamnplatsen Alfvidsjöbodar 
inom Åkerbo härads väghållningsdistrikt på Öland. 

(2-i G km.) 
Arbetet var färdigt, hvarför afsyningsbevis skulle utfärdas, 

så snart räkenskaperna granskats. 
Omläggning och förbättring af Vänsjövägen i Södra Möre 

härads väghållningsdistrikt. 
(7-6 2 km.) 
Arbetet var färdigt. Afsyningsbevis skulle utfärdas, så 

snart räkenskaperna granskats. 
Omläggning och förbättring af Lybäcksholmsvägen i Södra 

Möre härads väghållningsdistrikt. 
(9\3 4 km.) 

Inspektion har ej företagits, enär vederbörande afsagt sig 
statsbidraget. 

Omläggning och förbättring af Kimremålavägen i Södra 
Möre härads väghållningsdistrikt. 

(3-49 km.) 
Vägen var terrasserad till omkring halfva sin längd. De 

mindre trummorna voro byggda och sten framkörd till de större. 
Grus var framkördt och upplagdt utefter vägen. 

Omläggning och förbättring af Karlslundavägen i Södra 
Möre härad. 

(1-2 8 km.) 
Arbetet var färdigt, hvarför afsyningsbevis skulle utfärdas, 

sedan räkenskaperna granskats. 
Väganläggning mellan Fagerdal och Öndhult i Dalhems 

socken. 
(0-G o km.) 
3/4 af terrasseringeu hade utförts. Halfva arbetet var full-

bordadt. 
Omläggning och förbättring af den s. k. Tyllingcvägen 

från Linköpingsvägen vid Larum genom Dalhems socken 
förbi Tyllinge till Östergötlands läns gräns i Norra Tjusts 
härad. 

(10-45 km.) 
Arbetet var nyligen påbörjadt, hvarför inspektion ej före

tagits. 

Skaraborgs län. 

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

(12-33 km.) 
Arbetet låg nere i väntan på statsunderstöd till mera tids

enlig bro öfver Halleruds sund än deu i planen upptagna. 
Omläggning af vägen från Ljunghem öfver Styrshult till 

FrÖjereds sockengräns med de därå befintliga broarna öfver 
ån Ösan inom Gudhems härads väghållningsdistrikt. 

(2-5i km.) 
Arbetet var färdigt. Afsyningsbevis har utfärdats. 
Omläggning och förbättring af väg frän Sved till Kvarna

kulla inom Slättängs tingslags väghållningsdistrikt: 
a) delen mellan Sved och Gagneberg. 
(4-5 5 km.) 
Denna vägdel har afsynats och föreslagits till godkännande. 
b) delen mellan Gagneberg och Kvarnakulla. 
(5'7o km.) 
Terrasseringen var i det närmaste färdig och trummorna 

voro med få undantag lagda. Hårdgöring med lera och grus 
pågick, äfvensom uppsättande af handräcken. Af arbetet voro 
75 % utförda. 

Tillfartsvägen till den s. k. Björnabron öfver Lidan å 
allmänna landsvägen mellan Onsjö och Algutstorps gästgifvare-
gårdar. 

(0-8 8 km.) 
Arbetet hade ej påbörjats, enär tillstånd till ändring i 

plan inväntades. 
Omläggning och förbättring af vägarna mellan Tidaholm 

och Baltack inom Dimbo tingslags väghållningsdistrikt. 
(2-i9 km.) 
Emedan arbetet ej påbörjats, har besiktning icke ägt rum. 
Omläggning och förbättring af vägen från Svartekulla 
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Ull Fröjercäs skolhus i Fröjereds socken inom Dimbo tingslags 
väghållningsdistrikt. 

(4 '0 2 km. ) 

Arbetet var färdigt och ansågs kunna godkännas. 
Omläggning af väg frän Foghim till Nosscbro järnvägs

station. 
(8-6 7 km.) 
Hela vägen var terrasserad och grusad en gång. Arbetet 

med tre stycken trummor och en bro var ännu ej påbörjadt. 
Omläggning och förbättring af vägen frän allmänna lands

vägen mellan Hofva och Finnerödja vid hemmanet Berget till 
Gårdsjö järnvägsstation. 

(4-5 7 km.) 
Terrasseringsarbetena pågingo och voro färdiga till ungefär 

70 % af hela våglängden; 9 st. trummor voro lagda och sten 
var framkörd till öfriga trummor. 

Förbättring af vägen vid Bylanda och Karte broar samt 
vid Elings Stommen, Frostagården och Bränneliderna. 

(l-8 7 km.) 
Yid Rylanda hade större delen af terrasseringen utförts 

och trumman till hälften fullbordats. 
Det utförda arbetet motsvarade omkring 15 % af det hela. 
Förbättring af den å allmänna vägen mellan Varola och 

Borgunda befintliga s. k. Snippaliden inom Hagelbergs socken 
och Kåkinds härad. 

(0-3 8 km.) 
Arbetet hade ej påbörjats. På grund af vilseledande upp

gift hade inspektion likväl företagits. 
Omläggning och förbättring af vägen från Algarås Bor

gården öfver Pjungserud till Hallernds sund vid sjön Unden 
i Älgarås socken. 

(10'oo km.) 
Sänkning af backar å allmänna vägarna inom Laskc 

härad. 
(5oo km.) 
Omläggning och förbättring af Hagaliden i Skörstorps 

socken och Dimbo tingslags väghållningsdistrikt. 
(0.5 5 km.) 
Omläggning och förbättring af Finnlmllen, Grönliden och 

Gidlhallcliden inom Kjelfvcneds och Näs socknar samt Slätt
ängs tingslag. 

(2-os km.) 
Anläggning af infartsvägar från allmänna landsvägen 

genom Essunga socken till Nosscbro, Essunga och Tumlcbergs 
järnvägsstationer i Barne härads väghållningsdistrikt. 

(l'C4 km.) 
Emedan å intet af dessa fem företag det egentliga arbetet 

påbörjats, har inspektion ej företagits. 

Mellersta distriktet. 

Stockholms län. 

Förbättring af vissa vägar inom Färcntuna härad. 
(4'9 o km.) 
Arbetet var fullbordadt, och afsyningsbevis skulle utfärdas. 
Anläggning af väg mellan Oxhalsö och Sikmarö ä Bli dö 

inom Frötuna och Länna skeppslags väghållningsdistrikt. 
(7'4 2 km.) 

Någon inspektion förekom ej, då afsyningsbevis redan 
aflåtits. 

Anläggning af bygdeväg mellan Harg och Huknäs i Vätö 
sockens väghållningsdistrikt. 

(4'.T o km.) 
Arbetet var fullbordadt, och bevis därom skulle meddelas. 
Anläggning af väg från allmänna vägen vid Älby i 

Fresta socken till allmänna vägen vid Edsberg i Sollentuna 
socken: 

a) delen inom Stockholms läns västra fögderi. 
(2-0 2 k m . ) 

b) delen inom Sollentuna härad. 
(2-6 3 km.) 
Då vägbanan ej blifvit gjord tillräckligt fast, då stenar 

förekommo i dikesbottnarna och dessa hade otillräcklig lutning 
samt då vingar saknades å den i företaget ingående brons land
fästen, kunde vägen ej till godkännande förordas. 

Anläggning af väg mellan Dragsviken och Marums hamn
plats inom Vätö socken. 

(3'oo km.) 
Vägen var färdigterrasserad så när som på ett par mindre 

vägstycken om sannnanlagdt 550 m. De flesta trummor voro 
lagda utan anmärkning. 

Vevkställdt arbete uppskattades till G5 %. 
Omläggning af allmänna vägen mellan Igelsta och Grö-

dinge sockengräns vid Löfstalund i Östcrtclge socken. 
(5-7 n km.) 
Anläggning af allmän väg från Nämäö kyrka till Bunk-

viks ångbåtsbrygga d Nämdö. 
(1'90 km.) 
Inspektion å dessa båda arbeten har ej företagits. 

Uppsala län. 

Omläggning och förbättring af Norrkullabacken i Mor-
karla socken, Stcnsundabacken i Ekcby socken, Spännarbackcn, 
Hammarbacken på Fresta ägor och Frubacken i Alunda socken, 
Bakframbacken och Brobacken på Lydinge ägor i Stafby socken 
samt Hammarbacken på Öster Edingc ägor i Tuna socken och 
Olands härads väghållningsdistrikt. 

(2'CG km.) 
Mot arbetet, som skulle varit färdigt, gjordes följande an

märkningar: 
Norrkullabacken: Enär dikessprängningen var ofullständig, 

höllo dikena ej den fastställda profilen. Afloppet från trumman 
vid Knaby var otillfredsställande. 

Stensundabacken: Dess södra ända var ej sänkt i över
ensstämmelse med det fastställda förslaget. 

Brobacken: Lutningen var för stor; den uppgick till om
kring 62 o/00. 

Vägförbättring och broombyggnad vid Yarpsund inom 
Öfvergrans och Häggeby socknar. 

(0'7 8 km.) 
Arbetet var fullbordadt, och bevis därom har meddelats. 

Södermanlands län. 

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

(1-34 km.) 
Arbetet var färdigt, och bevis därom har meddelats. 
Anläggning af ny väg mellan MörJcön och fastlandet med 

bro öfver Karsholmssundet i Hölebo härads väghållnings-
distrikt. 

(2g2 km.) 
Vägen var färdig så när som på korta sträckor af ban

karna närmast den ännu ej påbörjade bron öfver Karsholms
sundet. Vingmurarna till de två största trummorna voro ej 
grundlagda på frostfritt djup. Grusningen å Mörkösidan när
mast sjön var utförd af pinnmo. 

Omläggning och förbättring af St rån g sjöväg en från Käll-
stngan till Strångsjö järnvägsstation i Östra Vingåkers och 
Stora Halms socknar. 

(2-8 0 km.) 
Terrasseringsarbetena voro i full gång och färdiga till 

hälften. Flerstädes förekonnno för branta slänter och för 
knappa skäruingsdiken. 

Anläggning af väg från Bjömlunda järnvägsstation till 
Vippala inom Bjömlunda socken och Daga härads väghåll
ning sdi strikt. 

' (6-7 3 km.) 
Å sträckan Björnlunda—Vippala var vägen färdigterras-

serad på en sammanlagd längd af omkring 5,000 m. samt en 
del trummor lagda. 

Å sträckan Björnlunda—Klaraberg var vägen i det när
maste färdigterrasserad. 

Hittills verkställdt arbete uppskattades till omkring 50 %. 
Anläggning af biväg från hemmanet Karlsta vid vägen 

mellan Björnlunda järnvägsstation och Vippala till Mälby 
kvarn i Björnlunda socken och Daga härads väghållnings
distrikt. 

(2-0 5 km.) 
Vägen var i det närmaste färdigterrasserad. 
Utfördt arbete uppskattades till 05 %. 
Omläggning af den s. k. Spetcbyvägen från den till Valla 

järnvägsstation ledande landsvägen vid Knut st a till Speteby 
soldattorp i Lerbo socken och Oppunda härad. 

(2'80 km.) 
Omläggning och förbättring af allmänna landsvägen mel

lan Löta och Stensjö gästgifvaregårdar i Bettna och Stora 
Malms socknar och Oppunda härad. 

(5· IO km.) 
A dessa båda arbeten hade inspektion ej företagits. 

Örebro län. 

Omläggning och förbättring af vägen mellan Ammeberg 
och Hammars glasbruk i Sundbo härads väghållningsdistrikt. 

(6-44 km.) 
. Arbetet var färdigt, och afsyningsbevis skulle lämnas, så 

snart profil hunnit upprättas öfver, huru vägen utförts. 
Omläggning af landsvägen mellan Degerfors och Karlskoga 

inom Karlskoga sockens väghållningsdistrikt. 
(7-33 km.) 
Arbetet var färdigt, och afsvningsbevis skulle lämnas. 

Anläggning af grenväg från vägen Degerfors—Karlskoga 
till Skogskärr inom Karlskoga socken. 

(0.82 km.) 
Arbetet var färdigt, och afsvningsbevis skulle lämnas. 
V äg förbättringar inom Kumla, Hallsbergs och Lerbäcks 

socknar. 
(1-2 7 km.) 
Samtliga vägförbättringarna, 9 st., voro färdiga, delvis gru

sade samt upplåtna för trafik utom beträffande ombyggnaden 
vid Ladäng, där arbetet ännu ej påbörjats. Fiskekvarnsbron 
var byggd, men saknade räcken. Romabacken måste justeras, 
enär lutningen var något för brant. Handräcken saknades här 
och livar beträffande broarna. 

Verkställdt arbete uppskattades till 58 %. 
Anläggning af väg från Finnåker till Västmanlands läns 

gräns i Fellingsbro härad. 
(3-io km.) 
Vägen var i det närmaste färdigterrasserad samt ena bron 

fullbordad utan anmärkning. 
Verkställdt arbete utgjorde 50 %. 

Västmanlands län. 

Anläggning af den inom Enåkcrs socken belägna delen 
af väg från Enåkers by till Lisselbo inom Simtuna och Ofver-
Tjurbo häraders särskilda väghållningsdistrikt: 

(416 c km.) 
Arbetet har under året godkänts. 
Omläggning och förbättring af den mellan Gåddarbo och 

Botebo belägna delen af väg från Botebo vid Dalälfven till 
Skräddarbo backe i Möklinta socken. 

(7-2 0 km.) 
Då tillräckligt med bindjord och griu ej var utfördt å en 

del mossträckor och då vägbanan ej erhållit nödig fasthet, 
kunde vägen ej förordas till godkännande. Äfven fordrades 
bortsprängning af några stenar i sidodikena. 

Vägarbeten inom Åkerbo härad. 
(10-12 km.) 
a) Bygdeväg frän Häggkroken Ull Jäders bruks järn

vägsstation. 
Terrasseringeu var färdig. Tre stycken trummor lågo för 

djupt, så att de komma att igenslammas, beroende därpå att 
afloppen voro för grunda. 

b) Omläggning af bygdevägen vid Täby by. 
Trummläggning och terrasseriug voro utförda, hvarjämte en 

del slagen sten var upplagd för vägbanan. Det anmärktes, att 
föreningen med den gamla vägen hade utförts under för skarp 
vinkel. 

c) Bygdeväg mellan Österby och Korsgärden. 
Äfven här voro trumlägguings- och terrasseringsarbetena 

i det närmaste afslutade. 
d) Väganläggning Eriksberg—Fröäng. 
Enär endast obetydlig terrassering här var utförd, inspek

terades ej denna vägsträcka. 
e) Vägomläggning vid Orrtorp och Karstena. 
Vägen var i det närmaste terrasserad. En del trummor 

voro för korta och hade för små vingmurar. 
f) Omläggning af landsvägen vid Granhammar och 

Kungsör. 
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Arbetena voro ej påbörjade, men en ny renstakning hade 
gjorts. 

g) Omläggning och förbättring af vägen Korset—Böfors— 
Fellin gsbrovägen. 

Terrasseringen var färdig till omkring 70 %. Bron vid 
llöfors öfver Arbogaån var nu ytterligare förfallen. 

Omläggning af väg mellan Norbergs by och Högfors vid 
Mauritzbacke samt anläggning och förbättring af Aspbennings-
och Kafvélbrobackarna. 

(1-44 km.) 
Samtliga tre backar voro färdiga och utförda i nära över

ensstämmelse med planen. Endast obetydligt arbete å räckena 
återstod, efter hvars fullbordande afsyningsbevis skulle meddelas. 

Omläggning af den s. k. Vingsleörsvägen frun Söderman
lands läns gräns till bygdevägen från Båby-Bekarnc till 
Öster-Tibble järnvägsstation i Åkerbo härad. 

(le.i km.) 
Vägen var trummlagd och till omkring 80 % af längden 

terrasserad. Det anmärktes, att första kurvan från norr räk-
nadt var för skarp. 

Omläggning af bygdevägen mellan llansta järnvägsstation 
i Kumla socken och Albo i Sevalla socken. 

(2'20 km.) 
Anläggning af bygdeväg mellan Aby skolhus och ölsta 

by inom Sala och Norrby socknar. 
(3-4 8 km.) 
Enär intet arbete var påbörjadt vid dessa tvenne företag, 

har besiktning icke ägt rum. 

Nedre norra distriktet. 

Kopparbergs län. 

Anläggning af väg från Tyngsjö kapell öfver Sågens 
järnvägsstation till Klackbodarna: 

a) delen mellan Sågen och Lakatjämbäcken. 
(8'9 6 km.) 
b) delen mellan Lakatjämbäcken och gränsen mot Ma

lungs socken. 
(8-20 km.) 
c) delen inom Malungs socken. 
(6-40 km.) 
Mot underhållet af dessa vägdelar fanns vid besiktningen 

ingen egentlig anmärkning. De för afsyniugsbevisens utfär
dande erforderliga räkenskaperna hade ännu ej kunnat af-
lämnas. 

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

a) delen mellan Valla by och Kinnvallsjösätra rå. 
(18-50 km.) 
Vägdelen var väl underhållen. 
b) delen mellan Börbäcksnäs bys område och riksgränsen 

mot Norge vid Flermon. 
(9-17 km.) 
Vägarbetet var fullständigt utfördt till hela sin längd, och 

anledning till anmärkning förekom ej. 
Anläggning af den inom Kopparbergs län belägna delen 

af landsväg från Grönlands by förbi Lisskogsåsen och Gran-
Väg- och Vattenlyggnadsstyrelsens berättelse för år 190,9. 

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

a) delen mellan Grönlands by och Västra Tranuskölcn. 
(10-G5 km.) 
Vägen var numera färdig. Afsyningsbevis skulle utfär

das, så snart räkenskaperna granskats. 
b) delen mellan Sjörisån och Lisskogsåsen. 
(6-26 km.) 
Något mer än 4,000 m. voro fullständigt terrasserade. Un

gefär s/4 af hela antalet trummor voro lagda. Sten till land
fästena för bron öfver Sjörisån var kilad och framförd. Allt 
arbete befanns vai-a synnerligen omsorgsfullt och ordentligt 
utfördt. 

c) delen mellan Lisskogsåsen och länsgränsen mot Värm
land. 

(4-2 7 km.) 
Renstakuiugen var utförd, men därutöfver endast obetyd

ligt terrasseringsarbete. 

Omläggning och förbättring af vägen mellan Mora nya 
komministergård och Utmcland inom Mora tingslags väghåll
ningsdistrikt. 

(l-oo km.) 
Af de vid 1907 års inspektion såsom villkor för förord 

till godkännande föreskrifua åtgärder till vinnande af stadgad 
fri bredd af farbana, resterade ännu en del. 

Vägen befanns fortfarande i mycket godt stånd. 

Anläggning af väg från Nittkvarns järnvägsstation till 
allmänna landsvägen Grangärde kyrkoby—Sä finas i närheten 
af Lungvasslabron inom Grangärde tingslags väghållnings
distrikt : 

a) delen mellan Nittkvam och JJringsjöberget. 
(12-64 km.) 
b) delen mellan BringSjöberget och Långvasslabron. 
(8.4o km.) 
Arbetet befanns å båda dessa vägdelar vara fullständigt 

utfördt, hvadan afsyningsbevis skulle utfärdas, så snart räken
skaperna granskats. 

Anläggning af väg mellan Särna kyrkoby i Särna socken 
och allmänna landsvägen vid Fulunäs i Transtrands socken: 

a) delen mellan Särna kyrkoby och Sörberget inom Särna 
och Idre socknars väghållningsdistrikt. 

(5-7o km.) 
Arbetet var färdigt, och afsyningsbevis skulle utfärdas, så 

snart räkenskaperna granskats. 
b) delen mellan allmänna landsvägen vid Fulunäs och 

Treforsbäcken inom Transtrands socken och Malungs väg
hållningsdistrikt. 

(5-03 km.) 
Vägen var terrasserad till hela sin längd med undantag af 

omkring 500 ra. Grusniug var verkställd å tillsammans 2,500 
m., och erforderliga handräcken voro uppsatta. 

c) delen mellan gränsen mot Sörberget och Transtrands 
sockengräns inom Särna och Idre socknars väghållnings
distrikt. 

(17-44 km.) 
Vägarbetet å denna del var nu fullständigt fullbordadt. 

Afsyningsbevis skulle utfärdas, så snart räkenskaperna granskats. 
d) delen mellan Treforsbäcken och Särna sockengräns. 
(19-19 km.) 

4 
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Vägen var terrasserad till större delen af sin längd. En
dast å omkring 1,800 meter var terrasseriugen ej utförd. Grus-
ning var verkställd å tillsammans 3,200^ meter; af handräckena 
var ungefär en fjärdedel uppsatt. — A bron öfver Hästtjur u-
biickeu var södra landfästet uppfördt till full höjd och norra 
till högvattenståndet. — Bron öfver Öjån var fullt färdig. 

Det anmärktes att de mindre trummorna voro skäligen 
dåligt utförda, livadan en del af dem tarfvade ombyggnad. 

Tillfartsvägar till bro öfver Dalälfven vid Södernäs färj-
ställe i By socken. 

(0'4 9 km.) 
Arbetsföretaget befanns nu fullbordadt. Afsyningsbevis 

kan emellertid ej utfärdas, förr än en i insidan af den skarpa 
kurvan vid södra tillfarten befintlig slaggtegelstödmur väsent
ligt allägsnats från vägen. 

Tillfartsvägar till bro öfver Östbornsån samt omläggning 
närmast denna bro af vägen mellan Ho sjö kapell och Östborns-
bron. o 

(0-9i km.) 
Företaget befanns fullbordadt, och afsyningsbevis skulle 

utfärdas, så snart räkenskaperna granskats. 
Omläggning af den mellan km. 1/510 från Filgatan och 

Lerdal belägna delen af landsvägen frän Filgatan vid Bätt-
viks prästgård till och med bron öfver En ån i Lerdal inom 
llättvilis socken. 

(0-24 km.) 
Arbetet hade ännu ej påbörjats. 
Anläggning af väg från vägen mellan Björnberg och 

Grängesberg i närheten af Grängesbergs station till Klens-
hyttans bruk inom Ludvika socken. 

(5'12 km.) 
Vägen var färdigterrasserad till en längdj "af 3,500 ni. 

Samtliga trummor voro lagda. Den s. k. Hyttbron var full
ständigt uppförd med undantag af glacismurarna. 

Anläggning och förbättring af den inom Ludvika socken 
belägna delen af väg frän Stora Snöån genom byarna Skäret, 
Stora Dalkarlbo och Ostanbo till allmänna landsvägen, som 
leder till Ludvika och Norrbärke socknar. 

(3-44 km.) 
Vägen var till hela sin längd i det närmaste fullständigt 

terrasserad, och samtliga trummor voro lagda. 

Gäfleborgs län. 

Anläggning af väg mellan Ilofors järnvägsstation och 
Valu—Gä/le landsvägen vid Torsåkers kyrka. 

(14-9 G km.) 
Väganläggningeu var i afvaktan på anbefalld revision af 

arbetsplanen ännu icke påbörjad. 
Anläggning af väg från Sanna i Ilelsingtuna socken förbi 

byarna Östanbäck, Fiskeby, Tolsta, Smälsk och Nordenholm 
samt därifrån fram till Arnövägen i närheten af Bogsta kyrka 
inom Forssa tingslags väghållningsdistrikt: 

a,) delen mellan sektion 5/550 och 7/490. 
(l-94 km.) 
Vägbanan tedde sig numera i allmänhet i ett ganska oju-

steradt skick. Jämväl bankslänterua tarfvade reparation. Bar-
rierslanor voro iiunu ej uppsatta. Räckesstolparna befuunos 
här och hvar redan kullfallna. Trummornas till- och aHopp 

behöfde upprensas. Den vid föregående inspektion gjorda er
inran mot för ringa vägbredd, hade ännu ej föranledt rättelse. 

b) delen mellan Sanna och km. 5/550. 
(5-r> 5 km.) 
Arbetet gaf i tillämpliga delar anledning till enahanda 

anmärkningar, som de hvilka vid förestående vägdel angifvits. 
De större diken, hvilka utgöra till- och aflopp för trum

morna vid kin. 2/300 och 3/500 hade numera så afsevärdt för
djupats, att handräcken behöfdes vid vägens passage öfver 
trummorna. 

Omläggning af landsvägen från Mohed genom Mo och 
Begnsjö socknar till Akre inom Södra Hälsinglands Östra 
tingslags väghållningsdistrikt. 

(6\3 2 km.) 
Det stora schaktet i närheten af Regnsjö kyrka var fär

digt till trefjärdedelar och öfriga terrasseringsarbeten voro i 
det närmaste afslutade. Af trummor var ungefär hälften lagd. 
För såväl norra som södra Tväråbron voro grunderna gräfda. 
På den södra hade hvalfstensmurningen påbörjats. 

Västernorrlands län. 

Anläggning af den del af ny väg från Gagnet i Hel-
gums socken förbi Helgums järnvägsstation till Förse i Lång-
sele socken, som sträcker sig mellan Helgums kyrka och Förse. 

(14-8 6 km.) 
Arbetet var ännu ej påbörjadt. 
Anläggning af väg söder om Faxälfven mellan Edsele 

kyrka och Kr äng en i Barnsele socken: 
a) den från gränsen mot Edsele socken till nedgången mot 

Faxälfven fallande delen. 
(7-54 km.) 
b) återstående delen. 
(4'oo km.) 
Sedan föregående besiktning hade intet åtgjorts åt före

taget. Enär ändringsförslaget för broläget nu vore lagakraft-
vunnet, skulle dock en del arbeten måhända påbörjas under 
vintern. 

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

a) den mellan Stöde och norra gränsen af Gålviks utgods 
område fallande delen med undantag af brobyggnaden öfver 
Ljunga älf. 

(5'7 2 km.) 
Arbetsföretaget, som redan sistlidet år var fullbordadt med 

undantag af tillfarterna till Ljungaälfsbron, var beträffande 
vägbanan ej fullt tillfredsställande underhållet. 

b) delen från gränsen mellan Stöde och Tuna socknar Ull 
Gäfleborgs läns gräns. 

(ll -9 2 kin.) 
Denna vägdel befanns terrasserad till i det närmaste hela 

sin längd, hvarjämte flertalet trummor voro lagda. Arbetets 
utförande lämnade dock åtskilligt öfrigt att önska. 

Omläggning och förbättring af den mellan Timrå socken
gräns och Vifsta by belägna delen af störa kustlandsvägen 
genom Sköns och Timrå socknar, Sköns tingslags väghåll
ningsdistrikt. 

(4-4 4 km.) 
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Vägomläggningen, som redan vid 1907 års inspektion be
fanns fullbordad, var väl underhållen. 

Afsyningsbevis kan emellertid ej utfärdas, förrän räken
skaperna granskats. 

Omläggning af bygdevägen från Erikslunds järnvägsstation 
till Vestanå samt anläggning af allmän väg från nämnda 
bygdeväg till Borgsjöbyn inom Torps tingslags väghållnings-
distrikt jämte härför erforderlig flyttning af banvaktsstugan 
n:r 261 Vestanå med tillhörande uthus och källare. 

(2-86 km.) 
Företaget, som redan sistlidet år fullbordats, var väl un

derhållet och i fullgodt skick. Räkenskaperna hade emellertid 
ännu ej afslutats, hvadan afsyningsbevis ej kunnat utfärdas. 

Anläggning af väg från Arnäsvall i Armis socken till 
Svedje by i Gideå socken: 

a) delen mellan Klingre by och Utanlandsjö. 
(7-2 2 km.) 
Så snart bindjord påförts å vissa ställen af vägen och 

räkenskaperna granskats, skulle afsyningsbevis utfärdas. 
b) delen mellan Utanlandsjö och km. 201543. 
(7-3 6 km.) 
Af terrasseringen voro omkring 90 % utförda och 39 st. 

trummor lagda. Bron öfver Snidtbäcken var färdig. 

Väganläggning mellan Östra Hassels by och Stöde-Olsbyggc-
vägen inom Tuna tingslags väghållningsdistrikt. 

(2-4 0 km.) 
Vägen var i det närmaste färdigterrasserad, och flertalet 

trummor hade lagts. Mot trummornas utförande gjordes en del 
erinringar. 

Anläggning af väg från Bjöma järnvägsstation till Om-
sköldsvilcs stad: 

a) delen inom Bjöma socken. 
(6-26 km.) 
Terrasseringsarbetet var nästan färdigt, och alla trummor 

voro lagda. Broarna öfver Björnaån och Halffernsbäcken hade 
i det närmaste fullbordats; beträffande bron öfver Ledingsån 
var stenarbetet färdigt. 

b) delen inom Själevads socken mellan gränsen mot Bjöma 
socken och Väster Gunsjö. 

(8-2 3 km.) 
Terrasseringsarbetet hade endast obetydligt fortskridit på 

ett par ställen. 

Anläggning af den mellan Nordanede och Knutnäs byar 
belägna delen af väg från Lovikens by i Holms socken till 
Nordanede by i Torps socken inom Torps och Indals tings
lags väghållningsdistrikt. 

(9-so km.) 
Arbetet hade endast obetydligt framskridit, hvarför inspek

tion ej ansågs erforderlig. 
Omläggning och förbättring af den mellan llaholmen och 

Gustafsberg belägna delen af väg mellan Eriksdals lastage-
plats och Maholmen inom Aino socken och Sköns tingslag. 

(5- 7 o km.) 
Å delen närmast Gustafsberg voro å en sträcka af omkring 

2 km. terrasserings- och tritmmbyggnadsarbetena fullbordade 
samt handräcken anbragta. Återstående sträcka ned mot lla
holmen var i det närmaste färdigterrasserad. Ett flertal trum
mor voro lagda. 

Jämtlands län. 

Omläggning och förbättring af väg från Hcdc till Hcde-
viken inom Hcdc socken: 

a) med undantag för brobyggnaden öfver Ljusne Ulf den 
mellan allmänna vägen vid Hcdc kyrka och gränsen mot Hede
vikens område belägna delen. 

(4-9 8 km.) 
Vägen var i sin helhet färdig med undantag af tillfarts

vägarna till bron öfver Ljusne älf, hvilka icke kunde byggas 
annat än i sammanhang med brobyggnaden. 

b) delen inom Hedevikens område. 
(5'33 km.) 
Vägen var färdig med undantag däraf, att strandskoning 

fattades å en bank mot en vik af Ljusne älf. 
Omläggning af väg mellan Alsta by i Näs socken och 

Brunflo järnvägsstation i Brunflo socken: 
a) delen mellan Grönviksbäcken och Lochie sockengräns. 
(5'c 3 km.) 
Vägen var färdig med undantag af en del mindre kom

pletteringsarbeten, som återstodo vid anslutningar till gamla 
vägen. Broarna öfver Grönviks- och Bjermbäckarna hade er
satts med trummor. Vägen var hårdgjord med makadam, men 
saknades grus eller annat bindämne. 

b) delen inom Lockne och Brunflo socknar. 
(12--7 km.) 
Vägen var färdigterrasserad från Brunflo till Tand; å åter

stående delen var arbetet i gång å alla skiften. Samtliga 
trummor utom en hade utförts. Bron öfver Kallbäcksbiicken 
var utbytt mot en trumma. Den andra bron var färdig; det 
norra landfästet till denna senare syntes dock vara i rörelse. 
Makadam var utkörd å en sträcka af omkring 7·5 km. 

Tillfartsvägar till under byggnad varande bro öfver Hjärpc-
strömmen. 

(I-oG km.) 
Då arbetet befanns utfördt i öfverensstämmclse med fast

ställd plan, har afsyningsbevis utfärdats. 
Tillfartsvägar till den under ombyggnad varande s. k. Fisk-

viksbron å allmänna vägen mellan Stugan och llagunda inom 
Stuguns socken. 

(0-44 km.) 
Arbetet var färdigt med undantag däraf, att väggruset ej 

var tillräckligt stridt. Sedan denna anmärkning undanröjts, 
skulle efter granskning af räkenskaperna afsyningsbevis ut
färdas. 

Väganläggning från Gillhofs sockens kyrka till bygdevägen 
mellan Bodsjö kyrka och Gällö järnvägsstation: 

a) delen inom Gillhofs socken. 
(8-4 6 km.) 
Vägen var färdigterrasserad, och alla trummor hade lagts; 

alla broarna voro jämväl fullbordade. Vid bron öfver selet 
måste vägbauken stensättas. 

b) delen mellan Bodsju och Gällö. 
(27-2 7 km.) 
Vägen var i det närmaste färdigterrasserad; af trummorna 

återstodo 8 st. Bron öfver Kvarnbäcken var färdig. Broarna 
öfver Gåxmur-, Malmarmyr- och Lillsaiitjärnsbäckarna voro ut
bytta mot trummor. 

Då den omlagda vägen till stor del framgår i gamla vägen, 
var den nybrutna vägen betydligt sönderkörd. 
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Anläggning af tillfartsvägar till den kombinerade lands
vägs- och järnvägsbron öfver Ljusnan vid Sveg. 

(O-si km.) 
Vägens farbaua befann sig i något ojusteradt skick. 
De vid infarterna till bron för de mekaniska fällbommarna 

anbragta motvikterna inkräktade icke oväsentligt på fria väg-
bredden. 

Omläggning af tillfartsvägar till Storbron i Ytterhogdals 
socken och Svegs tingslags väghållningsdistrikt. 

(O16 o km.) 
Sedan ett par mindre konipletteringsarbeten utförts och 

räkenskaperna granskats, skulle afsyningsbevis utfärdas. 
Anläggning af väg frän Ilattmars sockens kyrka förbi 

Trångsviken och Ytterån till Näldens järnvägsstation inom 
Mattmars, Alsens, Bödöns och Näskotts socknar: 

a) delen mellan Nälden och bron öfver Ytterån inom 
Itödöns tingslags väghållningsdistrikt. 

(5"9 8 km.) 
Omkring 3 km. voro färdigterrasserade, och en trumma 

var lagd. 
b) delen mellan bron öfver Ytterån och gränsen mellan 

Trängs och Åse byar inom Offerdals tingslags väghållnings
distrikt. 

(4-44 km.) 
Omkring 2 km. voro färdigterrasserade och tvenne trum

mor lagda. 
Anläggning af den inom Nyhems socken belägna delen 

af väg från Hissna i Sundsjö socken å allmänna vägen mel
lan Stugun och Filgrimstads järnvägsstation till Nyhems 
järnvägsstation inom Befsunds tingslags väghållningsdistrikt. 

(9-35 km.) 
Arbetet var ännu ej påbörjadt. 

Öfre norra distriktet. 

Västerbottens län. 
Anläggning af väg mellan Stensele kyrka och Långvatt

nets by: 

a) delen mellan Båslröms fäbodvall och Norrberg. 
(5'3 5 km.) 
Vägen hade trafikerats öfver ett år. Endast smärre puts-

ningsarbeten återstodo. 
b) delen mellan Norrberg och Långvattnet. 
(12-83 km.) 
Samtliga stentrummor voro utförda med undantag af den 

vid Bäfvertjärn. Bron öfver Staburbäcken var likaledes färdig
byggd. Terrasseringsarbetet var fullbordadt å de närmast Lång
vattnet belägna 7 km. Af de västliga voro omkring 4 km. 
terrasserade. 

Omläggning af den närmast Skellefteå inom Skellefteå 
tingslags väghållningsdistrikt belägna delen af vägen mellan 
Skellefteå och Bastuträsk. 

(5'2G km.) 
Arbetet var färdigt; afsyningsbevis skulle utfärdas, sedan 

räkenskapera granskats. 
Anläggning af väg mellan gäbtgifvaregården i Ursviken 

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

(0'3o km.) 

Sedan 1906 års inspektion hade något arbete ej nedlagts 
å vägen, hvarför ingen besiktning af företaget detta år verk
ställts. 

Anläggning af den norr om Ume älf belägna delen af 
väg från landsvägen norr om Ume älf öfver Sörfors by till 
landsvägen vid Böle by i Umeå socken. 

(0-C6 km.) 
Enär något arbete å denna vägdel ännu icke påbörjats i 

afvaktan på åtgörandet af frågan angående läget af bron öfver 
Sörforsen, har besiktning ej verkställts. 

Anläggning af väg mellan Hörnsjö järnvägsstation i Nord-
malings socken och landsvägen vid Böbäck i Umeå socken: 

a) delen mellan Vibo och Hössjöbäcken inom Umeå tings
lags väghållningsdistrikt. 

(8-7G km.) 

b) delen mellan Vibo och Hössjöbäcken inom Nordmalings 
tingslags väghållningsdistrikt. 

(1-66 km.) 
Båda dessa delar befunnos vara fullbordade. Afsynings

bevis skulle utfärdas, så snart räkenskaperna granskats. 
c) delen mellan gränsen mellan Hörnsjö och Gräsmyrs 

byar och Vibo, 
(5-8 5 km.) 
Omkring 3 km. mellan Vibo och Gräsmyr återstodo ofull

bordade. Terrasseringsarbetet hade å denna sträcka påbörjats 
med omkring 1/3 af arbetet. 

Anläggning af väg mellan Lycksele och Örträsks kyrkor: 
a) delen mellan Knaften och Öre älf. 
(6-oo km.) 
Med undantag af några smärre reparationsarbeten var väg

byggnaden fullbordad i enlighet med fastställd plan. 
b) delen mellan Vänjaursiräsk och sektion 16/000 km. 
(11'ou km.) 
Renstakningen var verkställd; i öfrigt hade vägarbetet 

ännu ej påbörjats. 
c) den mellan km. 34/000 och 42/000 belägna delen. 
(8'oo km.) 
Med undantag af ett pågående förstärkniugsarbete å södra 

landfästets vingmur och glacis på uppströmssidan var arbetet 
fullbordadt. 

Anläggning af väg från Vilhelmina kyrka till Tresund i 
Vilhelmina socken: 

a) delen mellan myr diket vid sektion 11/830 km. och 
Nästansjöån vid Staburnäs. 

(8-4 4 km.) 
Vägarbetet var fullbordadt i öfverensstämmelse med fast

ställd plan med det undantag att bron öfver Trollbäcken er
satts af en trumma. Afsyningsbevis skulle utfärdas, så snart 
räkenskaperna granskats. 

b) delen mellan Tresund och myrdiket vid sektion 11/830 km. 
(11-83 km.) 
Arbetet var påbörjadt med skogsrödjuing utefter hela 

sträckan samt äfven något niarkbrytning och myrdikuing. 

Tillfartsvägar till bron öfver Lögdeälf å väganläggning 
från Nedre Nyland till Fredrika sockengräns. 

(2'oo km.) 
Arbetet var fullbordadt, och afsyningsbevis skulle utfärdas. 

Anläggning af den mellan Godåker och sektion 2/840 
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belägna delen af väg frän Fredrika sockengräns vid Godåker 
till Fredrika kyrkoby. 

(2'8 4 km.) 

Vägen var bruten, grusad och i hufvudsak färdig. Ännu 
äterstodo dock en de] reparations- och kompletteringsarbeten. 

Anläggning af väg mellan Umeå—Vännäsvägen vid bron 
öfver Vindelälfven i Vännäs socken och Umeå—Dcgerfors-
vägen vid Ytter-Eödå i Umeå socken: 

a) delen mellan sektionerna 7/370 och 9[97() inom Vän
näs socken. 

(2-60 kin.) 

Arbetet befanns fullbordadt, ocli afsyningsbevis skulle ut
färdas, så snart räkenskaperna granskats. 

b) delen mellan km. 0/970 och 18/i70. 
(8T,O km.) 
Af arbetet återstod endast grusning. 

Tillfartsvägar till bron öfver Vojmän å allmänna lands
vägen mellan Vilhelmina och Asele i närheten af Strömåkcr 
inom Vilhelmina socken och Vilhelmina väghållningsdistrikt. 

(2-0 5 km.) 
Trummor och terrasseringsarbeten voro utförda. Grusning 

och uppsättning af handräcken skulle utföras under vintern. 
Anläggning af den mellan Lögde älf och Nordås belägna 

delen af väg mellan Bjurholms och Fredrika kyrkor. 
(6-oo km.) 

Vägen var i det närmaste färdighruten förutom å några 
korta sträckor vid Karlsbäcks by. Alla trummor voro lagda 
utom en. Bron öfver Karlsbäcken var färdig och väl utförd. 
I det närmaste hela vägen var grusad eller pinmofylld. 

Arbetet var färdigt till 90 %. 

Anläggning af den mellan Norrbyn och km. 5/037 fallande 
delen af väg från Norrbyn till Håknäs. 

(6'3o km.) 
Af brytning, terrassering och dikning voro omkring 70 % 

utförda. Trummorna voro färdigbyggda utom 4 st. Landfästen 
och öfverbyggnad till bron öfver Lillan voro likaledes färdiga. 
Erforderlig bindjord var till största delen framkörd. 

Anläggning af den inom Västerbottens län belägna delen 
af väg mellan Junsele sockens kyrka i Västernorrlands län 
och Hälla by i Asele socken. 

(3'8'j km.) 
Vid Hälla by hade vid renstakningen våglinjen gifvits en 

från den fastställda sträckningen afsevärdt afvikande sådan. 
950 m. voro terrasserade och större delen af återstoden 

röjd. Två trummor voro delvis lagda. 
Anläggning af den mellan allmänna vägen Vilhelmina-

Dalasjö och sekt. 10/000 1cm. belägna delen af väg mellan 
Vilhelmina och Lycksele. 

(10'oo km.) 
Arbetet var ännu ej påbörjadt. 

Anläggning af den mellan Skråmträsk och Klutmark be
lägna delen af väg från Finnfors vid allmänna landsvägen 
mellan Skellefteå och Bastuträsks järnvägsstation till Skel
lefteå vid kustlandsvägen i Sunnanå med biväg till Skräm-
träsks by i Skellefteå socken. 

(11-42 km.) 
Arbetet var påbörjadt med uttagning och framkörning af 

sten till broar och trummor. 

Norrbottens län. 

Anläggning af utfartsvägar från Talljärv m. /I. byar inom 
Öfver-Kalix socken: 

a) delen, som sträcker sig frän punkt A (å planen) vid 
Tallsjön förbi Bredträsk till Bönälfven eller Bönkroken. 

(11-12 km.) 
Så godt som intet underhållsarbete hade utförts, livadau 

vägen betydligt förfallit och åtskilliga trummor delvis rasat. 
b) delen Talljärv—Bredträsk och Kölmjärv—Tallsjön 

(punkt A å planen). 
(15-or> km.) 
Vägdelen Tallsjön—Kesasjärv var delvis oröjd och obruten. 
Vägdelarna Kesasjärv—Bredträsk ocli Kölmjärv—Tallsjön 

voro trafikabla vid torrt väglag för tvähjuligt åkdon i gående; 
dock synnerligen dåliga. Bindjord saknades på ilera myrar ocli 
grus på långa sträckor. 

Anläggning af den mellan Lainio älf och Jukkasjärvi 
sockengräns belägna delen af väg mellan Karesuando by i 
Enontekis socken och Vittangi by i Jukkasjärvi socken. 

(19 s :> km.) 
Arbetet var nyligen påbörjadt, hvarför någon besiktning 

ej ansågs erforderlig. 

Anläggning af den mellan Kuoka och Kalludden liggande 
delen af väg från Kuoka by öfver Kalludden och Vorsi till 
Avaudden i Jokkmokks sockens väghållningsdistrikt. 

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

Anläggning af väg mellan Kiruna och Jukkasjärvi gamla 
kyrkoby: 

a) delen mellan Luossajärvi järnvägsstation ocli, bron öfver 
Loussajoki. 

(8'!)8 km.) 
b) delen mellan bron öfver Loussajoki och Jukkasjärvi. 
(6'2o km.) 
Vägen var i sin helhet färdig. Sedan räkenskaperna af

slutat', skulle afsyningsbevis utfärdas. 
Omläggning och förbättring af den mellan liian—Börjelsby-

gränsen och Månsbyn belägna delen af allmänna kustlands
vägen mellan Tore by och gästgifvaregärden i Månsbyn inom 
Neder-Kalix sockens väghållningsdistrikt. 

(7Ö6 km.) 
Vägen var färdig. Afsyningsbevis skulle utfärdas, sedan 

räkenskaperna afslutats. 
Väganläggning mellan Junosuando masugnsby i Jukkas

järvi socken och Nattavaara järnvägsstation i Gellivare socken: 

a) grenväg till Kilvo by äfvensom delen mellan Kilvo och 
Nattavaara by. 

(12-2 7 km.) 
Arbetet var färdigt, och afsyningsbevis har utfärdats. 
b) den mellan lhirnu och Kilvo belägna delen. 
(11-18 km.) 
På några långa, väl afdikade myrar hade anbragts ganska 

höga myrjordsbankar. 

Utfartsväg från Sunderby järnvägsstation. 
(1-2 7 km.) 
Vägen var färdig, väl byggd och delvis makadamiserad. 

Afsyningsbevis skulle utfärdas, sedan räkenskaperna afslutats. 
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Anläggning af väg från Fuottaure till Kitajanre: 
a) delen mellan Kitajaure och hn. 8/000 i närheten af 

hyn Feslce. 
(8-G5 kra.) 
Vägsträckan mellan Kitajaure och landsvägen Jokkmokk— 

Kåbdalis var färdigbruten förutom a 80 meters längd. Endast 
en trumma var lagd. Bron öfver Auratsjokk hade byggts i ett 
spann om 11 m. med järnöfverbygguad. 

A sträckan mellan landsvägen Jokkmokk—Kåbdalis och 
Peske pågingo reparations- och kompletteringsarbeten å nästan 
hela sträckan. Alla broar och trummor voro nästau färdiga. 
Grus var framkörd t. 

b) delen mellan hn. 8/000 i närheten af hyn Feslce och 
Pouttaurc. 

(7-6 9 km.) 
Arbetet var i gång längs hela väglinjen, och öfver halfva 

vägen var färdigterrasserad. Ingen af de båda broarna var 
lagd, och endast en trumma var byggd. 

Företaget kunde anses något mer än halffärdigt. 
Anläggning af den mellan hron öfver Rörmyrhäclcen och 

hn. 35/400 helägna delen af väg frun Älfsbyn till Fålmarh 
(o-os km.) 
Arbetet var färdigt. Sedan räkenskaperna afslutats, skulle 

afsyningsbevis utfärdas. 

Följande med statsbidrag understödda vägarbeten hafva år 
1909 blifvit kontraktsenligt fullbordade och af styrelsen god
kända, nämligen: 
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B. Hamn- och brobyggnader samt vatten
kommunikationer. 

I. H a m n a r . 

Södra distriktet. 

Under arbete. 

Anläggning af den föreslagna västra vågbrytaren för hamnen 
vid Hörvik i Blekinge län. 

Arbetet var redan sistlidne vår afsynadt, hvadan inspektion 
ansågs obehöflig. 

Ombyggnad af Simrishamns hamn. 

Af arbetet återstod i hufvudsak, dels halfva öfverbyggna-
den af södra kajen å västra skyddsarmen, dels öfverbyggnaden 
af portkammaren å östra skyddsarmen, dels den del af östra 
skyddsarmen, som skadades april 1908, dels borttagande af här
för bestämd del af gamla träbryggau samt dels omkring 17 %• 
af muddringsarbetet i inre bamnen och dessutom en grundlig 
bottenrensning i yttre hamnen. 

F u l l b o r d a d e . 

Sölvesborgs hamn. 
Under arbete var en 100 m. lång stenkaj i fortsättning af 

den förut byggda 00 meters stenkajen. Djupet därutanför var 
5·4 m. Ny stenkaj, 45 ra. lång och med 3'c meters djup utan
för, var uppförd vid tullkammaren. — Träkajerna voro nöd
torftigt reparerade. — Ny fyrbelysning hade inrättats. 

Karlshamns hamn. 

En 185 m. lång stenkaj hade uppförts längs Mie-åns östra 
strand. 

Djupet vid yttre bryggan, den s. k. lastpiren, var G m. 
samt i hamnen i öfrigt minst 5 ni. Vid hamninloppet var 
djupet betydligt större. 

Ronneby hamn jämte farled å llottne å. 

En 40 ni. lång stenkaj var uppförd längs Ronneby strand
gata, utanför hvilken djupet endast utgjorde l-» m. 

Vid Ronneby redd hade utförts 60 m. ny stenkaj med djup 
utanför af 4T> a 5'3 ni. Uti farleden mellan staden och redden 
befanns djupet variera mellan 2 och 3 ni. 

Diverse strandskonings- och muddringsarbeteu utföras 
årligen i farleden; ytterligare rensningsarbeten erfordrades likväl. 

ToreJcovs hamn. 

Af den år 1886 slutbyggda vågbrytaren var nu endast den 
längst ut belägna delen samt själfva landfästet synliga ofvan 
vattenytan. 

Djupet uppgick numera till 1'8 m. vid medelvattenstånd. 

Kiviks hamn i Södra Mellby socken af Kristianstads län. 
Hamnen befann sig i ungefår samma tillstånd som vid 

1906 års besiktning. Träbålverket var betydligt angripet af röta. 
Djupet i hamnen befanns utgöra mellan 2's och 3.5 m. 

Hvitemölla fiskläges hamn i Hvitaby socken af Kristian
stads län. 

Något underhåll har under de senare åren icke före
kommit. 

Uppslamning konstaterades i södra delen af hamngattet 
samt delvis i fortsättning inåt hamnen. 

Höganäs hamn i Malmöhus län. 

Under åren 1906—07 hade uppförts en kaj af askbeton; 
kajen är byggd i rät vinkel med 80 meters längd åt hvardera 
sidan. Djupet utanför kajen var 3 m. 

Hamnarmen var i godt stånd och djupet i hamnen bibe
hållet. 

Hälsingborgs hamn. 

Bålverket vid centralhamnens norra kaj var helt och hållet 
ombyggdt; öfriga bålverk hade nödtorftigt reparerats. Muddring 
till 7-e meters djup hade innevarande år utförts i inseglings-
rännan. 

Djupen voro i norra hamnen och yttre centralhamnen 7'2 
m., i inre centralhamnen 6 a 4·2 m., i södra hamnen 5'7 m.; 
i den sistnämnda hamnens västliga del pågick fördjupning till 
7-2 ra. 

Malmö docka. 

Dockan var i godt stånd. 

Malmö hamn. 
Djupet i inseglingsrännan till Nyhamns bassäng I utgjorde 

7-2 5 ni. I västra delen af yttre hamnen pågick muddring till 
samma djup för vinnande af fri infart till den under anläggning 
varande nya torrdockan. 
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Ny iusegliugskanal från yttre hamnen till varfsbassängen 
var under utförande. Östra delen af nuvarande dockhamn höll 
på att igenfyllas. Ny elektrisk 15-tons kran hade uppförts vid 
Stockholms-gatans kaj. 

Flera nya magasiner och karantänsstallar voro utförda. 

Limhamns hamn i Malmöhus län. 

Vågbrytaren höll på att rätas framför 3:dje piren. Utanför 
vågbrytaren utfylldes med mudder samt affall från kalkbrottet. 

Djupen befunnos uppgå till: I norra inloppet 6T, m. och 
i södra 4·o m.; i l:sta bassängen 4'2—1-s ni., i 2:dra 6T>—4'i 
m., i 3:dje 6T> m. och i 4:de 6T>—3-o ni. 

Abbekås hamn i Skifvarps socken af Malmöhus län. 

Hamnen befann sig i samma dåliga skick som vid fjolårets 
besiktning. 

Djupet i inloppet aftog från 2 till 0'5 m. i djupaste rännan. 
Innanför denna uppgrnndniiig utgjorde djupet i bassängen 1T> 
å 2 m. 

Kungsbacka hamn. 
Endast en obetydligare rauddring var utförd utanför stads

kajen. Djupet i farleden mellan staden och fjärden befanns 
uppgå till mellan 2 och 3 in. 

Stenarmarna vid farledens utlopp i fjärden syntes fort
farande sjunka i sina längst ut belägna delar. 

Varbergs hamn. 
• Muddring var verkställd i hamninloppet och å redden till 

5-i m. samt i gamla och nya bassängerna till 5-4 m. Kajen 
utanför tullhuset var ombyggd af sten å en sträcka af 75 m. 
Dessutom hade utförts en 100 m. lång träkaj norr om nya 
hamnområdet. 

Underhållet af' vågbrytare och kajer syntes vara fullt till
fredsställande. 

Glommens hamn norr om Morups fyr i Hallands län. 
Norra hamnarmen sönderbrytes årligen mer och mer af 

hafsstormarna; å pirhufvudet var den yttre delen redan under
minerad. 

Djupet i hamngattet uppgafs bibehålla sig ungefär kon
stant, men uppgrundnirjg pågick däremot inåt hamnen längs 
södra armen. 

Falkenbergs hamn. 

Muddringar hade verkställts till 4 meters djup utanför in
loppet. Under utförande var en 240 lång sandfångare från 
norra hamnarmen. Sjömask hade redan uppträdt förstörande i 
yttersta delen af spåntväggen till 1905—00 års sandfångare. 
— Ny 25 m. lång stenkaj var uppförd å norra stranden; djupet 
utanför kajen var 4 m. 

Emot underhållet förekom ej anledning till anmärkning. 

Västra distriktet. 

Fullbordade. 

Göteborgs hamn- och älfarbeten. 

Det ursprungligen anskaffade bogseringsfartyget hade er
satts med en starkare ångare, som fortfarande utför bogseringar 
å den svårnavigerade sträckan af älfven. För fartyget afsedd 
tilläggsbrygga, dykdalber och förrådshus voro i godt stånd. 

Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens berättelse för år 1909. 

I hela hamnen nedanför Hisingbron fanns numera minst 
det fastställda djupet af 5-o m. (17 fot) under medelvattenstånd. 

Strömstads hamn. 

Vattendjupet vid kajerna understeg ingenstädes 3v> m. 
under medel vattenstånd. 

Kajbyggnaden i enlighet med 185S års plan har ersatts 
med trappkajen midt för Grand hotell. 

Hamnen å Stora JDt/rön i llönnängs kapellförsamling i 
Göteborgs och Bohus län. 

Den anbefallda cemeiiteringen af fogarna i vågbrytarens 
murverk hade nu verkställts. Vågbrytaren syntes vara i godt 
stånd. 

Kristinehamns hamn. 

1 hamnen hade under år 1908 verkställts muddring till en 
uppgifven mängd af 22,000 m3, hvarvid muddret upplagts bakom 
en pälskoning, som uppförts i fortsättningen af nuvarande kajen 
utåt sjön. — Dessutom hade utförts förstärkning af det gamla 
pålverket å en sträcka af 80 ni. 

Djupet befanns i allmänhet vara tillräckligt. 

Östra distriktet. 

Under arbete. 

Utvidgning och förbättring af Hästholmens hamn i Västra 
Tollstads socken af Östergötlands län. 

För godkännande af arbetet fattades hufvudsakligen endast 
borttaguing af några obetydliga förhöjningar i bottnen, som 
lågo öfver faststälklt djup. 

Förbättring och förstärkning af Sandvikens hamn i Pers-
näs socken på Oland. 

Inspektion företogs ej, enär arbetet låg nere i väntan på 
erhållande af nytt anslag till hamnens förstärkning. 

Förbättring af Färjestadens hamn på Öland. 
Arbetet var anmäldt färdigt till afsyniug. Upprensning å 

ett par ställen i bassängen visade sig dock vara erforderlig. 
Påbörjande af utvidgning af Mörbylånga hamn på Öland. 
Enär arbetet ej påbörjats, bar inspektion ej skett. 

Ful lbordade. 

Linköpings hamn. 

Några muddringsarbeteu hade icke verkställts i hamnen 
sedan sista inspektionen. Sådana voro dook behöfliga. Hamn-
paviljongen hade flyttats och utvidgats. Genom igenfyllning af 
den s. k. lindsjön hado område lämpligt till upplagsplatser er
hållits. En körväg hade anlagts längs hamnen. 

Skibordsdamm öfver Motala ström ofvanom Bergsbron i 
Norrköping. 

A den öfre dammen mellan Gryts och Drags fabriker hade 
smärre underhållsarbeten verkställts. Järnbockarna å dammen 
erfordrade målning. 

A den nedre dammen hade 0 st. bockar och 11 st. sätt-
stockar utbytts. Äfven här behöfde järnbockarna målas, hvar-
jämte brobana och räcke erfordrade reparation. 

5 
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Jönköpings hamn. 

Endast smärre reparationsarbeten hade utförts. Muddring 
var erforderlig mellan pirhufvudena. Västra pirhufvudet be-
höfde repareras. 

Hamnanläggning vid Degerhamn i Södra Myckléby socJcen 
på Öland. 

Vid föregående års inspektion gjorda anmärkningar både 
icke föranledt rättelse. 

Mariestads hamn. 

Den gamla bamnbassäugen både genom muddring vidgats 
till en bredd af 45 m. ocb den nya fördjupats till 3 m. under 
1. v. y., med undantag af den del, där berg förekommer, hvarest 
sprängningsarbeten pågingo. Återstående pålningsarbeten å 
hamnbryggan hade fullbordats och norra vågbrytaren uppmurats 
till föreskrifven höjd. Nödiga reparationsarbeten å kajer och 
bålverk hade utförts. 

Hjo hamn. 

A träbryggan hade nödiga reparationsarbeten utförts. 
De anmärkta uppgruudningarna i hamnen hade ej bort-

tagits. 

Mellersta distriktet. 

Under a rbe te . 

Förbättring af Norrtälje hamn. 

Arbetetet var fullbordadt. 

Påbörjande af utvidgning och förbättring af Slite hamn. 

Arbetet var ej påbörjadt, hvadan besiktning icke ägt rum. 

Uppmuddring af ett grund utanför inseglingr annan till Klinte 
hamn på Gottland. 

Vid företagen pejling å platsen understeg djupet ingen
städes 4-5 m., hvarför afsyningsbevis meddelades. 

F u l l b o r d a d e . 

Trosa hamn. 
Kajbygguaden var i godt skick och djupet tillräckligt. 

Rännan var dock på sina ställen mycket smal, hvadan upp
rensning var af nöden. 

Oxelösunds hamn i Södermanlands län. 
Denna hamn utvecklas fortfarande ganska raskt. Nu finnas 

omkring 1,000 in. väl underhållna kajer vid 3'c, 6 och 7-s 
meters vattendjup. 

Visby hamn. 
Djupet i inre hamnens iure del var nu 3'5 m. under 

m. v. y. och i den yttre och större delen af denna bassäng 4'5 m. 
Uti den yttre och större hamnbassängen varierade djupet vid 
vågbrytareus inre sida mellan innerst 4-5 ni. och ytterst 6-5 ni. 

Inseglingsrännan höll på att fördjupas till 7 ä 7·5 m. och 
gifvas en bredd af 60 ä 70 m. 

På vågbrytarens yttre ända var glacismuren grundligt 
reparerad. 

Mot hamnens underhåll förekom ingen anmärkning. 

Djupdya hamn i Närs socken af Gottlands län. 
Hamnarmarna voro vid besiktningen i ganska godt skick, 

hvilket äfven var händelsen med de stenkistor, som bilda hamn
armarnas hufvuden. 

Djupet i hamnen lär hålla sig rätt väl. Vid besiktningen 
befanns detsamma utgöra i inseglingen 1'5 m. och omedelbart 
därinom l-2 å l'o m. med stigande botten mot den långslut-
tande stranden. 

Mot hamnens underhåll förekom ingen anmärkning. 

Hus hamn i Eone socken af Gottlands län. 
Ingen insandning hade förmärkts. Djupet i inseglings

rännan var omkring 1 m. Hamnarmarna af ordnad kullersten 
tarfvade endast obetydliga reparationer. De stenkistor, som ut
göra hamnarmarnas hufvuden, voro angripna af röta i öfver-
vattensdelama. 

Nystrands hamn i Eone socken af Gottlands län. 
Djupet var knappt 1 m. Någon uppgrundning hade ej 

skett. 
Underhållet af hamnen var försvarligt. 

Klinte hamn på Gottland. 
Någon uppgrundning kunde ej förmärkas, och kajerna voro 

i godt stånd, hvarför anledning till anmärkning mot hamnens 
underhåll ej förekom, 

Gvisvärds hamn i Tofta socken af Gottlands län. 
Hamnen består af en obetydlig, trasig vågbrytare, utanför 

ändan af hvilken djupet befanns vara omkring 1 m., under det 
att däriuom fanns en meterbred, krokig och 0·8 a 0-c in. djup 
ränna, genom hvilken båtarna införas till länningen. Af den 
gamla hamnen är så litet kvar, och den är i allo så obetydlig, 
att något skäl för vidare inspektion för densamma ej torde 
förefinnas. 

Askersunds hamn. 
Kajbyggnaden var i godt skick. Djupet i hamnbassängen 

var minst 4 m., hvilket djup längs kajerna dock minskades till 
3-4 m. 

Västerås hamn. 
Djupet i inloppet och utanför de viktigaste kajerna upp

gick för det mesta till 4'3 ni. Kajer och vågbrytare voro i 
ganska godt skick. Betydliga utvidgningsarbeten pågingo. 

Följande med statsbidrag understödda hamnarbeten hafva 
under år 1909 kontraktsenligt fullbordats och godkänts, näm
ligen: 



BESIKTNINGAR Å BROAR. 35 

II. Broar. 

Södra distriktet. 

Under arbete. 

Kristianstads län. 
Ombyggnad af bro öfver Vegeån vid Utvällinge inom 

Ströfvelstorps socken. 
Arbetet var färdigt, och afsyningsbevis har utfärdats. 

Fu l lbordade . 

Kronobergs län. 

Bro öfver Laga å i Känna socken. 
Mellanpelarna voro nu kramlade och sprickorna tätade med 

cementbruk. Jämväl de större fogarna i landfästenas front
murar voro cementerade. — Ofverbyggnaden befanns vara i 
oförändradt skick, utom att slitdäcket nylagts. 

Bro öfver Tornesundet i sjön Asnen. 
Pålarna i påloken hade ännu ej försetts med skydd för 

hindrande af isens åverkan. — Grusskiftet å svängbrons västra 
landfäste var fortfarande ojusteradt, så att spelrummet var 
för knappt. — Ordentlig låsinrättning å svängbron var 
ännu ej anbragt och några afstängningsanordningar för vägen 
vid brons öppnande fanns ej. — Haudräckena å vägbankarna 
tarfvade reparation. — A de mot söder vettande vägslänterna 
borde uppväxta buskar ock träd borthuggas. 

Blekinge län. 
Bro öfver Lyckeby å vid Lycheby. 
Bron var i godt stånd. 
Bro öfver Mörrums å vid Elleholm jämte tillfartsvägar. 
Bron tillika med tillfartsvägarna befanns vara i godt skick. 

Kristianstads län. 

Bro öfver Bonne å mellan Ljungbyhed och Herrevads 
Moster. 

Körbanan hade helt och hållet nylagts med karboliueradt 
ekvirke. 

Bron syntes vara i godt stånd. 
Bro öfver Ränne å vid Engelholm. 
Bron syntes vara väl underhållen, hvadau inspektionen 

icke gaf anledning till någon särskild erinran. 

Malmöhus län. 

Bro öfver Ringsjösundet. 
Den gjorda erinringen beträffande skyddsväckena å västra 

anfarten hade föranledt rättelse. Däremot voro pålarna i pål
oken ännu ej i vattengången skyddade mot yttre åverkan. 

I öfrigt anmärktes endast, att den längsgående slitplanken 
vid brokauterna bör förnyas. 

Västra distriktet. 

Fullbordade. 

Ålfsborgs län. 

Bro öfver Ätran vid Svenljunga. 
Mot underhållet anmärktes, att brobauaus slitdäck måste 

omedelbart omläggas, att stålöfverbyggnaden behöfde skrapas 

och ommålas, att de af trä utförda långreglarna måste ren
skrapas från svampbildniugar och tjärstrykas samt att hål i 
vägbanken vid västra landfästet behöfde igenfyllas. 

Köpmannabro i Nordals härad. 
Mot underhållet gjordes ingen anmärkning. 
Bro öfver Ätran vid Axelfors. 
Mot underhållet var intet att anmärka. 
Ombyggnad af bron öfver Nolån vid Fläslcjum å all

männa landsvägen frän gränsen mellan Bollebygds och Töllc-
sjö socknar till Bollebygds järnvägsstation. 

Underhållet gaf ej anledning till anmärkning. 
Bro öfver Örekilsälfvcn (till vägen Gesäter—Starlanda). 
Mot underhållet fanns intet att anmärka. 

Värmlands län. 

Bro öfver Norsälfvcn mellan Lillnor och Malöga. 
Dykdalber och ledbommar hade ombyggts. 
Ofverbyggnaden behöfde rengöras från rost och målas. 
Brobyggnad öfver Kölaälfvcn, belägen å vägen mellan 

Kölabron och Nordbytorpet inom Kola och Eda socknar. 
De föreskrifua underhållsarbetena voro nu vederbörligen 

verkställda. 
I östra landfästet behöfde uthuggningar göras för att be

reda expausionsrum åt ofverbyggnaden. Vattensäckar i nedre 
ramstycket måste fyllas. 

Bro öfver Klarälfvcn nedanför Brattmon, belägen å den 
mellan Letbacken och Brattmon belägna delen af väganlägg-
ning mellan Letafors i Södra Finnskoga socken och Brattmon 
i Dalby socken. 

Mot underhållet var intet annat att anmärka, än att kör
banans trävirke behöfde förnyas. 

Östra landfästets främre del visade ännu tecken till rörelse 
utåt älfven. Någon risk för brons bestånd innebär sagda för
hållande dock icke. 

Bro öfver Sunncsundet vid Sundsvik i Sanne socken. 
De rörelser i bron, som finnas omnämnda i 1907 års be

rättelse, uppgåfvos hafva afstannat. 
Behof af brons ommålniug började visa sig. 

Östra distriktet. 

Under arbete. 

Kalmar län. 

Ombyggnad af den s. k. Prästbron å Hultavägcn inom 
Västra Eds socken. 

Vid ena landfästet var grundgräfning utförd, pålruta ut
lagd, pålningen påbörjad och en del sten framkörd. 

Ombyggnad af Kyrkebro inom Högsby socken. 
Ombyggnad af den öfver Emån ledande Frövibro å Frövi-

vägen inom Högsby socken. 
Inspektion å dessa båda företag företogs ej, emedan det 

egentliga arbetet ej påbörjats. 

Skaraborgs län. 

Ombyggnad af den s. k. Björnabron öfver Lidan å all
männa landsvägen mellan Onsjö och Algutstorps gästgifvare-
gårdar. 

Arbetet hade ej påbörjats, emedau tillstånd till ändring i 
brons läge inväntades. 
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Mellersta distriktet. 

Under arbete. 

Stockholms län. 

Reparationsarbeten å Drottningholmsbroarna. 
Detta arbete var färdigt redan år 1907. 
Mot brons underhåll förekom ej annan anmärkning, än att 

ilytkraften var för liten, så att vattnet flerstädes stod i jämn
höjd med brobanans öfversida. 

Södermanlands län. 

Landfästen och pelare för bro öfver Karshohnssundet i 
Hölö socken. 

Arbetet var ej påbörjadt. 
Ombyggnad af den s. k. Fattigstugubron i Västra Ving

åkers socken. 
A norra landfästet voro 3 skift lagda. Pålning under 

södra fästet pågick. 

Fu l lbordade . 

Stockholms län. 

Tappströms bro i Färentuna härad. 
I afseende å brons underhåll anmärktes, att järnbalkarna 

behöfde målas, att rullstöden vid svängbrons ända voro mycket 
för låga samt att dykdalber och ledverk voro ruttna. 

Västmanlands län. 

Bro öfver Sagan vid Ostanbro. 
Underhållet af brobanan, fackverksbalkarna, de gjutna 

mellaupelarna, landfästena och det pålade isskyddot var för
svarligt. Virke var framkördt till förnyande af tillfarternas af 
röta starkt angripna räcken. 

Drottning Sofias bro öfver Arboga å vid Kungsör. 
Bron var till alla delar väl underhållen och i fullgodt 

skick. 
Bro öfver Mellansundet (mellan Kvicksund och Ströms

holm). 
Brons så väl murverk som balkar och brobana voro i full

godt skick. Endast landfästenas räcken fordrade påbättring af 
målningen. 

Bro öfver bäck vid Molnebo å vägen från Stjärnan till 
Pålsbo. 

Mot bron förekom ingen anmärkning i afseende å under
hållet. 

Nedre norra distriktet. 

Under arbete. 

Kopparbergs län. 

Bro öfver Dalälfven vid Södernäs färjställe i By socken. 
Brobygguaden befanns såväl till landfästen och pelare som 

öfverbyggnad fullbordad. Afsyningsbevis skulle utfärdas, så 
snart räkenskaperna granskats. 

Landfästen och pelare för bro öfver Västerdalälfven vid 
Malung. 

Landfästen och pelare samt jämväl öfverbyggnaden i sin 

helhet befunnos utförda, hvadan afsyningsbevis skulle lämnas, 
sedan räkenskaperna granskats. 

Bro öfver Ostbornsån vid Backa fors. 
Företaget var färdigt; afsyningsbevis skulle utfärdas, så 

snart räkenskaperna granskats. 

Västernorrlands län. 
Bro öfver Ljunga älf vid Stöde kyrka. 
Arbetet var ännu icke påbörjadt. 

Jämtlands län. 

Bro öfver Ljusnan vid Sveg. 
Deu kombinerade landsvägs- och järnvägsbron befanns full

bordad. Emot arbetet erinrades endast, att de på insidorna af 
skeusträngarna till beklädnad af plankdäcket anbragta sluttande 
plattjärnen skulle medföra en påtaglig risk för dragares kull-
störtande, hvarför de borde afiägsnas och ersättas med allenast 
skoningar af smärre vinkeljärn. 

Ombyggnad af den s. k. Fiskviksbron å allmänna vägen 
Stugun—Bagunda inom Stuguns socken. 

Arbetet var färdigt. Afsyningsbevis skulle utfärdas, sedan 
räkenskaperna granskats. 

Ombyggnad af Storbron inom Ytterhogdals socken. 
Arbetet var färdigt, och afsyningsbevis skulle utfärdas, så 

snart räkenskaperna granskats. 
Bro öfver Ytterån i Alsens och Bödöns socknar. 
Arbetet befanns vara fullbordadt, hvadan afsyningsbevis 

skulle utfärdas, sedan räkenskaperna granskats. 
Landfästen för bro öfver Ljusne älf vid Hede kyrka. 
Arbetet var icke påbörjadt. 

Fu l lbo rdade . 

Gäfleborgs län. 

Bro öfver Ljusne älf i närheten af Bollnäs kyrka. . 
Brons pelare, själfva landfästena och öfverbyggnaden be

funnos i bästa skick. 
Däremot kvarstodo anledningarna till de vid 1907 och 1908 

års inspektioner framställda erinringarna mot vingmuren till 
östra landfästet samt mot den framför detsamma anbragta 
glacisbeklädnaden, hvarjämte brons slitbana fortfarande erford
rade reparation. 

Bro öfver Ljusne älf vid Ljusdal. 
Brobyggnaden befanns såväl till landfästen och pelare som 

öfverbyggnaden i fullgodt skick. 
Någon ökning af den iakttagna, mindre förskjutningen af 

östra landfästet hade icke förmärkts. 
Bro öfver Voxna älf å utfartsväg från Voxna järnvägs

station. 
Brobyggnaden befanns i till alla delar orubbadt och för

träffligt skick. 

Västernorrlands län. 

Bro öfver Angermanälfven vid Sollefteå. 
Å pelare och landfästen kunde några ytterligare sättningar 

eller deformationer icke konstateras. Äldre skydds- och förstärk
ningsarbeten befunnos någorlunda bibehållna. 

Kring basen af midtelpelaren hade under förfluten vinter 
ny skyddsmantel af grofva stenblock anbragts, men befanns 
denna redan åt nedströmssidan något ramponerad. 
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I afseende på öfverbygguaden anmärktes, att de farbanan 
uppbärande träsyllarna snart behöfde utbytas. 

Bro öfver Inäalsälfven vid Bergeforsen. 
Brons stenarbete befanns i orubbadt ocb fullgodt skick. 

Stålöfverbyggnaden behöfde under uästinstundande sorniuav full
ständigt ommålas. 

Bro öfver Inäalsälfven viä Käfstaivxcken i Indals soclcen. 
Steuarbetet befauns vara i fullgodt skick. Detsamma var 

ock händelsen med öfverbyggnaden, som till alla delar var väl 
underhållen. 

Västernorrlands län-
Bro öfver Vikesundet i Holms soclcen. 
Stenarbetet för såväl landfästen som pelare var utan an

märkning. Beträffande påloken iakttogs, att isen i någon mån 
i själfva isbandet utöfvat en skadlig inverkan, som dock torde 
vara af ringa betydelse. 

Bro öfver Fjällsjö älf vid Noräantjäl i Barnsele soclcen. 
Stenarbetet å bron befanns vara utan anmärkning. A 

stålöfverbyggnaden iakttogs särskildt å de öfre ramstyckena här 
och där mindre rostfläckar. Körbanan var här och där rutten. 

Bro öfver Gideå älf å vägen mellan Gideå ångbåtsbrygga 
och Gideå kyrka. 

Stenarbetet var utan anmärkning. Mot brons underhåll 
i öfrigt gjordes ej heller någon anmärkning. 

Jämtlands län. 

Bro öfver Inäalsälfven vid Stuguforscn. 
Södra pelaren, hvars uppströmsända något skadats, hade 

undergått omsorgsfull reparation och förstärkning medelst grofva 
krampor och infällning af grofva järnvägsräls. Kring pelaren 
förefintliga håligheter i älfbottnen hade afjämnats medelst be-
touggjutning. Stålöfverbyggnaden hade nyligen undergått om-
målning. Brodäckets slitbana tarfvade här och livar reparation. 

Bro öfver Inäalsälfven vid Hammareforsen i Bagunda 
socken. 

Bron befanns i godt skick. Mot underhållet erinrades en
dast att brodäckets slitbaua behöfde repareras. 

De vid nordligaste pelaren utförda försfcärkningsåtgärderna 
till skydd mot timmergången hade visat sig vara fullt tillfreds
ställande. 

Öfre norra distriktet. 

Under arbete. 

Västerbottens län. 

Brobyggnad öfver Vojmän i Vilhelmina soclcen. 
Brobyggnaden var fullbordad. Afsyningsbevis skulle med

delas, så snart räkenskaperna granskats. 
Bro öfver Mångbyån i Löfångers socken. 
Landfästen och steukoner voro färdiga och gåfvo icke an

ledning till anmärkning. Stenglacis fattades ännu. 
55 % af arbetet voro utförda. 

Fu l lbo rdade . 

Västerbottens län. 

Bro öfver Ume älf vid Umeå. 
Bron befanns vara i godt stånd. Färgen å järnet var del

vis skadad, hvarför bron bör ommålas nästa sommar. 

Bro öfver Ume älf mellan Sörfors och Brännlands byar. 
Bron befann sig i ett synnerligen dåligt tillstånd. Sten

kistan å norra stranden både satt sig nära en half meter. — 
Trävirket var murket. 

Ur trafiksäkerhetssynpunkt lämnade bron således mycket 
öfrigt att önska. Några reparationsarbeten torde dock icke 
vara erforderliga, enär Umeå tingslags vägstyrelse erhållit stats
anslag till ny bro strax nedom den gamla; arbetet på den nya 
bron skulle börja redan innevarande år. 

Bro öfver Ume älf i närheten af Aslciljc by inom Stenscle 
soclcen, 

Af de vid föregående års besiktningar tillrådda underhålls
åtgärderna återstod hufvudsakligen tjärstrykning af det nyin-
lagda underredet. 

Bro öfver Vindelälfven vid Vännäs. 
Tveune ganska betydande bukter på banan hade uppkom

mit, beroende därpå att några af de pålok, å hvilka brobanan 
hvilar, upplyfts af is. Praktiskt taget torde det dock vara lik
giltigt, om dessa bukter uträtas eller icke. 

Alfbottnen hade under de senaste åren förändrats genom 
uppgrundning å brons västra sida och genom utskärning af 
sanden å den östra. 

Bro öfver Vindelälfven vid Ekorrscle by i Dcgcrfors 
socken. 

Bron befann sig i samma i vissa afseenden bristfälliga 
skick som vid 1D08 års inspektion. 

Bro öfver Slcellefte älf vid Krängfors. 
Någon anledning till anmärkning mot underhållet förc-

fanus ej längre. 
Bro öfver Öre älf vid Agnas by i Bjurhohns socken. 
Sedan förra årets besiktning hade ingen reparation utförts. 

Häugverksbjälkarua voro i hög grad angripna af röta. Hand
räcket var delvis äfven mycket dåligt. 

A landfästen och pelare kunde inga bristfälliglieter upp
täckas. 

Bro öfver Slcellefte älf å vägen mellan Norsjö Icyrkoby 
och Kusfors anhaltstation. 

Några mera betydande anmärkningar mot underhållet före-
kommo ej. Målningen behöfde förbättras på några ställen. 

Norrbottens län. 

Bro öfver Tore älf i Nedcr-Kalix soclcen. 
I bron öfver hufvudgrencn hade nästan allt virke utbytts 

mot nytt. Allt virke behöfde strykas med en varm blandning 
af tjära och rödfärg. — Stenaibetet tarfvade ej någon åtgärd. 
— Påfyllning af grus ofvanpå landfästena behöfdes. 

1 bron öfver intagskanalen till Tore mekaniska verkstads 
vattenverk erfordrades fullständigt ny 5 cm. slitplank, flera 
nya 15 cm. höga tvärsparrar samt två nya 20 x 20 cm. lång
bjälkar. — Stenarbetet tarfvade ingen åtgärd. 

Bro Öfver Sangisån å vägen mellan Björkfors och Karungi. 
Konerna vid landfästena hade delvis rasat. — Några stenar 

i broöppningen skulle borttagas. — Bankarna behöfde påfyllas. 
— Några vindsträfvor samt plankor i gångbanan måste ersättas 
med nya. — Bron erfordrade ommålning. 

Anläggning af bro öfver Stora Lule älf å delen Afva-
udden—Vuollcrim af vuyanläggning från Vuollerim förbi Afva-
udden till Murjekvägcn vid Kirtik i Jokkmokks socken och 
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Anläggning af bro öfver Lilla Lule älf å ofvan omför-
mälda vägdel. 

Järnöfverbyggnaderna till dessa båda broar hade vid be
siktningstillfallet iinnu icke skrapats och ommålats. 

Följande med statsbidrag understödda broarbeten bafva 
under år 1909 kontraktsenligt fullbordats och godkänts,nämligen: 

III. Kanaler och far leder . 

Södra distriktet. 

Under arbete. 

Blekinge län. 

Förbättring af sjöfartsleden till Lyckeby. 
A stenkajen återstod, dels de båda förtöjningspållarua, dels 

vertikala frihulten, dels planhuggning af betäckningsskiftets 
öfveryta och erforderliga cemeuteringar i fogöppningarna samt 
dels fyllning bakom kajen. — Af vnuddriugen och upprensnings-
arbetet återstodo omkring 5 %. 

Omkring 90 % af arbetet i sin helhet beräknades vara 
utförda. 

Västra distriktet. 

Fullbordade. 

Älfsborgs län. 

Dalslands kanal och 
Kanal mellan sjöarna Östra och Västra Silcn. 
Vanliga underhållsarbeten hade utförts och särskildt alla 

bassänger uppmuddrats till fullt djup. — Vid Lennartsfors hade 
uppförts ett hus, innehållande kanalkontor och magasin. Nedom 

slussen vid Krokfors hade byggts dragväg längs stranden. Dam
men vid Bengtsbrohöjden stod under reparation. 

Till följd af att kanalen numera trafikeras äfven vintertid, 
hade slussmurarna flerstädes blifvit otäta. 

Håfreströms aktiebolag hade anlagt ett intag vid kanalen 
till kraftstation. På grund af sugningen hade hinder här upp
stått för fartygen. 

Snäclte kanal (Hjärteruds-sunden och Animmen, Vals
land). 

Båda slussportarna hade sedan förra inspektionen ombyggts, 
och kanalen var i bästa skick. 

Insegling sr annan till Sunnanå hamn vid Vänern i Holms 
socken. 

Djupet var fullt tillräckligt och bergbottnen fortfarande ren. 

Värmlands län. 

Seffle kanal och Byälfvens segelled (Vänern, Byälfven, 
Glafsfjorden). 

Sedan förra besiktningen hade följande arbeten utförts: 
kajen nedom slussen till Idehålan; sprängningar vid Sunds-
udden; fördjupningar af bergkanalen från slussen upp till älfven 
ofvan bron med 0-6—0'7 m.; elektrisk belysning vid kanalen i 
Seffle; muddriug och pålning vid stranden i Ilolfserudskanalen 
samt denna kanal vidgad och fördjupad; muddringar vid Höke
strömmen; dykdalber vid Nysäter äfvensom brovaktstugan där
städes påbyggd med en öfvervåning samt muddringar å Skassås-
grundet. 

Djupet i kanalen och segelleden var tillfredsställande. Mot 
underhållet var intet att anmärka. Utprickningen var dock 
flerstädes svag. 

Forshaga kanal. 
Kanalen befanns- vara i godt stånd. Bristerna å portarna 

voro afhjälpta, och muddring hade verkställts. 
Aspholmens farled (Lurö skärgärd i Vänern). 
Mot underhållet fanns intet att anmärka. 
Kanal mellan Filipstad och Sjöändan (Baglösen, Aspen, 

Lungen och Borgsjön). 
Djupen i samtliga gräfda kanaler voro något större än på 

de bestämmande slusströsklarna; någon uppgrundning kunde 
ej konstateras. 

Mot underhållet af kanalen var intet att erinra. Trafiken 
var ytterligt ringa. 

Norsbäckens kanal (mellan Bergsjön och Hyttsjön). 
Djupet befanns vara tillfredsställande. 
De vid 1907 års inspektion föreskrifna arbetena voro verk

ställda. 

Östra distriktet. 

Under arbete. 

Jönköpings län. 

Anläggning af allmän farled från Marieholm i Asenhöga 
socken till Hillerstorp i Käfsjö socken. 

Arbetet hade hufvudsakligen bedrifvits mellan sjön Flaten 
och Mosjön. Kanalen mellan sjöarna hade fullt djup. Sido
doseringarna voro ännu icke afputsade och torfsatta. Brobygg
naden vid Svensmo var ej påbörjad, ej heller hamnanläggningen 
vid Marieholm. Muddring pågick i Mosjön, och ungefär hälften 
af detta arbete var utfördt. 
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Fullbordade. 

Kalmar län. 

Gränsa kanal nära Västervik. 
Vattendjupet i kanalen var i allmänhet 2-o m. under ni. v. y.; 

i norra delen af kanalen var det dock något mindre på ett och 
annat ställe. 

Farleden till Gamleby (Stegeholms kanal). 
Farleden höll det bestämda vattendjupet. 
Brobanan å svängbron behöfde repareras, och spaken för 

upplyftningsanordningen borde låsas på bättre sätt, än livad 
nu sker. 

Farleden till Västervik (Blockhushålet). 
Inga underhållsarbeten hade behöft utföras, och ingen an

märkning gjordes mot farleden. 
Farleden till Mönsterås. 
Inga upprensningsarbeten hade företagits sedan förra be

siktningen. Farleden hade försetts med ny fyrbelysning. 
Lilla Blockholmssundet i segelleden nära Västervik. 
Farleden höll föreskrifvet djup till sin fulla bredd. Denna 

är dock för liten, hvarför olyckor ej sällan inträffa. Breddning 
af farleden är därför synnerligen önskvärd. 

Mellersta distriktet. 

Under arbete. 

Stockholms län. 

Rensningar uti Åkers kanalled. 
Arbetet var färdigt, och afsyningsbevis har meddelats. 

F u l l b o r d a d e . 

Stockholms län. 

Karlbergs kanal. 
Djurgårds kanal. 
Enär å dessa båda företag vissa kompletterings- och repa

rationsarbeten skulle slutföras instundande vinter, företogs ej 
någon inspektion. 

Åkers kanal- (ombyggnad af slussen och fördjupning). 
Djupet befanns i allmänhet vara det fastställda, 2·i m., 

men anträffades i broöppningen vid Akersbro Oi å 0'2 m. 
mindre djup. Vid tunnmärket nedom bron anträffades äfven 
en obetydlig uppgrundning på O.i va. Omedelbart ofvan slussen 
hade en del stenar ramlat ut från slänten. 

Slussens murverk var i godt stånd, men slussportarna voro 
genomruttna och till bestämd fara för trafiken. 

Vid Akersbro hade det södra landfästet satt sig, hvilken 
sättning lär fortfara. 

En förstärkning och ombyggnad är snart nödvändig. 
Kanal mellan Norra och Södra Korken. 
Djupet på slusströskeln var 1-8 m. och skall vid lågvatten 

vara l-2 m. Kanaldjupet var i allmänhet något större med 
undantag för en kort bit närmast nedom slussen, där Ou ii 0'ir> 
m. mindre djup anträffades. — På ett ställe nedom slussen hade 
gungfly hopträngt kanalen till en bredd af 5 ni. 

Slussen var försvarligt underhållen. 
De båda korsande järnvägarnas broar voro ombyggda med 

fasta i st. f. rörliga öfverbyggnader. 

Väddö kanal. 
Vid norra bryggan var uppfördt ett nytt godsmagasin. — 

A norra kanalbryggan voro stötstock och hammarbandets skoning 
dels slitna dels angripna af röta. — Svängbrons stenarbete, bro
bana, järnöfverbyggnad och svängmekanism voro i fullgodt skick. 
Landfästenas öfverliggare voro vid spärrbommarna angripna af 
röta. — Dragvägsbroarnas, af kullersten utförda, landfästen 
fordrade tillsyn. 

Vattenståndet var 3§7 in. öfver fastställda kanalbotten-
höjden. 

Den södra bryggan var i godt skick. 
Knapfors kanal i Timsälfven. 
I den korta kanalen ofvan slussen var djupet på sina ställen 

0·2 å 0'4 m. för litet. I den nedre kanalen sker -äfven i regel 
uppgrundning genom grus och sand. 

Trafiken är obetydlig, och består mest i transport af 
massved. 

Farled i Solsundet (nära Strömsholms station). 
Djupet befanns ingenstädes vara mindre än det bestämda. 
Farled i Arboga å. 
Anledning till anmärkning mot djupen förekom ej. 
Farled till Köping. 
Djupet befanns vara väsentligt större än det fastställda. 

Grundaste stället ligger i Galten utanför åmynningen, men in
om hamnens område. Vidgnings- och fördjupningsarbeten pä-
gingo i ganska stor utsträckning. Mot underhållet förekom 
ingen anmärkning. 

Farled till Enköping. 
Djupet befanns i allmänhet vara större än det fastställda. 

Muddring pågick vid besiktningen. 
Farled till Uppsala genom Almarcstäk, Erikssund och 

Fyrisån. 
Vattendjupet vid Staket var tillfredsställande. Farleden 

är emellertid krokig och smal samt vid stark ström mycket 
svårnavigabel. — En del rensningar hade företagits år 1908. 

Uti Fyrisån pågick muddringsarbete vid O fre Föret. Dju
pen voro här och där 0'i m. för små. De gamla strandsko-
niugarna voro mycket förfallna, delvis alldeles borta. 

Farled på Örsundså till Örsundsbro. 
Vattendjupen i farledens midt voro väl tillräckliga och 

gåfvo ej heller vid sidorna anledning till svårare anmärkningar. 
Dykdalber och led verk vid Örsundsbro voro alldeles ned

ruttna. 
Farled i Fålsundet (mellan Mörkön och fasta landet). 
Mot djupet fanns ingen anmärkning. Farleden har under 

de senaste åren ej kraft något underhåll. 
Uppdämning af det mellan Selaön och fastlandet belägna 

Kolsundet i Mälaren. 
Djupet befanns vara det fastställda. 

Nedre norra distriktet. 

Fullbordade. 

Västernorrlands län. 

Farled på Indalsälfven från Klingerfjärd till Utanede. 
Någon inspektion å detta företag har under året icke 

ägt rum. 
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Strandskoningar utmed Ängermanälfvens stränder vid 
Sollefteå. 

Arbetet i sin helhet var ganska väl bibehållet med afse-
ende å så väl själfva stenskoningen som iilfbrinken. 

Öfre norra distriktet. 

Fullbordade. 

Norrbottens län. 

Farled till Luleå genom Tjufholmssundet. 
Företaget liar under året icke undergått besiktning. 
Farled till Piteå, jämte lastbrygga. 
Det fastställda djupet af 4-5 ni. var bibehållet. 
Mot ledarmarna i farledens yttersta del gjordes ingen an

märkning. — Muddring för farledens fördjupande till 6 m. 
pågick och var utförd till omkring 80 %. — Utanför och fram
för den under åren 1861—66 utförda lastbryggan hade längre 
kajer byggts; dessa voro väl underhållna. 

Ett med statsbidrag utfördt farledsarbete har under år 1909 
fullbordats och godkänts, nämligen: 

Upprensning af det s. k. Väckholmssundet mellan Väck-
holmen och Flackviksholmar, Göteborgs och Bohus län, för 
hvilket företag kostnaden beräknats till 250,000 kronor; hela 
kostnaden har vid detsamma bestridts af statsmedel. 

C. Vattenaftappningar. 

a) För o d l i n g s ä n d a m å l . 

Södra distriktet. 

Under arbete. 

Kronobergs län. 

Torrläggning af vattenskadad mark. tillhörande ' / . mantal 
Haddemåla i Algutsboda socken. 

Inspektion har ej förekommit, enär arbetet icke kominer 
att utföras. 

Utdikning af vattenskadad mark, tillhörande Skogaryä 
och Grimshult i Annerstads socken. 

Ungefär 1/4 af hufvudkanalen var gräfd. 
Reglering af Alster ån i och för torrläggning af vatten

skadad mark, tillhörande Fröseke, Kulla Bölnagård och Fagra
skog i Elghults socken. 

Återstående arbete utgjordes af bottenrensning af hufvud
kanalen mellan Lilla Björksjön och sektion 4 samt af halfva 
erforderliga schaktningsarbetet mellan denna sektion och kanal-
gräfningens öfre slutpunkt, hvarjämte jämväl 1,600 in. bidiken 
återstodo att gräfva. 

Det resterande arbetet uppskattades till omkring 17 % af 
det hela. 

Reglering af vattenståndet i Köphultssjön i och för torr
läggning af vattenskadad mark, tillhörande flera hemman in
om Markaryds socken af Kronobergs län samt inom Åsbo 
—Fagerhults socken af Kristianstads län. 

I år hade intet arbete utförts. — I fjol upprensades ut
loppet från sjön, samt ombyggdes Marebro. — Mot utförandet 
af denna bro anmärktes, att frontmurarna voro underhaltigt 
utförda och därför borde helt och hållet ommuras. 

Utdikning och odling af vattenskadad mark, tillhörande 
hemmanen Orraryd, Holmåkra, Bosatorp, Änganäs, Genestorp 
och Vedkärr i Nöbbeleds socken samt Harsholmen, Fiskestad, 
Angå, Hönseryd och Nistingsö i Väckelsängs socken. 

Inspektion har ej verkställts, enär dels endast obetydligt 
arbete utförts sedan föregående besiktning, dels det torde vara 
högst ovisst, om intressenterna komma att begagna sig af lånet. 

Torrläggning och delvis odling af vattenskadad mark, till
hörande Tuna och Stensnäs i Ryssby socken samt Stensjö-
holm och' St af hult i Agunnaryds socken. 

Arbetet befanns vara färdigt, och afsyningsbevis har ut
färdats. 

Torrläggning och delvis odling af vattenskadade ägor, 
tillhörande hemmanen Berg, Hössjö och Slätthögs prästgård 
i Slätthögs socken (äfven frostmiuskningsföretag). 

Hittills hade gräfts på hufvudkanalen 1,650 m., på bi-
kanalerna 1,230 m. samt på afleduings- och laggdiken omkring 
1,300 m., motsvaraude ungefär 30 % af hela dikningen för 
frostminskningen och 55 % af dikningen för odlingsändamål. 

Utdikning af vattenskadad mark, tillhörande Tofta by i 
Tcgnaby socken samt Torsjö i Östra Torsås socken. 

En grundlig efterrensuing erfordrades, innan afsynings
bevis kunde utfärdas. 

Utdikning af vattenskadad mark, tillhörande '/„ mantal 
Betet i Tingsås socken. 

Arbetet befanns vara fullt nöjaktigt utfördt, och afsynings
bevis har utfärdats. 

Utdikning af såväl vattenskadad odlingsbar mark som 
frostförande mossmark, tillhörande hemmanet 5/12s mantal Kvin-
hult i Traheryds socken (äfven frostminskningsföretag). 

A odlingsmarken hade dikena uppgräfts på en längd af 
omkring 2,000 m., på mossen åter endast på en sträcka af 
500 m. 

Utfördt arbete uppskattades till ungefär 20 % af det hela. 
Af dikning och odling af vattenskadade marker, tillhörande 

Villtofta och Nöbbeleds byar i Vederslöfs socken. 
Efter besiktningen i fjol hade hufvudkanalen upprensats. 
Till följd af exceptionellt stark nederbörd hade vattnet i 

afloppet gått öfver de där befintliga stödjemurarna, som på 
några ställen raserades. Reparations- och rensningsarbeten påT 

gingo i afloppskanalen. Ännu återstodo jämväl aflednings- och 
laggdikena i gamla sjöbottnen. 

Torrläggning och delvis odling af vattenskadad mark, till
hörande hemmanen Svenstorp, Brinkelid och Fröseke i Asheda 
socken. 

Sedan senaste besiktningen hade endast omkring 800 m. 
backdiken gräfts. 

Torrläggning af vattenskadade marker, tillhörande hem
manen Mörtlek, Bylte kvarn, Sandsjöryd och Slåttra i As
heda socken. 

Hufvud- och bikanalen erfordrade endast någon efterrens-
ning. — Ungefär hälften af gräfningen för detaljdikena var 
utförd. Delvis hade dock dessa diken flutit ihop, delvis hade 
de ej upptagits med full sektion. 

Utfördt arbete uppskattades till omkring 90 % af det hela. 
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Blekinge län. 

Torrläggning af vattenskadad mark, tillhörande Hakarp, 
Väby m. fl. hemman i Bräkne-Hoby socken. 

Kulverten var fullt fiirdig. Afvenledes var afloppsdiket 
D—E nedanför kulverten utfördt; af öfriga diken voro uugefiir 
20 % gräfda. 

Af arbetsföretaget i sin hehet torde 80 % vara fullbordade. 
Sänkning af sjöarna Norrsjön, Bostorpssjön och Knalla

r/ölen inom Bostorps, Sjötorps, Onansbygds, Buskaboda och 
Tvingelheds byar i Fridlefstads socken. 

Arbetsföretaget befanns vara i hufvudsak utfördt, och af-
syningsbevis har utfärdats. 

Utdikning och odling af Store Mosse med kringliggande 
sankmark, tillhörande hemmanen Uttorp, Skallatorp och Ryd 
i Sturkö socken. 

Omkring 75 % af arbetet voro utförda. 

Kristianstads län. 
Holmabäckens och tillstötande bigrenars reglering för torr

läggning af sank mark inom Bertilstorps by i Brösarps soc
ken samt liugeröd och Bygget i Andrarums socken. 

A arbetet, som var färdigt till 95 %, återstod dels an
läggning af den täckdikade (öfre) delen af bidiket, dels om-
byggning af Holmabron, dels någon bottenrensuing. 

Tågarpshäckens och tillstötande bigrenars reglering för 
torrläggning af sank mark inom byarna Sparrarp, Olastorp, 
Långaröd, Tågarp och Luhr i Farstorps socken. 

Hufvudkanalen var helt uppgräfd och byvägsbron byggd; 
regleringen af bikanalen pågick. 

Hittills utfördt arbete uppskattades till 85 % af det hela. 
Skeerödsåns reglering m. m. genom ägor, tillhörande Bjär-

nums och Lilla Mölleröds byar uti Norra Akarps socken, 
Skeeröds by uti Farstorps socken samt Matteröds och Mala 
byar i Vankifva socken. 

Arbetet var färdigt. Det anmärktes dock, att glacisbe-
klädnad måste anbringas i några skarpa krökar samt vid stupet, 
där Raggabäckens reglering slutar. 

Lunnarpsbäcken och dess bigrenars reglering inom ägor, 
tillhörande Sälhögs by i Tryde socken, Ullstorps by i Ullstorps 
socken, Hedeberga by i Spjuttorps socken samt Lunnarps by 
i Kverrestads socken. 

Arbetet var i sin helhet nära färdigt. Skyddsräcken er
fordrades å bygdevägstrumman vid nedre punkten af öfre af-
delningen. 

Omkring 90 % af arbetet voro utförda. 
Hålabäckens reglering ni. m. inom Bjärhus, Sjöborg och 

Nybygget i Vedby socken samt Stora Björket i Iiiseberga 
socken. 

Arbetet befanns vara färdigt, hvadan afsyningsbevis bar 
utfärdats. 

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

Företaget var färdigt, och afsyningsbevis har utfärdats. 

Malmöhus län. 
Torrläggning och odling af vattenskadad mark, tillhörande 

hemmanen n:is 2, 3, 5 och 6 Heljaröd i Farhults socken. 
Sedan erforderlig efterrensning verkställts, befanns arbetet 

fullt färdigt, hvadan afsyningsbevis utfärdats. 
Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens berättelse för år 1909. 

Nygräfning af floddiken genom och frän ägorna till Via-
köp, Heljaröd och Farhult i Farltults socken. 

Vid arbetets utförande hade en del afvikelsor från den 
fastställda planen vidtagits. 

Det anmärktes, att slambrunnen vid kulvertsledningens 
öfra ända ej utförts, att granitmurarna vid rörtrummornas myn
ningar ej murats i cement samt att åtskillig bottenrensning i 
kanalerna ännu erfordrades. 

Hallands län. 

Reglering af den s. k. Fagerån inom Fjälasjö och Guarps 
hemman i Fagerreds socken. 

Erforderlig efterrensning och justering återstodo. 
Reglering af Lindomeån med bigrenar samt afdikning af 

vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Hcllesåkcr, Strc-
kered, Kättcred, Ilassnngarcd, Sintorp, Anderstorp, Grcggercd, 
Knipcred, Bverred, Torfmossered och Gärda samt Klockare-
gården i Lindome socken. 

Arbetet var anmäldt färdigt till afsyning. Sådan kunde 
dock icke verkställas, enär kanal och diken på grund af den 
under hösten inträffade ovanligt stora nederbörden icke voro 
besiktuingsbara. 

Nygräfning af utloppsdiken genom och från ägor till 
hemmanen Bölse, Stubbhult, Hule, Löncstig, Rosendal, Brands-
bol, Höneryd, Lynga och Stranninge samt Morups by i Mo-
rups socken. 

Arbetsföretaget befanns vara fullbordadt, ocli afsynings-
bevis har utfärdats. 

Reglering af den s. k. Himlekanalen med bigrenar inom 
Rolfstorps, Grimetons, Gödestads, Hunncstads, Lindbergs och 
Träslöfs socknar. 

Af arbetet återstod endast upprensningen af Himleån från 
punkt L till öfre ändpunkten vid Gödestads kanalbro samt om
byggandet af landsvägsbron vid Attabro. 

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

Ännu återstod att gräfva ett omkring 50 in. långt öppet 
dike, att täckdika på en längd af omkring 300 m. samt att 
lägga alla trummorna. 

Västra distriktet. 

Under arbete. 

Göteborgs och Bohus län. 

Torrläggning af vattenskadade marker, tillhörande hem
manen Bratteröd och Köpcröd samt länderiet Kristincdal uti 
Bäfve och Forshälla socknar. 

Arbetet var ännu icke påbörjadt. 
Afdikning af vattenskadad mark vid hemmanet Groröd i 

Bäfve socken. 
Diket var i nedre ändan gräfdt för grundt. Dikets öfre 

delar behöfde rensas. 
Torrläggning af vattensjuka marker, tillhörande hemmanen 

Kodebacken, Raknebo och Salekärr i Bäfve socken (äfven 
frostminskningsföretag). 

De båda hufvuddikena voro upptagna; diket D—H var 
däremot ej påbörjadt. Huruvida afloppet från Kodesjön hade 

6 
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föreskrifna dimensioner kunde ej utrönas, emedan därvarande 
fixpunkt blifvit öfvertäckt med jord eller förstörd. — Bron 
för vägen till Kodebacken befanns hafva 0·4 m. för liten 
spännvidd. 

Frostdikniugsföretaget hade ej påbörjats. 
Afdihiing af vattensjuka marker, tillhörande hemmanen 

Bosseröd och Groröd m. fl. i Bäfve socken. 
Arbetet var fullbordadt till inemot hälften. 
Torrläggning och odling af vattensjuka marker, tillhö

rande hemmanen Tyft, Edsäm, Lifveröd och Granneröd samt 
lägenheterna Ekelunden och Djupedal i Nafverstads och Lurs 
socknar. 

Under året både så godt som intet arbete utförts på grund 
af den regniga väderleken. Ännu återstod nära en tredjedel 
af hela arbetet. 

Torrläggning och odling af den s. k. Mölnébo damm, till
hörande hemmanen Kuballe, Mölnébo, Bäckervik och Målan i 
Stenkyrka socken. 

Den regniga sommaren hade hindrat arbetets fortsättande. 
Kanalen var fortfarande delvis.sammanrasad. 

Torrläggning och odling af den s. k. Budals myr samt 
därintill liggande vattensjuka marker, tillhörande hemmanen 
Häggeröd, Grimmeröd, Budalen, Krossekärr och Tyfta i Sten
kyrka socken. 

Den förra året uppkomna sammanpressningen i hufvud-
afloppet kvarstod delvis ännu. Dessutom hade nu tre af sido
kanalerna gifvit sig. 

Torrläggning och odling af den s. k. Olsby damm med 
kringliggande vattenskadad mark, tillhörande hemmanen Olsby, 
Tyfta och Tolleby i Stenkyrka socken. 

Intet nämnvärdt arbete hade sedan förra året utförts. 
Utdikning af vattenskadade marker, tillhörande Norr och 

Söder Kärra samt Litsleby och Sams byar i Tanums socken. 
En del diken återstodo ännu att utföra, hvilket arbete 

beräknades till 10 % af hela kostnaden. 

Älfsborgs län. 

Vattenafledning, dikning och odling inom Bergstena och 
Kolbäcks byar i Bergstena socken (äfven frostminsknings-
företag). 

Arbetet var färdigt, och afsyningsbevis har lämnats. 
Torrläggning af dels odlingsbara, dels frostspridande mar

ker, tillhörande hemmanet '/s mantal Lilla Hyberg i Bräm-
hults socken (äfven frostminskningsföretag). 

Arbetet var färdigt. Afsyningsbevis skulle utfärdas, så 
snart räkenskaperna granskats. 

Beglering af vattenståndet i Ätraån från Arreds Nord
kvarn genom sjöarna Lönnern och Vinsarpsjön till Afärds-
kvarn för torrläggning och odling af vattensjuka marker inom 
Fifflereds, Kylingareds, Knatte, Böne och Datums socknar. 

Ännu återstod en del enskild dikning samt rensningar i 
Ätraån äfvensom ytterligare fördjupning af ån i afloppet nedom 
sjön Lönnern. 

Beglering af Sämän för torrläggning och odling af vatten
skadade marker samt minskande af frostländigheten å marker, 
tillhörande hemman, belägna inom Finnekumla, Månstads< 
Södra Asarps och Tranemo socknar (äfven frostminsknings
företag). 

Regleringen af Sämån var fullbordad, men med från fast
ställd plan något afvikande sektioner. Samtliga öfver ån le

dande broar voro byggda; den gemensamma dikningen var 
också verkställd. Regleringen af Åsarpsån var äfven utförd. 

Af frostdikningen voro omkring 25 å 30 % fullbordade. 

Beglering af vattenståndet i sjöarna Köttsjön och Nären 
för torrläggning af vattenskadade marker, tillhörande hem
manen Berg, Vässby, Torp m. fl. i Holms och Skållernds 
socknar. 

Samtliga kanaler och afloppsdiken voro upptagna, men åter
stodo, särskildt i afloppet mellan sjöarna Nären och Köttsjön 
äfvensom från sistnämnda sjö ned till Vänern, rätt afsevärda 
rensnings- och kompletteringsarbeten. 

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

Rätt betydliga rensningar återstodo, för att det hela skulle 
kunna anses fullbordadt. 

Torrläggning och delvis odling af vattensjuka marker, 
tillhörande hemmanet Häradsvad i Norunga socken. 

Arbetet var påbörjadt medelst sprängning och rensning i 
ån mellan punkterna C och D. 

Vattenafledning och odling af mark inom hemmanen 
Norra och Södra Steneryr, Bön, Röse, Töftesäter, Låkön och 
Plogstarud i Båggärde och Jerbo socknar. 

A den s. k. Låköbäcken återstodo 120 m. att gräfva 
äfvensom afsprängning af ett berg vid punkt B. 

Torrläggning af frostspridande samt vattenskadade, odlade 
marker, tillhörande hemmanen Skepared, Skephult och Backen 
i Skephidts socken (äfven frostminskningsföretag). 

Så när som på en del rensning var vattenafledniugen 
fullbordad. 

A frostdikningen återstodo, förutom rensningar, upptagan
det af diket B—B och afskäringsdiket a—b. 

Torrläggning och odling af vattenskadade och frostspri
dande marker, tillhörande hemmanen Ebbarp, Redslared och 
Stenhestra i Svenljunga, Redslareds och Sexdrega socknar 
(äfven frostminskningsföretag). 

Vattenafledningen var fullbordad. Af frostdikningen åter
stod omkring 4,000 m. att gräfva. 

Beglering af vattenståndet i Grytteredssjön med till- och 
aflopp för torrläggning och delvis odling af vattenskadade och 
frostförande marker, tillhörande hemmanen Sjörred, Ås, Ståla-
red, Beutersberg, Gryttered och Oltorp uti Södra Asarps och 
Hidareds socknar (äfven frostminskningsföretag). 

Af vattenafledniugen hade utförts afloppet från Gryttereds
sjön, Oltorpsån upp till n:r 29 samt sidodiket G. 

Frostafdikningen var endast obetydligt påbörjad. 
Det å vattenafledningen utförda arbetet utgjorde omkring 

65 % af det hela. 
Dels torrläggning och delvis odling, dels ock utdikning af 

frostförande mossar, tillhörande Häljareds Östergård och Mada 
Storegård uti Toarps och Rångedala socknar (äfven frost
minskningsföretag). 

Den gemensamma afdikningcn var utan anmärkning full
bordad. 

Af den enskilda frostdikningen voro dikena O—O—E och 
D—P—Q—C gräfda, hvilket motsvarade omkring 50 % af det hela. 

Torrläggning af vattenskadade och frostspridande marker, 
tillhörande hemmanen Tegane, Herrenäs, Kvarnviken, Stora 
och Lilla Flätan samt Orsbyn i Ärtemarks socken (äfven frost
minskningsföretag). 
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Af vattenafledningsarbetet hade utförts omkring 85 %. 
De vid 1908 års inspektion anmärkta bristerna hade ej af-
hjälpts. 

Frostdikningsarbetet hade ej påbörjats. 
TJtdikning af vattenskadade marker, tillhörande Ålbäcks, 

Åsens och Uddareds byar i Örby socken. 
Arbetet var fullbordadt, och afsyningsbevis skulle lämnas. 
Torrläggning och odling af vattenskadade marker, tillhö

rande kronoparken Mon samt hemmanen Hon och Hullkall-
säter uti Töftedals och Dals-Eds socknar. 

Hufvuddikeua hade grundat igen och behöfde rensas. Sido
dikena voro i allmänhet för grunda. 

Vid bron söder om järnvägen hade till skydd för slänten 
upplagts sten på sådant sätt, att ras kunde befaras. 

Värmlands län. 

Torrläggning af vattenskadade marker, tillhörande Kärn, 
Kristineberg, Dufnäs, Holkom m. fl. hemman i Nyeds socken. 

900 m. hade utgräfts, men bergsprängningen i dikets 
uedre del var endast ofullständigt utförd. 

F u l l b o r d a d e . 

Älfsborgs län. 

TJtdikning af Ramne mosse (äfven frostminskningsföretag). 
Till följd af de odlade markernas sammansjunkning har 

det visat sig, att hufvudkaualen A i sitt nedre lopp är för 
grund för att kunna tillfredsställande afbörda vattnet från de 
ofvanliggande stora, släta mossfälten. Det vore därför eu väl-
behöflig åtgärd att fördjupa denna kanal omkring 0"6—l·o m. 
Öfriga kanaler kunna först därefter komma till fullt gagn. 

Östra distriktet. 

Under a rbe te . 

Östergötlands län. 

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

Enär ansökan om statsbidrag återtagits, har inspektion ej 
gjorts. 

Torrläggning af vattensjuk mark, tillhörande hemmanen 
Fröslunda, Asksäter, Billinge och- Hälgetorp samt utjorden 
Sjunkmossen i Bankekinds socken. 

Grafven var upptagen till hela sin längd, men enär den 
på flera ställen rasat igen, måste rensning företagas. 

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

Fortfarande återstod rensning af dikessystemet, och upp
fordringsverk saknades. 

Torrläggning och odling af vattensjuka marker, tillhörande 
Borgs säteri med underlydande hemman, Borgs f. d. klockare
gård samt fideikomissegendomen Kättsäter i Borgs socken. 

Nedre delen af kanalen höll ej fullt djup, hvarför före
taget ej ansågs kunna godkännas. 

Afdikning och delvis odling af vattensjuka marker, till
hörande hemmanen Kasteberga, Österstad, liocklnnda, Asme-
stad samt utjorden Lundbo uti Ekebyborna socken. 

Arbetet var färdigt och ansågs kunna godkännas. 

Sänkning af sjön Följaren för torrläggning af vatten
skadad mark, tillhörande hemmanen Föltorp och, Hållbäck i 
Grebo socken samt hemmanen Källtorp, Nedre Holm, Öfrc 
Holm och Lilla Örsäter i Atvids socken. 

Hufvudafloppet från sjön (diket A—B) var upptaget, men 
ej färdigt. Diket till sjön var upptaget från sjön till punkt 
25-}-r>o. Betydande ras hade inträffat, hvarför rensning er
fordrades. Diket E—F var fullt färdigt. 

Omkring 75 % af arbetet kunde anses utförda. 

Torrläggning och odling af marker, tillhörande Väsby, 
Brunebo, Flyttliem och Brofall i Horns socken. 

Själfva kanalen var gräfd, men behöfde rensas. 
Omkring 80 % af hela arbetet hade utförts. 
Torrläggning och odling af vattenskadad mark, tillhörande 

hemmanen Hålebo och Långnäs i Kettilstads socken. 
Grafven var upptagen till hela sin längd, men upprens

ning behöfde företagas, där igenslamuingar ägt rum. 
Torrläggning af vattenskadade marker, tillhörande hem

manen Högstad, Väsby, Odensåker, Sörby, Skattna och Lundby 
i Kullerstads socken samt Okna, Huseryd, TJdderna och Alf-
vestad i Kimstads socken. 

Afloppsdiket var upptaget till hela sin längd med undan
tag af en mindre del i öfre ändan. Stora ras hade inträffat 
på flera ställen, hvarför upprensning var nödvändig. 

Omkring 85 % af arbetet kunde anses utförda. 
Torrläggning och odling af vattenskadade marker, till

hörande hemmanen Viclcelby, Kullerstad och Högstad i Kxdler-
stads socken. 

Arbetet var fullt färdigt, men ägovägsbroarna kunde ej 
godkännas. 

Torrläggning af vattenskadade marker, tillhörande hem
manen Tift i Kärna socken samt Gillberga och Lera i Kaga 
socken. 

Arbetet har afsynats och föreslagits till godkännande. 
Torrläggning ocJi odling af vattenskadade marker, tillhö

rande hemmanen Stengård, Gifvetorp, Gisseltorp, Svikstorp, 
Bomhult och Kohlafall samt Ljysings härads allmänning i Höks 
socken äfvensom Lilla Sandkulla och Lysings härads all
männing i Trehörna socken. 

Nedre delen af afloppsgrafven E—H var upptagen till fullt 
• djup å en sträcka af 300 ni. 40 % af arbetet å grafven kunde 

anses färdiga. Bron vid 22-f-4 6 var färdig. Å bigrafven 
F—I var arbetet nyss påbörjadt. 

Sänkning af Gårasjön för torrläggning af vattenskadade 
marker, tillhörande hemmanen Skålebo och G åra i Skeda soc
ken samt Jjökébo m. fl. i Vårdsnäs socken. 

Arbetet var färdigt, och afsyningsbevis har utfärdats. 
Torrläggning och odling af vattenskadade marker, till

hörande Vargsäter, Dömestorp, Orlunda, Skankerstad och 
Sundsholm i Skeda socken. 

Arbetet var fullt afslutadt; afsyningsbevis har lämnats. 
Torrläggning af vattenskadade marker, tillhörande hem

manen Ullevi och Tornby i S:t Lars socken. 
Arbetet kunde icke godkännas, enär rensning var erfor

derlig i afloppsgrafven utefter hela dess längd. 
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Torrläggning af vattenskadad mark, tillhörande hemmanet 
Mjerdevid i Slalca socken. 

Arbetet var färdigt, hvarför afsyningsbevis bar utfärdats. 

Sänkning af Gransjön för torrläggning och odling af 
sänka marker, tillhörande Bambergstorp, Asgåräa, Håletorp 
och Fällan samt Lysings härads allmänning i Stora Aby 
socken. 

Afioppsgrafven var färdiggräfd, men erfordrade rensning. 
Tre broar voro lagda. 

Omkring 90 % af hela arbetet voro utförda. 
Afdikning ocli delvis odling af vattenskadad mark, till

hörande 'L. mantal Blixhidt i Stora Aby socken. „ 
Afloppsdiket var upptaget till fullt djup från sekt. 6 till 

utloppet vid sekt. 8-{-50, hvarför omkring 40 % af arbetet i 
sin helhet kunde anses utförda. 

Torrläggning och odling af sänka marker, tillhörande 
hemmanen Bräng, Gellerstena och Aggebo i Sunds socken 
samt Grinsbo i Svinhults socken. 

Hufvuddiket var upptaget till föreskrifvet djup å hela sin 
längd; gräfniug af bidikena pågick. 

Upptagande af afloppsgraf från de s. k. Fågelmaderna för 
torrläggning af vattensjuka marker, tillhörande hemmanen 
Dalby, Torpa, Holma, Bubbetorp m. fl. i Torpa socken. 

Emedan några mindre brister fuunos å stödmurarna vid 
Bubbetorp, samt den af sten bvälfda landsvägsbron därstädes 
visade benägenhet att rasa, kunde godkännande ej tillstyrkas. 

Torrläggning och odling af vattensjuka marker, tillhö
rande Vedemö, Sonnarp, Vinnerstad, Staffanstorp, Aby, Varby, 
Ask samt Alma uti Vinnerstaäs samt Asks socknar. 

Hela dikeslängden var upptagen. Endast en del rensning 
å grundare sträckor återstod. 

Torrläggning och delvis odling af vattensjuka marker, 
tillhörande Gästad, Sunkerstad, Smedby, Berga och Horke-
säter i Vånga socken. 

Af arbetet återstod endast rensning af de redan upptagna 
grafvarna. 

Sänkning af Sjön Örn och reglering af dess aftopp för 
torrläggning af vattenskadade marker, tillhörande hemmanen 
Mantorp, Örstorp, Bada, Torp m. fl. i Vånga socken. 

Afloppskanalen från sjön var å 3,400 m. upptagen till full 
sektion och å återstoden 3,200 m. till hälft djup. 

Omkring 40 % af arbetet voro utförda. 
Torrläggning af vattenskadade marker, tillhörande Böke-

stad, Boo, Munkhagen, Metsjö, Björkåkla, Muntorp och Vång 
i Vårdsbergs socken. 

Arbetet var färdigt och ansågs kunna godkännas. 
Torrläggning af frostspridande mossar, tillhörande hem

manen 2Iåla, Stora Haddebo och Hulii i Västra Hargs socken 
och Vifolka härad samt 

Torrläggning af till odling tjänlig mark, tillhörande ofvan-
stående hemman. 

Då intet arbete utförts sedan föregående års inspektion, 
har nngou sådan ej i år företagits. 

Torrläggning och odling af vattenskadad mark, tillhörande 
byarna Fröjerum och Härfvelsbo i Yxnerums socken af Skär
kinds härad och Östergötlands län samt Börsebo i Gärdse-
rums socken och Norra Tjusts härad af Kalmar län. 

Arbetet var fullt afslutadt och färdigt, hvarför afsynings-
bevis har utfärdats. 

a) .Sänkning af sjön Glan samt reglering af Närstadsån 
för torrläggning af vattenskadad mark, tillhörande hemmanen 
Krokstorp, Stora Bamshult, Närstad, Herrstorp, Slefringe, 
Ängsfall, Nynäs, Karstorp och Västantorp i Atvids socken, 

b) utdikning af vattenskadad mark, tillhörande torpet 
Hybbeln i Atvids socken samt 

c) torrläggning af vattenskadad mark, tillhörande hemma
nen Grönhög och Södra Båtvik i Björsäters socken. . 

Hålldammen vid sjön Glan var färdig likasom äfven bro
arna vid 32+6 2 32+11. Å afloppsgrafvarna hade icke utförts 
några arbeten under året. 

Torrläggning af vattensjuka marker, tillhörande ÅIis, 
Brunas, Broby m. fl. hemman i Örtomta socken. 

Nedre hälften af afloppsdiket var färdigt till fullt djup; å 
öfre delen pågick arbetet. Bygdevägsbron vid sekt. 8 + 9 6 
var färdig. 

Omkring 65 % af arbetet voro utförda. 

Torrläggning och odling af vattensjuka marker, till
hörande hemmanen Bubbetorp, Syttorp, Ottestorp, Torrsjö, 
Källösa och Backa samt lägenheten Ekholmen i Östra By ds 
socken. 

Sedan 1908 års inspektion hade intet arbete utförts. 

10 % af arbetet återstodo fortfarande. 

Jönköpings län. 

Beglering af vattenståndet i Västerån, Kalfsjön och 
Kråkebäcken samt torrläggning af närbelägen, vattenskadad 
mark, tillhörande Vickelsbo, Toasjö, Bolarem, Kalfsnäs, Ödes
backa, Lilla Danhult, Långarekidl, Huset, Påbo, Södra Hestra 
prästgård, Bröttjaryd samt Östra och Västra Kalvia i Burse-
ryds och Södra Hestra socknar (äfven frostminskningsföretag). 

Omkring 450 m. af årensningen hade utförts och 1,000 m. 
af dikningen. 

Omkring 20 % af hela arbetet hade utförts. 

Sänkning af sjöarna Miasjön, Bodasjön och Kättlesjön 
för torrläggning af vattenskadad mark, tillhörande byarna 
Hagclsås, Målen, Näfvelsjö m. fl. i Näfvelsjö socken. 

Arbetet var i det närmaste färdigt. Det återstående arbe
tet utgjordes hufvudsakligen af justerande af några för branta 
slänter, fördjupning af en mindre dikessträcka samt någon upp
rensning af uppslammade sträckor. 

Beglering af Svartån mellan Vriggebokvarn och Stalpet 
för vattenafledning från de kring såväl detta vattendrag som 
Säbysjön samt sjöarna Hytten och Kalången belägna sank
markerna uti Säby, Linderås, Frinnaryds, Lommaryds, Mar-
bäcks och Bredestads socknar. 

Kvarnverken vid Vriggebo kvarn hade utrifvits och gräf-
ning pågick från kvarnen och upp mot sekt. IX med en 
amerikansk mudderskopa, system »Derrick». — Den upptagna 
stenmassan hade lagts alldeles intill kaualslänterna, hvilka 
dessutom hade för skarp lutning. 

A delen Säbysjön—Gripenbergs järnvägsbro i närheten af 
Gripenbergs järnvägsstation mellan sekt. 13 och 20 samt vid 
Aneby pågick muddring med paternostermudderverk. 

Omkring 20 % af gräfningsarbetet i sin helhet kunde an
ses utförda. 
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Kalmar län. 

Reglering af den s. le. Halltorpsån m. m. för torrlägg
ning af vattensjuk mark inom Aleby och Vinterbo byar i 
Arby och Halltorps socknar. 

Hufvudkanalen var uppgräfd utom å öfversta delen; mellan 
sekt. 11 och 19 erfordrades upprensning. — Sidokanalen var 
likaledes uppgräfd, men behöfde rensas. 

Omkring 80 % af arbetet i sin helhet voro utförda. 
Torrläggning af mark, tillhörande byarna Brostorp, 

Kvigerälla och Gillsäter i Glömminge socken samt Holmetorp 
och Ofvertorp i Algutsrums socken. 

Arbetet var påbörjadt mellan sekt. 32 och 39. 
Sänkning af Öfre och Nedre Sundsjön för torrläggning 

och odling af vattenskadad mark, tillhörande byarna Svense-
rum och Tingetorp i Gärdserums socken. 

Arbetet kunde icke godkännas, enär vägbron öfver aflopps-
grafven icke var utförd i öfverensstämmelse med fastställd rit
ning samt grafslänterna på flera ställen voro för branta, Ii var
jämte äfven upprensning var erforderlig i grafvens botten. 

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

Arbetet var fullt färdigt, hvarför afsyuingsbevis utfärdats. 
Utdikning af vattensjuk mark, tillhörande Vedby och 

Abbanstorps byar uti Högsrums socken, Jordsläta och Hög-
tomta byar i Gärdslösa socken samt Kvisttorps och kronolägen
heten Amundsmossa i Långlöts socken. 

Arbetet var färdigt från afloppsgrafvens utlopp till sektion 34. 
Sänkning af Stora och Lilla Järnsjön samt Spetsjön för 

torrläggning af vattenskadad mark, tillhörande flera byar inom 
Kristdala, Hvena och jSLålilla socknar. 

Kanalen var upptagen å en sträcka af 1,700 ni., motsva
rande en kostnad af vid pass 70 % af den för hela vattenaf-
ledningen beräknade. 

Beglering af den s. k. Ingelsrydsän inom Ingelsryds, Kopp-
rabo och Stjärnamo byar i Kristvalla socken. 

1,200 m. hade uttagits till full sektion och 600 in. till 
hälft djup. 

Något mer än hälften af hela arbetet var utfördt. 
Beglering af vattenstånden i sjöarna Tämmen och Djupen 

för torrläggning af vattenskadad mark, tillhörande hemmanen 
Tämshidt och Grönskåra i Kråksmula socken af Kalmar län 
samt Stenbrohult, Djuphult och Högerås i Alghults socken af 
Kronobergs län. 

Arbetet var färdigt med undantag af ett par kortare dikes
sträckor. 

Torrläggning af vattenskadad mark, tillhörande hemmanen 
Branihult, Tröskelås och Askaremåla i Kråksmåla socken. 

Omkring 90 % af arbetet voro utförda. 
Nygräfning af floddiken genom och från ägor, tillhörande 

Södra Möckleby, Olstorps och Gårdstorps byar i Södra Möckleby 
socken. 

Endast en obetydlig del af arbetet hade utförts. Under 
år 1909 hade de helt och hållet legat nere. 

Skaraborgs län. 

Sänkning af Hornborgasjön i ändamål att torrlägga och 
odla vattenskadade marker inom Bjerklunda, Bjurums, Sätuna, 

Hornborga, Broddetorps, Bolums, Norra Lundbg, Norra Vings 
och Stenums socknar. 

Arbetet, som under förra året legat nere till följd af 
strejk och blockad, syntes numera bedrifvns med kraft. 

Omkring 70 % af hufvudkanalen voro utförda, motsvarande 
vid pass 35 % af det hela. 

Afdikning af vattenskadade marker, tillhörande Klämmesbo, 
Lämmagärdcn, Kisebo, Kantcbo, Bödesand, Lagersdal, Kidlabo 
och Persbo uti Fröjcrcäs och Korsberga socknar. 

Sedan föregående inspektion hade intet arbete utförts. 
Torrläggning af vattenskadade marker invid grenar af 

än Lidan och tillhörande Höfverö fideikommissegendom, Ene-
högen, Gr olanda kgrkoherdcboställe, Skärfvum, Purö, Kulla, 
Bragnum, Kastholmcn och Tomten i Grolanda och Floby 
socknar. 

Vid pass 60 % af hela kanalsträckau voro gräfda. 
Torrläggning af de s. k. Fredsbergs mossar, tillhörande 

Östra och Västra Böckersboäa samt Höglunda i Lyrestads 
socken, Espäng, Brånäng, Valkebcrg, Bud, Slätteberg, Intagan, 
Tubberud, liiksberg, Marby, Sörby, Fredsbergs klockareboställc 
och kijrkoherdeboställc, Udda, Snapa, Bäfsnäs och Håsentorp 
i Fredsbergs socken samt Stenstorp, Bggården och TJggletorp 
i Färeds socken. 

Arbetet var färdigt och ansågs kunna godkännas. 
Vattenafledning från ägor till 2 mantal Mosseberg i Sand

hems socken och '/4 mantal Ekcslätten i Kymbo socken. 
Arbetet ligger fortfarande nere. 
Nygräfning af utloppsdiken genom och från ägor till 

Torestorp Skattegård, Gunnarsgärd, Fänriksgård ocli Anke-
gurä i Säfvarcds socken. 

Omkring 1,700 m. diken voro gräfda, motsvarande ungefär 
80 % af beräknad kostnad. 

Torrläggning af vattenskadade marker, tilUtörande Ban-
källa, Väring, Bro, Märums m. fl. byar och hemman uti 
Värings, Locketorps och Horns socknar. 

Arbetet var ej påbörjadt, hvarför besiktning ej före
tagits. 

Afdikning och odling af vattenskadade marker, tillhörande 
kronodomänen Munstorp i Asaka socken samt Krogstorp i 
Istrums socken och Erikstorp, Hökaberg, Stora mossen, Sanna, 
lAllgårdsmarken och Hökaskog i Ledsjö socken. 

Arbetet var färdigt och ansågs kunna godkännas. 
Torrläggning af vattenskadade marker invid den s. k. 

Viskebäcken med tillflöden och tillhörande kronoparken Västra 
Hillet, Vesstorp, Björkås, Galmetorp, Noltorp, Bggärdet, Stom
men, Frälsegården, Nygården, Brogården, Tventorp, Lanna, 
Bäck, Bohl, Sölltorp, Akatorp och Källestorp i Asaka, Lckåsa, 
Elings och Vedums socknar. 

Sedan fjolårets inspektion hade föga arbete utförts. Grun
den till bron under vägen vid Eling var för klent tilltagen. 

Det utförda arbetet motsvarade omkring -/3 af det hela.' 

Fu l lbordade . 

.lönköpings län. 

Sänkning af Bödjenäs maäer i Höreda socken (äfven 
frostminskningsföretag). 

Af intressenterna framhölls fortfarande, att endast lån till 
detta företag erhållits, och att då detta lån redan vore åter-
betaldt, någon underhållsskyldighet ej förefunnes. 
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Skaraborgs län. 

Utdikning af Karbomossen i Brismene och Börstigs sock
nar (äfven frostminskuingsföretag). 

PS. hvar 20 m. voro upptagna torfgrafvar, som hålla mos
sen torrare, än hvad som afsetts genom frostafdikningen. 

Mot underhållet förekom ej någon anmärkning. 
Torrläggning af den till säteriet Västarp hörande Karbo

mossen i Brismene socken (äfven frostminskningsföretag). 
Rörande detta företag, som ingår som del i näst före

gående, gäller detsamma som sagts därom. 
TJtdikning af Biplångmossen inom Jäla, Brismene och 

Börstigs socknar (äfven frostminskningsföretag). 
Vid den nu i det närmaste afslutade upprensningen hade 

djupet tagits ej obetydligt större än i fastställd plan. Med an
ledning häraf kunde företaget anses aumärkningsfritt under
hållet. 

Mellersta distriktet. 

Under arbete. 

Stockholms län. 

Sänkning af Markasjön samt afdikning och odling af 
mark å ägorna till Märka hy i Hargs socken, Börstils kyrko-
heräeboställe, Börstils by och Hanneberg i Börstils socken. 

Hufvudafloppet från Markasjön var färdigt. Skärningen 
i berg Arar här och hvar af knapphändig bredd. Genom Marka-
sjöu har intet arbete äunu kunnat verkställas, men pågick ar
betet ofvanför Markasjön. 

Verkställdt arbete uppskattades till 48 %. 
Vattenafledning å ägorna till Backa, Bickeby, Kårstaby 

och Broby i Kårsta socken. 
Då endast obetydligt arbete utförts, företogs ingen inspek

tion. 
Vattenafledning och afdikning af ägor, tillhörande Ekilla, 

Kvallsta, Arenberga, Droppsta, Fransåker, Hof, Brista, Kumla, 
Hcrresta, Tollsta, Slåsta, Brunneby, Rohlsta, Fjällsta och 
Broby i Odensala och Husby-Erlinghundra socknar. 

Hufvudafloppet var färdigt jämte järnvägsbro och lands
vägsbro vid Tollsta samt landsvägsbro'vid Rohlsta. Af sido
dikena återstodo dikena e och g samt ungefär hälften af diket 
n. Bron öfver n var färdig, äfvenså ägovägsbroarna. Efter-
rensning återstod här och hvar. Vallarna lågo på några stäl
len för nära dikeskanten. 

Verkställdt arbete uppskattades till 95 %. 
Sänkning af Stora och Lilla Gransjön, Mörtsjön och 

Djupsjön för vattenafledning från marker, tillhörande Norr-
och Söderliänninge samt Myra byar i Ununge socken. 

Arbetet var ej påbörjadt, hvarför inspektion ej verk
ställdes. 

Vattenafledning från Skälmossen ä ägorna till byarna 
Kättsta och Elgesta i Husby-Erlinghundra socken-

Arbetet var färdigt, och afsyningsbevis skulle lämnas. 

Uppsala län. 

Nygräfning af floddike från hemman i Klista och Gånsta 
byar öfver Uppmyrby, llickeby, Hemsta, Sycklinge, Lidingby, 

Håningby och Krogby m. fl. ägor i Vårfmkyrka, Boglösa och 
Vallby socknar. 

Företaget var färdigt, men en grundlig efterrensning och 
justering behöfdes. 

Sänkning af Strömarån nedom Hillebola kvarn i Öster-
Löfsta socken. 

Arbetet var färdigt, och afsyningsbevis har utfärdats. 

Södermanlands län. 

Torrläggning af vattenskadad mark, tillhörande hem
manen Vedeby kvarn, Aå, Ekekulla, Bjärsäter, Kvisäter, 
Björketorp och Tjärsta i Björkviks socken. 

I kanalen från sjön Björken till Vedeby kvarn var upp
rensning behöflig. Omgräfning af Kvisäterån var i godt skick. 
A de mindre dikena var i allmänhet rensning af nöden. 

Utfördt arbete uppskattades till 95 %. 

Torrläggning af vattenskadade marker, tillhörande Näsby 
säteri, Berga m. fl. hemman i Bogsta socken samt Mellanstugan 
uti Svärta socken. 

Arbetet var färdigt, och afsyningsbevis skalle utfärdas. 

Torrläggning och odling af vattensjuka marker, tillhörande 
hemmanen Skepsta, Berga, Domvalla, Sätra, Afia, Skylvalla, 
Stora Valla, Lilla Skinvalla, Kåretorp, Stora Skinvalla, Pung
sund, Torfsäter, Graneberg (Hällestad), Odensberga, Pungsäter, 
Långvik, Öllösa, Häggdalen och Bärsnäs i Gåsinge, Björn-
lunda och Gryts socknar af Daga härad. 

Någon inspektion företogs ej, enär intet arbete verkställts 
sedan förra årets inspektion. 

Invallning och torrläggning af mark, tillhörande hem
manet Ramsnäs i Jidita socken. 

Inspektion å detta företag har ej ägt rum. 
Torrläggning och odling af vattensjuka marker, tillhörande 

2'12 mantal Hugelsta i Klosters socken. 
De trenne hufvndkanalerna voro utförda, ehuru eu grund

lig efterrensning erfordrades. Å Rotängsmossen hade uppgräfts 
en del af?kärnings- och laggdiken. Jämte efterrensning åter
stodo endast afskärningsdikena å Småmossarna. 

Verkställdt arbete uppskattades till 95 %. 
Sänkning af sjön Björken samt torrläggning och delvis 

odling af vattenskadad mark, tillhörande Fräkentorps säteri 
med underlydande hemman jämte Bjursätter och Björketorps 
hemman uti IAlla Malma och Dunkers socknar. 

Afloppet från sjön Björken, var färdigt. Ofvanför sjön 
hade arbetet nyss påbörjats. Beträffande dammen borde södra 
landfästet bättre repareras och båda landfästena fogstrykas med 
cement. 

Torrläggning och odling af Strökärren, tillhörande Hög
berg, Lngelstorp, Budbäcken, Valla och kronodomänen Myr
kärr i Sköldinge socken, Eriksbergs fideikommissägendom, Jälk-
säter, samt komministerbostället Laggarhult i Stora Malms 
socken, äfvensom Fjällskäfte fideikommissägendom och Ekeby 
i Ijerbo socken. 

Någon inspektion förekom ej, då vederbörande hade för 
afsikt att återbetala odlingslånet, detta på grund af en för 
högt liggande trumma under statens järnvägar, hvars ombyg
gande ansågs medföra oberäkneliga kostnader. 

Torrläggning och odling af vattensjuka marker, tillhörande 
Valinge gård i Stigtomta socken. 
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Arbetet var fullbordadt, och afsyningsbevis har meddelats. 
Torrläggning af vattenskadade marker, tillhörande Säby, 

Valsta, Uddeby, Åsendal och Löfhagens hemman och lägen
heter under Svärta och Sjösa gårdar i Svärta socken. 

Hufuidkanalen var färdig; dock återstod att lägga de salt-
glacerade rören. A diket B—D återstod omkring hälften. 

Verkställdt arbete uppskattades till 85 %. 

Gotlands län. 

Nygräfning af floddiket genom och från Tomta och Nybro 
myrar med kringliggande sänka marker inom Bure och Rone 
socknar. 

Arbetet var fullbordadt, men det anmärktes, att vid under-
murandet till berggrunden af landfästena i bron för bygdevägen 
Stall—Vanges kvarlämnats ett par stockar af den gamla rust-
bädden, som nu komma att ligga öfver vatten. 

Nygräfning af floddiket genom och från ägorna till Ej-
munde för torrläggning af sank mark, tillhörande Ejmunde 
m. fl. hemman uti Oerums och Fardhems socknar. 

Arbetet var fullbordadt med undantag för stensättningen 
vid punkt D. 

Utdikning och delvis odling af Alfva myr med kringliggande 
sänka marker inom Hemse, Rone och Alfva socknar. 

Alla diken hade upptagits, men eu del hade ännu icke 
fullt djup, särskiklt nedersta och mellersta delarna af hufvud-
kanalen. 

Torrläggning och delvis odling af vattenskadad mark, till
hörande hemmanen Kodings, Oxarfve, Likmide, Lindvede, 
Tjengdarfve, Hulte och Linäarfve i Hemse socken. 

Gräfningsarbeteua voro fullbordade. Resterande arbeten 
voro, dels sprängningar i kanalens öfversta del, dels tre stycken 
trummor. 

Arbetet beräknades färdigt till 80 %. 
Utdikning af Valls myr med kringliggande sänka marker 

uti Hogräns, Valls och Atlingbo socknar. 
Arbetet var färdigt, och afsyningsbevis skulle utfärdas. 
Torrläggning af mark, tillhörande Tomsarfve, Buters m. fl. 

hemman uti Hogräns och Mästerby socknar. 
Den för vattenafledningen erforderliga hufvudkanalen var 

färdig, men bottenrensning var af nöden. 
Utfördt arbete uppskattades till 95 %. 
Utdikning och odling af Mästermyr med kringliggande 

sänka marker inom Levede, Fardhems, Hemse, Alfva, Hab-
lingbo, Silte och Sproge socknar. 

Af företaget återstodo omkring hälften af kanalen F—P—Q, 
500 m. å I—T—U, hela T—W samt 100 m. å Y—Z; dess
utom behöfde C—M, D—Y och E—O rensas. Bron vid E var 
ej heller färdig. 

Utfördt arbete uppskattades till omkring 96 %. 
Utdikning och delvis odling af Fjäle- och Smissmyrarna 

med kringliggande sänka marker inom Mästerby, Atlingbo, 
Väte, Hejde, Flinte, Sanda och Eskelhems socknar. 

Företaget var i det närmaste färdigt till punkt D. 180 
ni. å sträckan C—D samt efterrensning å hälften af sträckan 
B—C återstodo. Det anmärktes, att nedrullade större stenar i 
afioppet A—B måste upptagas, samt att vallarna på en del 
ställen lågo för nära kanalkanterna. 

Verkställdt arbete uppskattades till 36 %. 

Afdikning af Borna och Store myrar jämte kringliggande 
sankmarker inom Väte, Atlingbo, Björke, Sjonhcms, Borna, 
Hälla, Follingbo, Dalhems, Ekeby och Viklau socknar. 

Större delen af atloppskanalen D—Da var färdig. l'å 
sträckorna D—C och D—E hade mudderverk upptagit ansen
liga massor. Järnvägsbron var ombyggd. 

Utfördt arbete ansågs kunna uppskattas till 130,000 kro
nors värde. 

Örebro län. 

Utdikning af vattenskadade marker vid Förlunda, Yxsta 
och Hofsta byar i Hofsta socken. 

Arbetet var färdigt, och afsyningsbevis skulle lämnas. 
Utdikning af vattenskadade och frostspridande marker, 

tillhörande Tycke och Nygård i Snaflunda socken samt Östra 
Backa, Kalfslätt och Frötorp i Viby socken (äfven frostminsk-
uingsföretag). 

Af arbetet återstodo dikena BI, DL, LM, LN, EO och GU. 
Verkställdt arbete uppskattades till 70 %. 
Afdikning och delvis odling af vattenskadad mark, tillhö

rande Aborrtorps ägendom uti Götlunda socken-
Anmärkning gjordes, att vallarna på flera ställen lågo för 

nära slänterna, samt att kvarliggande större stenar i dikena 
måste upptagas. Verkställdt arbete uppskattades till omkring 
57 %. 

Västmanlands län. 

Dragmansbosjöns vattenaflednings företag, afscende bättre 
torrläggning af odlad jord, tillhörande Dragmansbo, Vigélsbo, 
Frösslunda, Altuna by och Högsberga i Altana soclccn samt 
Smedsbo och Domsätra äng i Tärna socken. 

Hufvudafioppet från Dragmansbosjön var färdigt så när 
som på 200 m.; af diket BB' återstodo 182 m. — Vallarna lågo 
på en del ställen för nära dikeskanterna. 

Utfördt arbete uppskattades till 73 %. 
Sagans reglering mellan Bispebo och Västtärna i och för 

torrläggning och delvis odling af vattenskadad mark, tillhörande 
flera hemman inom Kumla, Scvalla och Tärna socknar. 

A Tärnaby—Tälje afloppsgraf återstodo 1,700 m. samt å 
K—K1 720 m. Dessutom voro H"—Hm och II111—H1V—Hv ej 
upptagna till fullständigt djup. 

Verkställdt arbete uppskattades till 86 %. 
Torrläggning af vattenskadade marker, tillhörande Lådeby 

och Sköldby hemman uti Torpa socken af Västmanlands län 
och Norrhägran, Graftorp, Hägerås, Hägran, Kronängen 
Hägran och Stora Udden uti Öja socken samt Slätåsen, Hägran, 
Ofvernäs, Väsby och Aby hemman uti Lista socken af Söder
manlands län. 

Hufvudkanalen var fullt färdig till punkt 36+50 samt 
därifrån utförd med ofullständigt djup. Sidodiket var fullt fär
digt till punkt 10, hvarefter djupet var ofullständigt. 

Verkställdt arbete uppskattades till 87 %. 
Afdikning af odlad och odlingsbar jord samt af till odling 

otjänliga, frostspridande marker, tillhörande Avestbo, Onsjö 
och Bastnora byar i Västanfors socken (äfven frostminsk-
ningsföretag). 

De allmänna dikena voro färdiga, så när som på botten
rensning. Af enskilda diken fattades ännu fyra stycken samt 
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några korta bitar å en del andra. Broarna voro färdiga, sa 
när som på en ägovägsbro. 

Vittingesjöns vattenafledningsföretag, afseende afdikning 
och odling af mark, tillhörande Skattmansö ägendom med 
underlydande hemman samt Säby och Mälby byar i Vittinge 
socken. 

Arbetet var färdigt, ock afsyningsbevis har lämnats. 
Vretberga—Hagby—Godby dikningsf öretag och Viby— 

Hamra—Vretberga dikningsf öretag, afseende afdikning af 
mark, tillhörande Vretberga, Hagby, Godby ocb Hamre uti 
Hedåkers och Arboga socknar. 

Företaget var färdigt så när som på hälften af diket L l ; 
dessutom återstod en del upprensning. 

Bosjöns och Vålensjöarnas vattenafledningsföretag, afse
ende afdikning och odling af mark, tillhörande hemmanen, 
byarna och lägenheterna Skinnartorpet, Ilögbo tttäng, Vålbo-
torpet, Sörby, Liarsbo, Trugsbo, Gråsidan, Usträngsbro och 
Usträngsbotorp samt Snafringe härads allmänning i Räm
nas socken. 

Hufvudafloppet var fullt färdigt till punkt D, likaså aflop-
pet B—B'. Arbetet pågick å B"—B'" samt of v anför D. 

Verkställdt arbete uppskattades till 42 %, 
Staf—Furberga dikningsf öretag, afseende afdikning af 

mark, tillhörande byarna och hemmanen Staf, Ytter-Sörby, 
Högsta, Ytter-Skälby, Nästa och Furberga i Hunktorps socken. 

Arbetet var färdigt så när som på tvenne broar. Stora ras 
inträffade i våras; rensningsarbetet med anledning häraf var 
ännu icke fullbordadt. 

Fantetor})—Björks afdikningsföretag, afseende afdikning 
och odling af mark, tillhörande lägenheter å Köpings stads 
område sixmt hemmanen Björk och Fantetorp med Ulfvcstad ' 
i Köpings socken. 

Arbetet hade nyss påbörjats. 

Fu l l bo rdade . 

Gottlands län. 

Utdikning af Åkehäcks myr i Åkebäcks socken (äfven 
frostminskniugsföretag). 

Företaget har en enda kanal, hvilken rensats förra året. 
Mot underhållet gjordes ingen anmärkning. 

Utdikning afAkelösa myr i Etelhcms socken (äfven frost-
minskningsföretag). 

Dikena tarfvade en grundlig rensning. 
Utdikning af Tenglings myr i Stånga socken (äfven frost-

' minskningsföretag). 
Någon rensning var af nöden. 
Utdikning af Stånga och Visne myrar i Stånga socken 

(äfven frostminskniugsföretag). 
Arbetet var i ganska godt stånd och föranledde ingen an

märkning. 
Nedre norra distriktet. 

Under arbete. 

Kopparbergs län. 

Sänkning af Stråtjärn och torrläggning af omgifvande 
vattenskadade ägor, tillhörande Smedsbo, Stråtenbo och Strå
tjärns byar i Aspeboda socken. 

Ungefär hälften af arbetet hade utan anmärkning fullbor
dats. 

Torrläggning af de s. k. Finstaängarna inom dels Jål-
karby, Bya, Norrhyttan, Västanå och Granbo, dels Väsferby 
och dels Norrby skifteslag inom Hedemora socken. 

Hufvudkaualen befanns vara upptagen till n:r 34. Dikena 
M—F, K—C och L—D från 59 till 70 voro färdiggräfda. 

Ungefär 80 % af arbetet i dess helhet kunde anses utförda. 

Gäfleborgs län. 

Reglering af vattenståndet i Amotsån samt torrläggning 
af mark, tillhörande Åhyggeby, Vreten, Ulfsta och Åkerby 
inom Ockelbo socken. 

Sedan senaste besiktningen hade endast obetydligt arbete 
utförts. 

Sänkning af vattenståndet i Norrbosjön och Norrbotjärn 
samt reglering af den s. k. Hosjöån för torrläggning af kring
liggande vattenskadad mark, tillhörande byarna Tomtnäs och 
Norrbo m. fl. inom Ockelbo socken. 

Arbetet befanns vara utfördt, och afsyningsbevis har ut
färdats. 

Västernorrlands län. 

Sänkning af Kvarnsjön m. fl. sjöar och torrläggning af 
vattenskadad mark inom Hassels och Hellangårds byar i 
Attmars socken (äfven frostminskniugsföretag). 

Atloppet från Kvarnsjön var färdigt. Diket mellan Kvarn-
sjön och Mellantjärn var påbörjadt. 

Omkring 30 % voro utförda. 
Sänkning af Ramsjön och torrläggning af omgifvande 

myrmark inom Högsjö och Gudmundrå socknar (äfven frost-
minskningsföretag). 

Afledningsföretaget var färdigt utom ombyggnad af två 
mindre ägobroar. 

Torrläggning af vattensjuka ägor inom hemmanen Nor
danåker, Näs, Prestbordet, Rossö och Nyland uti Ytterlännäs 
socken. 

Arbetet hade påbörjats på ömse sidor om järnvägen, i det 
att bäcken rensats ett par hundra meter. 

Jämtlands län. 

Torrläggning af vattenskadad mark, tillhörande hemman 
inom Ottsjö by i Föllinge socken. 

Arbetet befanns vara utfördt, och afsyningsbevis skulle 
utfärdas. 

F u l l b o r d a d e . 

Västernorrlands län. 

Sänkning af As- och Lilltjärnama sam afdikning och 
odling af mark, tillhörande Åse by i Torps socken. 

Afloppet från den nedre tjärnen var någorlunda under
hållet, under det att diket mellan tjärnarna var nästan helt och 
hållet igenrasadt. 

b) För minskning af frostländighet. 

Södra distriktet. 

Under arbete. 

Kronobergs län. 
Utdikning af frostförande mossar, tillhörande hemmanen 

Stockhult, Getaboda, Romarehyltan, Elmtåsa och Norra Finn-
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hult i Agnnnaryds socken samt Södra Finnhult i Pjätteryds 
socken. 

Förutom erforderlig genomgående efterrensning och justering 
återstod endast att upptaga omkring 1,600 m. diken. 

Det anmärktes, att de uppkastade dyjordsvallarna måste på 
erforderliga ställen genomskäras, för att ytvattuet på mossen 
skulle kunna beredas aflopp. 

Utdikning af frostförande mossmark, tillhörande hem
manen Elmtåsa och Stockhult i Agnnnaryds socken. 

Ungefär 1,200 m. diken hade upptagits, motsvarande om
kring 40 % af det hela. 

De först gräfda dikena hade afsevärdt grott igen och tarf-
vade grundlig efterrensning. 

Utdikning af frostförande mossmark, tillhörande hem
manen Sig gamåla, Torstensmåla och Karsamåla i Almunds-
ryds socken. 

840 ra. på de gemensamma afloppen hade uppgräfts, ut
görande nära 30 % af det hela. 

Utdikning af vattenskadade och frostförande marker, till
hörande Benesta by i Aringsås socken. 

Afloppet gräfdes för flera år sedan. Nu pågick arbete med 
gräfningen af afledningsdikena, som upptagits på c:a halfva 
sträckan. 

Utfördt arbete uppskattades till omkring 75 % af det hela. 
Utdikning af frostförande mark, tillhörande V-j i»tl. Ide-

skrit f i Ekcberga socken. 
Å den större mossen hade gräfts c:a 700 m. diken; å den 

mindre var dikningen verkställd. 
Utfördt arbete ansågs utgöra omkring 40 % af det hela. 
Utdikning af frostförande mark, tillhörande hemmanet 

Jlögerås i Elghtilts socken. 
I fjol uppgräfdes samtliga diken så när som på de 200 

öfversta meterna i hufvudafloppet. 
Det verkställda arbetet beräknades motsvara omkring 85 % 

af det hela. 
Utdikning af frostförande mossar, tillhörande hemmanen 

Sjuhnlt, Brötan samt ntjordar under Hallaryd och Sänncs-
holma i Hallaryds socken. 

Arbetet befanns vara fullbordadt, hvadan afsyningsbevis ut
färdats. 

Utdikning af frostförande mossar, tillhörande hemmanet 
Skrubberyd i Hinneryds socken. 

Dikena hade upptagits på en längd af tillhopa cirka 1,800 
m.; de hade emellertid flerstädes skjutit ihop, hvadan grundlig 
efterjustering erfordrades. — Trumman var ännu ej lagd. 

Hittills utfördt arbete uppskattades till 65 % af det hela. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande Lindstad, 

Såfrarp, Lashylte, Björkerås, Dragshylte, Hallatorp och Spån-
hyltan inom Bydaholms socken och Östbo härad af Jönköpings 
län samt Villarps och Mistelås komministergård i Mistelås 
socken. 

Sedan dikena rensats från nedrasade stenar och jordtorfvor, 
de uppkastade jordvallarna på behöfliga ställen genomskurits 
samt diket O fullgräfts enligt planritningen, kan afsyningsbevis 
utfärdas. 

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

Förutom erforderlig efterrensning och justering återstod ännu 
Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens berättelse för år 1909. 

att griifva cirka 1,100 ni. diken, motsvarande omkring 15 % 
af det hela. 

Utdikning af frostförande mossar, tillhörande hemmanen 
Villarp och Mcrarp i Mistelås socken. 

Hufvudafloppen voro nu gräfda; de föreskrifnastödjemurarna 
i utloppet voro dock ej lagda. 

Det verkställda arbetet beräknades utgöra cirka 60 % af 
det hela. 

Utdikning af frostförande mossar, tillhörande hemmanen 
Linåhult, Öjlntlt och Stenshiilt i Pjätteryds socken. 

A de nyupptagna sträckorna å den nordvästra mossen erfor
drades ytterligare sprängning ocli rensning. A den stora nord
östra mossen återstod ännu att upptaga 2,900 m. diken. — 
Ofriga diken måste dessutom underkastas en del efterrens
ning och justering. 

Resterande arbete uppskattades till omkring 17 % af det 
hela. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanen 
FotliuH, Fotabol, Skeppshult och Sfoishtilt i Pjätteryds socken. 

Efter fjolårets besiktning hade ett 250 m. långt tvärdike 
gräfts i södra mossen, delvis dock endast till balfva djupet, I 
år hade intet arbete verkställts. 

Utdikning af mossar, tillhörande 2 mantal Öjhnlt i Pjätte
ryds socken. 

Sedan fjolårets inspektion hade intet som helst vidtagits 
för iakttagande af det gifna förständigandet, att under den för
flutna sommaren fullgöra arbetet. 

Torrläggning af vattenskadad mark, tillhörande hem
manen Östraby, Persatorp, Sällcbcrg, 01 sh ammar, lianchoda 
och Staffansboda i Ryssby socken. 

Af dikesgräfningen återstod en längd af 700 m. Dessutom 
erfordrades efterrensning i de förut upptagna dikena. 

Resterande arbete uppskattades till 15 % af det hela. 
Utdikning af frostförande mossmark, tillhörande hemma

nen Hyalt, Assarsköp och Bästingshult i Byssby socken af 
Kronobergs län samt Torstorp och Lindas i Bydaholms soc
ken af Jönköpings län. 

Dikesgräfning hade hittills utförts på en sammanlagd längd 
af 1,940 m. Det anmärktes att de uppkastade dyjordsvallarna 
måste på erforderliga ställen genomskäras för ytvattnets af-
rinnaude. 

Det utförda arbetet uppskattades till cirka 50 % af det hela. 
Utdikning af frostförande mossar, tillhörande hemmanen 

Broaskog, Vångsnäs, Ilvittaryd och »Skogalagct» i Slätthögs 
och Moheda socknar. 

Förutom åtskillig efterrensning och justering återstod ännu 
att upptaga dikena P—P' och Q—R samt cirka 2,800 m. afled-
ningsdiken. 

Resterande arbete uppskattades till 35 % af det hela. 
Torrläggning af vattenskadad mark, tillhörande Bjälle-

berg och Ilaghnlt i Virestads socken. 
Hittills utfördt arbete ansågs utgöra 20 % af det hela. 
Utdikning af frostförande mossar, tillhörande hemmanen 

Trästen, Snöreshnlt, Bökla, Iljulsryd och Hulingsved i Vis-
landa socken. 

Ännu återstod att gräfva diken på en längd af samman-
lagdt 700 m. Dessutom tarfvades en del efterrensniugsarbete 
i de förut gräfda dikena samt erforderliga genomskärningar i 
de uppkastade dyjordsvallarna. 

7 
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litdikning af frost förande mark, tillhörande hemmanet 
Berg i Åshcda socken. 

Dikningen var verkställd på en längd af sammanlagdt unge
fär 5,000 m. 

Det utförda arbetet beräknades utgöra cirka 65 % af det hela. 
Utdikning af en frostförande mosse, tillhörande hem

manen Slåttra, Lilla Hult och Mörtlek i Åsheda socken. 
Arbetet befanns vara fullbordadt, och afsyningsbevis har 

utfärdats. 

Hallands län. 

Utdikning af frostförande marker, Ullhörande Tallsjö i 
Gunnarps socken och Gifliult i Krogsereds socken. 

1 år hade endast gräfts några tiotal meter på diket I. 
Afdikning af frostförande sankmark, tillhörande hem

manet Björn-Persgård n:r 1 Höryd i Sibbarps socken. 
Hufvuddiket hade gräfts på en sträcka af cirka 200 ni. 
Det utförda arbetet uppskattades till 20 % af det hela. 
Afdikning af vattenskadad och frostförande myrmark, 

tillhörande hemmanet N:o 1 Kulla i Slättåkra socken. 
Dikningen var verkställd å en sträcka af 140 m. i knfvud-

afloppets öfre del. I de utförda dikena erfordrades grundlig 
efterrensning och justering. 

F u l l b o r d a d e . 

Kronobergs län. 

Afdikning af frostförande mossmarker, tillhörande Halla-
böke by i Hallaryds socken. 

Afioppet blef förra hösten grundligt uppreusadt; aflednings-
dikena hade hittills stått sig ganska bra. 

Utdikning af en frostförande mosse, tillhörande hem
manet 7/32 mtt- Ekeberg i Urhults socken. 

I öfre ändan af mossen voro dikena tämligen väl bibehållna, 
men själfva utfallsdiket, jämte därbredvid varande aflednings-
diken alldeles igengrodda. 

Västra distriktet. 

Under arbete. 

Älfsborgs län. 

Vattenäfledning för torrläggning af frostspridande, vatten-
dränkta marker, tillhörande hemmanen Björstorp, Björnar}) 
och Tunarp i Eriksbergs socken. 

Hufvudkanalen var upptagen från utloppet upp emot ut
fartsvägen till Eriksbergs kyrka, men var sektionen dels igen-
slammad, dels för trångt gräfd. 

Det utförda arbetet motsvarade ungefär 50 % af det hela. 
Afdikning af vattenskadade och frostförande mossar, till

hörande Finnekumla och Hofsnäs gårdar uti Finnekumla 
och Långhems socknar. 

Dikena litt. P—Q, R—S, O-P—K—S, L — M - N , XII, 
XIII, XIV samt 636 m. af H—I—G—K och 445 m. af A— 
B—C—D—F—G voro gräfda, motsvarande cirka 25 % af det hela. 

Afdikning af frostförande marker inom hemmanet Bohult 
och kronoparken Edsmären i Jludene socken. 

Frostdikena voro i det närmaste färdiga å Bohult. Agaren 
till gården hade äfven gräft gränsdiket mot kronoparken, men 

på sådant sätt, att endast dikeshalfvan inom Bohult gräfts med 
vertikal vägg i gränslinjen. 

Afdikning af frostspridande marker, tillhörande hem
manet Barnarp i Håcksviks socken. 

Arbetet var färdigt. Så snart räkenskaperna granskats, 
skulle afsyningsbevis utfärdas. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Önnarps 
säteri i Hössna socken. 

Enär intet arbete utförts sedan föregående år, företogs 
ingen besiktning. 

Afdikning af frostförande mark, tillhörande hemmanet 
Östad, Bergstena, Gallås, Hönsatorp och Tokatorp uti Lena 
och Bergstena socknar. 

Diket A - B , 200 m. af B - G , 700 m. af M—L—N—O, 
270 m. af N—T och 900 m. af K—L voro gräfda. 

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

Ägarna upplyste, ätt de afstått från företaget. 

Vattenäfledning för frostländighetens minskande från 
Grymme mosse å hemmanet Moghults ägor i Nittorps socken. 

Samtliga laggdiken voro fullbordade. På lågmossen voro 
alla diken färdiga, men tarfvade efterrensning. På den stora 
högmossen voro däremot de tvärgående dikena upptagna till 
endast hälft djup med full dagbredd. 

Det utförda arbetet uppskattades till 65 % af det hela. 
Afdikning af frostspridande marker inom hemmanen 

Norra och Södra Steneryr, Bön, Böse, Töftesäter, Låkön och 
Plogstarud i Råggärde och Jerbo socknar. 

Samtliga frostdiken voro upptagna med undantag af cirka 100 
m. i laggdiket H—J. Å den stora mossen nedanför Steneryr 
hade så väl det längsgående diket som alla tvärdiken till stor 
del runnit samman. 

Torrläggning af frostspridande mark, tillhörande hem
manen Alfvared och Skrimhult i Seglora socken. 

Rågångsdiket n:r 1 var upptaget, motsvarande cirka 20 % 
af det hela. 

Utdikning af frostförande marker inom säteriet Säfva-
redsholm i Sjötofta socken. 

Endast omkring 200 m. nygräfning återstodo att utföra. 
En del rensningar i förut upptagna diken var dessutom af nöden. 

Afdikning af frostspridande mark, tillhörande hemmanet 
Gässlösa frälsegården i Torpa socken. 

Arbetet var färdigt. Så snart räkenskaperna granskats, 
skulle afsyningsbevis utfärdas. 

Afdikning af Kobergs ftdeikomissägendom tillhöriga Skare 
mosse i Väne-Asaka och Lagmansereds socknar, Sahlgrcns 
ängsmosse i Lagmansereds socken och Lifvereds mossar i 
Hålanda socken. 

Samtliga diken å Sahlgrens ängsmosse voro färdiga och 
rensade. A Skare mosse voro äfvenledes dikena gräfda, men 
behöfde genomgående rensas. Å Lifvereds mosse återstod ännu 
en del rensning. 

Vattenäfledning för frostländighetens minskande inom 
Mölueby gods i Östra Frölunda socken. 

Arbetena voro färdiga. Så snart räkenskaperna granskats, 
skulle afsyningsbevis utfärdas. 

Vattenäfledning för frostländighetens minskande inom 
hemmanet Anfastorp i Östra Frölunda socken. 
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Arbetet var färdigt. Afsyniugsbevis skulle utfärdas, så snart 
räkenskaperna granskats. 

Torrläggning af frostspridande marker, tillhörande hem
manen Ellebäckstorp och Asebol i Östra Frölunda socken. 

Dikningen å Hålldams- och Gåsemossen var fullbordad. 
Å Åsebolsmossen var arbetet blott helt litet påbörjadt. 

Det utförda arbetet motsvarade cirka 75 % af det hela. 

Värmlands län. 

Torrläggning af frostförande marker, Ullhörande Niklas-
dam i Varnnms socken. 

Arbete med dikningen hade påbörjats, men icke utförts 
i den omfattning, att inspektion ansågs erforderlig. 

Fu l lbo rdade . 

Älfsborgs län. 

Afdikning af frostförande myrar, tillhörande hemmanen 
Vittingen, Kärud, Ödebyn och Björtveten i Backe socken. 

Båda hufvuddikena hade i allmänhet tillräckligt djup utom 
å Ödebyns område. 

Utdikning af frostförande mosse, tillltöratide Långholmen 
n:r 1 i Vings socken och Kärragärde n:r 1 i Ilellestads 
socken. 

Sedan föregående års besiktning hade inga underhålls
arbeten utförts. Behofvet af bottenrensningar i dikena kvar
stod för den skull. 

Afdikning af en frostförande mosse, tillhörande hon
manet 1/s mtl. Mossabo i Håcksviks socken. 

Sedan sista besiktningen hade en del underhållsarbeten ut
förts, särskildt i dikenas nedre delar. Mot underhållet var för 
närvarande intet att anmärka. 

Afdikning af frostförande mark, tillhörande Gisslarp, 
Haga och Tommared i Nittorps socken samt Andlabo och Yttcr-
haga i Tranemo socken. 

Innevarande år hade hufvudkanalerna rensats och voro i 
tillfredsställande skick. De tvärgående mossdikena voro där
emot i behof af rensning. 

Afdikning af en frostförande mosse, tillhörande Furukärr 
i Torps socken. 

Ännu återstodo att rensa afloppet C—D och diket G med 
till detta anslutande fyra små afskäringsdiken. 

Värmlands län. 

Rensning af Karlandabäcken vid Bjerns by i Karlanda 
socken. 

Största delen af dikesrensningen i bäckens öfre del befanns 
ännu vara ogjord. 

Utdikning af Helgeby mosse och rätning af Magebäcken 
i Sillernds socken. 

Enär någon upprensning af de igengrundade dikena i 
Helgeby mosse ännu icke var verkställd, ansågs besiktning ej 
erforderlig. 

Östra distriktet. 

Under arbete. 

Östergötlands län. 
Utdikning af frostförande mossmarker, tillhörande hem

manen Stora Haddebo, Hälla, Skramla och Görshorfva i Västra 
Hargs socken. 

Arbetet hade ej påbörjats, hvarför inspektion ej företagits. 

Jönköpings län. 

Utdikning af frostförande mossar, tillhörande Skarn, 
Bysscbo och ÖdltuU i Bellö och Ingatorps socknar. 

Ett par hundra meter diken återstodo att gräfva. I de 
redan utförda dikena erfordrades någon efterrensning. 

Minst 95 % af arbetet voro utförda. 
Utdikning af frostförande mossar, tillhörande Lida, Bet-

arp, Grabbelnnd och Slenbrohult i Bnrseryds socken. 
Nära hälften af dikeslängden var färdiggräfd. 
Utdikning af frostförande mossmarker, tillhörande Frost

näs, Frostabackc, Gcrmundabo, Hult och Höke hemman uti 
Bnrseryds och Villstads socknar. 

Sammanlagdt hade griifts omkring 3,700 m. diken. Det 
utförda arbetet motsvarade ungefär 12 % af det hela. 

Torrläggning af vattenskadade och frostförande marker 
inom Grytereds och Södra Hcstra socknar. 

Omkring 5,800 m. diken voro gräfda, motsvarande ungefär 
15 % af det hela. 

Utdikning af frostförande mossmarker, tillhörande Skip-
hults, Ärnarps, Tänga och Tanshults byar i Jäluntofta socken. 

Omkring 11,000 m. diken voro gräfda. Det utförda arbetet 
motsvarade minst 85 % af det hela. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Getterhult 
Bråta och Agnetaryd i Jäluntofta och Kållcrstads socknar. 

7,900 m. diken voro utförda, motsvarande minst 90 % af 
hela arbetskvantiteten. 

Utdikning af frostförande mossar, tillhörande Vimmels-
torp, Skattcknll, Sannaryd, Kulla, Galtås, Björnaryd, Hylic, 
Rosendal, Smedstorp och Bägaryd inom Rcftelcds socken, 
Fägelhult, Skallcved, Agnetaryd och Staffansbo i Kållerstads 
socken, Käringanäs, Holmseryd och Kraxas i Ldngaryds 
socken samt Troncbo i Villstads socken. 

Endast några kortare sträckor diken återstodo. 
Minst 95 % af arbetet voro utförda. 
Utdikning af frostförandc mossar, tillhörande Färda, För

låtit och Ölmcsberg i Södra Unnaryds och Jäluntofta socknar. 
Endast cirka 400 m. diken återstodo att gräfva. 
Det utförda arbetet motsvarade minst 95 % af det hela. 
Utdikning af frostförandc marker, tillhörande Fjällands

näs, liotabo och Lockabäck i Södra Unnaryds socken. 
Sedan fjolårets besiktning hade endast obetydligt arbete 

utförts. Omkring 4,800 ni. diken voro gräfda, motsvarande 55 
% af det hela. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Ugglcbo, 
Getterhult, Urshult m. fl. byar i Södra Unnaryds och Bolmsö 
socknar. 

Af kanalen hade upptagits 2,000 m. och af dikena 6,000 m. 
Det utförda arbetet beräknades motsvara omkring 40 % af 

det hela. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande Tofteryds 

prästgård, Torp och Ekhult i Tofteryds socken. 
Omkring 60 % af dikesläugden voro gräfda, motsvarande 

omkring 70 % af det hela. 
Utdikning af frostförandc mossmark, tillhörande Karaby, 

Snnncrås och Snöstorp i As socken. 
Endast omkring 600 m. kanal återstodo, motsvarande cirka 

7 % af det hela. 
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Vuttenafledniug från frostförande mossar, tillhörande 
hemmanen Kåfvcryd, Ubbarp och Sjöryd i Öggestorps socken 
samt Stora Tokar]) och Vissmålen i Hakarps socken. 

Endust efterreiisning återstod. 

Kalmar län. 

Utdikning af frostförande mark, tillhörande hemmanet 
Boefall i Hjorteds socken. 

Den ojämförligt dyraste delen af kaualen närmast nedra 
ändan var uttagen. Till fullt djup var kanalen upptagen 140 
m. och till halfva djupet cirka 400 m. 

3/i af arbetena voro utförda. 
Afdikning af frostförande mark, tillhörande hemmanen 

och lägenheterna Nydal, Ängedal och Månstorp, lydande un
der Kulltorps säteri i Tuna socken. 

Arbetet hade ej påbörjats, hvarför inspektion ej företagits. 

Skaraborgs län. 

Afdikning af Storemossen, tillhörande Ryholms gård i 
Beatebergs socken samt hemmanen Mossebo, Löfbråten och 
Grässkär i liansbergs socken samt Gäddenäs torp i Ekeskogs 
socken. 

Företaget närmade sig sin fullbordan. Omkring 700 m. 
kanal och 1,000 m. diken återstodo jämte en del efterrensning. 

Utdikning af de s. k. Edsvära mossar inom Edsvära och 
Norra Vånga socknar. 

Kanalsträckan upp till sjön var gräfd, hvilket motsvarade 
omkring 1/i af hela arbetet. 

Afdikning af en frostförande mosse, tillhörande Stora 
Bryne i Hjärpås socken. 

Omkring 2,000 m. diken voro gräfda, dock ej allestädes 
till full sektion. 

Det utförda arbetet uppskattades till minst 80 % af det hela. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande Lilla och 

Stora Gamlarp i Jäla socken. 
Arbetet hade ej påbörjats. 

F u l l b o r d a d e . 

Jönköpings län. 

Afdikning af frostförande mossar, tillhörande Stora och 
Lilla Kätubo samt yttre Lida i Burseryds socken. 

Emedan beslutad rensning ej ännu påbörjats, företogs ingen 
inspektion. 

Torrläggning af frostförande marker vid Bratteborg i 
Byarums socken. 

Dikena voro nyligen rensade och befunnos i anmärknings-
fritt skick. 

Afdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanen 
Södra Sprottebo, Ubbås, Ingelsbo och Hedenstorp i Båraryds 
socken. 

Enär den påbörjade rensniugen ej ännu fullbordats, före
togs ingen besiktning. 

Utdikning af Flymossen i Forsheda socken. 
Vid föregående inspektioner gjorda anmärkningar hade vis

serligen medfört, att lokala rensningar företagits, men i det stora 
hela var dikessystemet svårt förfallet. 

Afdikning af frostförande sänka mossar, tillhörande Rän
nas, Kolabo, Forsheda, Bollagården och Torskinge byar i 
Forsheda och Torskinge socknar. 

Vid föregående besiktning anmärkta brister voro nu afhjälpta. 
Afdikning af mossar invid Bjelkarums ä, hörande till 

hemmanen Ryd, Vimmarp, Nyboda, Gripslund, Hnsnäs Skatte
gård och Husnäs säteri inom Karlstorps socken samt Näs 
och Bjclkarum i Kråkhults socken. 

Dikena voro anmärkningsfritt underhållna. 
Omkring 10 % af den som ej odlingsbar ansedda arealen 

hade odlats. 
Utdikning af Gullarps mosse under Källunda säteri i 

Karda socken. 
De vid 1907 års inspektion anmärkta bristerna hade ej 

afhjälpts. 
Afdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanet 

°/10 mtl. Skinnarebo i Sandseryds socken. 
Underhållet var fullgodt. Omkring Vio % a^ högmossen 

hade odlats, 
Afdikning af frostländiga marker, tillhörande 1 mtl. säteri 

Sjömilsås i Sandsjö socken. 
Hela mossen användes till torfströfabrikation, hvadan själfva 

mossmarken nu hålles torrare än genom enbart frostdikena. 
Afloppskanaleu befann sig i anmärkningsfritt skick. 

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

Emedan påbörjad rensning ej ännu fullbordats, företogs 
ingen inspektion. 

Utdikning af frostförande mossar, tillhörande Stora och 
Lilla Yboholm, Lönhult, Holsteryd, Granskattchult och Salerås 
i Sandsjö socken. 

Rörande detta företag gäller, hvad som sagts om näst 
föregående. 

Utdikning af frostförande marker till säteriet Titrbyholm 
i Sandsjö socken. 

Mot underhållet förekom ej anmärkning. 
Utdikning af frostländiga mossar, tillhörande Hinsekind, 

Vcrnumo gästgifvaregård, Pilagården, Rörstorp, Bygget och 
Vernanäs i Vernamo socken. 

De vid 1907 års inspektion framställda anmärkningarna 
hade ej föranledt rättelse. 

Utdikning af frostförande mossmark, tillhörande ägen-
domen Stora Hultrum i Vireda socken. 

Hufvudaftoppet var upprensadt och i godt stånd. Behöflig 
upprensning af dikena pågick och skulle fortsättas, tills samtliga 
blifvit rensade. 

Afdikning af mossmarker (frostförande), tillhörande Lund
holmens säteri med underlydande Kyrkarp, Lnnclby och Boda 
hemman i Vrigstads socken. 

Uppskof med utförande af underhållsarbetena har medgif-
vits, hvadan inspektion ej företagits. 

Kalmar län. 

Afdikning af frostförande mark inom Brantestads by i 
Frödinge socken. 

Någon uppgrundning af en kanal hade börjat visa sig, dock 
ej så att anmärkning ansågs befogad. Upprensning skulle före
tagas. 
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Skaraborgs län. 

Utdikning af en del af Möuarps mossar i Grolauda och 
K in ne veds socknar. 

Dikena voro anmärkuingsfritt underhållna. 
Afdikning. af frostförande mossmark, hörande till hem

manen Sjögcrås och Kungsmärket i Klefca socken. 
Dikena voro i fullgod t skick. 
Afdikning af frostförande mossar, tillhöranda ägeuäomcn 

Långholmen i Luttra socken. 
Mot underhållet förekom ej anmärkning. 

Mellersta distriktet. 

Under arbete. 

Stockholms län. 

Sänkning af Almsjön och vattenafledning frun frost
förande marker å ägorna till Tomten, Ljusdal, Gröndal, 
Abrahams by och Mossbol i Almunge, Fasterna och Gottröra 
socknar. 

Åfloppet från Almsjön var fällt färdigt. Dikena C—D—E, 
D—H och H—I voro äfvenledes färdiga samt med ofullständigt 
djup dikena B—L—O—P1—Q, och K—F—L jämte G—F—C. 
Vallarna på en del ställen lågo för nära dikeskanterna. 

Verkställdt arbete uppskattades till 41 %. 
Vattenafledning frän frostförande mossmarker ä ägorna 

till Landas med underlydande gärdar i Kdcbo socken. 
Hufvudkanalen var färdig, ehuru breddning på en del ställen 

var behöflig. Af öfriga diken voro B och Aa fullt färdiga. 
Arbet pågick å Bb. 

Verkställdt arbete uppskattades till 50 %: 
Torrläggning af frostförande mossar å ägorna till Slockby, 

Löhammar och Svalmyra i Hargs socken. 
Hufvudafloppet var färdigt till punkt G + 400 in. Järn

vägsbron var ombyggd. 
Verkställdt arbete uppskattades till 14 %. 
Vattenafledning från Glamsmossen ä ägorna till hem

manen Folkmora i Ilökhufvnds socken och Gubbo i Valö 
socken. 

Hufvudanoppet var färdigt till punkt 55 utan anmärkning. 
Arbetet pågick å diket D—D. 

Utfördt arbete uppskattades till 30 %. 

Uppsala län. 

Utdikning af frostförande Stormossen pä ägorna till 
Bredsjö gård inom Järlåsa socken. 

Ändring i planen begärdes samtidigt med slutafsyuing förra 
året. Sedan dess hade intet arbete utförts, livadan inspektion 
ej företogs. 

Södermanlands län. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Abbotnäs 
gård i Flöda socken. 

Anslaget till detta arbete är indraget. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande Rossviks 

gård i Husby-Rekarnc socken. 
Hufvudkanalen A—B var färdig, men med ofullständigt 

djup, hvarförutom återstodo efterrensning och justering. Mot 
bikanalerna anmärktes detsamma. 

Verkställdt arbete uppskattades till c:a 80 %. 

Västmanlands län. 

Bråvikens dikningsföretag i Harbo socken samt Orr-
mossens dikningsföretag i Nora socken. 

Då arbetet först nyligen påbörjats, företogs ingen inspek
tion. 

Afdikning af vattenskadad och froslförande^mark, lill-
Jtörandc Virsbo bruk underlydande Gammelby][i Hamnas 
socken. 

Arbetet var endast obetydligt påbörjadt, hvarför någon 
besiktning ej gjordes. 

Fu l lbordade . 

Stockholms län. 

Sänkning af sjöarna Falken, Trehörningen och Fyrsjön 
samt afdikning af närbelägen frostförande mark, tillhörande 
Sättra by i Edsbro socken, ugendomen Ekcbyholm i liimbo 
socken samt llållsta, Krogsta och Råby byar jämte Kristinc-
holms gård i Lohärads socken. 

Rensniug hade gjorts, men då ytterligare sådan skulle 
göras, ansågs inspektion obehöflig. 

Uppsala län. 

Sänkning af Arfsjön samt afdikning af frosiföraudc 
marker, tillhörande hemmanen Björkenäs, Berg, Bredsjö samt 
Järlåsa kyrkohcrdeboställe i Järlåsa socken. 

Hufvudanoppet befanns vara i godt stånd. I bidikena var 
däremot rensning nödvändig, hvilkcn skulle verkställas senare 
på hösten. 

Utdikning af frostförande mossmarker, tillhörande Öst-
fora gård i Järlåsa socken. 

Å Euvalls- och Karinbomossarna hade rensning gjorts. Å 
Norrmossen förekommo ras och igenslamningar. 

Örebro län. 

Afdikning af frosiföraudc, för odling otjänliga mossar, 
tillhörande Sickclsjö med underlydande hemman i Jtirnäs 
by inom Götlnnda socken. 

Enär förut gjorda anmärkningar beträffande underhållet 
icke föranledt rättelse, företogs ingen inspektion. 

Västmanlands län. 

Afdikning af frostförande mark, tillhörande skogskiftes-
lagct Aby hamn, omfattande hemmanen Aby, llof, Svingbolslad, 
Espenbo och Mårtsbo samt kyrkoherde- och komminister-
boställena i Östcrväla socken. 

Rensning var gjord förra året upp till llårrskogsbäcken. 
Dikena å Snårmossen voro mycket igenvuxna. 

Nedre norra distriktet. 

Under arbete. 

Kopparbergs län. 

Utdikning af frostförande mossar inom Prästhyttans 
ägor i Ilcdemora socken. 
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Enär ägaren ämnade afstå ifrån statsanslaget, ansågs in
spektion ej erforderlig. 

Af dikning af vattenskadad och frostförande myrmark, 
tillhörande byn Flötningen i Idre kapellförsamling. 

Själfva utloppet var färdiggräfdt, motsvarande ungefär 30 
% af arbetet. 

Torrläggning af en frostförande mosse vid Rörbäcksnäs i 
Lima socken. 

Arbetet befanns färdigt, och afsyningsbevis skulle utfärdas, 
så snart räkenskaperna hunnit afslutas. 

Utdikning af frostförande vattenskadad mark, tillhörande 
byn Östra Fors i Malungs socken. 

Då endast obetydligt arbete utförts, erfordrades ej besikt
ning. 

Utdikning af frostförande vattenskadad mark, tillhörande 
Myckelbyn i Malungs socken. 

Då äfven vid detta företag arbetet nyligen påbörjats, för
rättades ej heller här någon inspektion. 

Af dikning af frostförande mossar inom Dalbyns skiftes-
lag i Oro socken. 

Samtliga diken voro gräfda, men mot afloppet från Norr
tjärn anmärktes, att på sina ställen fullt djup ej erhållits. 

Utdikning af Näsänget m. fl. myrar, tillhörande Oljons-
byn, Viborg och Holen i Orsa socknar. 

Dikena voro numera till öfvervägande del upptagna'. Endast 
smärre diken återstodo ogräfda. Af de 13 st. trummorna under 
vägen var ännu ingen lagd; däremot voro de 8 träbroarna 
byggda. — Bottenrensning återstod öfverallt. 

Torrläggning af frostförande mossar vid Lnmshedens 
by i Svärdsjö socken. 

Å SvansjÖmossen var större delen af dikena upptagna och 
å de öfriga pågick arbetet. — Å Lumskölsmyren var diket 
A—B i det närmaste färdiggräfdt. 

Af arbetet i sin helhet kunde ungefär 80 % anses full
bordade. 

Afdikning af vattenskadad och frostförande mark, till
hörande byn Drefdagen i Särna socken. 

Enär arbetet helt nyligen påbörjats, erfordrades ingen be
siktning. 

Torrläggning af frostförande mossar inom Västra Sa
lens, Svartnäs och Västra Horrmunds skifteslag i Transtrands 
socken. 

Såväl å Svartuäskälen som å myrarna omkring Svartnäs 
voro samtliga diken upptagna. Öfverallt erfordrades dock en 
rätt afsevärd justering äfvensom dikesvallarnas undankastande. 

Närmare 2/3 af arbetet i sin helhet kunde anses utförda. 
Utdikning af frostförande och vattenskadade marker, till

hörande Nordibyns, Lapphedéns och Ofvanhedens skifteslag 
i Äppelbo socken. 

A Skålviksmyren voro dikena A—B—C —D och H—G färdig-
gräfda, men återstodo mycken stenrensning och stenspränguing. 
— A Risbergsmyren voro dikena Q—L—M, O—a och I—K 
—L fullt upptagna. 

Ungefär 3/4 af hela arbetet kunde anses utförda. 
Utdikning af vattenskadad, frostförande mark, tillhörande 

byarna Sörombäcken och Tufheden i Äppelbo socken. 
Närmare hälften af arbetet i sin helhet kunde anses ut

förd. 

Utdikning af vattenskadad och frostförande mark inom 

skifteslagen Grossheden, Västra Bom och Torvallen i Äppelbo 
socken. 

Endast obetydligt arbete var verkställdt, i det att endast 
mindre dikesdelar upptagits till otillräckligt djup. 

Gäfleborgs län. 

Afdikning af frostförande och vattenskadad myrmark, 
tillhörande hemmanet n:r 5 Ånga i Bollnäs socken. 

Arbetet befanns vara fullbordadt, och afsyningsbevis skulle 
utfärdas, så snart räkenskaperna granskats. 

Utdikning af Sjugmyren inom Abyns ägoområde i Ham-
rånge socken. 

Å kanal n:r 3 återstod en mindre sträcka oupptagen, och 
kanal n:r 6 var upptagen endast till hälften. — Öfriga diken 
voro färdiga med undantag af erforderlig efterrensning. 

Något mer än B/4 af arbetet i dess helhet kunde anses ut
förda. 

Reglering af Garmyrån inom Kjessmanbo, Gilleräsens, 
Lindåsens, Slätfallets, Fallets och Åsbo byar i Hedesnnda och 
Valbo socknar. 

Hufvudkanalen var färdiggräfd till n:r 60, och ett flertal 
bidiken voro dels färdiga dels uuder arbete. 

Ungefär halfva arbetet aDsågs vara utförd t. 
Utdikning af Väster- och Fasmuren mom Forsbacka 

bruks samt Brunns bys ägoområden i Hedesnnda socken. 
A Fasmuren befanns hufvudatloppet vara fullgräfdt; endast 

rensning återstod. Af sidodikena voro alla utom de öfversta 
upptagna. — Å Västermuren var hufvudkanalen gräfd å en 
sträcka af 500 m. — Tvenne stentrummor och tvenne sten
broar voro lagda. 

Ungefär 3/4 af hela arbetet kunde anses utförda. 
Sänkning af Lockmortjärn inom Siggesta, 'fästa och 

Edsta byar i Högs socken. 
Arbetet befanns fullbordadt, och afsyningsbevis har utfärdats. 
Utdikning af Getamyren inom Ytterbyns n:r 8 sub 6 ägo

område i Järbo socken. 
Arbetet var färdigt, hvadan afsyningsbevis utfärdats. 
Utdikning af Sörsjömuren m. m. inom Oslättfors bruks 

allmänning af Ockelbo och Hille socknar. 
Då arbetet befanns vara utfördt i överensstämmelse med 

fastställd plan, har afsyningsbevis utfärdats. 
Utdikning af vattenskadad mark, tillhörande byn Hoo i 

Thorsåkers socken. 
Arbetet var fullbordadt, och afsyningsbevis skulle utfärdas, 

så snart räkenskaperna afslutats. 
Afdikning af vattenskadad och frostförande mark, till

hörande Mackmyra bruks allmänning i Valbo socken. 
Samtliga aflopp voro i det allra närmaste färdiggräfda. 

Ett flertal diken voro äfven under arbete. 
Ungefär en fjärdedel af arbetet kunde anses utförd. 
Utdikning af Malmmyran inom Öhns och Stockbo byar i 

Valbo socken. 
Då arbetet befanns fullbordadt, skulle afsyningsbevis ut

färdas, så snart räkenskaperna afslutats. 
Torrläggning af Gårsjöu m. m. inom Engesnäs ägendom 

samt Stålbo m. fl. byar -i Öster-Fernebo socken. 
Kälkboåu var färdiggräfd från 6 t i l l . 37 c. Dikena 8, 

9 och 10 voro likaledes upptagna till fullt djup, äfvensom 
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större delen af kanalen n:r 2. Hufviulkanalen var fullt färdig 
till h. 

Å öfriga diken var endast mindre arbete utfördt. 

Västernorrlands län. 

Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande hem
manet Hemling i Anundsjö socken. 

Betydliga skärningar hade skett å flera ställen. A sten-
bundna ställen hade äfven en mängd sten ramlat ned i dikena. 

Utdikning af en del sänka och frostförande marker, till
hörande Solbergs och Lunne hy ar i Anundsjö socken. 

Slänterna under och invid ägobroarna borde förses med 
glacis och landsvägstrummorna med spant på nedsidan. 

Utdikning af frostförande, vattensjuka, marker, tillhörande 
byn Abosjön i Anundsjö socken. 

Företaget hiuner ej fullbordas förrän till nästa år. 
Utdikning af frostförande, vattenskadad mark, tillhörande 

hemmanet Norra Gultjäl i Anundsjö socken. 
De flesta diken voro färdiga. 
Utdikning af frostförande, vattenskadad mark, tillhörande 

hemmanen Bergsjö och Hof i Anundsjö socken. 
Företaget var icke färdigt, hvadan inspektion ej företogs. 
Utdikning af frostförande, vattenskadad mark, tillhörande 

hemmanen Malma och Lindom i Anundsjö socken. 
Företaget var nära färdigt. 
Utdikning af frostförande, vattenskadad mark, tillhörande 

hemmanet Mossaträsk i Anundsjö socken. 
Företaget var i det närmaste färdigt med undantag af 

dikena H—F och A—4. 
Afdikning af vattenskadad och frostförande myrmark, 

tillhörande byarna Tjäl och Nybo i Anundsjö socken. 
Arbetet var nyligen påbörjadt. 
Afdikning af vattenskadad och frostförande myrmark, 

tillhörande byn Hädanberg i Anundsjö socken. 
Då arbetet knappt påbörjats, ansågs besiktning icke er

forderlig. 
' Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Lång

vikens och Mattarbodums byar i Björna socken. 
Företaget var färdigt, och afsyningsbevis har utfärdats. 
Afdikning af frostförande marker i Björna by, Björna 

socken. 
Arbetet var visserligen påbörjadt, men uppgafs, att ägaren 

skulle återkalla ansökningen och återbära redan uppburet stats
bidrag. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörade Ange by i 
Borgsjö socken. 

Ett dike var i det närmaste färdigt och ett påbörjadt, hvar-
emot å det återstående icke något åtgjorts. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Vägersjö 
by i Eclsele socken. 

Arbetet uppgafs gå sin jämna gång, hvarför inspektion 
icke ansågs erforderlig. 

Utdikning af frostförande mark, tillhörande Flerke hys 
uttigor, s. k. Salberg i Gideå socken. 

Sedan föregående år hade någon dikning icke verkställts, 
hvadan inspektion ej ansågs erforderlig. 

Afdikning af vattenskadad och frostförande myrmark, 
tillhörande byarna Lakamark, Godmark och Gidböle i Grund-
sunda socken. 

Arbetet var nyligen påbörjadt. 
Utdikning af frostförande mark inom Säters by i Hafverö 

socken. 
Arbetet befanns vara färdigt, hvarför afsyningsbevis ut

färdats. 
Utdikning af frostförande mark, tillhörande Säters hy i 

Hafverö socken. 
Arbetet var utfördt till ungefär 90 %. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande byn 

Kölsillre i Hafverö socken. 
Företaget var utfördt till ungefär hälften. 
Torrläggning af frostförande marker, tillhörande Bred

sjöns by i Ljnstorps socken. 
Arbetet var ännu icke färdigt till följd af sommarens reg

niga väderlek. 
Afdikning af vattenskadad och frostförande myrmark, 

tillhörande byarna Ås och Ödsbyn i Sidensjö socken. 
Arbetet hade påbörjats å skilda ställen, men icke fortskridit 

så långt, att inspektion ansågs erforderlig. 
Utdikning af frost förande, vattenskadad mark, tillhörande 

byn Trchörningsjö i Trchörningsjö socken. 
A företaget återstodo c:a 300 m. dikning jämte puts och 

rensuing. 
Utdikning af vattenskadad, frostförande mark, tillhörande 

Lomvikcns by i Trehörningsjö socken. 
Endast obetydligt arbete var utfördt. 
Utdikning af frost föran de myrmarker, tillhörande ITotings 

och Valda byar i Tåsjö socken. 
Arbetet var färdigt, och afsyningsbevis har utfärdats. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Tjädcrnäsets by i Tåsjö socken. 
Arbetet var fullbordadt, och afsyningsbevis skulle utfärdas, 

sedau räkenskaperna granskats. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Skans

näsets by i Tåsjö socken. 
Arbetet var ännu icke färdigt, men ansågs inspektion ej 

erforderlig. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Bratt

bäckens by i Tåsjö socken. 
Arbetet befanns ännu icke vara fullbordadt. 
Utdikning af frostförande, vattenskadad mark, tillhörande 

Svanåsens by i Adals-Lidcns socken. 
Företaget var i det närmaste färdigt med undantag af 

diket L-M. 

Jämtlands län. 

Utdikning af frostförande mark, tillhörande hyn Silje-
åsen i Ålandsets socken. 

Arbetet hade fortskridit så obetydligt, att någon inspektion 
icke ansågs erforderlig. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Blekåsens, 
Slöfrc och Klucks byar i Alsens socken. 

Arbetet befanns vara fullbordadt, hvadan afsyningsbevis 
skulle utfärdas, så snart räkenskaperna afslutats. 

Utdikning af fr ost för ande myrmarker, tillhörande hemman 
inom byarna ITof och Kjösfa i Alsens socken. 

Endast inom Kjösta by hade några mindre dikessträckor 
påbörjats, men liade arbetet i öfrigt ej fortskridit så långt, att 
inspektion var erforderlig. 
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Utdikning af frostförande mark, tillhörande byarna Näset 
och Lögden i Aspås socken. 

Arbetet befanns fullbordadt, och afsyningsbevis har ut
färdats. 

Sänkning af Lillbacksjön samt torrläggning af vatten
skadade och frostförande marker, tillhörande Bergvikens och 
Borons byar i Bergs socken. 

Arbetet befanns färdigt, med undantag däraf att dikena i 
Lillbacksjön till följd af högt vattenstånd icke ännu kunnat 
utföras. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Toss-
åsens by i Bergs socken. 

De till detta företag hörande dikena utmynna i de diken, 
som ingå i föregående företag. Mot de delar, som voro fär
diga, förefanus ingen anmärkning. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Bodals 
och Hälla byar i Brunfio socken. 

Inspektion ansågs i år icke erforderlig. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Tor
valla by i Brunfio socken. 

Företaget hade helt nyligen påbörjats, b vadan någon in
spektion icke ansågs erforderlig. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Ottsjöns 
by i Föllin ge socken. 

1907 års företag: 
A Essflon voro samtliga diken upptagna men orensade. 

A Långflon voro 3/4 af dikena nppgräfda. A Buflon voro samt
liga diken med undantag af diket A—B upptagna. A dikes
systemet öster om byn voro 7 st. diken ogräfda. A dikes
systemet norr om byn voro samtliga diken färdiga, men åter
stod öfverallt rensning. A dikessystemet kring Siksjön var 
endast diket G^—Hx ogräfdt. 

Mer än 3/4 af arbetet voro utförda. 
1908 års förelag: 
Följande diken voro till större eller mindre del upptagna, 

nämligen: H—I fullständigt; M—N och P—Q till hälften 
samt E—F—G till 25 %. Dessutom hade c:a 1/3 af dikena 
mellan Siksjön och Uttsjön utförts. 

Ungefär 74 a? arbetet i dess helhet var~"utfördt. 
Utdikning af frostförande mark inom Störåsens by i Föl-

Unge socken. 
Arbetet å denna utdikning hade icke framskridit så långt, 

att besiktning erfordrades. 

Utdikning af sänka, och frostförande myrmarker, till
hörande Yxskaftkälcns by i Gåxsjö socken. 

Arbetet var fullbordadt, hvadau afsyningsbevis skulle ut
färdas, så snart räkenskaperna afslutats. 

Utdikning af vattenskadade myrmarker, tillhörande Klum
pens by i Gåxsjö socken. 

Arbetet befanns vara utfördt, hvadan afsyningsbevis skulle 
utfärdas, så snart räkenskaperna granskats. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Gåxsjö 
by i Gåxsjö socken. 

Af arbetet i dess helhet kunde ungefär 80 % anses full
bordade. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Böhle 
by i Hallens socken. 

Alla diken utom ett voro gräfda. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Öfverhal-
lens by i Hallens socken. 

Af arbetet voro utförda c:a 70 %. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Åhus och 
Böle byar i Hallens socken. 

Arbetet var utfördt till ungefär 40 %. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Grenas 

by i Hammerdals socken. 
Arbetet var helt obetydligt påbörjadt, hvadan inspektion ej 

ansågs erforderlig. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Sveclje och 
Västanede byar i Håsjö socken. 

En del diken återstod att gräfva. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanet 

n:r 3 Västanede by i Håsjö socken. 
JCndast omkring 100 m. diken voro utförda. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanen 
n:r 1 och 2 Kongsta i Häggenås socken. 

Företaget var godkändt. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande Östra och 

Västra Munkftohögen i Häggenås socken. 
Företaget uppgafs vara färdigt till afsyning. Enär den 

fastställda plankartan ej fanns tillgänglig, kunde dock besikt
ning ej företagas. 

Utdikning af frostförande mark, tillhörande Norderåsens 
by i Häggenås socken. 

Endast å några kortare sträckor om sammanlagdt 300 m. 
var dikningen ej ännu afslutad. 

Mer än 90 % af arbetet kunde anses fullgjorda. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande n:r 10 

Österåsens by i Häggenås socken. 
Arbetet befanns vara fullbordadt, hvadan afsyningsbevis 

utfärdats. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande byar

na Greningsvallen, Långkälen och Storhögen i Häggenås 
socken. 

Arbetet å detta företag hade ej framskridit så långt, att 
inspektion erfordrades. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom Handogs by 
i Lits socken. 

Arbetet var utfördt i öfverensstämmelse med fastställd plan, 
hvadan afsyningsbevis skulle utfärdas, så snart räkenskaperna 
afslutats. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande byarna 
Mo och Bye m. fl. i Lits socken. 

Af arbetet i dess helhet kunde mer äu 2/3 anses utförda. 
Afdikning af frostförande myrmarker inom Kläppe och 

Väster Gärdsla bxjar i Marby socken samt Trappnäs by i 
Hallens socken. 

Af arbetet voro c:a 60 % utförda. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande Nygårds, 

Bye, Krokoms, Norrgårds och Ugårds byar i Mattmars socken. 
Som arbetet helt nyligen påbörjats, erfordrades ingen in

spektion. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande byarna, 

Faxälfven i Näskotts socken samt Värman i Älsens socken. 
Dikningsarbetet hade påbörjats på ett flertal ställen, men 

inga diken befunnos ännu fullt färdiga. 
Något mer än 10 % af arbetet i dess helhet hade utförts. 
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Utdikning af frostförande mark, tillhörande Ekcbergs, 
Bäckens, Almåsa och Ede byar i Offerdals socken. 

Arbetet befanns vara färdigt, hvarför afsyningsbevis skulle 
utfärdas, så snart räkenskaperna afslutats. 

Utdikning af en del sänka marker, tillhörande byarna 
Bångåsen och Kaxås i Offerdals socken. 

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

Utdikning af frostförande mark, tillhörande Kaxås by i 
Offerdals socken. 

Arbetet var fullbordadt. Afsyningsbevis skulle utfärdas, 
så snart räkenskaperna afslutats. 

Afdikn%n(J af frostförande myrmarker inom Yttcrgärde, 
Joxåsens och Botåsens byar i Ovikens socken. 

Sedan föregående år hade intet åtgjorts åt företaget. Af 
arbetet återstod fortfarande trumman under vägen äfvensom en 
del rensning. 

Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Gcvågs 
by i Ragunda socken. 

Företaget var i sin helhet färdigt med undantag af en del 
i hårdland liggande afskärningsdiken. 

Utdikning af en del sänka och frostförande myrmarker, 
tillhörande Tullingsås, Hallens och Näsets byar inom Ströms 
och Jlammerdals socknar. 

Arbetet befanns vara fullbordadt, hvadan afsyningsbevis 
skulle utfärdas, så snart räkenskaperna afslutats. 

Utdikning af en del sänka och frostförande marker, till
hörande Risselås by i Ströms socken. 

Arbetet hade helt nyligen påbörjats. Det var egentligen 
endast afloppen, som voro under arbete; en del sidodiken voro 
dock gräfda. 

Omkring 20 % af arbetet i dess helhet kunde anses full
bordade. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Kärrnäsets 
by i Ströms socken. 

Enär arbetet nyligen påbörjats, erfordrades ingen inspek
tion. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande byn Stam
sele i Ströms socken. 

Arbetet pågick å ett flertal ställen. 
Något mer än 15 % kunde anses vara utförda af hela ar

betet. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande byarna 

Öijarn och Kärrnäset i Ströms socken. 

Arbetet hade ej framskridit så långt, att besiktning ansågs 
erforderlig. 

Utdikning af frostförande mark, tillhörande Stugubyn i 
Stuguns socken. 

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

Afdikning af frostförande myrmarker inom byarna Måns
åsen, Vällviken och Bise i Sunne socken. 

Arbetet var färdigt, med undantag af att broarna öfver 
diket A—B—C—D—Q—E—F—R—S vid punkterna 30 och 34 
icke blifvit utförda, men var sten framförd. — Därjämte måste 
en del kompletteringsarbeten utföras. 

Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens berättelse för år 1909. 

Utdikning af frost förande myrmarker, tillhörande Ytter-
hogdals kyrkoherdeboställe i Ytterhogdals socken. 

Arbetet var färdigt, och afsyningsbevis har utfärdats. 

Fu l lbordade . 

Kopparbergs län. 

Afdikning af Fcmmyren, Goltegar och Putten under 
Akersbyn, Björks, Backa och Djups byar i By socken. 

Under innevarande år hade erforderliga rensningar verkställts. 
Utdikning af Damkärret och Vcrnmyren i Folkärna 

socken. 
Rensningsarbeten pågingo vid besiktningen. 
Utdikning af Mcss- och Eliasmyrarna i Folkurna socken. 
De öfversta delarna af dikena genom Messmyren voro ännu 

ej rensade. 
Utdikning af Storsveden m. m. inom Folkärna socken. 
Dikena å Kallkärret och Bromyren hade ännu icke rensats. 
Utdikning af Brovalls- och Kärrsjöarna m. m. i Folkärna 

socken. 
Företaget hade undergått rätt noggrann rensning. 
Utdikning af Angcrmanbosjön i Folkärna socken. 
Såväl utloppet ur Lilla Njuren som kanalen mellan Stora 

och Lilla Njuren voro upprensade. Rensning hade äfven vid
tagits mellan Stora Njuren och Angermanbosjön. 

Afdikning af frostförande mark, tillhörande Bäfsbo by i 
Folkärna socken. 

Mot underhållet fauns numera ingen anledning till an
märkning. 

Utdikning af Brötjtirnssjö i Gagnefs socken. 
Afloppet befanns vara fullständigt upprensadt. 

Utdikning af 23 myrar i Mora socken (nämligen Byd-
myren och Skärmyren vid Brunvasslebo fäbodar, Sols- och 
Sänningmyren vid Färnäs by, Skafåsflytcn och Finn- och 
Sälsmyrarna vid Sala fäbodställc, Må- och Ullesmyrarna vid 
Norets by, Spjut- och Kvarnmyrarna vid Nusnäs by, Drit-
långbo, Norrdrit- och Norråmyrarna i Vika by, Knoppflots-
myren i Vinas by, Kufvarmyrcn vid Sälbäcks fäbodar, Lang-
myren vid Selja by, Hor myren vid Krångels fäbodar, Drit-
ocli Munkmyrarna vid Lade fäbodar, Långmuren vid Kans-
bols fäbodar, Gudis- och Daf-, Grå- och llcmulsbcrgsmyrarna, 
tillhörande Östnors by, JAssljurn och Lisstjärnsmyrcn, till
hörande Bergkalås by, Lilla Vassclsjön, tillhörande kyrkbyn, 
Stora Vassclsjön och Stora och Lilla Tomsmyren sand Tjärn-
myren, tillhörande Firebergets fäbodar). 

De inom Östnors, Vika och Norets byar belägna dikes
systemen hade till större delen undergått rensning. Däremot 
hade i regeln intet underhållsarbete nedlagts å de i närheten 
af de olika fäbodställena belägna dikena. Anledningen härtill 
måste sökas i den allt starkare benägenheten att frångå det 
s. k. fäbodsystemet. — Ytterligare rensningar skulle emeller
tid utföras. 

Utdikning af myrar (nämligen Långäugsmyrcn vid Södra 
Bomansbergs fäbodar till Norets by, Tomsmyren vid Daddbo 
fäbodar, Grönloksdyen, Fiolen och Drit åla i Östnors by, Stam-
och Stormyrarna vid Eldris fäbodar samt Enmyren till Gops-
hus by) i Mora socken. 

8 
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Äfven vid detta företag gäller, livad som anförts vid det 
föregående. De intill Ostnors och Gopshus byar belägna dikena 
voro åtminstone delvis rätt väl rensade, men däremot ej de 
öfriga. 

Vtdikning vid liansjöns, Kyrkbyns m. fl. byar i Orsa 
socken. 

Ännu återstod rensning inom dels Ställbergs och Stackmora 
byar dels själfva Orsa kyrkoby. 

Vtdikning af Stormyren vid Västgärde i Båttviks socken. 
Vid underhållet var intet vidgjordt sedan senaste inspektion. 
Vtdikning af Mixnäsmyren vid Västbjörke i Rättviks 

socken. 
Samtliga diken voro nu fullständigt rensade. 
Vtdikning af Murmästarebomyrarna, Ullhörande Mur-

mästarbo, Kraftsbo, Yttersätra, Kyrkby, Tuskbo m. fl. byar 
och hemman i Stora Skedvi socken. 

Samtliga dikeu voro i det närmaste färdigrensade. 
Bätning af Budbäcken och Dalbäcken samt utdikning af 

Körsängssvaet, Budängsmyren och Budorne i Stora Tuna 
socken. 

De resterande rensningsarbete i) a hade under året utförts. 
Vtdikning af Gunsarfs och Bostbergs myrar i Koppar

bergs och Sundborns socknar. 
Beträffande afloppsgrafveu genom Gunsarfvet ansågs anled

ning till anmärkning ej föreligga. Å Rostbergsmyren kunde 
25 % af erforderligt arbete anses fullbordade. 

Vtdikning af Boxbotjärn m. m. vid Gårdsvik i Svärdsjö 
socken. 

Utloppet ur sjön var flerstädes igenvuxet af ris och små
skog, samt närmare sjön af gräs. 

Vtdikning af sjöarna Flädran, Bockatjärn m. m. i Svärdsjö 
socken. 

Företaget hade genomgått en ganska noggrann rensning. 
Vtdikning vid Svartnäs by i Svärdsjö socken. 
Någon rensning af dessa diken var ännu ej verkställd. 
Vtdikning af 7 myrar (Vddnäsmyren, tillhörande Vdd-

näs by, Knifåns och Djnpängsmyren, tillhörande Knifva 
bergslag, Dämt järnsmyr en vid Dalviks by, Persarfsmyren, 
tillhörande Hagen, Storgården, Gammelgården, Nygården 
m. fl., Kråknäsmyren i Bensby samt N. och S. Karimyrarna, 
tillhörande Halvarsbo och Träskmyren) i Vika socken. 

Där dikena framgå genom odladt område hade en del 
underhållsarbete utförts. A skogs- och ängsmark var däremot 
dikesrensning af nöden. 

Vtdikning af Sörbomossen och Gransjön i Vika socken. 
Någon rensning hade här ej verkställts. 

Gäfleborgs län. 

Vtdikning af Sollsjöarna i Alfta socken. 
Företaget var dåligt underhållet och erfordrade betydande 

rensningsarbete. 
Vtdikning vid Gundbo i Alfta socken. 
På vissa ställen voro dikena aumärkuingsfritt underhållna. 

A andra ställen däremot voro de mycket igenvuxna. 
Af dikning af frostförande mossmark inom byarna Hdltsta, 

Fläsbro, Sanna, Östanbäck, Fiskeby, Slasta, Hällby, Mo, Vll-
säter, Vij, Skogsta och Tholsta i Hälsingtuna socken. 

Kanalen befann sig i ganska godt skick. Ytterligare bot
tenrensning var dock erforderlig. 

Vtdikning af frostförande myrmarken Stormuren inom 
Trödje by i Hille socken. 

Afloppet var numera på ett tillfredsställande sätt rensadt. 
Vtdikning vid Boda m. fl. byar i Järfsö och Ljusdals 

socknar. 
Under de senare åren hade rätt betydande rensningar verk

ställts. Återstående rensningsarbete skulle utföras nästkom
mande år. 

Vtdikning af Hemsjön och Hemmyren i Loos socken. 
Hufvudafloppet från Hemtjärn var ganska väl underhållet 

inom myrländt område, men däremot i något sämre skick nedan
för. Af bidikena hade endast de parallellt med landsvägen lig
gande undergått rensning. 

Vtdikning af sjön Fullen i Ofvanåkers socken. 
Företaget, som föranledt odling i synnerligen omfattande 

grad, hade delvis rensats under innevarande sommar. 
Vtdikning af Västra Nyåsen och Ladängstjärn i Ofvan

åkers socken. 
Endast obetydligt underhåll hade nedlagts å detta företag. 

Betydande rensningar voro därför erforderliga. 
Vtdikning af Nyängstjärn i Segersta socken. 
Anledning till anmärkning mot bristande underhåll före-

fanns ej längre. 
Vtdikning vid Sörby by i Arsunda socken. 
Utdikningen befann sig fortfarande i ett synnerligen under

haltigt skick. 

Västernorrlands län. 

Vtdikning vid Östra Eldsmark i Arnäs socken. 
Dikena befunno sig i godt stånd. 
Vtdikning af Bömyran vid Sillre by i Borgsjö socken. 
Myran befann sig under skifte, och delägarna ville icke 

åtgöra något åt dikena, förrän skifte skett. 
Vtdikning af frostförande mark, tillhörande As by i 

Edsele socken. 
Dikena voro rensade och i godt stånd. 
Vtdikning af Röjningsmuren vid Långvikens by i Gideå 

socken. 
Dikena befunno sig i utmärkt skick. 
Utdikning vid Dombäcksmark i Grtmdsnnda socken. 
Samtliga diken voro i godt stånd. 
Vtdikning vid Godmarks by i Grundsunda socken. 
Alla diken voro väl underhållna, utom diket på Stormyran, 

hvilket fått förfalla. 
Vtdikning vid Ödens, Godmesta och Högens byar i Grund

sunda socken. 
Företaget var i hufvudsak i godt stånd. Vid Noret var 

rensning erforderlig. 
Vtdikning vid Norrflerke, Sörflerke och Kasa byar i 

Grundsunda socken. 
Dikena voro rensade och i någorlunda godt skick. 
Vtdikning af Nässjön och myrar i Nätra socken. 
Diket var i godt stånd. 
Vtdikning af Kornsjösjön, Sunnansjö m. fl. i Nätra 

socken. 
1 vattendraget fanns numera allmän flottled. Underhållet 

var utan anmärkning. 
Vtdikning af Stormyren vid Bredångers by i Nätra 

socken. 
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Dikena voro igenfyllda och igenvuxna. 
Sänkning vid Fors och Sort järns byar i Nätra socken. 
En del diken voro i någorlunda godt skick; andra voro 

däremot i behof af rensning. 
Utdikning af Ödens och Berjoms sjöar i Nätra socken. 
Diket nedanför Berjomsjön var delvis igenfallet och igen

vuxet. 
Afdikning af frostförande myrmarker inom Källoms by 

i Sidensjö socken. 
Dikena voro i behof af rensning. 
Utdikning vid Ufbergs by i Skorpeds socken. 
Dikena voro i någorlunda tillfredsställande skick, men rens

ning var dock här och där erforderlig. 
Utdikning vid Boda by i Torps socken. 
Diket var något igenvuxet ofvanför landsvägen; nedanför 

bron var det igenskjutet, tydligen på grund af kale. 
Utdikning af Ann-myren, Östra Västergårdsmyrarna i 

Torps socken. 
Utloppet från Ostergårdstjärn var igenskjutet och i behof 

af rensning. Öfriga diken voro någorlunda väl underhållna. 
Afdikning af frostförande mark vid Nilsolofstorpet under 

Lemmélsjö i Trehömingssjö socken. 
Dikena befunno sig i godt stånd. 

Jämtlands län. 

Utdikning af frostförande myrmarker inom Böle by i 
Aspäs socken. 

De framställda anmärkningarna mot underhållet hade af-
hjälpts. 

Afdikning af frostförande myrmarker till Bergs by i 
Bergs socken. 

Dikena voro i godt stånd. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande byarna 

Öster-, Med- och Västervigge i Bergs socken. 
Endast på ett par ställen var en mindre rensning erfor

derlig. 
Utdikning vid Bjerte by i Brunflo socken. 
Dikena voro i godt stånd. 
Utdikning vid Slätte, Bodals m. fl. byar i Brunflo socken. 
Dikena voro i behof af rensning. 
Utdikning vid Singsjölandet i Brunflo socken. 
Enär detta företag helst bör inspekteras i samband med 

ett annat under året redan besiktigadt företag, och då inspek
tionen därjämte försvårades af snöstorm, hafva intressenterna 
uppmanats att till nästa år hafva dikena i godt stånd. 

Utdikning vid Homsjöböle, Hornsjöbergs hemman i Brun
flo socken. 

Intressenterna hafva uppmanats att gå i författning om 
verkställande af erforderlig rensning. 

Utdikning vid Störåsens by Föllinge socken. 
Båda dikessystemeu voro orensade, och dikena hade fler

städes fått förfalla. 
Utdikning vid Stångvikens, Holmsjöns byar i Föllinge 

socken. 
Dikena voro flerstädes alldeles igenvuxna och tarfvade 

mycket underhållsarbete. 
Afdikning af frostförande myrmarker inom Grafbrän-

nans by i Föllinge socken. 

Förhållandet var detsamma som vid föregående företag. 
Dock hade här något underhållsarbete verkställts. 

Utdikning vid Bye by i Hammcrdals socken. 
Underhållsarbetet skulle under nästkommande år fortsättas 

och afslutas. 

Utdikning vid Gåxsjö by i Hammcrdals socken. 
De inom odladt område belägna dikena voro nu nödtorf

tigt underhållna, men på de öfriga dikena hade fortfarande intet 
arbete nedlagts. 

Uklikning vid Yxskaftskälens by i Hammcrdals socken. 
Någon anledning till anmärkning mot underhållet förefanus 

ej längre. 
Utdikning vid Algflon i Hammcrdals socken. 
Intet som helst underhållsarbete syntes här någonsin hafva 

nedlagts. 
Afdikning af frostförande myrar uti Granåskälens by i 

Hammcrdals socken. 
Det föreskrifna underhållsarbetet hade ännu ej utförts. 
Afdikniny af frostförande mossar, tillhörande Görviks by 

i Hammcrdals socken. 
Dikessystemet hade undergått den föreskrifna rensningen. 
Utdikning af frostförande myrmarker inom Gåxsjö och 

Nylands byar i Hammerdals socken. 
De inom odladt område liggande dikena voro nu nödtorf

tigt underhållna; däremot hade intet arbete utförts å öfriga 
diken. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom Storhögens 
och Fagerlandsvallens byar i Häggenås socken. 

Dikena tarfvade en geuomgående rensning. 
Utdikning af frostförande mossar vid Klöfsjö, äfvensom 

aflappning af den inom samma by belägna Bodtjärn i Klöfsjö 
socken. 

Hufvuddiket var i godt stund. Dikena på mossen voro 
igeiifallna och i behof af genomgående rensning. 

Utdikning vid Vålbackcns by i Lockuc socken. 
Dikena voro i allmänhet väl underhållna; en del dock i 

behof af rensning. 
Afdikning af frostförandc marker inom byarna Haxäng, 

Rossbol, Boviken, Fspnäs och Haga i Locknc socken. 
Mossjordsdikena voro någorlunda väl underhållna; dikena i 

hårdjord voro däremot i sämre skick. 
Utdikning vid Böhle, Getåsens byar, Ramsjön i Marby 

socken. 
En del diken voro rensade och i godt stånd. Vissa diken 

hade dock icke rensats; detta gällde särskildt ett stort dike i 
midten af myren. 

Utdikning vid Öfvcrbyns, Byoms i Maricby socken. 
Dikena voro i behof af rensning. 
Afdikning af frostförandc myrmarker inom byarna Åsen, 

Viken, Klåxåsen, Sinnberg och Gähle i Näs socken. 
Rensning var verkställd. 
Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Ytterå 

afradsland under Kingsta by i Näskotts socken samt Backe 
afradsland och Hnfvudvikens by i Rödöns socken. 

Eu del af intressenterna hade utfört åtskilligt reusuings-
arbete. Någon rensning hade däremot icke verkställts å den 
G. Jonsson i Vaplan tillhöriga marken. 

Uklikning vid Österbacken i Ovikens socken. 
Rensning återstod å en del diken. 
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Utdikning vid Ilällne by i Ovikens socken. 
Diket erfordrade rensning. 

Af dikning af frostförande myrmarker inom byarna Abb-
åscn, Ilvattjom och Ilackåsen i Ovikens socken. 

Dikena befunuos väva i någorlunda godt akick. 

Af dikning af frostförande myrmarker -inom byarna Helge
backen, Bugärden och Myre i O vikens socken. 

Dikena voro i godt stånd. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom Söderhögens 
och Nederliögens byar i Bätans socken. 

Dikena voro delvis igenrasade och igenvuxna samt i behof 
af rensning. 

Utdikning vid Mjäla by i Bödöns socken. 
Ungefär halfva antalet diken både nödtorftigt rensats. De 

öfriga befunno sig fortfarande i förfallet skick. 

Afdikning inom byarna Östra och Västra Krokom samt 
Säter i Bödöns socken. 

Företaget var numera i sin helhet tillfredsställande under
hållet. 

Uttappning af IAlltjärn samt afdikning af frostförande 
myrmarker inom byarna Tullingsås och Näset i Ströms 
socken. 

Anledning till anmärkning mot underhållet förefanns ej 
längre. 

Utdikning vid Åsens by i Sandsjö socken. 
Dikena voro i stort sedt någorlunda väl bibehållna. På 

en del ställen erfordrades borthuggning af buskar och någon 
bottenrensning. 

Utdikning vid Svedje by i Sunne socken. 
Dikena voro delvis i mindre godt stånd och tarfvade därför 

rensning. 
Torrläggning af Svensjön, tillhörande Bise och Bratt

åsens byar samt Iffétnäs och Svensjö ut jordar i Sunne 
socken. 

Diket var rensudt och i godt stånd. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom byarna 
Bräcken, Nygård, Norrhara, Söderhara, Bäcksjön, Stackris, 
Öfre och Nedre Måläng i Sunne socken samt Grabben i 
Hackas socken. 

De flesta dikena voro rensade. Återstående rensning skulle 
ske nästa sommar. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom Södra Orr-
vikens by i Sunne socken. 

Rensning af en del diken var erforderlig. 

Utdikning vid Glissjöbergs by i Svegs socken. 
Diket var i godt stånd med undantag af att en del buskar 

behöfde borttagas. 
Utdikning vid Mosätts by i Svegs socken. 
Själfva diket var i godt stånd, men en del buskar behöfde 

borttagas. 
Utdikning vid Håns by i Vemdalens socken. 
Rensning var delvis erforderlig. 

Afdikning af frostförande myrmarker inom Vemdalens 
by i Vemdalens socken. 

Dikena voro i behof af rensning. 

Afdikning inom byarna Ösa, Landsom, Backen, Ditte, 
Bästa, Trättgärde, Kännåsen, Lien, Byn, Askott, Granbo, 
Tår sta, Ilof, Prestbordet i As och Täng i Ås socken. 

Den redan förut påbörjade rensningen af dikena hade under 
året pågått och torde under innevarande eller nästkommande 
år komma att afslutas. 

Öfre norra distriktet. 

Under arbete. 

Västerbottens län. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö
rande hemmanet n:r 1 Profåker inom Profåkers by i Bjur
holms socken. 

Arbetet var fullbordadt, hvadan afsyningsbevis skulle ut
färdas. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö
rande hemmanet Klubbsjö n:r 1 i Bjurholms socken. 

Samtliga diken voro upptagna till nära full storlek. En 
del kompletterings- och rensningsarbeteu återstodo dock. 

Företaget kunde anses färdigt till 90 %. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö

rande Öreströms by i Bjurholms socken. 
Samtliga till företaget hörande diken voro i det närmaste 

upptagna. 
Företaget var utfördt till 90 %. 
Afdikning af vattenskadad och frostförande myrmark, 

tillhörande hemmanet n:r 1 Nordansjö i Bjurholms socken. 
Dikena voro upptagna; dock återstod stenspränguing m. m., 

hvadan 85 å 90 % af företaget kunde anses färdiga. 
Afdikning af vattenskadad och frostförande myrmark, 

tillhörande Mjösjö by uti Nordmalings socken och kronohem
manet Nässund uti Bjurholms socken. 

Nära 2,000 m. diken voro upptagna till s/4. 
Företaget ansågs fullbordadt till 60 %. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö

rande hemmanet n:r 1 Nytorp i Bjurholms socken. 
Sedan förra årets besiktning hade helt obetydligt arbete 

nedlagts å företaget, som var färdigt till knappt 70 %. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö

rande Lidsjöns och Grundfors byar i Burträsks socken. 
Företaget var färdigt, och afsyningsbevis har utfärdats. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö

rande Bränntjälens by i Burträsks socken. 
Företaget var fullbordadt. Afsyningsbevis har utfärdats. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö

rande Brännvattnets by i Burträsks socken. 
Företaget var färdigt, hvadan afsyningsbevis utfärdats. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö

rande hemmanen Hägglund, Häggnäs, Degernäs och Bis
kläppen i Burträsks socken. 

Mot utförandet anmärktes, att diket A1—Ä var taget till 
otillräckligt djupt och diket A1—B1 igenslammadt i sitt nedre 
lopp. 

65 % af hela företaget voro färdiga. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö

rande hemmanet n:r 1 Talliden i Burträsks socken. 
Ungefär 25 % af det hela voro utförda. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker'," tillhö

rande byarna Gammelbyn och Bodbyn samt hemmanen Bränn-
bergsliden och Tjärnliden i Burträsks socken. 
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Det utförda arbetet representerade 45 % af det hela. 

Afdikning af vattenskadad och frostförande myrmark, 
tillhörande Åhjns by i Burträsks socken. 

Afsyningsbevis har utfärdats. 

Utdikning af vattenskadad och frostförande mark, till
hörande hemmanet 5/Uä mantal n:r 1 Storliden i Burträsks 
socken. 

Företaget var färdigt, och afsyningsbevis har utfärdats. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande byarna 
Renbergsvattnet, Lappvattnet, Mjödvattnet och Tjärn samt 
Bodbyns urfjäll i Burträsks socken. 

Omkring 40 % af hela företaget voro färdiga. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö
rande Bursiljums by i Burträsks socken. 

Det utförda arbetet representerade 10 % af det hela. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö

rande hemmanet Forsnäs, till en mindre del berörande hem
manet Kyrkhedcn i Burträsks socken. 

Omkring, 10 % af hela företaget voro färdiga. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö

rande hemmanet w.r 1 Björnliden i Burträsks socken. 
20 % af det hela voro utförda. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö

rande hemmanet Lillåbacken i Burträsks socken. 
Enär endast obetydligt arbete utförts, ansågs inspektion ej 

erforderlig. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö

rande Bygdsiljums by i Burträsks socken. 
Företaget var utfördt till 20 %. 
Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 

Mjödtjärnlidens by i Burträsks socken. 
Det utförda arbetet motsvarade ungefär 10 % af det hela. 
Utdikning af sänka och frostförandc myrmarker, tillhö

rande hemmanet 9/6i mtl. w.r 1 Storberget i Burträsks socken. 
Arbete hade utförts till 30 % af det hela. 
Utdikning af sänka, och frostförande myrmarker, tillhö

rande Tjärns by samt till en mindre del berörande Bursil
jums och Mjödvattnets byar i Burträsks socken. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö
rande Abyns by i Burträsks socken. 

A dessa båda företag hade arbetet nyligen påbörjats, hvar
för inspektion ej ansågs erforderlig. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
hemmanet n:r 1 Södra Degerliden i Burträsks socken. 

Det utförda arbetet motsvarade 30 % af det hela. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Grys-

sjö och Batliu bgar samt hemmanet Nybölc i Bygdeå socken. 
Gräfningsarbetet hade i sin helhet verkställts, men ett dike 

hade å en sträcka af omkring 300 m. under sommaren blifvit 
igenslammadt af fiytsand. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö
rande Bobertsfors bruk i Bygdeå socken. 

Gräfningsarbetet var fullbordadt med undantag af en del 
stensprängnings- och rensningsarbeten. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö
rande byarna Mjösjön och Stortjärn i Bygdeå socken. 

Företaget var till största delen på ett tillfredsställande sätt 
utfördt. 

Afdikning af vattenskadad och frostförande myrmark, 

tillhörande byarna Braitliden, Norrfors och Korssjön i Bygdeå 
socken. 

Omkring 25 % af företaget åtorstodo att griifva. 

Utdikning af vattenskadad och frostförande myrmark, 
tillhörande Ilickleä by i Bygdeå socken. 

Innan en del brister afhjälpts, kan företaget ej förordas till 
godkännande. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö
rande Ytterklinlens by i Bygdeå socken. 

Omkring 30 % af sammanlagda dikeslängden voro utförda. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö
rande hemmanet Kjättbergshcden i Bygdeå socken. 

Stensprängnings- och kompletteringsarbeten återstodo. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö
rande hemmanet n:r 1 Södra Sörbäck i Bygdeå socken. 

Utdikning af sänka och frostförandc myrmarker, tillhö
rande hemmanet Broänye i Bygdeå socken. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö
rande hemmanet wr 1 Bisbölc i Bygdeå socken. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö
rande Västra Sjuismarks by i Bygdeå socken. 

Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Sörfors 
by i Bygdeå socken. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö
rande hemmanen n;ris 1, 2, B och 4 Djckncboäa i Bygdeå 
sveken. 

Alla dessa sex företag hade nyligen påbörjats. 
Utdikning af sänka och frostförandc marker, tillhörande 

hemmanen Klöfverfors och Åkerberget samt Storbränna i 
Byske socken. 

Företaget var färdigt och afsyningsbevis har utfärdats. 
Utdikning af sänka och frostförandc myrmarker, tillhö

rande Hedfors och Hednäs byar i Byske socken. 
Vid besiktningen framställdes en del anmärkningar. 
Företaget var färdigt till 95 %. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhö

rande Fäll fors by i Byske socken. 
Företaget var väl utfördt. Afsyningsbevis skulle utfärdas, 

så snart räkenskaperna granskats. 
Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 

hemmanen Löfholmen och w.r 4 Asjjliäen i Byske socken. 
Företaget befanns vara färdigt till 80 %. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmenet w.r 2 Lillkågeträsk i Byske socken. 
80 % af företaget voro anmärkningsfritt utförda. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanet Björkhammar i Ostviks by samt en del af 
byn Östanbäck i Byske socken. 

Arbetet befanns vara fullbordadt till 05 %. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanen fl/« mantal wr 1 Butjärn, •''/•« mantal 
w.r 1 Lindesmark och °;6I mantal wr 1 Eösnäs i Byske 
socken. 

70 % af arbetet voro utförda. 
Utdikning af frostförande marker inom byarna Alund, 

Blåfors, Brännan, Båtfors och Gagsmark i Byske socken. 
Det vidlyftiga arbetsföretaget hade raskt fortskridit. 
Det utförda arbetet utgjorde omkring 45 % af det hela. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till-
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hörande byarna Degerliden, Aspliden n:r 1 och Nijfors i Byslie 
socken. 

Företaget var utfördt till 70 %. 

Utdikning af frostförande marker inom byarna Åbyn, 
Afvan, Källbomark och Brännland i Byslce socken. 

Vallarna lågo flerstädes för nära dikeskanten. En stor del 
af dikena voro igenslammade och sönderskurna. 

40 % af arbetet voro utförda. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
hemmanet 1/s mantal n:r 1 Tallberget i Byske socken. 

Omkring 65 % af arbetet voro färdiga. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
hemmanet 5/ss mantal n:r 1 Orrtjärn i Byske socken. 

Endast en mindre del af utloppet hade upptagits, hvarför 
inspektion icke ansågs erforderlig. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till-
hörande byarna Hemmistjärn och Drängsmark i Byske socken. 

Det väl utförda arbetet omfattade 25 % af hela företaget. 
Utdikning af frostförande marker inom Brännas by i 

Byske socken. 
En del diken voro för grunda samt igenrasade; vallarna 

lågo i regel för nära dikeskanterna och saknade öppningar för 
dagvattnet. 

20 % af arbetet voro utförda. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanet Sunnansjönäs i Degerfors socken. 
Företaget var fullbordadt med undantag af c:a 400 m. 

gräfning i diket K—L samt en del rensnings- och putsnings-
arbeten. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande byarna Kullfors, Kussjö, KidlsjÖ och Fällbäck i De
gerfors socken. 

Förrän dikena rensats från jäslera, som på ett flertal stäl
len igenfyllt desamma, kan företaget ej förordas till god
kännande. 

Utdikning af frostförande, vattenskadad mark, tillhörande 
hemmanet Arfsele i Degerfors socken. 

Företaget var noggrant och väl fullbordadt. Afsynings-
bovis skulle utfärdas, så snart räkenskaperna granskats. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Strycksele och Stryckfors byar i Degerfors socken. 

Omkring 75 % af företaget voro utförda. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Kry'ckelijärns by i Degerfors socken. 
Företaget befanns vara fullbordadt. Afsyningsbevis skulle 

utfärdas, så snart räkenskaperna granskats. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanet Fompej i Degerfors socken. 
Endast omkring 30 m. dikesgräfning återstodo. En svårare 

uppgrundning af jäslera förekom likväl å en sträcka af c:a 
50 m. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Andsets by i Degerfors socken. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
Bilbergets by i Degerfors socken. 

Dessa företag voro fullbordade. Afsyningsbevis skulle ut
färdas, så suart räkenskaperna granskats. 

Utdikning af frostförande marker inom Slipstensjö by i 
Degerfors socken. 

Företaget var i det närmaste fullbordadt. 

Utdikning af en del frostförande marker, tillhörande by
arna Vännäs, Kvarnlund, Borås och Torrberget i Degerfors 
socken. 

Omkring 90 % af dikningsarbetet voro utförda. 

Utdikning af frostförande marker inom Lillträsks by i 
Degerfors socken. 

Den fullbordade delen af arbetet syntes vara tillfredsstäl
lande utförd. 

Utdikning af vattenskadad mark, tillhörande hemmanet 
Flakabäck i Degerfors socken. 

Något mer än hälften af dikningsarbetet var färdigt. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanet 

1i32 mantal Västerbäck i Degerfors socken. 
Företaget lär vara till större delen utfördt, men dock icke 

fullbordadt. 
Utdikning af en del frostförande marker, tillhörande by

arna Helsingfors, Helsingborg och Bjurfors i Degerfors socken. 
Omkring 2,000 meter diken voro utförda. 
Utdikning af vattenskadad och frostförande myrmark, 

tillhörande hemmanet Rosinedal i Degerfors socken. 
Mer än hälften af arbetet var på ett tillfredsställande sätt 

fullbordadt. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande Öfverrödå 

by i Degerfors socken. 
Omkring 600 m. diken återstodo ofullbordade. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande Andsets by 

i Degerfors socken. 
Något mer än hälften af arbetet var utfördt. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande en torj>-

lägenhet under hemmanet 1\% mantal n:r 1 Holmlunda i De
gerfors socken. 

Endast omkring 250 m. diken voro påbörjade och till hälf
ten utförda. 

Utdikning af en del frostförande marker, tillhörande hem
manen Sunnansjö och Nyåkerstjärn i Degerfors socken. 

Omkring 25 % af företaget voro fullbordade. 
Afdikning af vattenskadad och frostförande myrmark, 

den s. k. Stormyren, Ullhörande Viska by i Fredrika socken. 
Företaget var färdigt till 90 ä 95 %. 
Utdikning af frostförande marker inom MyrJiedens by i 

Fredrika socken. 
Företaget kunde anses fullbordadt till 30 %. 
Utdikning af frostförande marker inom Löfnäs by i 

Fredrika socken. 
Arbetet ansågs färdigt till 40 %. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanet 

Sundheden i Jörns socken. 
Företaget, som uppgafs färdigt till 80 %, gaf ej anledning 

till några anmärkningar mot arbetets utförande. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanet 

n:r 1 Nyborg i Jörns socken. 
Företaget var utfördt till 90 %. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, Ull

hörande hemmanet Halliden i Jörns socken. 
Företaget var fullbordadt, och afsyningsbevis skulle utfärdas, 

så snart räkenskaperna granskats. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanet Granhnlt i Jörns socken. 
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Omkring 200 m. rensning af diket C—G återstod. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet 1jle mantal n:r 1 Älgtiden i Järns socken. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Aselet och Åbränna byar i Jörns socken. 

Företagen voro fullbordade. Åfsyningsbevis skulle utfärdas 
efter vederbörlig räkenskapsgranskuing. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanen Löftjäln och Höglund uti Jörns och Skel
lefteå socknar. 

Förutom en del återstående rensuingsarbeten representerade 
det utförda arbetet 65 % af hela företaget. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet Säljedal i Jörns socken. 

90 % af företaget voro utförda. 

Utdikning af frostförande marker inom Tallidens och 
Älgträsks byar i Jörns socken. 

Företaget var fullbordadt. Åfsyningsbevis skulle utfärdas, 
så snart räkenskaperna granskats. 

Afdikning af vattenskadad och frostförande mark, till
hörande hyn Missenträsk i Jörns socken. 

80 % af hela företaget voro utförda. 

Utdikning af frostförande marker inom Älgträsks och 
Älgtidens byar i Jörns socken. 

55 % af arbetet voro utförda. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande TAlla Granbergets by i Jörns socken. 

Det utförda arbetet representerade 90 % af hela företaget. 

Utdikning af frostförande marker inom Mossar ott rasks 
by i Jörns socken. 

Företaget var i det närmaste färdigt. Endast någon sten-
sprängning återstod i dikena 4 och 5. 

Utdikning af frostförande marker inom Björklidens, Tall
bergs, Granlidens, Nickusbergs och Lilla Granbergs ägor i 
Jörns socken. 

Det utförda arbetet representerade 50 % af hela företaget. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet n:r 1 Öster Jörn i Jörns socken. 

De färdiga dikena motsvarade 70 % af hela dikningen. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet Heij i Jörns socken. 

Det utförda arbetet motsvarade 35 % af hela företaget. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Kattisafvans by i Lycksele socken. 

Samtliga diken hade sistlidne höst varit uppgräfda till fulla 
dimensioner. Vid senaste vårflod hade dock särskildt å sträckan 
3—9 af hufvudgrafven stora utskärningar ägt rum. Den bort
skurna sanden hade uppslammats i närheten af utloppet och 
fyllt sträckan 0—3 till mer än halfva dikesdjupet. 

Utdikning af frostförande, vattenskadad mark, tillhörande 
krononybygget Kronas i Lycksele socken. 

Företaget kunde anses nästan halffärdigt. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Rusksele by i Lycksele socken. 

Flertalet diken kräfde fortfarande ansenliga rensningar och 
kompletteringar. 

Företaget var färdigt till 90 %. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet Nydala n:r 1 i l^yckscle socken. 

Företaget var fullbordadt, och åfsyningsbevis har utfärdats. 

Utdikning af sänka och frost fö ra ml e myrmarker, till
hörande Taggensele by i Lycksele socken. 

Endast omkring 300 ni. diken af cirka 2,200 ni. voro ut
förda. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet '/.•« mantal Katlisafvan n:r 2 i Lycksele 
socken. 

Företaget befanns vara fullbordadt. Åfsyningsbevis har 
utfärdats. 

Utdikning af sänka och frostförandc myrmarker, till
hörande hemmanet n:r 1 Betsele i Lycksele socken. 

Af cirka 1,000 m. dikning återstodo 150 ni. samt dessutom 
en landsvägstrumma. 

Utdikning af frostförande marker inom Norrfors by i 
Lycksele socken. 

Omkring 30 % af företaget voro utförda. — För den under 
landsvägen ledande steutrumman föreskrefs rustbädd. 

Utdikning af sa}ika och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet Ersntis i Löfångers socken. 

Det utförda arbetet representerade 95 % af hela företaget. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
Önnesmarks by i Löfångers socken. 

Företaget gaf anledning till en hel del anmärkningar. 
Bland annat befanns djupet i afloppsdiket N—M vara 0-8 in., 
där det borde vara 1T> m.; tvärdiket N—O var ej ännu upp
taget. 

Utdikning af sänka och frostförande] myrmarker, till
hörande Kåsböle by i Löfångers socken. 

Företaget var färdigt, och åfsyningsbevis har utfärdats. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
Blacke by i Löfångers socken. 

Diket N—O å Halsmyren var betydligt igenslammadt. 
Diket A—B å Hemmyren var i sin öfre del för grundt. A 
Limpmyren hade dikessystemet D och E varit utsatt för be
tydliga sättningar. 

Utdikning af vattenskadade och frostförande myrmarker, 
tillhörande Fjällbyns by i Löfångers socken. 

50 % af företaget voro utförda, 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
Risböle by i Löfångers socken. 

Ungefär 1/t af hela företaget syntes vara färdigt. 

Utdikning af sänka och frostförandc myrmarker, till
hörande Ilöksmarks by i Löfångers socken. 

50 % af hela arbetet voro utförda. 

Afdikning af vattenskadad och frostförandc myrmark, 
tillhörande byn Vallen i Löfångers socken. 

Vid dikena N'—O'—P' och T'—U'—V hade myrmarken 
satt sig betydligt. 

Det utförda arbetet motsvarade 30 % af hela företaget. 

Utdikning af vattenskadad och frostförande myrmark, 
tillhörande byn Uttersjön m. fl. i Löfångers socken. 

Arbetet var fullbordadt till 20 %. 
Utdikning af en del frostförande marker, tillhörande 

Hundbergs by i Mala socken. 
Företaget kunde anses vara utförd t till 15 %. 
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Utdikning af frostförande marker, tillhörande Ytterbergets 
by i Mala socken. 

Endast 10 % af företaget voro fullbordade. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanet 
Stort järntiden i Mala socken. 

Företaget var färdigt till cirka 15 %. 

Utdikning af en del frostförande marker, tillhörande 
byarna Västra och Östra Laincjaur i Mala socken. 

Företaget kunde anses utfördt till 8 a 10 %. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Bentjärns by i Mald socken. 

Företaget kunde auses färdigt till 5 ii 6 %. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanet 
ir'/i28 mantal Släpirfräsk i Mala socken. 

Arbetet var helt nyligen påbörjadt, hvarför besiktning ej 
ansågs behöflig. 

Utdikning af en del frostförande marker, tillhörande 
Asplunds och Nylunds byar i Mala socken. 

Det utförda arbetet kunde uppskattas till 5 % af det er
forderliga. 

Utdikning af en del frostförande marker, tillhörande 
hemmanen Böka och Berg i Mald socken. 

Företaget var utfördt till 10 a 12 %. 

Utdikning af en del frostförande marker, tillhörande 
Asplidens by i Mala socken. 

Arbetet å detta företag hade helt nyligen påbörjats, hvarför 
besiktning ej ansågs erforderlig. 

Utdikning af en del frostförande marker, tillhörande 
hemmanet Afvanäs n:r 1 eller Maltsberg i Mala socken. 

Utdikning af en del frostförande marker, tillhörande 
krononybygget Bengård i Mala socken. 

"Vid båda dessa företag var arbetet endast påbörjadt. 

Utdikning af en del frostförande marker, tillhörande 
hemmanet Brännberg i Mala socken. 

Arbetet var utfördt till 10 %. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande byarna Bjärten och Långvattnet i Nordmalings och 
Bjurhohns socknar. 

Företaget var fullbordadt. Afsyningsbevis skulle utfärdas. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Bredviks by i Nordmalings socken. 
Omkring 60 % af företaget voro utförda. 
Utdikning af frostförande marker inom Djupsjö by i 

Nordmalings socken. 
Af 7,812 m. dikniug återstodo omkring 1,200 m. oupptagiia. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Bjärtens by i Nordmalings socken. 
Företaget kunde anses utfördt till 60 %. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Mullsjö by i Nordmalings socken. 
Omkring 30 % af företaget voro utförda. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Norrbyns by i Nordmalings socken. 
Omkring 20 % af hela dikningen kunde anses verkställda. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanet n-.r 2 Klöse i Nordmalings socken. 
Företaget var fullbordadt. Afsyningsbevis skulle utfärdas, 

sedan räkenskaperna granskats. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanet n:r 1 Bergsjö i Nordmalings socken. 

Sedan fjolårets besiktning hade intet väsentligt arbete utförts. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande hemmanen n:is 1 och 5 inom Åfva by i Nordmalings 
socken. 

Ungefär hälften af dikningsarbetet kunde anses verkställd. 

Utdikning af en del frostförande marker, tillhörande 
hemmanet n;r 2 Mjösjö i Nordmalings socken. 

Företaget var endast påbörjadt. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande hem
manet n:r 1 Nordsjö i Nordmalings socken. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
hemmanet n:r 3 Djupsjö i Nordmalings socken. 

Dikningsarbetet hade vid dessa båda företag nyligen på
börjats. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanet 
Sunnanå i Norsjö socken. 

Afsevärda rensnings- och spräugningsarbeten återstodo. 
Arbetet var färdigt till cirka 90 %. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Hemmingens by i Norsjö socken. 
Rensnings- och kompletteringsarbeten resterade. 
Företaget kunde anses färdigt till 90 a 95 %. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Rönnfällans by i Norsjö socken. 
Företaget var färdigt till cirka 90 %. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanet Bistjälen i Norsjö socken. 
Arbetet kunde anses utfördt till 80 %. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Gnmboda by i Norsjö socken. 
Företaget var ungefär halffärdigt. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Raggsjöns by i Norsjö socken. 
Företaget kunde anses fullbordadt till 80 %. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Bisbergets by i Norsjö socken. 
Företaget var färdigt till cirka 60 %. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanet Frautjäln i Norsjö socken. 
Företaget var färdigt till 75 a 80 %. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Kvafvisträsks by i Norsjö socken. 
C:a sli af arbetet voro utförda. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Pjesörns by i Norsjö socken. 
Företaget var i det närmaste färdigt. Endast reusnings-

och kompletteringsarbeten återstodo. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanen Kvasmyrheden, Höglunda n:is 1 och 2 
och Norsjö n:r 1 i Norsjö socken. 

Företaget var fullbordadt till c:a 70 %. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanet Bodberg n:r 1 i Norsjö socken. 
Arbetet var färdigt till %• 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanet Storklinten n;r 1 i Norsjö socken. 
Företaget var utfördt till 75 å 80 %. 
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Afdikning af vattenskadad och frostförande myrmark, 
tillhörande Börträsks by i Norsjö socken. 

Företaget var fullbordadt till 60 å 65 %. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Brände by i Nysätra socken. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
Kolaboda by i Nysätra socken. 

Företagen voro färdiga, och afsyningsbevis hafva utfärdats. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Nybyns by i Nysätra socken. 

Intressenterna hade här att kärapa med stora svårigheter 
på grund af myrens lösa beskaffenhet, och det torde vara tvifvel 
underkastadt, om arbetsplanen här öfverallt kan genomföras. 

Det utförda arbetet motsvarade 75 % af hela företaget. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till
hörande Kvarnfors by i Nysätra socken. 

Det utförda arbetet representerade 75 % af hela företaget. 
Afdikning af vattenskadad och frostförande myrmark, 

tillhörande byn Bisvattnet i Nysätra socken. 
Företaget var färdigt till endast 30 %. 
Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 

Gumboda by i Nysätra socken. 
Det utförda arbetet utgjorde 10 % af hela företaget. 
Utdikning af sänka och, frostförande myrmarker, till

hörande hemmanet n:r 1 Bjnrmyrkammen i Nysätra socken. 
Det färdiga arbetet uppskattades till 50 % af det hela. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Björkdals by i Skellefteå socken. 
Arbetet kunde anses slutfördt, hvarför afsyningsbevis skulle 

utfärdas, så snart räkenskaperna granskats. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Bäcks by i Skellefteå socken. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Kvamforslidens by i Skellefteå socken. 
Dessa båda företag voro fullbordade, och afsyningsbevis 

hafva utfärdats. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Bjurån, Stöfvernäs, Stensund och Myckle byar i 
Skellefteå socken. 

Företaget var utfördt till 75 %. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Bjurströms och Norra Grundfors byar i Skellefteå 
socken. 

Företaget kunde anses färdigt till 55 %. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Klutmarks by i Skellefteå socken. 
Företaget var utfördt till 1/s.. 
Utdikning af vattenskadad och frostförande myrmark, 

tillhörande Gärdsmarks m. fl. byar i Skellefteå socken. 
Det anmärktes på den bristande plaumässigheten i arbetet, 

hvarigenom exempelvis öfre delen af diket E'—F', som var 
fårdiggräfd, stod igenslammad på den grund att den intressent, 
som ålåg att gräfva utloppet, hittills underlåtit att fullgöra sin 
skyldighet. Äfvenså anmärktes, att diket A'—B' ej höll måtten 
i utloppet. 

Företaget var utfördt till 65 %. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Varuträsks by i Skellefteå socken. . 
40 % af hela arbetet kunde anses utförda. 

Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens berättelse för år 1909. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
Mycklcby i Skellefteå socken. 

90 % af arbetet voro utförda. 

Utdikning af vattenskadad och frostförande myrmark, 
tillhörande Flocktjärns och Gärdsmarks byar i Skellefteå 
socken. 

Arbetet var färdigt till 55 %. 
Intressenterna trodde sig ej kunna få företaget färdigt på 

kontraktsenlig tid. Anmärkningsvärdt nog hade den för till
fället pågående storstrejken i landet sträckt sin inverkan äfven 
till dessa aflägsna bygder, i det intressenterna voro afskurna 
från möjligheten att förskaffa sig dynamit för den myckna 
stensprängniug, som återstod. 

Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
hemmanen n:r 2 Grönlidcn, n:is 1 och 2 Nygård samt n:is 
1 och 2 Ngliden i Skellefteå socken. 

Företaget var färdigt, och afsyningsbevis har utfärdats. 
Utdikning af sänka och frostförande, myrmarker, till

hörande Nylands by i Skellefteå socken. 
70 % af hela företaget kunde anses utförda. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Hebberslidcns by i Skellefteå socken. 
Företaget var färdigt. Afsyningsbevis skulle utfärdas, så 

snart räkenskaperna granskats. 
Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 

hemmanet n:r 1 Forsbacka i Skellefteå socken. 
Dikena voro på flera ställen för grunda. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Stemuingsgårdcns by i Skellefteå socken. 
Någon planmässighet i arbetsledningen fauns ej alls hos 

arbetsdirektioneu. 
Arbete var utfördt till 45 %. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande hemmanen Tarsbäckslidcn, Gråliden, Kusliden n:r 2 
och Nytorp i Skellefteå socken. 

Arbetet var till största delen utfördt, ehuru betydliga 
rensningsarbeten voro behöniga. 

Arbetet var färdigt till 90 %. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande byarna Ilällbergssvedjan och Frängsberg i Skellefteå 
socken. 

Det utförda arbetet motsvarade 45 % af det hela. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Långbäck och Norra Bergfors i Skellefteå socken. 
Företaget var färdigt till 40 %. 
Utdikning af sänka och frostfurande myrmarker, till

hörande hemmanet Hällidcn i Skellefteå socken. 
Mot afloppsdiket n:r 1 anmärktes, att det var delvis för 

grundt upptaget, delvis igenslammadt samt att släntlutningen 
var otillräcklig. 

Det utförda arbetet motsvarade 45 % af det hela. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, till

hörande Grånäs by i Skellefteå socken. 
Afloppsdikena n:is 5 och 7 behöfde rensas från större stenar 

vid utloppen. 
60 % af företaget voro utförda. 
Utdikning af .frostförande marker, tillhörande Bureå by i 

Skellefteå socken. 
Det utförda arbetet motsvarade 60 % af det hela. 

9 
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Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhörande 
Kusmarks by i Skellefteå socken. 

Företaget var utfördt till 55 %. 

Afdikning af vattenskadad och frostförande myrmark, till
hörande byn Innervik i Skellefteå socken. 

65 % af hela företaget voro färdiga. 

Utdikning af en del frostförande marker, tillhörande Kus
marks by i Skellefteå socken. 

80 % af företaget voro fullbordade. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhörande 
n:r 1 Kusliden i Skellefteå socken. 

Af företaget voro 15 % utförda. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhörande 

hemmanet hjs2 mantal n:r 1 Talliden i Skellefteå socken. 
20 % af hela företaget voro utförda. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhörande 

hemmanet Frångsberg i Skellefteå socken. 
25 % af företagets 3,955 m. dikning voro utförda. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhörande 

Bruträsks by och hemmanet Finnsele i Skellefteå socken. 
15 % af företaget voro fullbordade. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhörande 

Bjurlidens by samt till en mindre del berörande Dallidens by 
i Skellefteå socken. 

25 % af arbetet voro utförda. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhörande 

byarna Inre Ursviken, Yttre Ursviken, Furunäs, Tufvan, Morön 
och Bergsbyn jämte en del urfjällsågor i Skellefteå socken. 

Betydande sättningar hade ligt rum å en del mossar, som 
Voro af särdeles lös beskaffenhet. 

Det utförda arbetet motsvarade 40 % af det hela. 
Utdikning af vattenskadad och frostförande myrmark, till

hörande byn Hjoggböle i Skellefteå socken. 
Företaget var påbörjadt med schaktning i Ragvaldsträsks-

bäckens nedre del. 
20 % af arbetet voro utförda. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhörande 

Tjärns by i Skellefteå socken. 
Det utförda arbetet motsvarade omkring 50 % af hela 

företaget. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhörande 

n:r 1 Grundnäs i Skellefteå socken. 
20 % af företaget voro utförda. 
Utdikning af en del frostförande marker, tillhörande Ytter-

viks by i Skellefteå socken. 
Företaget var påbörjadt med bergsprängning vid utloppet 

för diket A—B samt upptagning af diket E—F ofvanför Bergs-
åkertjärn. 

15 % af hela företaget voro utförda. 
Utdikning af vattenskadad och frostförande mark, till

hörande Gargnäs by i Sorsele socken. 
Samtliga diken voro upptagna till full eller nära fullständig 

sektion. Ansenliga rensningsarbeten voro dock erforderliga. 
Företaget var färdigt till c:a 90 %. 
Utdikning af frostförande marker inom Stensunds by i 

Sorsele socken. 
Företaget hade fullbordats till e:a 60 %. 
Utdikning af frostförande marker inom Stensele kyrkoby 

i Stensele socken. 

Företaget var färdigt. Afsyningsbevis skulle utfärdas, sedan 
räkenskaperna granskats. 

Utdikning af frostförande marker inom Bastuträsks by i 
Stensele socken. 

C:a 25 % af företaget återstodo att utföra. 

Utdikning af frostförande marker inom Slussfors by i 
Stensele socken. 

Omkring 40 % af arbetet voro utförda. 

Utdikning af frostförande marker inom Sandvikens by i 
Stensele socken. 

Arbetet hade kort förut påbörjats med omkring 100 m. 
dikning. 

Utdikning af frostförande marker inom Säfvars by i Säf 
vars socken. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhörande 
Ivarsboda och Södra Sjönås byar i Säfvars och Bygdeå socknar. 

Företagen voro fullbordade. Afsyningsbevis skulle utfärdas, 
sedan räkenskaperna granskats. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhörande 
Tvåråmarks by i Säfvars socken. 

Af 22,000 m. diken voro omkring 16,000 m. utförda. Vid 
korsningen mellan dikena P'—Q' och R'—S' hade svårigheter 
uppstått på grund af myrens lösa beskaffenhet. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhörande 
Bullmarks by i Säfvars socken. 

Omkring 70 % af företaget voro utförda. 

Utdikning af frostförande marker inom Flöda by i Säfvars 
socken. 

Företaget befanns vara fullbordadt. Afsyningsbevis skulle 
utfärdas, så snart räkenskaperna granskats. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhörande 
Ytterstmarks by i Säfvars socken. 

Omkring 60 % af arbetet voro utförda. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhörande 

hemmanet Bäckheden n:r 1 i Säfvars socken. 
Endast omkring 35 % af dikesgräfningen var utförd. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhörande 

Växtholms by samt Bullmarks bys utskifte i Säfvars socken. 
30 % af företaget voro utförda. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhörande 

Grafmarks och Brattby byar i Säfvars socken. 
Företaget var fullbordadt, och afsyningsbevis har utfärdats. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhörande 

Gunnilsmarks by i Säfvars socken. 
Omkring 5,500 m. diken voro utförda af företagets 14,000 m. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhörande 

Furunäs by och till en mindre del berörande Grundbäcks by 
och krononybygget Berga i Säfvars socken. 

C:a 20 % af företaget voro utförda. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhörande 

kronoskattehemmanet 85/i024 mantal n:r 4 Botsmark i Säfvars 
socken. 

Företaget befanns vara fullbordadt. Afsyningsbevis har 
utfärdats. 

Utdikning af frostförande marker inom byarna Lillåtjälen, 
Bergvall och Botsmark samt hemmanen Forsliden och Högåker 
i Säfvars socken. 

Mer än hälften af arbetet var utfördt. 
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Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 
Morbtjns by i Säfoars socken. 

Arbetet var påbörjadt med omkring 20 % af sammanlagda 
dikeslängden. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhörande 
byarna Hemmesmark och Strömbäck i Såfvars socken. 

Företaget hade nyligen påbörjats. 

Utdikning af frostförande marker inom Umasjö by i Tårna 
socken. 

Arbetet befanns vara fullbordadt. Afsyningsbevis har ut
färdats. 

Utdikning af frostförande marker inom Granås by i Tårna 
socken. 

Af sammanlagda dikeslängden 850 ra. voro cirka 400 m. 
utförda. 

Utdikning af frostförande marker inom Laisholms by i 
Tårna socken. 

Arbetet var färdigt. Afsyningsbevis skulle utfärdas, så snart 
räkenskaperna granskats. • 

Utdikning af frostförande marker inom Björkcattnets by i 
Tårna socken. 

Omkring 60 % af företaget voro utförda. 

Utdikning af frostförande marker inom Ajaurs by i Tärna 
socken. 

Omkring 20 % af arbetet hade utförts. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhörande 
Skrafcelsjö by i Umeå socken. 

Företaget var färdigt till 85 %. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhörande 
Hissjö by i Umeå socken. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhörande 
Brånnlands by i Umeå socken. 

Företagen voro färdiga. Afsyningsbevis hafva utfärdats. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhörande 
Kroksjö by i Umeå socken. 

95 % af arbetet voro utförda. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhörande 
Bjenbergs by i Umeå socken. 

Företaget var färdigt till 75 ä 80 %. 

Utdikning af frostförande marker inom Östansjö, Våstansjö, 
Sunnantorps, Jonstorps och Långvikens byar i Umeå socken. 

Det utförda arbetet representerade 90 % af hela företaget. 
Utdikning af frostförande marker inom Trehörningens, 

Västerbacka, Tafvelsjö och Långvikens byar i Umeå socken. 
Företaget var färdigt. Afsyningsbevis skulle utfärdas, så 

snart räkenskaperna granskats. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhörande 

Söderviks by samt hemmanet n:r 1 Österåker i Umeå socken. 
En hälla i diket O—P hade lämnats osprängd, hvilket på

pekades i och för rättelse. 
90 % af hela företaget voro utförda. 
Utdikning af en del frostförande marker, tillhörande Ytter-

rödå by i Umeå socken. 
Samtliga diken voro upptagna; några dock ganska ofull

ständigt. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhörande 

hemmanet Hammarkulla n:r 1 i Umeå socken. 
90 % af hela företaget voro utförda. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhörande 
Hössjö by i Umeå socken. 

Nära 1IS af arbetet var utförd. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhörande 
hemmanen Österå och Grundfors i Umeå socken. 

Det utförda arbetet motsvarade 40 % af det hela. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhörande 
Tafvelsjö by samt hemmanen Bobäck, Blomåker, Grafvuå och 
Österland i Umeå socken. 

10 % af hela företaget voro utförda, 

Utdikning af sänka och fr ostförande myrmarker, tillhörande 
Inre och Yttre Kasamarks byar i Umeå socken. 

Endast 150 ni. voro delvis upptagna. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhörande 
Hössjö, Holmnäs och Inre Kasamarks byar i Umeå socken. 

Arbetet var helt nyligen påbörjadt. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhörande 
Ytterrödå by i Umeå socken. 

Arbetet var utfördt till endast 6 %. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhörande 
hemmanet Fredrikshall i Umeå socken. 

Af här ingående 691 m. diken voro endast 50 m. delvis 
upptagna. 

Utdikning af frostförande och vattenskadad mark, tillhö
rande byn Rismyrliden i Vilhelmina socken. 

Arbetet befanns vara fullbordadt. Afsyningsbevis skulle 
utfärdas, så snart räkenskaperna granskats. 

Utdikning af frostförande marker inom Laxbäckens by i 
Vilhelmina socken. 

Sedan föregående års inspektion hade intet arbete utförts, 
hvadan fortfarande omkring 60 % af sammanlagda dikeslängden 
återstodo. 

Utdikning af frostförande marker inom Skogs by i Vilhel
mina socken. 

Arbetet var färdigt. Afsyningsbevis skulle utfärdas, så snart 
räkenskaperna granskats. 

Utdikning af frostförande marker inom Löflidens by i Vil
helmina socken. 

Ungefär 40 % af arbetet voro utförda. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande hemmanet 

Långfors samt byarna Kvarnlund, Vänfors och Selet i Vännäs 
socken. „ 

Företaget befanns vara fullbordadt, och afsyningsbevis skulle 
utfärdas, så snart räkenskaperna granskats. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhörande 
hemmanen Harrsele, Gransele, Nygård, Innergård och Södra 
Västersele i Vännäs socken. 

Sedan sistlidne års inspektion hade intet arbete utförts, 
hvadan fortfarande omkring hälften af dikningen återstod. 

Utdikning af sänka och frostförande, myrmarker, tillhörande 
Mjösjö, Långåker, Långsjö och Holmbäck i Vännäs socken. 

Af sammanlagda dikeslängden, 10,600 m., voro omkring 
500 m. utförda. 

Utdikning af vattenskadade och frostförande myrmarker, 
tillhörande Ny by, Bojnäs, Norrmalm, Fagernås och örsbåck i 
Vännäs socken. 

C:a 50 % af företaget voro utförda. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhörande 
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Harr&elfors, Gransele, Karlsberg och Södra Öslerselet i Vännäs 
socken. 

Sedan sistlidne års inspektion hade endast cirka 100 m. 
dikning verkställts. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, Ullhörande 
Trinnliden, Västerås, Nybo, Nyliden och Nyby i Vännäs socken. 

8 % af sammanlagda dikeslängden voro utförda. 
Utdikning af sänka och fr ost förande myrmarker, tillhörande 

n:is 2 och 6 Nyby by i Vännäs socken. 
Företaget befanns vara fullbordadt med undantag af en 

del smärre kompletteringsarbeten. 
Utdikning af sänka och frostförande marker, tillhörande 

Jämteböle by i Vännäs socken. 
Företaget var nyligen påbörjadt. 
Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhörande 

Sterkesmarks by samt till en mindre del berörande Tallbergs 
by i Vännäs socken. 

Arbetet har under innevarande år påbörjats. 
Utdikning af frostförande marker inom Elgsjö by i Asele 

socken. 
Företaget var färdigt till c:a 70 %. 
Utdikning af frostförande marker inom Oxvattnets by i 

Asele socken. 
Arbetet var utfördt till c:a 30 %. 
Utdikning af frostförande marker inom hemmanet Olofsberg 

i Asele socken. 
85 % af företaget voro färdiga. 

Norrbottens län. 

Utdikning af sänka och frostförande myrmarker, tillhörande 
Kallöns by i Arjepluogs socken. 

På grund af isförhållandena i Af va vik en och Storafvan 
kunde Kallön ej angöras vare sig med båt eller till fots, hvar
för inspektion därstädes ej kunde verkställas. 

Utdikning af frostförande marker inom byn Västanås i 
Arvidsjaurs socken. 

Utdikning af frostförande marker inom byn Jårfträsk i 
Arvidsjaurs socken. 

Utdikning af frosiförande marker, tillhörande byn Hall
berg och kronotorpet Örnträsk samt kronomark i Arvidsjaurs 
socken. 

Utdikning af frostförande marker inom kronohemmanet 
Fjällbonås i Arvidsjaurs socken. 

Företagen voro färdiga. Afsyningsbevis skulle utfärdas, så 
snart räkenskaperna granskats. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande Långträsks 
by i Arvidsjaurs socken. 

Det utförda arbetet motsvarade 60 % af det hela. 
Utdikning af frostförande marker inom kronoskattehem

manet Grundträskliden n:is 1 och 2 i Arvidsjaurs socken. 
Företaget var färdigt, och afsyningsbevis skulle utfärdas, 

så snart räkenskaperna granskats. 
Utdikning af vattenskadade och frostförande marker inom 

byn Baktsjaur i Arvidsjaurs socken. 
40 % af hela sänkningsarbetet voro utförda. 
Utdikning af frostförande marker inom Tjappsåive i Ar

vidsjaurs socken. 
Företaget kunde ej godkännas, enär dikena på flera ställen 

ej höllo det fastställda djupet. 

Utdikning af frostförande marker inom krononybygget Stor-
myrheden n:r 2 i Arvidsjaurs socken. 

Företaget var fullbordadt. Afsyningsbevis skulle utfärdas, 
så snart räkenskaperna granskats. 

Utdikning af frostförande marker inom byn Ljusträsk i 
Arvidsjaurs socken. 

10 % af hela företaget voro utförda. 
Utdikning af frostförande marker inom krononybygget 

Strömsnäs i Arvidsjaurs socken. 
Endast smärre rensningar och steusprängningar återstodo. 
90 % af det hela kunde anses färdiga. 
Utdikning af frostförande marker inom krononybygget 

Högas i Arvidsjaurs socken. 
Företaget var färdigt. Afsyningsbevis skulle utfärdas, så 

snart räkenskaperna granskats. 
Utdikning af frostförande marker inom byn Pjesker i 

Arvidsjaurs socken. 
25 % af hela företaget voro utförda. 
Utdikning af en del frostförande marker, tillhörande hem

manet Siksjö i Arvidsjaurs socken. 
Företaget var färdigt till 15 %. 
Utdikning af frostförande marker iuom byarna Sandträsk 

och Stöfverberg i Arvidsjaurs socken. 
35 % af arbetet voro utförda. 
Utdikning af frostförande marker inom krononybygget 

Holmtråsk i Arvidsjaurs socken. 
Ungefär hälften af hela arbetet var fullbordadt. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanet 

n:r 10 Sammakko i Gellivare socken. 
Omkring 25 % af arbetet voro utförda. 
Utdikning af frostförande mark inom utskiftet Kippari 

under Koivukylä by i Hietaniemi socken. 
Arbetet var färdigt. Då räkenskaperna afslutats skulle 

afsyningsbevis utfärdas. 
Utdikning af frostförande marker tillhörande krononybygget 

Bäckmark i Jokkmokks socken. 
Enär de anmärkta bristerna endast delvis voro afhjälpta, 

kunde företaget ej godkännas. 
Utdikning af frosiförande marker inom Mo krononybygge 

i Jokkmokks socken. 
Intet dikningsarbete hade nedlagts å företaget under de 

senare åren, hvarför de redan upptagna dikena, c:a 450 m., 
voro mycket förfallna. 

Utdikning af frosiförande marker inom kronohemmanet 
Luovaure och krononybygget Njakaure i Jokkmokks socken. 

Företaget kunde anses utfördt till 60 å 65 %. 
Utdikning af frostförande marker inom byn Lappträsk i 

Karl Gustafs socken. 
Omkring 20 % af arbetet voro fullbordade. 

Utdikning af frostförande mark inom byn Kivijärvi i 
Korpilombolo socken. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande byn Stor-
tråsk i Neder-Kalix socken. 

Företagen voro färdiga. Afsyningsbevis hafva utfärdats. 

Utdikning af frostförande marker inom byn Sånkmyran i 
Neder-Kalix socken. 

Det utförda arbetet motsvarade omkring 65 % af det hela. 

Utdikning af frostförande marker inom Bondersbyn i Neder-
Kalix socken. 
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Åtskilliga dikesrensningar återstodo. 
90 % af arbetet voro utförda. 
Utdikning af frostförande marker inom Bjumisträsks by i 

Neder-Kalix socken. 

Arbetet var färdigt. Afsyningsbevis skulle utfärdas, sedan 
räkenskaperna granskats. 

Utdikning af frostförande marker inom Näsby by i Neder-
Kalix socken. 

Omkring 45 % af företaget voro fullbordade. 
Utdikning af Brobäcksmyren inom Solbergs bg i Neder-

Luleå socken. 
Arbetet var färdigt. Sedan räkenskaperna afslutats, skulle 

afsyningsbevis utfärdas. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Sunderby 

by i Neder-Luleå socken och Såoasts by i Öfver-Lideå socken. 
Nästan alla diken voro gräfda, men rensning erfordrades. 
Omkring 85 % af hela arbetet voro fullbordade. 
Utdikning af frostförande marker inom byn Eriksberg i 

Neder-Luleå socken. 
Arbetet var färdigt. Afsyningsbevis skulle utfärdas, sedan 

räkenskaperna afslutats. 
Utdikning af frostförande marker inom byn Smedsbyn i 

Neder-Luleå socken samt byn Vibyn och någon del af Brobyn 
i Öfver-Luleå socken. 

Omkring 85 % af arbetet voro utförda. 
Utdikning af frostförande marker inom byn Ahle i Neder-

Luleå socken. 
Det utförda arbetet motsvarade 85 % af det hela. 
Utdikning af frostförande marker inom Björsbyn i Neder-

Luleå socken. 
80 % af arbetet voro färdiga. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande Börjeslandets 

by i Neder-Luleå socken. 
Företaget var färdigt till omkring 50 %. 
Utdikning af frostförande mark inom byn Rutoiks Refceln 

i Neder-Luleå socken. 
Utfördt arbete utgjorde omkring 55 %. 
Utdikning af frostförande marker inom byn Måttsund i 

Neder-Luleå socken. 
50 % af hela arbetet voro färdiga. 
Utdikning af frostförande marker inom byn Fållträsk i 

Neder-Luleå socken. 
Företaget var ungefär halffärdigt. 
Utdikning af frostförande marker inom Angesbyn i Neder-

Luleå socken. 
Några af dikena utmynnade i äldre diken, som behöfde 

rensas. 
Utfördt arbete motsvarade omkring 15 %. 
Utdikning af frostförande mark inom byn Bensbyn i Neder-

Luleå socken. 
10 % af hela arbetet voro färdiga. 

Utdikning af frostförande marker inom byn Ahlvik i Neder-
Luleå socken. 

Arbetet var utfördt till 10 %. 

Utdikning af frostförande marker inom byn Keräsjoki i 
Neder-Torneå socken. 

Företaget var färdigt till omkring 75 %. 

Utdikning af frostförande mark inom byn Areacaara i 
Pajala socken. 

Utdikning af frostförande marker inom Lioiojåroi by i 
Pajala socken. 

Arbetena voro färdiga, och afsyningsbevis hafva utfärdats. 
Utdikning af frostförande mark, tillhörande byn Junosu-

ando i Pajala socken. 
Arbetet var fullbordadt. Sedan räkenskaperna afslutats, 

skulle afsyningsbevis utfärdas. 
Utdikning af frostförande mark, tillhörande Sjuismarks 

by och hemmanet Alfsborg i Piteå socken. 
Utdikning af frostförande marker inom byarna Porsnäs 

och Håkansön i Piteå socken. 
Utdikning af frostförande marker inom Svensbyn i Piteå 

socken. 
Företagen voro utförda. Afsyningsbevis äro utfärdade. 
Utdikning af frostförande marker inom kronoskattehem

manet Nihdal i Piteå socken. 
Dikesrensning och stensprängniug återstodo pä flera ställen. 
Utfördt arbete motsvarade omkring 95 % af det hela. 
Utdikning af frostförande marker inom Ifimmingsmarks 

by i Piteå socken. 
Omkring 80 % af arbetet voro fullbordade. 
Utdikning af frostförande marker inom byn Klubbfors i 

Piteå socken. 
Utdikning af frostförande mark, tillhörande byn Sundsnäs 

i Piteå socken. 
Företagen voro färdiga, och afsyningsbevis hafva utfärdats. 
Utdikning af frostförande mark, tillhörande hemmanen 

Björkliden, Karlberg och Björknäs i Piteå socken. 
Arbetet var färdigt. Sedan räkenskaperna granskats, skulle 

afsyningsbevis lämnas. 
Utdikning af frostförande marker inom byn Granliden i 

Piteå socken. 
Dikesrensning och stensprängning återstodo. Dikena d och 

e, i hvilka berggrund påträffats, voro för grunda. 
Utfördt arbete motsvarade ungefär 80 % af det hela. 
Utdikning af en del frostförande myrmarker, tillhörande 

Granholms by i Piteå socken. 
Arbetet var färdigt, och afsyningsbevis har utfärdats. 
Utdikning af frostförande marker inom Kopparnäs by i 

Piteå socken. 
Åtskilliga rensningar återstodo, och några jordvallar skulle 

flyttas längre från dikena. 
95 % af arbetet voro utförda. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande Rosviks by 

i Piteå socken. 
Utfördt arbete utgjorde omkring 60 % af det hela. 
Utdikning af frostförande marker invid Lostbåcken inom 

Långnås by i Piteå socken. 
C:a 60 % af företaget voro fullbordade. 
Utdikning af frostförande marker inom kronoskattehem

manet Kilberg n:r 1 i Piteå socken. 
Omkring 5 % af det hela kunde anses färdiga. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande kronoskatte
hemmanet Manträsk n:r 1 i Piteå socken. 

I en del af de gräfda dikena återstod stensprängning. 
Arbete hade utförts till omkring 60 %. 

Utdikning af frostförande marker, tillhörande krononybygijet 
Badstuudden i Piteå socken. 

Företaget var fullbordadt. Afsyningsbevis har utfärdats. 
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Utdikning af frostförande marker inom kronoskattehem
manet Bastutjärn i Piteå socken. 

.Rensning och stensprängning återstodo pä flera ställen. 
Omkring 80 % af arbetet voro färdiga. 

Utdikning af en del frostförande marker jämte sänkning 
af Stora och Lilla Zakristräsket, allt tillhörande Stor-Lång-
tråsks by i Piteå socken. 

C:a 80 % af hela företaget voro utförda. 

Utdikning af frostförande mark inom Roknås by i Piteå socken. 
Utloppet af diket b på Fagermyren behöfde utvidgas till 

full bredd. 
Utfördt arbete motsvarade omkring 45 % af det hela. 
Utdikning af frostförande marker inom byarna Högbacken 

och Risnabben i Piteå socken. 
Åtskilliga stenar måste bortsprängas. 
Omkring 70 % af företaget voro färdiga. 
Utdikning af frostförande marker inom byarna Porsnås 

och Håkansön i Piteå socken. 
Arbete var utfördt till 55 %. 
Utdikning af frostförande marker inom byn Holmträsk i 

Piteå socken. 
Arbetet var nyligen påbörjadt. 
Afdikning af frostförande marker inom byn Brännfors i 

Piteå socken. 
Utfördt arbete motsvarade c:a 10 % af det hela. 
Utdikning af frostförande marker inom hemmanet Uddfors 

i Piteå socken. 
Omkring 10 % af arbetet voro färdiga. 
Utdikning af frostförande marker inom kronoskattehem

manet Lyckoträsk n:r 1 i Piteå socken. 
På grund af att mycken snö fallit kunde besiktning icke 

företagas. 
C:a 15 % af hela arbetet uppgåfvos vara utförda. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande kronotorpet 

s. k. Öfre Lyckotråsk i Piteå socken. 
Ej heller vid detta arbete kunde af samma orsak besiktning 

företagas. 
30 % af det hela uppgåfvos vara färdiga. 
Utdikning af frostförande marker inom byn Sundsnäs i 

Råneå socken. 
Åtskilliga kompletteringar och rensningar återstodo. 
Det utförda arbetet motsvarade 80 % af det hela. 
Utdikning af frostförande marker inom byn Mjötråsk i 

Råneå socken. 
Arbetet var färdigt, och afsyningsbevis har utfärdats. 
Utdikning af fr ost för ande marker inom Öfverstbyn i Råneå 

socken. 
En bro för landsvägen skulle ombyggas och göras starkare. 

Sprängningar och rensningar behöfdes i flera diken. 
90 % af företaget voro fullbordade. 
Utdikning af frostförande marker inom byn Kroktråsk i 

Råneå socken. 
På grund af starkt snöfall företogs ingen besiktning. 
Omkring hälften af arbetet var utfördt. 
Utdikning af frostförande marker inom byn Hvalftråsk i 

Råneå socken. 
45 % af hela arbetet hade utförts. 

Utdikning af frostförande marker inom kronoskattehem
manet Lilldokkas i Råneå socken. 

Enär väl mycket snö fallit, företogs ingen besiktning. 
25 % af företaget uppgåfvos vara färdiga. 
Utdikning af frostförande marker inom byarna Brännmark, 

Säfdal och Trångfors i Älfsby socken. 
Företaget kunde anses fullbordadt till 35 å 40 %. 
Utdikning af frostförande marker inom byarna Vistträsk, 

Vistbacka, Vistheden, Muskus, Timfors och Brattfors i Älfsby 
socken. 

C:a 20 % af arbetet ansågos vara utförda. 
Utdikning af frostförande marker inom byn Mandjåro i 

Älfsby socken. 
Lös jäslära och slamsand hindrade i hög grad dikenas 

upptagande. 
Arbetet var färdigt till 5 %. 
Utdikning af frostförande marker inom Jokks by i Öfcer-

Kalix socken. 
Utdikning af frostförande mark inom Långsjö by i Öfoer-

Luleå socken. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande hemmanet 

Vändträsk n:r 1 inom Våndträsks by i Öfver-Luleå socken. 
Företagen voro färdiga. Afsyningsbevis hafva lämnats. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande Buddby by 

i Öfver-Luleå socken. 
Arbetet var fullbordadt, och afsyningsbevis skulle utfärdas, 

sedan räkenskaperna afslutats. 
Utdikning af frostförande marker inom Soartbjörsbyn i 

Öfver-Luleå socken. 
Utdikning af en del frostförande marker, Ullhörande Skata

marks by i Öfver-Luleå socken. 
Företagen voro färdiga. Afsyningsbevis hafva lämnats. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande Johannes-

bergs by i Öfver-Luleå socken. 
Norr om Alan hade jäslera försvårat arbetet. 
Omkring 70 % af företaget hade fullbordats. 
Utdikning af frostförande marker inom kronoskaitehem-

manet Hvitträsk i Öfver-Luleå socken. 
Flottningsmetoden hade med fördel användts vid arbetets 

utförande. 
Omkring 40 % af hela företaget voro färdiga. 
Utdikning af frostförande mark, tillhörande hemmanen 

n:is 13, 14 och 17 inom Juoksengi by i Öfcer-Torneå socken. 
Utdikning af frostförande mark inom Aapua by i Öfver-

Torneå socken. 
Utdikning af frostförande marker inom Kuivakangas by i 

Öfoer-Torneå socken. 
Utdikning af frostförande marker inom Haapakylä by i 

Öfcer-Torneå socken. 
Samtliga dessa företag voro fullbordade, och afsyningsbevis 

hafva utfärdats. 
Utdikning af frostförande mark, tillhörande hemmanet Sal-

mis i Mukkajåroi by i Öfver-Tomeå socken. 
Arbetet var utfördt till omkring 80 %. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande kronoskatte

hemmanet Ylinentalo inom Kuusijårvi by i Öfver-Torneå socken. 
Utfördt arbete motsvarade omkring hälften af det hela. 
Utdikning af frostförande marker inom Juoksengi by i 

Öfver-Torneå socken. 
Besiktning ansågs ej nödvändig. 
Endast omkring 10 % af arbetet uppgåfvos vara utförda. 
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Fullbordade. 

Västerbottens län. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande hem
manen Östervik, Norroik och Sörby i Bjurholms socken. 

Företaget befann sig i godt skick. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande byarna Stens

vattnet, Bran och Brattby i Bjurholms socken. 
En del diken hade blifvit igengrundade och igenvuxna. 

Kanalen från Stensvattnet behöfde rensas. 
Utdikning af frostförande myrmarker inom Mellansjö by 

i Bjurholms socken. 
Underhållet var ganska försuramadt. 
Utdikning af frostförande myrmarker inom Ströms by i 

Bjurholms socken. 
Underhållet var helt och hållet försummadt, hvarför grund

liga rensningsarbeten voro erforderliga. 
Utdikning af frostförande myrar inom byarna Lillarmsjö 

och Mellantjårn i Bjurholms socken. 
Vid en del diken erfordrades ganska omfattande rensnings-

arbeten. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Högas 

by i Bjurholms socken. 
Underhållet var totalt försummadt. 
Utdikning vid Söderby hemman i Burträsks socken. 
De vid föregående års inspektion gjorda anmärkningarna 

hade ledt till en effektiv dikesrensning. 
Utdikning vid Bursiljums by i Burträsks socken. 
Endast några diken voro rensade. 
Utdikning af myrtrakter i Renbergsvattnets by i Burträsks 

socken. 
Flera skiftesägare hade fortfarande icke vidtagit några åt

gärder för dikenas upprensning. 
Utdikning af frostförande myrar, tillhörande Bygdsiljums 

by i Burträsks socken. 
Dikena voro samtliga i ett synnerligen godt skick. 
Af dikning af frostförande marker inom Villvattnets by i 

Burträsks socken. 
De vid 1908 års inspektion gjorda anmärkningarna hade 

icke föranledt till någon åtgärd från vederbörande intressen
ters sida. 

Utdikning af frostförande marker inom byarna Södra Bod
byn, Svarttjärn och Småbacka i Burträsks socken. 

Hela företaget var nu i tillfredsställande skick. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande lägenheten 

Andersfors inom Innansjö by i Burträsks socken. 
Dikena hade rensats, men på ett otillfredsställande sätt. 

En del diken voro nämligen igenslammade och andra sönder
skurna med slingrande lopp. 

Utdikning af frostförande marker inom Hössjö by i Bur
träsks socken. 

Nästan alla diken voro nu rensade. 
Afdikning af frostförande myrar, tillhörande Östra och 

Västra Valliden, Bjurfors. Djupliden, Bergliden och Björn
berget i Skellefteå och Burträsks socknar. 

Samtliga diken voro nu i tillfredsställande skick. 
Utdikning af frostförande mark inom byn Östra Blister-

liden i Burträsks socken. 
Dikena voro i ett synnerligen godt tillstånd. 

Utdikning af frostförande mark inom Bjurfors by i Bur
träsks socken. 

De vid föregående inspektion anmärkta bristerna voro nu 
afhjälpta. 

Utdikning af frostförande mark inom byarna Kvarnbyn 
och Grannäs i Burträsks socken. 

De flesta diken voro i mycket otillfredsställande skick. 
Utdikning af myrtrakter till Gammelbyn, Bergviken och 

Brännbergsliden i Burträsks socken. 
Nästan samtliga diken voro i behof af upprensning. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande Bygdeträsks 

by i Burträsks socken. 
Intet arbete för dikenas underhåll hade företagits, sedan 

företaget år 1900 afsynades och godkändes. 
Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande hem

manet Ilvälfsjöliden i Burträsks socken. 
Rensning hade verkställts vid utloppet af företagets enda 

dike. Större delen af diket var dock i behof af bottenrensning. 
Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Bursil

jums by i Burträsks socken. 
Samtliga diken hade rensats år 1907. Dock kräfdes en 

effektivare upprensning å Rånings-, Kvarn- och Brattmyrarna, 
där dikena voro igenslammade och delvis igeuvuxua. 

Utdikning vid Fällfors, Rödas, Bäcknäs, Antnäs, Sötfors, 
Östra och Västra Sjidsmark samt Brattfors byar i Bygden 
socken. 

Dikena voro orensade. 
Utdikning vid Skinnarby/jården i Bygdeä socken. 
Den kring företaget belägna marken var odlad. Aflopps-

kanalen befanns dock vara tämligen igenvuxen. 
Utdikning af Stoj-- och Kållmyrarna i Korsjö by i Bygdeä 

socken. 
Dikena befunnos vara orensade. 
Utdikning vid Näs by i Bygdeä socken. 
Dikena behöfde rensas. 
Utdikning vid Ytter- Ultervattnets och Jomarks byar samt 

hemmanen Selberg och Framnås i Bygdeä socken. 
Tillfredsställande rensning hade vidtagits sistlidne höst. 
Utdikning vid Korssjö och Akullsjö byar samt vid åtskil

liga hemman i Bygdeä och Burträsks socknar. 
Dikenas underhåll var någorlunda tillfredsställande. 
Utdikning vid Rickleå, Legdeä och Sikeå i Bygdeä socken. 
Dikena voro orensade. 
Utdikning vid Gryssjö by i Bygdeä socken. 
Dikenas underhåll befanns vara någorlunda tillfredsställande. 
Utdikning af myrtrakten till Öfverklintens by i Bygdeä socken. 
Dikena behöfde rensas. 
Utdikning vid Djekneboda by m. m. i Bygdeä socken. 
Dikena befunnos delvis orensade. 

Utdikning vid Gullmarks by i Bygdeä socken. 
Dikena voro delvis oreusade. 

Utdikning vid Brobackens och Dalkarlsä byar samt reg
lering och sänkning af Ångesjön i Bygdeä socken. 

Dikena befunnos vara delvis orensade. 

Utdikning af frostförande mossar vid Ytterklinten och Nya 
Storbäcken i Bygdeä socken. 

Intressenterna förklarade sig ämna sätta dikena i fullgodt 
skick, intill dess det inom Ytterklintens by pågående frost-
afdikningsarbetet skulle slutbesiktigas. 
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A/dikning af myrar, Ullhörande kronohemmanet Granfors 
i Bygdeå socken. 

Dikena behöfde rensas. 

Af dikning af frostförande myrar inom Sikeå by i Bygdeå 
socken. 

Dikenas underhåll var tillfredsställande. 

Utdikning af frostförande mossmark, Ullhörande hemmanet 
Granberget i Bygdeå socken. 

Dikena voro orensade. 

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

Dikenas underhåll var någorlunda tillfredsställande. 

Afdikning af frostförande marker inom Selsmors och Häll-
fors byar i Byske socken. 

Dikena voro i allmänhet i godt stånd. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Sehlets 
by i Byske socken. 

Mindre rensningar här och där voro erforderliga. 

Utdikning vid Höglands by i Degersfors socken. 
Rensningsarbete hade nyligen påbörjats och skulle fort

sättas under nästa år. 

Utdikning vid byarna Anas, Vännäs, Lilltråsk m. fl. i 
Degerfors socken. 

Rensningsarbete hade påbörjats och skulle fullbordas detta år. 

Utdikning vid Risliden i Degerfors socken. 
Dikena befunnos vara orensade oaktadt erhållen påminnelse. 

Utdikning af myrar Ull Nyåkerstjärns och Sunnansjö byar 
i Degerfors socken. 

Rensningsarbete hade påbörjats i flertalet diken. 

Utdikning vid Degerfors by i Degerfors socken. 
Rensning var behöflig. 
Utdikning af Svartmyren inom Storsandsjö by i Degerfors 

socken. 
Rensningsarbete pågick. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Ström-
sjönäs by i Degerfors och Bjurholms socknar. 

Omkring hälften af det behöfliga rensningsarbetet var verk-
ställdt. 

Utdikning af frostförande myrmarker' tillhörande Ny åkers
tjärn och Sunnansjö byar i Degerfors socken. 

I flertalet diken hade rensningsarbete påbörjats. 

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

Dikena befunnos till största delen tillfredsställande under
hållna. 

Utdikning vid Ullsjöberg i Dorotea socken. 
Underhållet var försvarligt. 
Utdikning vid Häggås by i Dorotea socken. 
Underhållet kunde betraktas som försvarligt. Några få 

diken, tillhörande Björknäs bolag, voro dock ofullständigt rensade. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande hemma
net Grynberget inom Lafsjö by i Dorotea socken. 

Underhållet var försummadt. 
Utdikning af Stormyren inom Missenträsks by i Jörns 

socken. 
Dikningen var i särdeles godt stånd. 

Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande hemma
nen Nygård, Klintå och Alund i Jörns socken. 

Dikena voro i allmänhet väl underhållna. 

Utdikning af frostförande mark, tillhörande hemmanet 
Brandfors i Jörns socken. 

Dikningen var väl underhållen. 

Utdikning vid Norrlunda by i Lycksele socken. 
Dikena befunnos vara orensade. 

Utdikning vid Bäfverträsks byar i Lycksele socken-
Dikena behöfdes rensas. 
Afdikning af frostförande myrar, tillhörande Örafoans by 

i Lycksele socken. 
Dikena voro orensade. 
Utdikning af Nackbäcksmyren vid hemmanet Forsholm i 

Lycksele socken. 
.Underhållet var mycket försummadt. 
Utdikning af frostförande myrarna Vall- och Gösmyren 

inom Rusele by i Lycksele socken. 
Dikena befunnos vara orensade. 
Utdikning vid Flakatråsks by i Lycksele socken. 
De delar af företaget, som ej tillhöra Mo och Domsjö 

aktiebolag, voro orensade. 
Utdikning vid Lycksele kyrkoby i Lycksele socken. 
Dikena voro orensade. 
Utdikning af frostförande marker inom Vänjaurbäcks by 

i Lycksele socken. 
Dikena behöfde rensas. 
Utdikning af frostförande myrmarker vid Björkbergs by i 

Lycksele socken. 
Dikena hade ej rensats sedan år 1901. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Fahl-

träsks by i Lycksele socken. 
Någon rensning hade ej verkställts, sedan företaget af-

synades och godkändes, hvarför en del diken kräfde ganska 
betydande justerings- och rensningsarbeten. 

Utdikning vid Ytter- Vebomarks by i Löfångers socken. 
Dikena voro betydligt igenvuxna med gräs och vatten

växter. — Hela det norr om n:r XVI befintliga området hade 
enligt uppgift satt sig högst betydligt. 

Utdikning vid Hötjärns by i Löfångers socken. 
De diken, som berörde trakten kring Uttertjärn, befunno 

sig i ett ytterst bedröfligt tillstånd, igenvuxna som de voro med 
starr och mossa. 

Utdikning vid Mångby m. fl. byar i Löfångers socken. 
Samtliga diken voro i stort behof af upprensning. 
Utdikning vid Hökmarks by i Löfångers socken. 
Samtliga diken voro mer eller mindre igenvuxna. 
Utdikning vid Selets by i Löfångers socken. 
Dikena voro väl underhållna. Vid punkt I M i diket A—B 

hade byggts en ny landsvägsbro af sten i stället för den gamla 
träbron samt 0·5 m. längre än denna, och afsikten var att ut
föra en genomgående sänkning af diket för att få en effek
tivare torrläggning af trakten kring Sels-Kärnet. 

Utdikning vid Svarttjärns by i Löfångers socken. 
Någon anmärkning mot dikessystemets upprensning fram

ställdes icke. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande Kräkångers 

och Brännijälens byar i Löfångers socken. 
A en del mossar var en genomgående dikesrensning af nöden. 
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Utdikning af frostförande marker inom byarna Daglönen 
och Bäck i Löfångers och Skellefteå socknar. 

De flesta diken behöfde en genomgående rensning. 

Utdikning af frostförande marker inom Kåsböle hg i Löf
ångers socken. 

Dikena voro i allmänhet särdeles väl underhållna. 

Utdikning af frostförande myrmarker inom Nohlby by i 
Löfångers socken. 

Mellan n:ris 28 och 36 å afloppsdiket A erfordrades en vid
lyftig rensning. På grund af att Gärdefjärdens högvatten går 
långt upp i dikena a och b torde all rensning af diket b samt 
af diket a nedanför n:r 16 vara bortkastadt arbete. 

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

De flesta diken behöfde rensas och justeras, i synnerhet 
afloppsgrafveu från Lomtjärn. 

Utdikning af frostförande myrmarker inom Hörnsjö och 
Gråsmyre byar i Nordmalings socken. 

Tillfredsställande rensning var verkställd. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Gräs

myrs by i Nordmalings socken. 
Tillfredsställande reusniug hade verkställts. 
Utdikning af frostförande myrar inom Djupsjö bys om

råde i Nordmalings socken. 
Dikenas underhåll befanns till största delen vara tillfreds

ställande. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Håknäs 

by i Nordmalings socken. 
Dikena voro orensade. 
Afdikning af frostförande mark, tillhörande Petikträsks 

by i Norsjö socken. 
Underhållet kunde anses vara försvarligt. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Bastu

träsks by i Norsjö socken. 
Underhållet var försummadt; några diken voro mycket 

sönderfallna och igenvuxna. 
Utdikning af Gumboda by i Nysätra socken. 
Med undantag af de gamla bäckafloppen befunno sig dikena 

i ett bedröfligt skick. 
Utdikning af Delmyren i Nybyns och Anäsets byar i Ny

sätra socken. 
Nästan samtliga diken hade rensats och voro nu i tillfreds

ställande skick. De diken, som ägdes af Albert Brännström 
voro dock ännu oreusade. 

Utdikning vid Gunsmarks by i Nysätra socken. 
Bäcken A samt de diken, som gingo genom odlad mark, 

voro tämligen väl underhållna. O fri ga diken voro i ett be
dröfligt skick. 

Utdikning vid Medle by i Skellefteå socken. 
Dikena voro nästan samtliga igenvuxna. 
Utdikning vid Skråmiräsk i Skellefteå socken. 
Det vidlyftiga dikessystemet gaf anledning till en hel del 

anmärkningar. 
Utdikning vid Hjoggböle i Skellefteå socken. 
Nästan samtliga diken voro i behof af upprensning. 
Utdikning vid Ragcaldstråsk i Skellefteå socken. 
Företaget var väl underhållet. 
Utdikning vid Gärdsmarks by i Skellefteå socken. 
Samtliga diken voro i behof af mer eller mindre rensning. 

Väg- och VattenhyggnndsstyrefacM berättelse för år 1909. 

Utdikning vid Tjerns by i Skellefteå socken. 
Dikena b och c behöfde regleras, och stora afloppsdiket a 

erfordrade en grundlig bottenrensning. 
Utdikning vid Långviks, Östra Fahlmarks och Sjöbottens 

byar samt hemmanet Nyborg i Skellefteå socken. 
Samtliga diken voro mer eller mindre i behof af rensning. 

Utdikning vid Ragvaldsträsks by i Skellefteå socken. 
Dikesföretaget gaf ej anledning till några anmärkningar. 

Afdikning af frostförande mossar, tillhörande kronohemma
net Orriräsk i Skellefteå socken. 

Dikena voro delvis väl underhållna, delvis igenvuxna med 
starr. 

Af dikning af frostförande marker, tillhörande krononybyg
gena Nygård n:ris 1 och 2 samt Nyliden i Skellefteå socken. 

Dikena gåfvo ingen anledning till anmärkning. 
Afdikning af frostförande myrmarker inom byarna Klut-

mark, Stafbåck, Nyliden, Gummark och Gråberg i Skellefteå 
socken. 

Dikenas rensning var betydligt försummad. 

Utdikning af frostförande myrmarker vid hemmanet n:r 1 
Norra Bergfors inom Bergfors by i Skellefteå, socken. 

Samtliga diken kräfde bottenrensning. 

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

Dikena voro i allmänhet i ett tillfredsställande skick. En
dast några smärre rensningar voro här och där erforderliga. 

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

Rensning af bottenfåran var erforderlig i så godt som alla 
diken. 

Utdikning af frostförande myrmarker inom llöjnorets by i 
Skellefteå socken. 

En del diken voro i behof af upprensning. Diket K—L 
var dessutom för gruudt och kräfde en betydlig breddning. 

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

Dikena voro rätt väl bibehållna. Rensning och ptitsning 
kräfdes dock på en del ställen. 

Utdikning vid Johannisberg i Sorsele socken. 
Dikena befunno sig i det mest bristfälliga skick. 
Utdikning af frostförande mark inom Bure by i Sorsele 

socken. 
Alla diken behöfde mer eller mindre rensas. 
Utdikning vid Stensele by i Stenscle socken. 
Dikena voro orensade. 
Utrensning vid Forsvik i Stensele socken. 
Dikenas underhåll befanns vara någorlunda tillfredsställande. 
Utdikning vid Pallträsks by i Stensele socken. 
Rensning af dikena hade icke verkställts under de senaste 

tio åren. 
Utdikning af Beger- och Holmmyrarna vid Täfteå by i 

Säfvars socken. 
Dikena befunnos vara orensade. 
Utdikning af Gårds- och Bromyrarna vid Gunnilsmark i 

Säfvars socken. 
Dikena behöfde rensas. 
Utdikning vid Aby by i Säfvars socken. 
Tillfredsställande rensning hade verkställts. 

10 
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Utdikning vid Tvåråmarks by jämte af tappning af sjöarna 
Väst- och Öst-Harptjärnen samt Gåtta och Kroksjöarna i Säf
vars socken. 

Företaget liade undergått tillfredsställande rensning. 

Utdikning af frostförande myrar, tillhöranda byarna och 
hemmanen Fjåderbäck, Storliden, Bodbyn, Växtholm, Nybyn 
och Degerbyn i Såfoars socken. 

Rensningsarbete pågick och skulle vara färdigt nästa år. 

Utdikning af frostförande marker inom byarna Furunäs 
och Bullmark i Säfvars socken. 

Rensningsarbete pågick och skulle under året fullbordas. 

Utdikning vid Hemmismark m.fl. hemman i Säfvars socken. 
Dikana befunnos vara oreusade. 

Utdikning vid Klappmarks, Krokfors, Krokbäcks hemman 
i Säfvars socken. 

Dikena behöfde rensas. 
Utdikning vid Olofsfors by i Säfvars socken. 
Dikena voro orensade. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Säfvar-

bergets by i Säfvars socken. 
Dikena behöfde rensas. 
Utdikning af frostförande marker inom byarna Strömbäck, 

Brattåker och Jämnåker i Umeå socken. 
Dikessystemet hade underkastats en grundlig rensning och 

gaf ej anledning till anmärkning. 
Afdikning af frostförande marken Västra Hömyren inom 

Innerkasamarks by i Umeå socken. 
I synnerhet å de icke uppodlade delarna af myren voro 

dikena mycket igengångna, hoptryckta och igenvuxna och tarf-
vade genomgripande rensnings- och fördjupningsarbeten. , 

Afdikning af frostförande marker inom Ersmarks by i 
Umeå socken. 

Enligt uppgift voro en del diken rensade och väl under
hållna; en del däremot i mindre godt stånd. 

Utdikning af frostförande mark inom hemmanen Gran
bäcksfors n:ris 2 och 3, Västernäs n:ris 1 och 2 samt Väster-
åker och Söder vik i Umeå socken. 

Dikena gåfvo ej anledning till någon anmärkning. 
Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Fäll-

forsa by i Umeå landsförsamling. 
Underhållet af dikena lämnade mycket öfrigt att önska. 
Utdikning inom Böle, Västertegs m.fl. byar i Umeå socken. 
Den stora afloppsgrafven befanns vara i ett synnerligen 

bristfälligt skick. De närmast denna liggande delarna af tvär
dikena voro likaledes mycket ofullständigt underhållna. — I 
Degernäsbäcken nedanför afloppsgrafvens inflöde lära finnas flera 
större grund och flott-tufvor, som hindra vattnets affall från 
dikena. 

Tvist har uppstått beträffande underhållsskyldigheten, hvil-
ket är orsaken till dikenas förfall. 

Afdikning af en frostförande myr, tillhörande Idvattnets 
by i Vilhelmina socken. 

Tillfredsställande upprensning af dikena hade verkställts. 
Afdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Nästan

sjö by i Vilhelmina socken. 
Dikena befunnos vara orensade. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande Siksjö by i 

Vilhelmina socken. 
Dikena voro i behof af rensning. 

Utdikning af Kallhögen i Vännäs socken. 
Dikenas underhåll var någorlunda tillfredsställande. 

Utdikning af Jårfdalen i Vännäs socken. 
Underhållet af dikena befanns vara någorlunda tillfreds

ställande. 

Utdikning vid Spölands by i Vännäs socken. 
Underhållet var någorlunda tillfredsställande. 

Utdikning af frostförande marker inom hemmanen Orsbåck, 
Ldngsjö och Klintsjö i Vännäs socken. 

Dikena befunnos vara orensade. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Nyby, 
Västerås och Vännäs byar i Vännäs socken. 

Dikena behöfdes rensas. 

Afdikning af frostförande myrar, tillhörande Mjösjö by i 
Vännäs socken. 

Dikenas underhåll var någorlunda tillfredsställande. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande Spölands 
och Vånfors byar i Vännäs socken. 

Dikena voro orensade. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande hemma
net Olofsbåck i Vännäs socken. 

Dikena voro i behof af rensning. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande hemma
nen Lybåck, Åkerbäck och Ockelsjö i Vännäs socken. 

Dikningens underhåll befanns vara någorlunda tillfreds
ställande. 

Utdikning af frostförande myrmarker, tillhörande hemma
nen Högland, Nyland och London i Vännäs socken. 

Dikningen var någorlunda väl underhållen. 

Utdikning inom Östra Noret i Asele socken. 
Underhållet var i hög grad försummadt. 
Utdikning af Elgsjön vid Elgsjö by i Asele socken. 
Sedan förra årets besiktning hade intet rensningsarbete ut

förts. — I afloppskanalen från sjön hade den lösa jäsleran sön-
derskjutit stödjemurarna och hopträngt kanalen. 

Utdikning af frostförande marker vid Sörnorets by i Asele 
socken. 

Dikena kräfde någon mindre rensning. 
Utdikning af frostförande marker inom Hålla by i Asele 

socken. 
De inom skogsmarken belägna dikena behöfde rensas. 
Utdikning af frostförande marker, tillhörande Lillögda by 

i Asele socken. 
Underhållet var ganska godt. Vid några diken kräfdes 

dock rensningsarbete. 
Afdikning af frostförande myrmarker å Asele prästbords 

ägor inom Sörasele by i Asele socken. 
Underhållet var i hög grad försummadt; någon rensning 

hade icke utförts, sedan företaget fullbordats. 
Utdikning af frostförande marker inom Långsele by i Ör

träsks socken. 
Dikena befunnos vara orensade. 

Norrbottens län. 

Utdikning af frostförande marker inom Bränntjärns by i 
Arvidsjaurs socken. 

Dikena voro i godt stånd. 
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Utdikning vid Keresjoki by i Karl Gustafs socken. 
Dikena voro nödtorftigt rensade, där de icke bibehållit sig. 
Utdikning vid Rolfs by i Neder-Kalix socken. 
En del diken voro förfallna. 
Utdikning vid Alfsbyn i Piteå socken. 
Intet rensningsarbete hade utförts. 
Af dikning af frostförande marker inom Rosviks by i Piteå 

socken. 
Utloppet hade nyligen upprensats. Ytterligare rensning 

erfordrades dock, dels ofvauför en bergskärning belägen i dik-
ningens nedre del, dels i dikningens mellersta och öfre delar. 

Utdikning af Lång myren inom Långträsks by i Piteå socken. 
Hufvuddiket hade någorlunda väl bibehållit sig. Rensning 

var dock erforderlig så väl i detta som äfven i andra diken. 
Utdikning af froslförande marker inom Årby by i Råneå 

socken. 
Några af de inånga dikena hade bibehållit sig någorlunda 

väl; andra däremot behöfde rensas. 
Utdikning vid Scartby (norr om Svartbyträsket) i Öfcer-

Luleå socken: 
Dikena voro försatta i ett någorluuda godt skick. 
Utdikning vid Svartby (söder om Svartbyträsket) i Öfcer-

Luleå socken. 
Dikena behöfde ytterligare upprensas. 
Utdikning vid Hedens by i Ofoer-Luleå socken. 
På Hömyreu och Tallbergsskiftet voro behöfliga rensningar 

icke utförda. 
Utdikning af frostförande marker inom Aminne i Öfver-

Luleå socken. 
Emedan snö fallit, hade besiktuiugen ej kunnat verkställas. 

Erforderlig upprensning uppgafs hafva verkställts. 
Sänkning af sjön Trehörningen och utdikning af frost

förande marker inom byn Trehörningen i Ofver-Luleå socken. 
Dikena voro någorlunda väl bibehållna. 
Utdikning af frostförande myrmarker i Kusön inom Hedens 

by i Öfver-Luleå socken. 
En grundlig upprensning af alla diken var erforderlig. 

Under år 1909 hafva följande vattenafleduiugsarbeten blifvit 
godkända, nämligen: 

a) Odlingsföretag med hänsyn till vattenafledningen och 
afdikningen. 
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b) Odlingsföretag med hänsyn till odlingen. 
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c) Frostdikningsföretag: 

1) Fonden för torrläggning af vattensjuka, frostspridande 
marker. 
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2) Norrländska afdikningsanslaget. 
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3) Allmänna frostmiuskningsanslaget. 

D. Enskilda järnvägar. 

a) För trafik öppnade. 

Banor med 1-435 m. spårvidd. 

1. Malm ö—Trelleborgs järnväg. 

Södervärn — Trelleborgs nedre. 

Dikesrensning 13,700 m. 
Utbytta syllar 5,869 st. 
Påförd ballast 10,460 kbm. 
Vid Viutrie station hade 2 nya semaforer uppsatts, hvar-

jiimte stationshuset tillbyggts. 
Vid Skytts Tomarps station var nytt stickspår inlagdt och 

vid Håslöfs station ett rundspår under anläggning. 
Banan var i godt stånd. 
I fråga om trafiksäkerheten anmärktes,' att åtgärder böra 

vidtagas för ernående af effektivare skydd för väg- och gatu-
trafiken vid tågens passerande mellan de båda stationerna i 
Trelleborg. 

2. Västra Klagstorp—Tygelsjö järnväg. 

Klagshamn— Tygelsjö. 

Dikesrensning 2,050 m. 
Utbytta syllar -. 785 st. 
Påförd ballast 310 kbm. 

Stationshusen vid Ängelholm och Klagshamn hade reparerats 
och platform af trä anlagts vid Klagshamn. 

Mot underhållet förekom ingen anmärkning. 

3. Hvellinge—Skanör—Falsterbo järnväg. 

Dikesrensning 10,900 in. 
Utbytta syllar 5,274 st. 
Påförd ballast 2,415 kbm. 
Vid Hvellinge station hade uppsatts försignal. 
Samtliga stationshus hade målats. 
Banan var i godt stånd. 

4. Malmö—Limhamns järnväg. 

Utbytta syllar 1,615 st. 
Inlagda spårväxlar 1 » 
Nyanskaffad rullande materiel: 1 personvagn. 
Mot underhållet anmärktes, att ballasten å vissa ställen 

var väl knapp. 

5. Malmö—Ystads järnväg. 

Inläggning af 32- och 25-kgs skenor å 
stationer 914 m. 

Utbytta syllar 5,243 st. 
Inlagda spårväxlar, 32-kgs 11 » 

» » 25- » 2 » 
Påförd ballast 16,300 kbm. 
Omsatt stängsel 4,200 m. 
Å Malmö Västra bangård hade anordnats växel- och signal-

säkerhetsanlägguing. 8 nya semaforer hade uppsatts vid mellan
stationer. 

Vid järnvägens ingång till Ystads bangård hade uppsatts 
11 par med semafor .förreglade mekaniska fållbommar öfver 
gatukorsningar. 

En svårare olyckshändelse hade under året ägt rum, i det 
att ett extra godståg sammanstött med en af Malmö stads spår
vagnar i spårkorsningen strax söder om Södervärns station. 

Spåret låg mycket väl. 
En ändring af de fasta signallyktornas placering vid järn

vägens korsning med Malmö spårvägslinjer ansågs erforderlig. 

Borr inge—Östra Torps järnväg. 

6. Börringe—Anderslöf. 

7. Anderslöf—Östra Torp. 

Utbytta syllar 1,913 st. 
Inlagda spårväxlar 2 » 
Mekaniska fällbommar hade anlagts vid 4 vägkorsningar. 
Tvenne skenbrott hade under året inträffat å sträckan 

Böringe—Anderslöf. 
Mot underhållet förekom ingen anmärkning. 

8. Trelleborg—Rydsgårds järnväg. 

Dikesrensning 32,900 in. 
Utbytta syllar 4,515 st. 
Nya signaler 1 » 
Påförd ballast 1.302 kbm. 
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Vid Skifarps station liade mekaniska fållbommar anbragts 
öfver Ystadsvägen. 

Nya godsmagasin hade uppförts vid Simlinge och Skifarps 
sockerbruk. 

9. Skifarp—Charlottenlunds järnväg. 

Dikesrensning hade utförts. 
Utbytta syllar 1,270 st. 
Mot underhållet gjordes ingen anmärkning. 

10. Malmö—Genarps järnväg. 

Östercärn—Gcnarp. 

Dikesrensning 26,000 m. 
Utbytta syllar 5,232 st. 
Nya signaler 2 » 
Omsatt stängsel 1,500 m. 
Mot underhållet anmärktes, att kurvorna i allmänhet voro 

mindre väl justerade och att skenskarvarnas skrufbultar fler
städes voro lösa samt att vissa brosliprar voro angripna af röta, 
hvarför de snarast borde utbytas. 

En mindre urspåring hade under året ägt rum å järnvägen. 

Malmö—Simrishamns järnväg. 

11. Malmö—Tomelilla. 

12. Simrishamn— Tomelilla. 

Dikesrensning 97,200 m. 
Trumrensning 465 » 
Inläggning, af 25-kgs skenor. 1,960 in. spår. 
Utbytta syllar 13,751 st. 
Påförd ballast 320 kbm. 
Omsatt stängsel 4,800 st. 
Nyanskaffad rullande materiel: 26 godsvagnar. 
Nya stickspår hade utlagts vid Lunnarp och Smedstorp. 
Samtliga broar hade ommålats och å sträckan Östervärn— 

Tomelilla stationshus och banvaktstugor utvändigt reparerats. 
I afseende på underhållet gjordes anmärkning mot beskaf

fenheten af vissa växelkorsningar. Dessutom anmärktes, att en 
ändring af signallyktoruas placering var erforderlig vid korsning 
med Malmö spårvägar strax innanför Östervärns station. 

13. Ystad—Eslöfs järnväg. 

Dikesrensning hade utförts. 
Utbytta syllar 9,031 st. 
Utbytta korsningar 5 » 
Omsatt stängsel 3,500 ra. 
Nyanskaffad rullande materiel: 10 godsvagnar. 
En väganläggning hade utförts vid Löfvestads station. 

' Ystad—Gärsnäs järnväg. 

14. Köpingebro—Gärsnäs. 

15. Gärsnäs—S.i Olof. 

Dikesrensning hade utförts. 
Utbytta syllar 5,914 st. 
Omsatt stängsel 2,300 m. 
Underhållet var godt. 

10. Toinelilla—S:t Olnf—Brösarpa järnväg. 

Dikesrensning hade utförts. 
Utbytta syllar 4,151 st. 
Omsatt stängsel 3,500 ni. 
Spåret låg mycket väl och underhållet var godt. 

17. Lund—Trelleborgs och 

18. Lund—Kjäjlinge järnvägar. 

Dikesrensning hade utförts. 
Utbytta syllar cirka 5,000 st. 
Inlagda spårväxlar 4 » 
Påförd ballast 1,100 kbm. 
Omsatt stängsel 3,960 m. 
Broarna mellan Svedala och Trelleborg hade nymålats. 
Spårsystemen vid Staffantorps och Fjärdingslöfs stationer 

hade utvidgats, och vid Holmeja station hade ett stickspår för
längts. 

Vid Trelleborg hade signalsäkerhetsanordningarua och spar
systemet ändrats med hänsyn till den nya ångfärjestationen. 

Signalen för södra infarten till Svedala station hade ändrats 
och förbundits med iufartssignalen för Malmö—Ystads järnväg 
på så sätt, att båda ej samtidigt kunna visa klart. 

Nya lutningsvisare hade uppsatts mellan Trelleborg och 
Fjärdingslöf. 

Anmärkning gjordes i afseende på signal- och växelför-
reglingsanordningarna vid Staffanstorps och Klagerups stationer, 
hvarjämte förekommo några mindre anmärkningar mot under
hållet. 

Ett skenbrott hade inträffat å järnvägen under året. 

19. Lund—Rcj vinge—Ilar lösa järnväg. 

Dikesrensning 4,170 m. 
Utbytta syllar 3,695 st. 
Påförd ballast 2,550 kbm. 
Nyanskaffad rullande materiel: 1 lokomotiv. 
Växelförregliug medelst kontrollås var under anläggning 

vid Refvinge by station. 
Anmärkning gjordes emot att ballasten å vissa ställen var 

väl knapp, hvarjämte ett spår vid Högevall ansågs böra justeras. 

20. Lund—Bjärreds järnväg. 

Dikesrensning 1,550 m. 
Utbytta syllar 3,160 st. 
Påförd ballast 770 kbm. 
Nyanskaffad rullande materiel: 2 godsvagnar. 
Signalerna hade ommålats. 
Banan var i godt stånd. 

21. Kjäjlinge—Barsebäckshamns järnväg. 

Dikesrensning 480 in. 
Utbytta syllar 380 st. 
Nyanskaffad rullande materiel: 1 specialvagn. 
Vid Barsebäcks by station hade sparsystemet utvidgats. 
Mot underhållet förekom ingen anmärkning. 
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22. Landskrona—Kjäjlinge järnväg, 

Dikesrensning 3.200 m. 
Utbytta syllar 3,023 st. 
Omsatt stängsel 1,360 m. 
Nyanskaffad rullande materiel: 1 lokomotiv. 
Signalerna hade nymålats och öfverbyggnaderna för tvenne 

broar hade undersökts i afseeude på nithingen samt målats. 
Mekaniska fällbommar hade uppsatts vid västra änden af 

Dagstorps bangård. 
Mot underhållet förekom endast ett par mindre anmärk

ningar. 

23. Kjäjlinge—Sjöbo järnväg. 

Dikesrensning 3,200 m. 
Utbytta syllar 10,340 st. 
Påförd ballast 250 kbm. 
16 signaler hade ommålats. 
Broarna öfver Lödde å och Björke å hade undersökts i 

afseende på nitningen och ommålats. 
Vid Gårdstånga hade stationshuset tillbyggts. 
Underhållet ansågs fullt tillfredsställande. 

Lan dskrona—Helsing borgs järn vägar. 

24. Landskrona—Eslöf. 

25. Helsingborg—Billebcrga. 

Dikesrensning hade utförts. 
Inläggning af 34-kgs skenor 7,237 m. spår. 
Utbytta syllar 8,545 st. 
Inlagda spår växlar, 34-kgs 7 » 

» korsningar, » 9 » 
Påförd ballast 1,456 kbm. 
Omsatt stängsel 3,000 m. 
Nyanskaffad rullande materiel: 1 godsvagn. 

• Signaler hade målats. 
Samtliga broar hade undersökts och målats. 
Å Billeberga bangård hade spårsystemet ändrats och vid 

Gantofta anlagts en ny lastkaj. 
Eu person hade under året blifvit öfverkörd och dödad. 
Underhållet var godt. 

26. Helsingborg—Råå—Barnlösa järnväg. 

Nyanskaffad rullande materiel: 1 personvagn. 
Endast smärre underhållsarbeten hade utförts. 
Underhållet var godt. 

27. Säbyholms järnväg. 

Säby ho Im— Säby. 

Utbytta syllar 696 st. 
Mot underhållet anmärktes endast, att ballasten på vissa 

ställen var för knapp. 

28. Helsingborg—Hessleholms järnvägar. 

Barnlösa— Hessleholm. 

Bjuf—Billesholm. 

Dikesrensning 7,000 m. 
Utbytta syllar 7,000 st. 

Inlagda spårväxlar 1 st. 
Omsatt stängsel 1,500 m. 
Samtliga broar hade undersökts i afseende på nitningen 

samt målats. 
Vid Hyllstofta hade stationshuset tillbyggts. 
Vattenreningsverk hade uppsatts vid Billesholm, Klippan 

och Åstorp. 
I fråga om trafiksäkerheten anmärktes, att vägporten i 

södra änden af Hessleholms bangård icke erbjöd tillfredsställande 
säkerhet, hvarför bolaget anmodades att snarast gå i författning 
om densammas ombyggande samt att omedelbart vidtaga vissa 
säkerhetsanordningar. 

I öfrigt var underhållet godt. 

29. Klippan—Röstånga och 

30. Böstånga—Eslöfs järnvägar. 

Dikesrensning 8,750 m. 
Utbytta syllar ....6,400 st. 
Inlagda spårväxlar 3 » 
Omsatt stängsel .' 2,800 m. 
Samtliga broar hade undersökts i afseende på nitningen 

samt målats. 
Vid Röstånga hade auordnats växelförregling samt meka

niska fällbommar öfver eu vägöfvergång. Vid denna station 
hade dessutom stationshuset och godsmagasinet tillbyggts. 

Underhållet var tillfredställlande. 

31. Ängelholm—Östra Ljungby—Klippans järnväg. 

Dikesrensning 1,300 m. 
Utbytta syllar 4,981 st. 
Inlagda spårväxlar 1 » 
Bron öfver Rönne å hade undersökts i afseende på nit

ningen och spårsystemet å Ängelholms bangård förändrats en
ligt godkänd plan. Mekaniska fållbommar hade uppsatts vid 
Munka Ljungby, Ängelholms värn och vid kronoparken vid 
Ängelholm. 

I afseende på underhållet anmärktes, att broöfverbyggna-
derna behöfde målas. 

En person hade under året blifvit öfverkörd och dödad. 

32—33. Skåne—Smålands järnvägar. 

Kärreberga—Alar ka/ yd. 

Markaryd— Värnamo. 

Dikesrensning 15,000 m. 
Utbytta syllar 27,851 st. 
Inlagda spårväxlar 4 » 
Nya signaler 2 » 
Påförd ballast 750 kbm. 
Omsatt stängsel 7,000 m. 
Vid Strömsnäs bruks station hade lokomotivstallet tillbyggts 

och vid Åminne station hade ett stickspår utlagts. 
Mot underhållet förekom endast ett par mindre anmärkningar. 

34. Hessleholm—Markaryds järnväg. 

Dikesrensning 2,800 m. 
Inläggning af 17'2 kgs skenor 45,715 » 
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Utbytta syllar 4,S94 st, 
Omsatt stängsel 2,853 ni. 
Vid Markaryd och Vittsjö hade några mindre husbygg

nader utförts. 
1 afseende på underhållet anmärktes, att järnvägens öfver-

byggnad var väl svag i anseende till trafiken och att därför 
gröfre skenor borde inläggas. Ballasten ansågs därjämte vara 
i behof af komplettering, hvarförutom syllutbytet under året 
hade varit för knappt. 

Tvenne skenbrott hade under året förekommit. 

35. Markaryd— Vcinge järnväg. 
Dikesrensning 6,2(50 m. 
Utbytta syllar 4,042 st. 
Omsatt stängsel 1,050 m. 
Samtliga väntsalar, expeditionslokaler och bostadslägen

heter hade reparerats. 
Banan ansågs vara i godt stånd. 

36. Hör—Hörby järnväg. 

Dikesrensuing 500 ni. 
Utbytta syllar 1,800 st. 
Banan ansågs vara i tillfredsställande skick. 

37—44. Östra Skånes järnvägar. 

Eslöf—Karpalun d— Skeppa/ slöf—Långebi 'o. 

Långebro—Brösarp. 

Tollarp—Ahus. 

Hästveda—Karpalund med bibana Färlöf—Strö. 

Dikesrensning 15,460 m. 
Samtliga broar hade undersökts i afseende på nituingen. 
Inläggning af 22 kgs skenor 484 m. 
Utbytta syllar 23,731 st. 
Inlagda spårväxlar 3 » 
Påförd ballast 400 kbm. 
Omsatt stängsel 10,100 m. 
Nyanskaffad rullande materiel: 2 lokomotiv och 2 gods

vagnar. 
Vid Vinnö station hade inlagts ett rundspår. 
Nytt godsmagasin hade uppförts vid Ovesholms station och 

vid Östra Vrams station hade byggts nytt stationshus. 
Mot underhållet anmärktes, att ingångskurvan till Karpa

lund behöfde justeras, att stängslet å linjen Hästveda—Karpa
lund delvis var murket, att broarna behöfde ommålas, att bal
lasten å sträckan Färlöf—Strö var väl knapp samt att dikena 
å denna bandel tarfvade upprensning. Vidare anmärktes, att 
förreglingsanordningen vid ingången till Efveröds station ej 
funktionerade tillfredsställande. 

Kristianstad—Hesslcholms järnvägar. 

45. Kristianstad—Hessleholm. 

46. Kristianstad—Alius. 

47. Kristianstad—Glimåkra. 

48. Glimåkra—Elmhult. 

Dikesrensning 2,950 m. 
Utbytta syllar 14,325 st. 

Nya signaler 8 st. 
Påförd ballast 16,470 kbm. 
Omsatt stängsel 9,780 m. 
Nyanskaffad rullande materiel: 1 kombinerad vagn, 1 special-

vagn och 10 godsvagnar. 

Kristianstad—Ilcssleholm. 

Banan var i godt stånd. 

Kristianstad—Alius. 

I afseende på underhållet anmärktes, att syllafståndet på 
vissa ställen var afsevärdt större än det största tillåtna. 

I öfrigt var underhållet mycket godt. 

Kristianstad—Glimåkra. 

Tre par fällbommar hade uppsatts. 
Förregliug med kontrollus hade anordnats vid llöena, Tubb-

arps, Karsholms och Balsviks stationer. 
Alla spår och växlar å Glimåkra gamla bangård hade upp

tagits och ny bangård anordnats 500 m. norr om den gamla. 
Vid Karsholms och Sibbhults stationer hade sparsystemen ut

vidgats. 
Vid sistnämnda plats hade dessutom godsmagasinet flyttats 

och ombyggts, och vid Immelns station hade uppförts nytt 
vattentorn. 

Tillstånd hade under året meddelats till en största tåg
hastighet af 40 km. i timmen å delen Arkelstorp—Immeln 
samt för öfrigt till 50 km. i timmen. 

Glimåkra—Elmhult. 

Järnvägen öppnades för allmän trafik i juli 1909. 

49. Sölvesborg—Elmliults järnväg. 

Dikesrensning 17,880 m. 
Utbytta syllar 10,817 st. 
Påförd ballast 1,495 kbm. 
Omsatt stängsel 23,404 m. 
Signaler, hinderpålar och grindar hade målats. 
Mot underhållet förekom ingen anmärkniug. 

50. Karlskrona—Växjö järnväg. 

Inläggning af 40.5 kgs skenor 1,134 ni. 
Utbytta syllar 10,542 st. 
Nyinlagda spårväxlar 4 » 
Utbytta » 5 » 
Påförd ballast 4,420 kbm. 
Stängsel hade reparerats. 
Nyanskaffad rullande materiel: 1 personvagn och 5 gods

vagnar. 
På bandelen Skruf—Lessebo hade fem kurvor omlagts. 
Hamnspåret i Karlskrona hade förlängts, och vid Hofman-

torps station hade spårsystemet utvidgats, i samband hvarmed en 
brobyggnad utförts. 

Vid Skrufs station hade en bro tillbyggts för ytterligare 
ett spår. 
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Vattentornet vid Vissefjärda hade flyttats till Linnefors, 
en banvaktstuga flyttats i samband med kurvomläggningen å 
linien Skruf—Lessebo och vid sistnämnda plats var ett bostads
hus under uppförande. 

Två skenbrott hade under året förekommit. 
Banan ansågs vara i godt stånd. 

51. Växjö—Alfvesta järnväg. 

Dikesrensniug 4,890 ni. 
Utbytta skenor 1,087 » 

» syllar 1,388 st. 
Inlagda spårväxlar 1 » 
Stängsel hade reparerats. 
Samtliga broar hade undersökts i afseende på nitningen 

samt målats. 
Spårsystemet vid Växjö station hade utvidgats, hvarjämte 

stationshuset reparerats och godsmagasinet tillbyggts. 
Telefon hade inledts i samtliga banvaktstugor, samt å dessa 

en del reparationsarbeten utförts. 
Underhållet var godt. 

52. Kalmar—Emmaboda järnväg. 

Dikesrensning 3,858 ni. 
Inläggning af 34 kgs skenor 2,823 m. spår 
Utbytta syllar 5,910 st. 
Omsatt stängsel 5,914 m. 
Nyanskaffad rullande materiel: 2 godsvagnar. 
Spåret hade justerats. 
Banan var väl underhållen. 

53. Nybro—Säfsjöströms järnväg. 

Dikesrensning 1,200 ni. 
Utbytta syllar 2,581 st. 
Påförd ballast 1,380 kbm. 
Omsatt stängsel 3,420 ni. 
Samtliga broar hade undersökts och målats. 
Spåret hade justerats. 
Underhållet var godt. 

54. Nässjö—Oskarshamns järnväg. 

Dikesrensning hade utförts. 
Utbytta syllar impregnerade 10,000 st. 

» » oimpregnerade 9,050 » 
Påförd ballast 2,790 kbm. 
Nyanskaffad rullande materiel: 5 godsvagnar. 
Spåret hade lyftats och justerats samt 6 broar målats. 
Mot underhållet gjordes ingen anmärkning. 

55—56. Linköping—Vimmerby och Vimmerby—Hultsfreds 

järnvägar. 

Dikesrensning ; 1,400 m. 
Utbytta syllar ..; 15,363 st. 
Inlagda spårväxlar 2 » 
Påförd ballast 1,910 kbm. 
Omsatt stängsel 5,400 m. 
Hamnspåret vid Opphem hade försetts med ett rundspår. 

Vid Gullringen hade stationshuset tillbyggts och vid Käle-
fors och Björkhults stationer hade nya godsbodar uppförts. 

I afseende på underhållet anmärktes, att spåret behöfde 
lyftas å sträckan Vimmerby—Hultsfred samt att på linjen 
Linköping—Vimmerby utbyte af syllar erfordrades. 

o 

57. Bjärka—Åtvidabergs järnväg. 

Endast mindre underhållsarbeten hade utförts. 
Mot underhållet förekom ingen anmärkning. 

58. Halmstad—Nässjö järnväg med bibanor 

Torup—Rgdö och RydÖ—IJylte. 

Halmstad—Nässjö. 

Dikesrensning '. 10,700 in. 
Utbytta syllar 8,353 st. 

» telegrafstolpar 300 » 
Inlagda spårväxlar 15 » 
Påförd ballast 21,645 kbm. 
Omsatt stängsel 7,040 m. 
Nyanskaffad rullande materiel: 3 lokomotiv. 
Öfverbyggnaden för det större spännet för bron öfver Kila-

ån hade utbytts, då den vid profbelastning befunnits för svag. 
Alla öfriga broar hade ommålats. 
30 grindar och vägbommar hade utbytts. 
Spåret hade justerats, och mot underhållet förekom ingen 

annan anmärkning än att en del komplettering af ballasten 
erfordrades. 

Torup—Rydö. 

Dikesrensning 300 m. 
Utbytta syllar .: 350 st. 
Påförd ballast..... 995 kbm. 
Rydö bangård hade utvidgats i enlighet med godkänd 

ritning. 
Mot underhållet förekom ingen anmärkning. 

Rydö—Hylte. 

Banan afsynades i dec. 1909. 

59. Kinnared—Fegen—Atrans järnväg. 

Kinnared—Fegen. 

Utbytta syllar 836 st. 
Påförd ballast 4,264 kbm. 
Spåret hade justerats. 
Underhållet föranledde icke någon anmärkning. 

Fegen—Atran. 

Utbytta syllar 466 st. 
Påförd ballast 2,866 kbm. 
Spåret hade justerats. 
Mot underhållet gjordes ingen anmärkning. 

60. Refteled—Änder storp—Gislaceds järnväg. 

Dikesrensning 400 m. 
Inläggning af 28 kgs skenor 594 m. spår 
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Utbytta syllar 2,349 st. 
» telegrafstolpar 31 » 

Mot underhållet gjordes ingen anmärkniri". 

G1. Jönköping— Vaggcrtjds järnväg. 

Dikesrensning , 750 kbm. 
Utbytta syllar 1,926 st. 
Påförd ballast 299 kbm. 
Utbytta telegrafstolpar 80 st. 
Samtliga stationshus hade målats utvändigt. 
Underhållet var godt. 

62. Borås—Alfvesta järnvägar. 

Borås—Alfvesta. 

Utbytta syllar impregnerade 14,095 st. 
Påförd ballast : 5,900 kbm. 
Utbytta telegrafstolpar 88 st. 
Stängsel hade reparerats. 
Bergrensning hade utförts. 
Spåret från Hillerstorps station till Hillerstorps hamn hade 

under året fullbordats samt verkstaden vid Borås tillbyggts. 
Banan var väl underhållen. 

Hillared—Svenljunga—Axelfors. 

Utbytta syllar, impregnerade 1,180 st. 
Stängsel hade reparerats. 
Banan var väl underhållen. 

o t 

63. Tidaholm— Vartofta—Asarps järnväg. 

Utbytta syllar. 800 st. 
Vid Smula och Åbägna hade anordnats platformer. 
Mot underhållet förekom ingen anmärkning. 

64. Falköping—Ranten—Landergds järnväg. 

Dikesrensning 42,790 m. 
Utbytta syllar , 437 st. 
Påförd ballast 2,724 kbm. 
Grunden för södra landfästet till bron öfver Sämbån hade 

förstärkts med hänsyn till pågående reglering af vattendraget. 
Likaså hade grunden för en trumma förstärkts. 

Vid km 42-f-100 hade efter åläggande af Konungens 
Befallningshafvande uppförts en vägbro. 

Spåret låg mycket väl. 

65. Varberg—Borås järnväg-

Dikesrensning 6,900 m. 
Inläggning af 32 kgs skenor.. 11,170 » 
Utbytta syllar 12,500 st. 

» spårväxlar 6 » 
Nya signaler 2 » 
Påförd ballast 6,000 kbm. 
Stängsel hade reparerats. 
Bron öfver Skuttran liksom bron öfver Viskan vid Asbro 

hade förstärkts samt öfverbyggnaderna för flere andra broar 
och för vägporten vid Borås målats. 

66. Göteborg—Borås järnväg. 

. Almcdal—Borås. 

Utbytta syllar impregnerade 5,970 st-
Inlagda spårväxlar 2 » 
Påförd ballast 1,700 kbm. 
Stängsel hade reparerats. 
Vid Hultafors hade utlagts ett stickspår. 
Mot underhållet förekom ingen anmärkning. 

67. Göteborg—Särö järnväg. 

Utbytta syllar 1,434 st. 
Påförd ballast 1,404 kbm. 
Stängsel hade reparerats. 
Spåret hade lyftats och justerats. 
Platformer hade anordnats vid Frölundaborg, Jerkholmen 

och Brottskär, hvarförutom en del mindre underhållsarbeten 
utförts. 

68. Saltholmen—Göteborgs järnväg. 

Det genom nådig resolution den 6 aug. 1909 koncessione-
rade dubbelspåret mellan km. 1-5 2 och 4-se hade under året 
i det närmaste färdigbyggts. 

Endast mindre underhållsarbeten hade i öfrigt utförts. 

69. Borås—Herrljunga järnväg. 

Dikesrensning 705 m. 
Utbytta syllar 8,347 st. 
Inlagda spårväxlar 1 » 
Omsatt stängsel 3,412 ni. 
Vid Brobacken både utlagts ett stickspår och en 16 ni. 

lång lastkaj. 
En väntpaviljong hade uppförts vid Sjöbo hållplats och en 

dylik flyttats från Skpgsryds till Oresjö hållplats. 
Vid Sparsör hade byggts en banvaktstuga. 
I afseende på underhållet anmärktes, att utgräfning af 

kälskjutande jord på vissa sträckor var erforderlig, hvarjämte 
spåret behöfde lyftas mellan Borgstena och Herrljunga stationer, 
å hvilken sträcka äfven erfordrades reparation af stängslet. 

70. Uddevalla— Vänersborg—Herrljunga järnväg. 

Inläggning af 25 kgs skenor (å bangårdar) 1,345 m. 
Utbytta korsningar 11 st. 

» syllar 8,850 > 
Påförd ballast 3,456 kbm. 
Stängsel hade reparerats. 
Nyanskaffad rullande materiel: 1 lokomotiv och 3 person

vagnar. 
3 stationshus och 8 banvaktstugor hade reparerats. 

Dalslands järnväg. 

71. Sunnanå—Norska gränsen med bibana Ed—Stora Le. 

Dikesrensning 2,956 m. 
Inläggning af 28'7 kgs skenor 341 » 
Utbytta syllar 6,618 st. 
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Inlagda spårväxlar < 5 st. 
Påförd ballast 360 kbm. 
Omsatt stängsel 7,732 m. 
Vid Dals-Rostocks station hade ett stickspår förlängts, vid 

Dalskog var vattentornet under ombyggnad och vid Bäckefors 
station hade en platform förlängts. 

Mot underhållet förekommo endast några mindre anmärk
ningar. 

Bergslagernas järnväg. 72 och 73. 

72. Falun—Göteborg med bibanan Daglösen—Filipstad. 

Dikesrensning 30,042 m. 
Inläggning af 43-s kgs skenor 42,750 » 

» » 31" 15 och 31'5 kgs begag
nade skenor 14,494 » 

Utbytta syllar 62,343 st. 
Inlagda spårväxlar 44 » 
Påförd ballast 14,640 kbm. 
Omsatt stängsel 21,300 m. 
Nyanskaffad rullande materiel: 3 personvagnar och 5 gods

vagnar. 
Grusballasten hade utbytts mot makadam på en sträcka 

af 15 km. 
Samtliga broar hade undersökts i afseende på nitningen, 

och broarna öfver Kvarntorpsån, Kärrkilsån, Östanåbäcken, Göta 
älf, Velandaån samt öfver gamla och nya segelleden vid Köp
mannabro ommålats. 

Signalsäkerhetsanläggningar hade utförts vid Källvikens, 
Agnesbergs, Göteborgs samt Grängesbergs stationer. Vid sist
nämnda station samt vid Åmål och Köpmannabro hade stick
spår utlagts. 

Vid Falun hade uppförts en större vedbod och vid Elf-
ängen nytt stationshus, hvarjämte på sistnämnda plats ekonomi
hus och källare voro under uppförande. Vid Deje station hade 
lokomotivstallet tillbyggts och en vändskifva var under inlägg
ning. Vid Ludvika station hade anordnats ny kolgård, vatten
torn med tvenne vattenkastare samt mekaniska fällbommar för 
vägöfvergången söder om stationen. Dylika fällbommar hade 
iifven uppsatts vid Ornäs. Vid trenne vaktstugor hade uthus 
uppförts, hvarjämte banans telefonlinje hade utvidgats. 

I afseende på underhåll och trafiksäkerhet gjordes endast 
några mindre anmärkningar. 

73. Lödöse—Lilla Edeis järnvåg. 

Dikesrensning '. '.. 1,936 m. 
Utbytta syllar '.' ..' 243 st. 
Vid Göta station hade mekaniska fällbommar uppsatts. 
Mot underhållet förekommo endast ett par mindre an

märkningar. 

74—76. Mora— Vänerns järnväg. 

Mora—Persberg och Persberg—Kristinehamn med bibanor. 

Dikesrensning 12,417 m. 
Inläggning af 25 kgs skenor 914 ni. 
Utbytta syllar 49,283 st. 
Inlagda spårväxlar 6 » 
Utbytta » 3 » 

Nya signaler 1 st. 
Påförd ballast 4,580 kbm. 
Omsatt stängsel 31,631 m. 
Spåret hade lyftats och justerats. 
Broarna vid Nykroppa och Gammalkroppa hade målats. 
Samtliga bostadslägenheter å linjen Malung—Limedsforsen 

samt å den öfriga delen af banan 8 boställshus och 1 stations
hus äfvensom järnvägshotellet i Vausbro hade reparerats. 

Ett skenbrott hade under året förekommit. 
Mot underhållet gjordes endast ett par mindre anmärk

ningar. 

77. Ammeberg— Vätterns järnvåg. 

Dikesrensning 300 m. 
Utbytta syllar 818 st. 
Omsatt stängsel 450 m. 
Banan var i godt stånd. 

78. Röfors—Laxå järnväg. 

Dikesrensning '. 1,000 m. 
Utbytta syllar 680 st. 
Banan var i godt stånd. 

79. Kumla—Yxhults järnväg. 

Utbytta syllar 700 st. 
Inläggning af 27 kgs skenor 500 m. spär. 
Bandelen mellan grufvan och Yxhults bruk ansågs mindre 

väl underhållen. 

80. Frövi—Köpings järnväg. 

Dikesrensning 1,029 m. 
Inläggning af 40'5 kgs skenor 319 in. 
Utbytta syllar '. 6,701 st. 
Inlagda spårväxlar 3 » 
Nya signaler 4 » 
Påförd ballast 945 kbm. 
Omsatt stängsel 517 ni. 
Nyanskaffad rullande materiel: 10 godsvagnar. 
Bron "vid Sverkersta hade försetts med ny öfverbyggnad. 

Vid Ullersäters station hade utförts växel- och signalsäkerhets-
anläggning, vid Arboga hade godsmagasinet tillbyggts, vid 
Jäders bruks station inlagts ny vändskifva och vid Vanneboda 
station var vattenledning under utförande. 

Anmärkning gjordes mot förreglingsanordningarna vid 
Valskogs och Frövi stationer. 

81. Örebro—Skebäcks järnväg. 

Endast mindre underhållsarbeten hade utförts. 
Anmärkning gjordes emot att afståndet. mellan sken

strängarna å vissa ställen var för stort. 

82. Frövi—Ludvika järnvåg. 

Dikesrensning 2,878 m. 
Inläggning af 40'5 kgs skenor 3,391 m. 

» » 28'o » » 193 m. 
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Utbytta syllar 13,630 st. 
Inlagda spårväxlar 16 » 
Nya signaler 1 } 

Påförd ballast 10,526 kbm. 
Omsatt stängsel 14,028 m. 
Nyanskaffad rullande materiel: 5 godsvagnar. 
A Dalkarlshyttebron, Björkbron och Sundsbron hade nya 

öfverbyggnader inlagts. 
4 par grindar hade utbytts mot mekaniska fållbommar och 

landsvägskorsningen i banans plan vid km. 66 hade ersatts 
med en vägbro. 

Vid besiktningen anmärktes, att landfästena för bron vid 
Stora ansågos böra förstärkas samt att ett lastspår vid Gränges
berg saknade spårspärr. 

83. Bånghammar—Klotens järnväg. 

Dikesrensning 260 m. 
Inläggning af 32'2 kgs skenor 1,002 m. 

» » 28o » » 317 m. 
Utbytta syllar 3,307 st. 
Påförd ballast 225 kbm. 
Underhållet ansågs nöjaktigt ombesörjdt. 

84. Storå—Guldsmedshyttans järnväg. 

Utbytta syllar 830 st. 
Mot underhållet förekommo endast ett par mindre an

märkningar. 

Nora—Bergslags järnväg. 

85. Nora—Ervalla. 

86. Nora—Otterbäcken. 

87. Bredsjö—Gyttorp. 

Dikesrensning 3,900 ni. 
Utbytta syllar 9,250 st. 
Nya signaler 4 » 
Påförd ballast 13,600 kbm. 
Omsatt stängsel 4,800 m. 
Gamla stationshuset vid Bofors hade ändrats till boställs-

hus samt ekonomihus och källare nybyggts. 
Telefon hade anordnats längs banlinjen å en sammanlagd 

sträcka af 24 km. 
Anmärkning gjordes emot att vid Striberg å ett lastspår 

som lutade mot stationen ej tillräckliga åtgärder voro vidtagna 
för att hindra vagnars utrullande i tågspåret. Vidare gjordes 
anmärkning mot vissa förreglingsanordningar vid Kortfors 
station. 

Järnvägen ansågs i sin helhet vara väl underhållen. 

88. Svartäljs järnväg. 

Kortfors—Karlsdal—Grythyttehed. 

Dikesrensning 1,125 m. 
Utbytta syllar 4,715 st. 

Väg- och Vattenbyggnadsslyrclsens berättelse för år 1909. 

Af vid föregående års besiktning anmärkta brister hade de 
viktigaste blifvit afhjälpta, men förekom fortfarande en del an
märkningar mot underhållet. 

Vid Elfvestorp hade gjorts uppdämning för därvaraude 
kraftstation, så att vattnet stigit upp till syllarna i banvallen, 
och lämnades föreskrift att detta icke fick upprepas. 

89. Krylbo—Norbergs järnväg. 

KryIbo—Kärrgru fvan. 

Utbytta syllar 1,857 st. 
Påförd ballast 256 kbm. 
Alla boställshus hade målats. 
Af vid föregående års inspektion gjorda anmärkningar hade 

de viktigaste föranledt rättelse. 

90. Kärrgrufvan—Klackbergs järnväg. 

Inläggning af 28 kgs skenor 175 m. spår. 
Utbytta syllar 391 st. 
Dikesrensniug hade utförts. 
Underhållet var godt. 

Stockholm— Västerås—Bergslagens järnväg. 91—94. 

91. Stockholm—Tillberga—Köping ock Tillberga— 

Angclsberg. 

Dikesrensuing 18,800 ni. 
Inläggning af 40'r> kgs skenor 523 m. spår. 

» » 31'23 kgs skenor ... 373 m. sidospår. 
Utbytta syllar, impregnerade 17,597 st. 

» » oimpregnerade 6,243 » 
Utbytta spårväxlar 8 » 
Påförd ballast 18,025 kbm. 
Nyanskaffad rullande materiel: 1 godsvagn. 
Till förstärkning af öfverbyggnaden å linjen Köping—Kol

bäck hade inlagts syllar så, att under skenor om 31-2 kgs vikt 
per m. och med en längd af 7·315 numera ligga 10 st. syllar. 

Vid Spånga station var utvidgning af sparsystemet och 
uppsättning af växelförregling under arbete. Det nya stations
huset med tillhörande ekonomihus hade under året fullbordats, 
hvarjämte nya platformer anordnats. Vid Kungsängen på-
gingo arbeten för stationens utvidgning. Vid Sundbybergs 
norra station var växel- och signalsäkerhetsanläggning under 
utförande och i det närmaste färdig. 

Järnvägens underhåll var mycket väl skött. 

92. Ramnäs—Kolbäcks järnväg. 

PJudast mindre underhållsarbeten hafva utförts. 

93. Sala—Tillberga järnväg. 

Dikesrensning 9,750 m. 
Utbytta syllar 3,723 st. 
Påförd ballast 1,200 kbm. 
Omsatt stängsel 3,8i;5 ni. 

12 
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I afseende på underhållet anmärktes, att öfverbyggnaderna 
för eu del broar behöfde målas och i fråga om trafiksäker
heten att signaler och växlar för ingång till Sala station 
behöfde förreglas. 

94. Enköping—Heby—Runhällens järnväg. 

Dikesrensning 3,810 m. 
Stängsel hade reparerats. 
Underhållet var godt. 

55. Norbergs järnväg. 

Kärrgrufvan—Angeisberg. 

Dikesrensning 1,520 m. 
Utbytta syllar 2,741 st. 
Stängsel hade reparerats. 
Banans underhåll var tillfredsställande. 

96. Norberg —Klackbergs järnväg. 

Utbytta syllar 682 st. 
Dikesrensniug hade utförts, likaså reparation af stängsel. 
Mot underhållet förekom ingen anmärkning. 

Oxelösund—Flen Västmanlands järnväg. 

97. Oxelösund—Valskog med bibana Rckarne—Kolbäck. 

98. Skogstorp—Hjälmaren. 

Dikesrensning 2,810 m. 
Inläggning af 40·5 kgs skenor 3,365 m. 

» » 28-o » » 335 m. 
Utbytta syllar 23,525 st. 
Inlagda spårväxlar 12 » 
Nya signaler 1 » 
Påförd ballast 8,350 kbm. 
Omsatt stängsel 26,750 m. 
Nyanskaffad rullande materiel: 2 tenderlokomotiv, 5 gods

vagnar och 3 specialvagnar. 
Broarna öfver Broby bäck och Mörtsundet hade förstärkts. 
En vägöfvergång i banans plan hade ersatts med vägbro 

samt fyra par grindar utbytts mot mekaniska fällbommar. 
Spårsystemen vid Helleforsnäs, Skogstorp och Oxelösunds 

stationer hade utvidgats. Vid sistnämnda plats hade dessutom 
uppförts ett större bostadshus af sten. 

Af linjebyggnaderna hade 8 bakvaktstugor om- och till
byggts. 

I afseende på trafiksäkerheten anmärktes, dels att förregling 
af signalerna sins emellan vid Flens öfre station saknades, dels 
att förregling sins emellan saknades för ingångssignalerna vid 
östra änden af Flens statsbanestation, och framhölls nödvändig
heten af att förregling på nämnda platser snarast anbringades. 

Banans underhåll var mycket godt. 

99. Stålboga—Skebokvarns järnvåg. 

Dikesrensning 2,100 m. 
Påförd ballast 3,318 kbm. 
Anmärkning gjordes emot att skenorna på en bro voro 

uppkilade utan tillräcklig sidostöttning. 
Underhållet var godt. 

100. Norra Södermanlands järnväg. 

Mälarbaden—Eskilstuna—Södertälje uthamn med bibanor. 

Dikesrensning 3,700 m. 
Utbytta syllar 17,324 st. 
Utbytta spårväxlar 2 » 
Nya signaler 1 » 
Påförd ballast... 1,300 kbm. 
Omsatt stängsel 15,800 m. 
Nyanskaffad rullande materiel: 2 personvagnar och 3 spe

cialvagnar. 
Vissa broar hade undersökts i afseende på nitningen och 

några målats. 
Mot underhållet anmärktes endast, att fyllning erfordrades 

å en sjöbank. 

101. Nynäshamn—A l/sjö järnväg. 

Utbytta syllar 5,500 st. 
Påförd ballast 500 kbm. 
Stängsel hade reparerats. 
Nyanskaffad rullande materiel: 2 personvagnar. 
Under året hade signal- och förreglingsanordningarna kom

pletterats i öfverensstämmelse med de fordringar för 90 km:s 
hastighet, som angifvits vid besiktning af banan. 

Underhållet gaf icke anledning till anmärkning. 

102. Stockholm—Saltsjöns järnväg. 

Dikesrensning 400 m. 
Inläggning af 40'5 kgs skenor 2,903 » 
Utbytta syllar 2,029 st. 
Inlagda spårväxlar 2 » 
Påförd ballast 1,000 kbm. 
Omsatt stängsel 1,291 m. 
Vid Neglinge hade stationshuset omändrats samt godsma

gasin och målarverkstad för vagnar uppförts. 
Anmärkning gjordes emot att å vissa sidospår skarfjämen 

endast voro förenade med tvenne skrufbultar i stället för med 
fyra, samt att dynamitförråd funnos inlagda uti kurar placerade 
i sidoorter i tunneln under Södermalm, hvilket ansågs olämpligt 
ined hänsyn till trafiksäkerheten. 

Mot banans underhåll förekom i öfrigt ingen anmärkning. 

103." Lidingö järnväg. 

För delen Hersbyholm — Kyrkviken samt för ångfärjeleden 
Isliuge—Ropsten hade trafiktillstånd medgifvits under året. 

104. Haga södra grindar—Hagalund—Råsunda järnväg. 

För delen Hagalund—Råsunda hade under året trafiktill
stånd meddelats. 

105. Spånga—Löfsta järnväg. 

Dikesrensning 2,350 m. 
Utbytta syllar 976 st. 
Påförd ballast 480 kbm. 
Stängsel hade reparerats. 
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Vid Spånga station voro nya signaler jämte förreglinf 
under uppställning. 

Vid Riddersviks station pågingo arbeten för spårsystemets 
utvidgning, hvarjämte nytt lokomotivstall och ny vändskifva 
voro under utförande. 

Mot underhållet förekom ingen anmärkning. 

106. Uppsala hamn- och förbindelsespur. 

Utbytta syllar 400 st. 
Anmärkning gjordes emot beskaffenheten af korsningen 

mellan järnvägen och statens järnvägars dubbelspår Stockholm 
—Uppsala, hvilken icke ansågs trafiksäker, hvarför order gafs 
om densammas ersättande af en sådan med tidsenlig konstruktion. 
Vidare framhölls nödvändigheten af att vid korsningen anbringas 
signaler, förreglade med resp. växlar. 

Banan ansågs försvarligt underhållen. 

107. Uppsala—Gåjle järnväg med bibanor. 

108. Gä/le—Bomliusudden. 

Dikesrensning 3,900 ni. 
Inläggning af 24-8 kgs skenor 192 > spår. 
Utbytta syllar 16,977 st. 
Inlagda spårväxlar 3 » 
Påförd ballast 5,690 kbm. 
Omsatt stängsel 19,800 ni. 
Banorna voro mycket väl underhållna. 

Sala— Gt/singe—Gä/le järnväg. 

109. Sala—Hagaström. 

Dikesrensning 1,995 m. 
Inläggning af 28 kgs skenor 252 » spår. 
Utbytta syllar 9,217 st. 
Inlagda spårväxlar 1 » 
Påförd ballast 4,361 kbm. 
Omsatt stängsel 12,683 m. 
Nytt » 193 > 
Alla broar hade undersökts i afseende på nitningen. 
Nya grindtaflor hade uppsatts till ett antal af 100 st. och 

mekaniska fällbommar anordnats vid 4 vägöfvergångar. 
Vid Rasbo och Tärnsjö stationer hade spårsystemen ut

vidgats. 
I afseende på underhållet anmärktes, att expansionsut

rymme saknas för bron öfver Alboåu. 

110. Gä/le—Ockelbo järnväg. 

Utbytta syllar 4,918 st. 
Påförd ballast 3,500 kbm. 
Omsatt stängsel 1,500 m. 
Den sedan flera år pågående omfattande kompletteringen 

af ballasten hade under året slutförts. 
Kalforsens och Oslättfors stationshus samt 3 bauvaktstugor 

hade invändigt reparerats. 
.Underhållet var väl ombesörjdt. 

111. Gä/le—Fredriksskans och 

112. Gäjle—Dala järnvägar. 

Dikesrensning 3,200 m. 
Utbytta syllar 15,475 st. 
Inlagda spårväxlar 2 » 
Påförd ballast, grus 320 kbm. 

» » kolstybb å sträckan Gäfle 
—Fredriksskans 120 » 

Omsatt stängsel 1,200 in. 
Nyanskaffad rullande materiel: 2 lokomotiv, hvarjämte 12 

godsvagnar ombyggts. 
Vid Nynäs hade smedja och förrådsbyggnad fullbordats. 
Det nya stationshuset vid Sandviken hade under året fär

digbyggts, samt det gamla stationshuset och den öster om det
samma belägna betjäuingsbostaden nedrifvits. Ett nyförvärfvadt 
boställshus hade inredts. Växel- och signalsäkerhetsanläggnin-
gen vid denna station hade dessutom kompletterats. 

Vid trenne hållplatser hade telegrafapparater uppsatts. 
Anmärkning gjordes emot att å sträckan Gäfle—Fredriks

skans västra landfästet för sväugbrou öfver Gäfleviken under
gått en mindre förskjutning, hvarjämte banken närmast öster 
om bron hade sjunkit. 

Falu— Västerdalarnes järnväg. 

113. Falun—Repbäcken—Djurbo. 

Dikesrensuing 1,900 m. 
Utbytta syllar 3,795 st. 
Isolering mot frost hade verkställts. 
Vid Björka hade inlagts en växel till ett Stora Koppar

bergs bergslag tillhörigt grusgropsspår. 
Banunderhållet var godt. 

114. Falun—Rättvik—Mora järnväg. 

115. Mora—Orsa järnväg. 

Dikesrensuing 3,100 m. 
Inläggning af 26"3 kgs skenor 200 » 
Utbytta syllar 16,408 st. 
Påförd ballast 12,552 kbm. 
Isolering mot frost hade utförts. 
Vid Garsås station var utvidgning af sparsystemet under 

arbete och vid Orsa hade stationshusets inredning ändrats samt 
godsmagasinet förlängts. 

Ny telegrafledning hade anordnats mellan Mora och Orsa. 

116. Mora—Alf dalens järnväg. 

Dikesrensuing hade utförts. 
Utbytta syllar 9,727 st. 
Påförd ballast 3,240 kbm. 
Stängsel hade reparerats. 
Banan hade under året afsynats. 
Nya vinkelskarfjärn hade anbragts å samtliga spår, undan

tagandes sidospårens raka delar. 
Bron öfver Österdalälfven hade ombyggts och förhöjts. 
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Ny vattenstation hade anordnats söder om Axbergs station 
med slopande af den förut befintliga provisoriska och vid Alf
dalen hade vattenstationen försetts med ångpump. 

Vid Gåshvarfs station hade mellanplattform utlagts. 
Mot underhållet gjordes ingen anmärkning. 

117. Or sa—Svcgs järn väg. 

Dikesrensning 9,393 ni. 
Utbyte af 27-5 kgs skenor 653 » 
Utbytta syllar 1,030 st. 
Påförd ballast 22,286 kbm. 
För banan hade under året utfärdats afsyningsbetyg. 

118. Vansbro—Ludoika—Angeisbergs järnväg med bispar 

Mörgårdshammar—Smedjebackens hamn. 

Dikesrensning 12,600 m. 
Utbytta syllar 17,570 st. 

» » å bibanan 600 » 
Påförd ballast 850 kbm. 
Stängsel hade reparerats. 
Isoleriugsarbeten mot frost hade verkställts. 
Vid Söderbärke station hade ett stickspår förlängts och vid 

Ludvika hade uppförts en mindre expeditionsbyggnad. A diverse 
husbyggnader hade dessutom reparationsarbeten utförts, hvar-
jämte trenne brunnar gräfts. 

Telegraflinjen hade ombyggts å en sträcka af 8 km. 
Afsyningsbetyg hade under året utfärdats for banan. 

119. Södra Dalar nes järnväg. 

Krylbo—Borlänge med bibana Kullsveden—Bispberg. 

Dikesrensning 4,151 ni. 
Inläggning af 34·o kgs skenor 6,926 » spår. 

» » 32-o » » 254 » » 
Utbytta syllar 7,200 st. 
Påförd ballast (kolstybb) 215 kbm. 
Stängsel hade reparerats. 
Nyanskaffad rullande materiel: 1 tanklokomotiv och 3 per

sonvagnar. 
Vid km. 18·1, där vattnet från en järnvägens afloppstrumma 

förorsakat en svårare utskärning, hade utförts en 340 m. lång 
kanal för vattnets utledande till Dalälfven. 

Vid Säter hade en lastkaj ombyggts och vid Kullsveden 
anordnats personplatform, hvarjämte ett stickspår försetts med 
spärrklotsar. 

Mot underhållet förekom ingen anmärkning. 

120. Siljans järnväg. 

Dikesreusning 920 ni. 
Inläggning af 34 kgs skenor 526 » spår. 
Utbytta syllar 4,416 st. 
Inlagda spårväxlar 8 » 
Påförd ballast 530 kbm. 
Omsatt stängsel 2,185 m. 
Den vid järnvägen använda skarfförbindningen bestående 

af ett plant och ett vinkelskarfjärn var under omändring till 
skarfvar med tvenne vinkelskarfjärn. 

En öppen trumma vid km. 1·165 hade ombyggts till större 
bredd. 

Mot underhållet gjordes ingen anmärkning. 

121. Fors—Garpenberg—Finnhgtlan— Grufgårclcns 

järnväg. 

Utbytta syllar 111 st. 
Påförd ballast 119 kbm. 
Underhållet var tillfredsställande. 

122. Söderhamns västra—Granskär—Flakets järnvåg. 

Utbytta syllar 730 st. 
Banan var i godt stånd. 

123. Marina—Sandarnes järnväg. 

Utbytta syllar 826 st. 
Omsatt stängsel 1,422 m. 
Banunderhållet gaf ej anledning till anmärkning. 

124. Dala—Hälsinglands järnväg. 

Orsa—Bollnäs. 

Dikesrensning 4,530 ni. 
Ombytta syllar 20,386 st. 
Påförd ballast 1,506 kbm. 
Omsatt stängsel 7,323 m. 
En del signaler hade målats. 
Vid Runemo station hade en platform omlagts och vid 

Dalfors stationshuset reparerats. 
Anmärkning gjordes mot underhållet af en bank mellan 

km. 91 och 92. 
I öfrigt ansågs underhållet nöjaktigt. 

125. Härnösand—Sollefteå järnväg. 

Dikesrensning 3,000 ni. 
Utbytta syllar 6,500 st. 
Påförd ballast 1,900 kbm. 
Omsatt stängsel 15,000 m. 
Jäslera hade bortgräfts å en sträcka af 950 m. 
Vid Härnösand hade anlagts en reparationsverkstad med 

till densamma ledande spår, och i Sollefteå var ett lokomotiv
stall under uppförande, hvarjämte en banvaktstuga uppförts 
vid km. 100. 

Anmärkning gjordes emot, att ballasten flerstädes var för 
knapp, samt mot underhållet af dikena, hvilka flerstädes skjutit 
ihop. 

126. Gammelstad—Karlsviks järnväg. 

Endast mindre underhållsarbeten hade utförts. 

127. Köping— Utlersbergs järnväg. 

Dikesrensning 1,225 m. 
Utbytta syllar 3,900 st. 
Inlagda spårväxlar 2 » 
Påförd ballast 208 kbm. 
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Stängsel hade reparerats. 
Anmärkning gjordes emot att växeltungor af otjänlig mo

dell flerstädes användes. 

128. Uttersbergs—Riddarhyttans järnväg. 

Utbytta syllar 2,255 st. 
Dikesrensning och omsättning af stängsel hade utförts. 
Anmärkning gjordes emot att växeltungor af otjänlig mo

dell flerstädes användes. 

129. Halmstad—Bolmens järnväg. 

Dikesrensning 3,650 m. 
Inläggning af 24-8 kgs skenor 6,000 » 
Utbytta syllar 11,459 st. 
Påförd ballast 2,534 kbm. 
Omsatt stängsel.... 6,000 m. 
Kurvklössning hade verkställts enligt vid besiktningen gifna 

föreskrifter. 
Förstärkning af broarna öfver Fylleån var under arbete. 
På Marbäcks station hade uppsatts ny semafor och stations

huset tillbyggts. 
En urspårning hade under året inträffat, och hade i an

ledning af densamma föreskrifna åtgärder blifvit vidtagna. 
1 afseende på underhållet anmärktes endast att vissa diken 

behöfde rensas. 

130 —131. Karlshamn— Vislanda—Bolmens järnväg. 

Dikesrensning 14,726 m. 
Inläggning af 24'8 kgs skenor 3,420 m. spår 
Utbytta syllar 16,848 st. 
Påförd ballast 1,200 kbm. 
Nyanskaffad rullande materiel: 2 person- och 5 godsvagnar. 
På sträckan 4 km. närmast väster om Vislanda, där förut 

plana skarfjärn användts, hade nu dessa ersatts med vinkel-
skarfjärn. Anmärkning gjordes emot att öster om Angelstads 
station upplag tillhörande ett tegelbruk lågo för nära banan-

Under året hade 7 skenbrott förekommit. 

132—135. Mellersta Blekinge järnväg. 

Sölvesborg —Kristianstad samt 

Sölvesborg—Karlskrona med bibanor. 

Dikesrensning 13,014 m. 
Inläggning af 25-o kgs skenor 2.900 » 

» •» 17-2 » » 1,400 » 
Utbytta syllar 25,019 st. 
Inlagda spårväxlar 6 » 
Nya signaler 4 » 
Påförd ballast G00 kbm. 
Stängsel hade omsatts och reparerats. 
Nyanskaffad rullande materiel: 2 person- och 10 gods

vagnar. 
Fyra broar hade nymålats och vid Bäckskog hade spårsy

stemet utvidgats. 

Mot underhållet förekommo endast några mindre anmärk
ningar. 

Tvenue skeubrott och en urspårning hade under året före
kommit. 

136. Bredåkra— Tingsrgds järnväg. 

Dikesrensning 2,180 in. 
Utbytta syllar 4,500 st. 
Påförd ballast 200 kbm. 
Omsatt stängsel 3,200 m. 
Banan var i godt stånd. 

137. Växjö—Tingsrgds järnväg. 

Dikesrensning -. 700 ni. 
Utbytta syllar 2,138 st. 
Stängsel hade reparerats. 
Den med Växjö—KlafrestrÖni— Asheda järnväg gemen

samma reparationsverkstaden i Växjö hade färdigbyggts. 
Banan ansågs vara i godt stånd. 

138. Tlönshglte—Kvarnamåla järnväg. 

Utbytta syllar 3,625 st. 
Stängsel hade reparerats. 
Anmärkning gjordes emot stationshuset vid Norraryd, hvil-

ket var af så bristfällig beskaffenhet, att det ansågs med det 
snaraste böra ombyggas. 

139—140. Östra Blekinge järnvägar. 

Gullbärna—Torsås och Torsås—Berghvara. 

Utbytta syllar mot sådana af ek 5,087 st. 
Stängsel hade reparerats. 
Tvenne stationshus hade målats. 
I afseende på underhållet anmärktes, att nere personplat-

former behöfde repareras. 

141. Vattjom—Matfors—Ijunga ä/js järnväg. 

Utbytta syllar 510 st. 
Stängsel hade reparerats. 
Nyanskaffad rullande materiel: 2 godsvagnar. 
7 st. grindar hade utbytts mot nya och diverse reparations

arbeten hade verktällts å husbyggnader. 
Anmärkning gjordes emot att en signal saknades. 
Spåret låg väl. 

142. Yä,rjö—Klafreströin och 

143. Klafreström—Asheda järnvägar. 

Dikesrensning 8,890 ni. 
Utbytta syllar 1,347 st. 
Omsatt stängsel 3,054 ni. 
Nyanskaffad rullande materiel: 1 lokomotiv. 
12 st. grindar hade utbytts mot nya, samt öfverbyggnaden 

för en bro målats. 
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Den med Växjö—Tiugsryds järnväg gemensamma repara
tionsverkstaden i Växjö hade färdigbyggts. 

Anmärkning gjordes emot anordningarna vid vägkors
ningen vid Åsheda station. 

Spåret låg väl. 

Falkenbergs järnväg. 

144. Falkenberg—Holtsljunga. 

145. Holtsljunga—Limmared. 

Dikesrensning 10,100 m. 
Utbytta syllar \. 11,190 st. 
Nya signaler 1 » 
Påförd ballast 3,132 kbm. 
Omsatt stängsel 17,600 m. 
Nyanskaffad rullande materiel: 10 godsvagnar. 
Samtliga broöfverbyggnader hade undersökts i afseende på 

nitniugen och vid Vessigebro hade spårsystemet utvidgats. 
Banan var i godt stånd. 

146. Kalmar — Torsus järnväg. 

Dikesrensning 8,200 ni. 
Utbytta syllar 3,196 st. 
Omsatt stängsel 15,886 m. 
Nyanskaffad rullande materiel: 6 godsvagnar och 1 person

vagn. 
Spåret hade justerats. 
Vid Gräsgärde hade uppsatts mekaniska fällbommar och 

vid Ljungbyholm stationshuset och godsmagasinet tillbyggts. 
Banan var väl underhållen. 

147. Ljungbyliolm—Karlslunda järnväg. 

Nyanskaffad rullande materiel: 4 st. öppna godsvagnar. 
Endast mindre underhållsarbeten hade under året utförts. 

148. Kalmar läns östra järnväg. 

Kalmar—Berga. 

Dikesrensniug 8,790 m. 
Utbytta syllar 9,343 st. 
Påförd ballast 5,064 kbm. 
Omsatt stängsel 21,680 m. 
Spåret hade justerats. 
Vid Berga by hade anlagts en lastplats, och vid 12 väg-

öfvergångar hade mekaniska fällbommar anordnats. 
Banan var väl underhållen. 

149. Borgholm—Boda järnväg. 

Dikesrensning 4,500 m. 
Utbytta syllar 1,476 st. 
Påförd ballast 960 kbm. 
Spåret hade lyftats och justerats. 
Underhållet föranledde icke någon amärkniug. 

150. Borgholm—Ottenby järnväg, 

delen Borgholm—Färjestaden. 

Järnvägen hade under året erhållit trafiktillstånd. 

151. Ruda—Finsjö —Oskarshamns järnväg. 

Dikesrensning : 4,250 ra. 
Utbytta syllar 1,285 st. 
Påförd ballast 1,212 kbm. 
Mot underhållet förekom ingen anmärkning. 

152. Hvetlanda — Sä/sjö järnväg. 

Dikesrensning 2,714 m. 
Utbytta syllar 4,009 st. 
Nya signaler 1 » 
Vid Gåfvan hade anlagts en hållplats. 
Underhållet var godt. 

153. Hvetlanda—MåliUa järnväg. 

Dikesrensniug 1,400 m. 
Utbytta syllar 433 st. 
Vid Ädelfors, Järnforsens och Kvillsfors stationer hade 

sparsystemen utvidgats, och vid Järeda kyrka hade anordnats 
en vägöfvergång. 

Järnvägen var väl underhållen. 

154. Mönsterås—Alsterbro järnväg. 

Dikesrensniug.. 500 m. 
Utbytta syllar 3,710 st. 
Inlagda spårväxlar 1 » 
Påförd ballast 4,060 kbm. 
Stängsel hade reparerats. 
Spåret hade lyftats och justerats. 
Mot underhållet gjordes ingen anmärkning. 

155. Uddagården—Falköpings järnväg. 

Utbytta syllar 1,046 st. 
Nyanskaffad rullande materiel: 6 öppna godsvagnar. 
Med hänsyn till att järnvägen endast användes för gods

trafik kunde underhållet anses tillfredsställande. 

156. Hjo—Slentorps järnväg med bibanor. 

Dikesrensning 2,800 m. 
Inläggning af 17-2 kgs skenor 472 » 
Utbytta syllar .". 8,534 st. 
Stängsel hade reparerats. 
Vid Svensbro station hade anordnats växel- och sigualsä-

kerlietsanläggning, vid Korsberga uppsatts med växlarna för
reglade signaler och vid Vreten mekauiska fällbommar. 

I afseende på underhållet anmärktes, att ballasten erford
rade komplettering, att vissa skenor beböfde utbytas samt att 
dikesrensning behöfde göras i större utsträckning, än livad som 
skett. 

157. Sköfde—Axvalls järn väg. 

Dikesrensning 600 m. 
Utbytta syllar 3,400 st. 
Banan låg väl. 
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158. Lidköping -Skara—Stenstorps järnväg. 

Utbytta syllar 11,227 st. 
Inlagda spårväxlar 2 » 
Påförd ballast 1,400 kbm. 
Omsatt stängsel 1,200 m, 
Nyanskaffad rullande materiel: 1 lokomotiv, 2 personvag

nar och 2 godsvagnar. 
Vid Brunnebo hade uppförts nytt väntrum. 
Anmärkning gjordes emot att en signal felades. 

159. Skara—Timmersdala järnväg. 

Denna bana öppnades för allmän trafik i oktober 1909. 

160. Lidköping—Håkantorps järnväg. 

Inläggning af 17-2 kgs skenor 400 m. spår 
Utbytta syllar 5,653 st. 
Inlagda spårväxlar 1 » 
Påförd ballast 1,200 kbm. 
Omsatt stängsel 1,950 ni. 
Nyanskaffad rullande materiel: 11 godsvagnar.. 
Vid Lidköping hade ett sidospår förlängts och vid ban

vaktstugan n:r 15 uppförts källare och brygghus. 
Mot underhållet gjordes endast ett par mindre anmärk

ningar. 

161. Lidköping—Tuns järnväg. 

För denna bana hade under året utfärdats afsyuiugs-
betyg. 

162. Kinekulle—Lidköpings järnväg. 

Forshem—Lidköping. 

Utbytta syllar 4,000 st. 
Påförd ballast 340 kbm. 
Omsatt stängsel 6,540 m. 
Nyanskaffad rullande materiel: 10 godsvagnar. 
Mot underhullet förekom ingen anmärkning. 

Västergötland— Göteborgs järn vägar. 

163. Göteborg—Skara med sidospår. 

Tumleberg—Håkantorp. 

164. Skara—Gössäter med bispar till Vänern. 

165. Mariestad—Kinnekulle. 

Mariestad—Gössäter med bibana. 

Dikesrensning 15,200 m. 
Inläggning af 25-kgs skenor 3,800 » 

» » 20-kgs » 27,000 » 
Utbytta syllar 27,965 st. 
Inlagda spårväxlar 7 » 
Påförd ballast 1,000 kbm. 
Vändskifvan i Skara hade reparerats och förstärkningsar-

beten pågingo å bron öfver Svartån vid Forshem. 
Banorna voro väl underhållna. 

166. Mariestad— Tor/ved— Gärdsjö järnväg. 

Denna järnväg öppnades för allmän trafik i december 
1909. 

167. Mariestad—Moliolms järnväg. 

Utbytta syllar 2,752 st, 
Stängsel hade reparerats. 
Mot underhållet gjordes ingen anmärkning. 

Fogelsta— 1 Tadstcna—Ödeskogs järnväg. 

168. Fogelsta— Vadstena. 

169. Vadstena—Ödeskog med kamnspår. 

Utbytta syllar 7,500 st. 
Inlagda spåraxlar 1 » 
Nya signaler 1 » 
Påförd ballast 666 kbm. 
Dikesrensning hade utförts och stängsel reparerats. 
Lastkajen vid Omberg och vändskifvan i Vadstena hade 

ombyggts. 
Det anmärktes, att grusningen å banau var otillräcklig 

och att varningstaflor fattades vid en del vägöfvergångar, att 
semaforen vid Herrestad ej synte3 tillräckligt från banan och 
att en å södra hamnspåret i Vadstena befintlig släpväxel be-
höfde utbytas. 

Mellersta Östergötlands järnvägar. 

170. Fogelsta—Linköping. 

171. Klockrikc—Borensberg. 

172. Linköping—ltingstorp. 

Utbytta syllar 2,700 st. 
» telegrafstolpar 93 > 

Stängsel hade reparerats och dikesrensniug utförts. 
25 grindar hade utbytts. 
Banan var väl underhållen. 
Beträffande banau Linköping—Ringstorp hade gifna in

struktioner angående signal- och säkerhetsanordningar vid änd
stationerna och för svängbron invid Linköping nöjaktigt blifvit 
följda. 

173. Hulls fred—Jenny järnväg med bibanor. 

Dikesrensning 3,000 m. 
Utbytta syllar 10,660 st. 
Stängsel hade reparerats. 
Vid Totebo station hade sparsystemet tillökats och vid 

Ankarsrum hade lastkajen tillbyggts. 
Banan var väl underhållen. 

174. Vimmerby—Spångenäs järnväg. 

Utbytta syllar 265 st. 
Påförd ballast 280 kbm. 
Stängsel hade repsirerats. 
Spåret hade lyftats och justerats. 
Banan var väl underhållen. 
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175. Västervik—Åtvidaberg—Bersbo järnväg. 

Dikesreusning 8,900 m. 
Utbytta syllar 11,240 st. 
Påförd ballast 168 kbra. 
Vid Kvistrum hade byggts vattencistern af armerad beton. 
Banan var väl underhållen. 

176. Norsholm—Bersbo järnväg. 

Dikesrensning 4,200 m. 
Utbytta syllar 6,460 kbm. 
Stängsel hade reparerats. 
Vid Skärkinds station hade godsmagasinet flyttats; vid 

Särsta hade uppsatts nya grindar och vid Björsäter vattentornet 
reparerats. 

Underhållet var godt. 

Norra Östergötlands järnvägar. 177—180. 

177. Örebro—Pålsboda. 

Utbytta syllar 4,685 st. 
Stängsel hade reparerats. 
Banan var väl underhållen. 

178. Pålsboda—Finspong. 

Utbytta syllar...: 8,728 st. 
Inlagda spårväxlar .2 » 
Stängsel hade reparerats. 
Nyauskaffad rullande materiel: 2 st. personvagnar. 
Underhållet var godt. 

179. Finspong—Norsholm. 

Utbytta syllar 4,175 st. 
Stängsel hade reparerats. 
Vid Skärblacka och Finspongs stationer hade spårsystemen 

utvidgats. På sistnämnda station hade anlagts en vagnvåg och 
vid Ljusfors en 10 m. lång lastkaj. 

Banan var väl underhållen. 

180. Kimstad—Norrköping. 

Utbytta syllar 1,456 st. 
Vid Kimstad hade uppförts en 48 m. lång stödjemur. 
Banan var väl underhållen. 

Norrköping—Söderköping—Vikbolandcts järnvägar. 

181. Norrköping—Söderköping och Kwnmelby—Arkösund. 

182. Valdemarsvik—Söderköping med bispar. 

Dikesrensning 22,500 m. 
Utbytta syllar 8,200 st. 
Påförd ballast 5,200 kbm. 
Omsatt stängsel 5,400 m. 
Dubbelspikning och klossning af kurvor å linjen hade 

slutförts. 

Växelförregliug hade utförts vid Kummelby och stickspår 
utlagts vid Skåresta och Skälboö. Vid Skåresta hade godsmaga
sinet tillbyggts och af stationsbyggnaderna flere reparerats. 

Anmärkning gjordes mot korsningen mellan järnvägen och 
en kraftledning, som ej ordnats enligt gällande föreskrifter. 

183. Uddevalla—Lelångcns järnväg. 
Uddevalla—Bengtsfors. 

Inläggning af 18 kgs skenor 1,200 m. 
Utbytta syllar 22,285 st. 
Påförd ballast 6,782 kbm. 
Omsatt stängsel 40,940 m. 
Nyanskaffad rullande materiel: 1 tanklokomotiv. 
Mot underhållet förekom några mindre anmärkningar, hvar-

jämte framhölls, att växeln till ett grusgropspår vid Iväg borde 
förreglas. 

184. Karlstad—Munkfors järnväg. 

Dikesrensning 12,405 ni. 
Utbytta syllar 6,706 st. 
Påförd ballast 537 kbm. 
Stängsfel hade reparerats. 
Spåret hade lyftats och justerats samt bron öfver Klar-

älfven vid Karlstad ommålats. 
Anmärkning gjordes emot att vissa växlar och semaforer 

ej voro justerade, samt mot underhållet af ett par trummor. 

185. Filipstads Norra Bergslags järnväg. 

Filipstad—Nordmark. 

Dikesrensning 730 m. 
Utbytta syllar.... 2,394 st. 
Omsatt stängsel... 300 m. 
Spåret hade lyftats och justerats, en källare ombyggts och 

ett stationshus reparerats. 

186. Nordmark—Klarälfvens järnväg. 

187. Nordmark—Edebäck med bibanor och 
Björndalsbron—Mun kfors. 

Dikesreusning 10,880 m. 
Inläggning af 14-26 kgs skenor 196 » 
Utbytta syllar 8,041 st. 
Inlagda spårväxlar 3 » 
Nya signaler 1 » 
Omsatt stängsel 5,210 m. 
Nyanskaffad rullande materiel: 2 lokomotiv och 47 gods

vagnar. 
Spåret hade lyftats och justerats. 
Vid Hagfors och Edebäck hade anlagts nya stickspår och 

vid Sjögränd och Geijersholm hade stationshusen tillbyggts. 
Anmärkning gjordes mot att förreglingen för växeln till 

grusgropen vid Geijersholm var ojusterad samt mot skenornas 
fästande på vissa broar. 

188. Askersund—Skyllberg—Lerbäcks järnvåg. 

Utbytta syllar 2,045 st. 
Påförd ballast : 180 kbm. 
Stängsel hade reparerats. 
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Vid Lerbäck hade en förreglad infartssignal uppsatts. 
Anmärkning gjordes emot att fria rummet var för litet vid 

Ingelby godsmagasin samt i bergskärningen för hamnspåret i 
Askersuud. 

Stockholm—Boslagens järnvägar 189—194. 

189. Stockholm — Rimbo. 

190. Djursholm—Ösby. 

191. Kohagsvikcn—Osby, delen Kohagsoiken—Svalnäs. 

192. Näsby—Akersbcrga—Österskär. 

193, 194. Uppsala—Länna—Norrtälje. 

Dikesrensning 5,700 m. 
Inläggning af 32-73 kgs skenor 130 m. spår. 

» 22-8 » » G,5G6 » » 
Utbytta syllar 16,847 st. 
Inlagda spårväxlar 12 » 
Nya signaler 3 » 
Påförd ballast 3,850 kbm. 
Stängsel hade reparerats. 
Nyanskaffad rullande materiel: 2 tanklokomotiv och 34 gods

vagnar. 
Terrasseringsarbetena för dubbelspåret Ålkistan—Stocksund 

hade under året fullbordats. 
Vid Enebyberg hade anlagts eu hållplats. 
Vid Näsby, Täby, Frösunda och Rimbo stationer hade spår

systemen utvidgats. 
Vid Täby hade dessutom en trumma förlängts, en större 

lossningsplats anordnats samt en 12 m:s vändskifva inlagts. 
Signal- och växelförregling hade utförts vid Stockholms 

östra, Experimentalfältets, Ålkistans och Stocksunds stationer. 
Husbyggnadsarbeten hade utförts vid Frescati, Mörby verk

städer, Ösby, Danderyd, Täby och Almunge. 
Fem brunnar hade gräfts å olika ställen vid banan. 
Vid besiktningen anmärktes, att pallskiften och grusskiften 

på en del mindre broar behöfde kramlas och fogarna fyllas med 
cement. 

Järnvägen var väl underhållen. 

195. Rimbo—Sunds järnväg. 

Dikesrensning 243 ni. 
Inläggning af 17 kgs skenor 267 » 
Utbytta syllar 5,711 st. 
Påförd ballast 468 kbm. 
Omsatt stängsel 5,334 m. 
Mot banans underhåll var intet att anmärka. 

196. Dannemora—Hargs järnväg med bibana. 

Dikesrensning 860 m. 
Inläggning af 22'8 kgs skenor 4,160 » spår. 
Utbytta syllar 8,775 st. 
Inlagda spårväxlar 3 » 
Omsatt stängsel 26,790 m. 
Dubbelspåret mellan Skaten och Hargs hamn var under 
Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens berättelse år 1909. 

arbete och vid sistniimuda station spårsystemet under utvidg
ning. 

Spåret var illa justcradt på sträckan Skaten—Hargs hamn 
samt på bibanan till Ramhäll. 

Vidare ansågs sättet för förregliug af växeln vid Uönnin-
gen mindre lämpligt, hvarjämte anmärkning gjordes emot be
skaffenheten af landfästena för Kvarndanimsbron. 

Gotllands järnvägar. 

197. Visby—Västkinde—Tingstäde och 

198. Visby—Hemsc—IIafdhem —Burgscik. 

Dikesrensuing 2,040 m. 
Inläggning af 17'5 kgs skenor 6,080 •» 
Utbytta syllar 10,063 st. 
Inlagda spårväxlar 9 » 
Nya signaler 1 » 
Påförd ballast 6,600 kbm. 
Nyanskaffad rullande materiel: 1 lokomotiv och 2 person

vagnar. 
Skenutbytet på linjen söder om Visby hade genomförts så, 

att skenvikten å hela sträckan var 17-s kg. per m. 
Alla broar hade ommålats. 
En vändskifva hade inlagts på Visby station, hvarjämte 

vid Västergårda inlagts en 17 m. lång platform. 
Mot underhållet förekom endast en del mindre anmärk

ningar. 

199. Visby—Visborgs slätt järnväg. 

Endast smärre underhållsarbeten hade utförts. 
Anmärkning gjordes emot att en växel befann sig i dåligt 

skick. 

200. Klintehamn —Roma järnväg. 

Utbytta syllar 6,596 st. 
Inlagda spårväxlar 1 » 
Omsatt stängsel 1,392 m. 
Alla broar hade ommålats. 
Vid' Isums hade ett rundspår förlängts och en körväg 

anlagts. 
Källare voro under uppförande vid samtliga stationer. 
Mot underhållet gjordes ett par mindre anmärkningar. 

201. Slite—Roma järnväg. 

Dikesrensning 1,000 ni. 
Utbytta syllar 8,800 st. 
Anmärkning gjordes mot beskaffenheten af en del växlar 

samt därå att spärrbom saknades öfver hamnspåret vid Slité. 

202. Ronehamn—Ilemse järnväg. 

Utbytta syllar 2,836 st. 
Dikesrensuing hade utförts och stängsel reparerats. 
Spåret ansågs vara mindre väl justeradt, hvarjämte an

märkning gjordes emot beskaffenheten af vissa växlar. Vidare 
framhölls, att vändskifvorna vid Ronehamn och Hemse ligga 
för nära hufvudspåret. 

13 
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203. Näs—Morshyttans järnväg. 

Utbytta syllar 1,662 st. 
Dikesrensning både utförts och stängsel reparerats. 
I afseende på underbållet aumärktes, att ballasten behöfde 

kompletteras. 

204. Långshyttan—Byvalla järnväg. 

Dikesrensning 5,045 m. 
Inläggning af 21-5 kgs skenor 1,000 » 
Utbytta syllar 5,653 st. 
Inlagda spårväxlar nya 3 » 
Utbytta » 8 » 
Påförd ballast 3,002 kbm. 
Nyanskaffad rullande materiel: 1 lokomotiv. 
Samtliga broöfverbyggnader hade under året förstärkts och 

en ny sådan inlagts bredvid den förutvarande öfver Långs-
hy tte ström. 

Vid Långshyttans station hade spårsystemet utvidgats samt 
en ny väudskifva inlagts. En dylik hade äfven inlagts vid 
Byvalla. 

205. Dala—Öckelbp järnväg. 

Linghed—Ockelbo. 

Dikesrensning 1,125 m. 
Utbytta syllar 6,640 st. 
Påförd ballast 330 kbm. 
Nyanskaffad rullande materiel: 22 special vagn ar. 
Isoleringsarbeten mot frost hade verkställts. 
Vid Linghed hade anordnats ett stickspår samt en lastkaj 

om 87 m. längd. 
Mot underhållet förekom ingen anmärkning. 

; 206. Ockelbo—Norrsundets järnväg. 

Dikesrensning 950 m. 
Inläggning af 23-3 kgs skenor 560 » 
Utbytta syllar 3,528 st. 
Påförd ballast 1,005 kbm. 
Omsatt stängsel 8,750 m. 
Underhållet gaf ej anledning till anmärkning. 

207.- Hudiksvall—Bergsjö järnväg. 

Utbytta syllar 5,725 st. 
Påförd ballast 303 kbm. 
Omsatt stängsel 3,984 m. 
Dikesrensning hade utförts. 
Godsmagasinet vid Via station hade tillbyggts. 

208.; Dalkarlsberg—Vikersviks järnväg. 

Dikesrensning 400 m. 
Utbytta syllar 310 st. 
Stängsel hade reparerats. 
Mot underbållet förekom ingen anmärkning. 

209. Såfsnäs järnväg. 

Hörken—Annefors. 

Inläggning af 17'2 kgs skenor 5,550 m. spår. 
Stängsel hade reparerats. 
I afseende på underhållet anmärktes, att en del växlar och 

korsningar voro väl förslitna samt att ballasten var mindre väl 
fördelad i kurvorna. 

210. Voxna—Lobonäs järnväg. 

Nyanskaffad rullande materiel: 2 godsvagnar. 
Järnvägen hade under året afsynats. 

211. Nettraby—Alnaryd och 

212. Alnaryd—Eringsboda järnvägar. 

Dikes rensning 1,950 m. 
Utbytta syllar 5,584 st. 
Påförd ballast 1,210 kbm. 
Omsatt stängsel 3,258 m. 
Nyanskaffad rullande materiel: 1 personvagn, 1 kombinerad 

vagn och 1 godsvagn. 
Samtliga signaler, lutningsvisare och km.-pålar hade må

lats samt tvenne stationshus reparerats. 

Rosta järnväg. 

213. Kosta—Lessebo och Kosta—Målerås. 

Dikesrensning 1,566 m. 
Utbytta syllar 4,738 st. 
Påförd ballast 391 kbm. 
Vid Kosta hade uppförts ett nytt boställsbus. 
Underhållet var godt. 

214. Anneberg—Ormaryds järnväg. 

Dikesrensning 5,000 m. 
Påförd ballast 372 kbm. 
Banan hade under året afsynats. 

215. Jönköping— Gripen bergs jäi 'n väg. 

Jönköping— Vireda. 

Dikesrensning 2,670 m. 
Inläggning af 17T> kgs skenor 4,600 in. 
Utbytta syllar 14,110 st. 
Påförd ballast 1,320 kbm. 
Omsatt stängsel 3,438 ni. 
Mot underhållet förekom ett par mindre anmärkningar. 

Tvenne urspåringar hade inträffat sedan föregående års in
spektion. 

216. Slafsjö—järnväg. 

Kolmärden—Ofre Vira. 

Dikesrensning 520 ni. 
Utbytta syllar 4,600 st. 
Påförd ballast 300 kbm. 
Stängsel hade reparerats. 
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I afseende på underhållet anmärktes, att ballasten behöfde 
kompletteras, flere syllar utbytas samt diken upprensas. 

217. Munkedal—Skree järnväg. 

Endast mindre underhållsarbeten hade utförts. 

Beträffande den genom nåd. kungörelsen den 31 dec. 1904 
anordnade kontrollen af de enskilda järnvägarnes rullande 
materiel har under året besiktigats följande nya materiel, näm
ligen 3(3 lokomotiv, 57 personvagnar och 570 godsvagnar, hvar
jämte uuderhållsbesiktning förekommit i stor utsträckning. 

b) Under byggnad varande. 

Banor med 1'435 m. spårvidd. 

1. Höganäs—Mölle järnvåg. 

Terrasseringsarbetena voro i det närmaste färdiga med 
undantag för matjordsbeklädnad, upprensning af diken m. ni., 
och voro alla trummor lagda. 

Spåret var utlagdt samt grusningen i det närmaste slut
förd, hvarjämte statiousplanerna med undantag för Mölle sta
tion äfvenledes voro färdiga. Af husbyggnaderna återstod en
dast några mindre arbeten å lokstallet i Mölle. 

Vägbyggnaderna hade därjämte fullbordats och stängsel 
samt telegraf och signaler uppsatts. 

2. Dalby—Bjersjölagurds järnväg. 

Af terrasseringsarbetena voro 10 km. af linjen samt sta
tionsplanerna vid Hällestad ock Skartofta färdiga samt 8-7 km. 
af linjen delvis terrasserade. 

Samtliga stentrummor samt de flesta rörtrummor voro 
lagda och den 28 m. långa kulverten vid Hjälmaröd hade på
börjats. 

Lokomotivstallet vid Dalby samt en banvaktstuga voro 
under byggnad, hvarjämte grunderna voro lagda för stationshus 
och banmästarebostad vid Hällefors. 

Diverse vägarbeten voro påbörjade och hade stängsel upp
satts å 1 km. längd. 

3. Var berg —Air ans järnväg. 

A sammanlagdt 38 km. af linjen voro terrasseringsarbetena 
färdiga samt cirka 6 km. delvis terrasserade. Vid alla mellan
stationer utom en voro dessutom schaktnings- och fyllnings-
arbetena till hälften utförda. 

Bron vid km. 6+192 var färdig, utom stenkonerna, bron 
öfver Hjärtaredsån färdig samt broarna öfver Ätran och Höge-
vadsån under utförande. Därjämte voro 122 st. trummor lagda 
och 8 st. under arbete. 

Sammanlagdt 21-7 km. af hufvudspåret voro skenlagda. 
Husbyggnader voro under utförande vid 8 stationer. 
För anslutningarna vid Varberg och Ätran voro arbetena 

ännu ej påbörjade, men vid Ullared pågingo arbeten för an
slutningen till Falkenbergs järnväg. 

Stängsel hade uppsatts på en sträcka af 9 km. 

4. Mjölby —Hästholmens järnväg. 

Banan var färdigterrasserad från Mjölby till närheten al 
Hästholmens station och stenläggning verkställd till km. 1+500 
från Hästholmen. Från Mjölby till Svanhals var banan grusad 
och delvis justerad. Samtliga stationshus (utom inredning) samt 
godsmagasin, uthus, platformer och lastkajer voro färdiga. 
Stängsel hade uppsatts efter större deleu af banan och telegraf
ledning var under montering. 

Arbetena å järnvägen hade under sommaren stått stilla en 
längre tid på grund af lockout och strejk. 

5. Järnvägen Bohuslänska statsbanan—Sannegården. 

Arbetena på järnvägsanläggningen hade under året fortgått 
med utfyllning å området för bangården vid Sannegården af 
jord från hamnanläggningen därstädes, och hade under året 
sammaulagdt 6,800 kbm. utfyllts. 

6. Enskede—Xybodatunnelns järnväg. 

Terrassering och trumläggning hade utförts till ungefär 
75 %. 

7. Delen Råsunda—Sundbyberg af Hagalund—Sundby

bergs järnväg. 

Terrassering och trumläggning var fullbordad samt båda 
spåren utlagda och grusade samt den elektriska utrustningen 
färdig. 

8. Uppsala—Enköpings järnväg. 

Arbetet å järnvägsanläggningen hade påbörjats den 1 
okt. 1909. 

Skogsrödjning hade utförts och terrasseringsarbetena på
börjats. 

38 trummor hade färdigmurats och för bron öfver Säfvaån 
pågingo grundläggningsarbetena. 

9. Delen Granskär—Flaket af Söderhamns västra— 
Granskär—Flaket. 

Arbetena å denna bana kontrolleras af kungl. järnvägs
styrelsen. 

Banor med 100 m:s spårvidd. 

10. Järnvägen Are—Östra platån af Areskutan. 

Arbetena å järnvägsanläggningen hade under året på
börjats och slutförts samt banan besiktigats. 

Banor med 0"891 m:s spårvidd. 

11. Delen Färjestaden—Näsby af Borgholm—Näsby 

järnväg. 

Arbetena å järnvägsanläggningen hade framskridit så långt, 
att banan var grusad och justerad å hela sträckan med undan
tag för delarne Mörbylånga—Ölands-Dalby och Skärlöf—Seger
stad samt sträckan närmast Kastlösa station, hvarest grusningen 
ännu ej var fullbordad. 
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Arbetena å stationer och hållplatser voro i det närmaste 
färdiga och telegrafledningen uppsatt. 

12. Kimstad—Norrköping järnvägs indragning å Norr

köpings station. 

Några nämnvärda arbeten hade under året ej utförts på 
detta spår. 

13. Delen Svalnäs - Ösbij af Kohagsviken—Svalnäs—Ösbtj 

järnväg. 

Terrasserings- och trumläggningsarbetena hade under året 
utförts till cirka G0 procent och vägporten öfver Danderyds-
vägen var under arbete. 

14. Klintehamn—Snögrinda järnväg. 

Terrasserings- och trumläggningsarbeten hade utförts å en 
sträcka af 2%5 km. 

Banor med 0'600 m:s spårvidd. 

15. Eringsboda—Elmeboda järnväg. 

Omkring 16'5 km. af bauan var färdigterrasserad och resten 
af linjen delvis terrasserad samt alla trummor lagda. 

Skenor voro utlagda längs hela linjen och husbyggnader 
uppförda vid tre stationer. 

Väganläggoingar voro delvis utförda och banan inhägnad 
utom vid stationerna, hvarjämte telefonlinien var färdig. 

10. Malma—Haggårdens järnväg. 

Banan var skenlagd och färdig, med undantag för Malma 
station, där lastningsanordningarna m. m. ännu ej fullbordats. 

17. Salbergcts järnväg. 

Sala station—Sala grufea. 

Arbetet å denna bana hade under året legat nere. 

Stockholm den 31 oktober 1910. 

U n d e r d å n i g s t : 

FRIDOLF WIJNBLADH. 

B. STAFSING. O. Z. EKDAHL. G. C. A. LINDENCRONA. 
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T a b . 1. 

Omlagda, förbättrade eller nyanlagda vägar, som från och med år 1841 till och med år 1909 
åtnjutit understöd af allmänna medel. 



102 

T a b . 2. 

Beräknad kostnad och beviljadt statsanslag i medeltal för en meter omlagd eller nyanlagd väg 
under nedanstående fem år. 



103 

T a b . 3. 

Sammandrag öfver vattenaftappnings- och utdikningsarbeten, som från och med år 1841 till och med år 1909 
åtnjutit understöd af allmänna medel. 



104 

T a b . 4. 

Beräknad kostnad och beviljadt statsbidrag i medeltal för en hektar förbättrad eller nyvunnen jord 
under nedanstående fem år. 





106 Tab. 
Förteckning på de statsunderstöd, som från och med år 1841 till och med år 1909 blifvit 



5. 

till allmänna väg- och vattenbyggnader anvisade, dels såsom anslag, dels såsom lån. 

107 





109 

T a b . 6. 

Odling och jordförbättring, afsedd att vinnas genom de arbetsföretag, som från och med år 1884 till och med 
år 1909 erhållit understöd från odlingslånefonden. 



110 

Tab. 

Enskilda järnvägar, som vid 1909 års 



111 

7. 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 



112 
T a b . 7. 

Enskilda järnvägar, som vid 1909 års 



113 
(Forts.). 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 



114 
T a b . 7. 

Enskilda järnvägar, som vid 1909 års 



115 
(Forts.). 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 



116 
T a b . 7. 

Enskilda järnvägar, som vid 1909 års 



117 
(Forts.). 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 



118 
T a b . 7. 

Enskilda järnvägar, som vid 1909 års 



119 
(Forts.). 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 



120 
T a b . 7. 

Enskilda järnvägar, som vid 1909 års 



121 
(Forts.). 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 



122 
T a b . 7. 

Enskilda järnvägar, som vid 1909 års 



123 
(Forts.). 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 



124 
T a b . 7. 

Enskilda järnvägar, som vid 1909 års 



125 
(Forts.). 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 



126 
T a b . 7 

Enskilda järnvägar, som vid 1909 års 



127 
(Forts.). 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 



128 
T a b . 7. 

Enskilda järnvägar, som vid 1909 års 



129 
(Forts.) 

utgång äro öppnade för allmän trafik. 



130 

T a b . 8. 

Koncessionerade lokomotivbanor, dels under byggnad, dels ännu ej påbörjade vid 1909 års slut. 



131 



132 T a b . 9. 
Förteckning å enskilda järnvägar, som numera blifvit af staten inköpta, ersatta af andra järnvägar 

eller upphört att trafikeras. 



133 

T a b . 9 (forts.). 

Förteckning å enskilda järnvägar, som numera blifvit af staten inköpta, ersatta af andra järnvägar 
eller upphört att trafikeras. 





135 

T a b . 1 0 . 

Öfversikt af koncessionerade järnbanor vid 1909 års slut med hänsyn till spårvidd, antal, längd, 
rullande materiel samt tilldelade statsunderstöd. 



136 

Tab . 

Spårvidd och längd af för trafik öppnade, koncessionerade 



137 

11. 

enskilda järnvägar vid 1909 års slut, länsvis. 



138 

T a b . 

Spårvidd och längd af för trafik öppnade, koncessionerade 



139 

11. (Forts.) 

enskilda järnvägar vid 1909 års slut, länsvis. 
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Tab . 

Spårvidd och längd af för trafik öppnade, koncessionerade 



141 

11. (Forts.) 

enskilda järnvägar vid 1909 års slut, länsvis. 



142 

T a b . 

Spårvidd och längd af för trafik öppnade, koncessionerade 



143 

11. (Forts.) 

enskilda järnvägar vid 1909 års slut, länsvis. 



144 

T a b . 

Spårvidd och längd af för trafik öppnade, koncessionerade 



145 

11. (Forts.) 

enskilda järnvägar vid 1909 års slut, länsvis. 



146 

T a b . 

Spårvidd och längd af koncessionerade enskilda järnvägar dels 



147 

12. 

under byggnad, dels ännu icke påbörjade vid 1909 års slut, länsvis. 



148 

Tab . 

Spårvidd och längd af koncessionerade enskilda järnvägar dels 



149 

12. (Forts.) 

under byggnad, dels ännu icke påbörjade vid 1909 års slut, länsvis. 
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