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Handskrift 24
Vattenbyggnadsingenjör Johan Fredrik Cornells arkiv
(1837-1912)
Johan Cornell föddes i Tuna församling, Medelpad, den 24 feb. 1837. Efter bl. a
skolgång i Sundsvall, Hudiksvall och Härnösand blev Cornell 1857 elev vid Dellens
kanalbygge i Hälsingland. Han avlade ingenjörsexamen vid Mariebergs högre
artilleriläroverk i Stockholm 1861 och avancerade inom Väg- och
vattenbyggnadskåren till major 1897.
Det var inom flottningsväsendet som Cornell gjorde sina största insatser. Åren
1870-95 var han chef för byggnader och flottning i Ljungan med biflöden och
samtidigt generalentreprenör för flottningen där från 1884. Cornell genomförde
tekniska förbättringar vilket medförde att flottningstiden minskade från tre till ett år
trots ökad virkesmängd. Han var även konsulterande ingenjör vid
flottningsregleringarna i bl. a Umeälven och Indalsälven.
Från år 1895 verkade Cornell som kommunalman i sin hemstad Sundsvall. Han
gjorde viktiga insatser för länets sjukvård och var ledamot av flera kommunala och
enskilda styrelser. Cornell var också en av initiativtagarna till ostkustbanan.
Arkivet består av 18 volymer och hänför sig till åren 1867-1912. Arkivet innehåller
material från hans arbete med älvregleringar, brobyggnader och vägar i Norrland.
Det är till stor del skrivelser och protokoll.
Ytterligare handlingar kring Johan Fredrik Cornell (samt släkten Cornell) finns bl. a
på Krigsarkivet.
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Handskrift 24
Vattenbyggnadsingenjör Johan Fredrik Cornells arkiv
Arkivförteckning:
Personliga handlingar
Anföranden
Ekonomiska handlingar
- Amorteringsberäkningar
- Osäkra fodringar.
- Andelsbevis uti Vänskapsbandets byggnads förening
Aktiebref uti Sundsvalls Goodtemplars byggnadsaktiebolag.
- Aktiebref uti Aktiebolaget Kullager.
- Aktie-Bref uti Sundsvalls Teater-Aktiebolag.

Manuskript och egna verk
Uppsats öfver flottleder och flottning i Norrland av J.F. Cornell,
undertecknad 1903
Teckningar, 2 st. Enmanssäng af valnöt, toalett(byrå).
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Korrespondens
Kopiebok över CornelIs avsända brev 22/5 1876- 21/6 1881.
Personliga brev
Telegram

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet
Brobyggnader
Betänkande och kostnadsförslag till bro över Umeå älv vid Umeå.
1864.
Handlingar över brobyggnad över Luleå älv vid Trångforsen inom
Övre Luleå socken i Norrbottens län, ritningar, betänkande,
undersökning, kostnadsförslag, beräkning av dagsverken, beräkning
för bro över Luleå älv. 1866.
Förslag till brobyggnad över Råneå älv inom Råne socken i
Norrbottens län, ritningar, betänkande, kostnadsförslag. 1866.
Utlåtande angående upprättat förslag till hängbro över
Ångermanälven vid Sollefteå, kostnadsförslag. 1867.
Selångersån, utlåtande, ritningar, brev, PM rörande
3

24:3

bestämmelsen över beslutad rullbro af järn över Selångersån,
kostnadsförslag till bron över Selångersån inom Sundsvalls stad,
grundläggning, landsfästen och pelare 1881.
Ritningar för bro över Ljunga älv vid Kölsillre smide och virke
till över Säterån, arbetsritningar med materialförslag till bro över
bron över Säterån, smide till Kölsillre bron, vägbyggnad inom
Haverö mellan Östavall och Nybo, kontrakt gällande
grundläggningen för bro över Ljunga älv till hälften av dess längd,
kungörelse om vägbyggnads-arbetet mellan Östavall och Nybo
utbjudes på auktion, spannberäkning. 1883.
Bro över Ljunga älv inom Byn i Torps socken, kostnadsförslag,
ritning, kostnadsberäkning. 1884.
Förslag till reparation av Westanå bron, alt A och alt. B,
kostnadsförslag över föreslagen bro byggnad vid Erikslund eller
Westanå, alternativ C och B, kostnadsförslag, beräkning för
Westanåbron, alt. A och alt. C eller järnbro, pelare för järnbron,
beräkning av smides vikt, ritning. 1889.
Förslag till ombyggnad av kanalbron i Härnösand 1891.
Bro över Ljungan inom ,kostnadsförslag, utlåtande
ang.Njurundabron, entreprenadkontrakt kulvert över
Smedjebäcken, beräkning för bron, ritningar. 1891.
Bro över Indalsälven vid Sörehammaren i Lits socken,
Jämtlands län, kostnadsförslag.1891.
Bro över Ljungån, kostnadsförslag, ritningar, brev bl a ang.
besigtningsprotokoll, 2 profiler över en del av vägar mellan
Ljungå-Holm. 1893.
Arbetsbeskrivning till brobyggnad över Östersundet mellan 1895
Östersunds stad och Frösön med tillfartsvägar,
entreprenad-kontrakt, kostnadsförslag.
Konstruktionsberäkningar av broar. 1895
Bro över Hammarsforsen i Ragunda, utlåtande. 1896
Div riktningar av flottleder, broar, pråmar, brev, riktpriser 1880-talet.

Vägar i Norrland
Betänkande och kostnadsförslag öfver föreslagen landsväg inom
Råneå socken af Norrbottens län.
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Junosuando by och Kengis bruk inom Pajala socken af Norrbottens
län
Handlingar öfver föreslagen vägomläggning inom Nedre Lule
socken af Norrbottens län, betänkande, rese-och
arvodesersättning, kostnadsförslag öfver diverse föreslagna
omläggningar af stora landsvägen inom socken af Norrbottens län,
karta över Persfjärden gällande vägar.
Betänkande och kostnadsförslag öfver föreslagen dels 12 fot bred
landsväg, dels 6 fots ridväg emellan Avaviken och Arvidsjaurs
kyrkoplats inom Arvidsjaurs lappmark af Norrbottens län, beräkning
för brobyggnad öfver Svärdelfarna och Qvarnbäcken.
Betänkande och kostnadsförslag öfver föreslagen landsväg
emellan Vittangi kyrkoby inom Juekasjärvi Lappmark och
Junosuando by inom Pajala socken af Norrbottens län.
Vägundersökning i Kalix jemte förslag öfver brobyggnaden
desstädes, förslag 1 och förslag 2 innehållande beräkning för
brobyggnad öfver Kalix elf vid Månsbyn, ritning, betänkande och
kostnadsförslag öfver föreslagna väganläggning inom Neder Kalix
socken af Norrbottens län, beräkning för bro byggnad öfver Kalix elf
vid Långforsen,Kongl. styrelsen för allmänna väg och
vatten-byggnader. Plan öfver broställe för broanläggning öfver Kalix
elf vid Månsbyn.
Betänkande och kostnadsförslag öfver föreslagen väganläggning
mellan Aborrträsk by inom Arvidsjaurs lappmark af Norrbottens län
och Jörns kapellförsamling inom Västerbottens län, skrivelse
tillKongl. styrelsen för allmänna väg och vattenbyggnader.
Betänkande och förslag till Ragunda-Ljungåvägen utlåtande och
kostnadsförslag öfver en alternativomstakning å den mellan
Westanede och Hellesjö inom Jemtland undersökta
landsvägslinjen.
Betänkande och kostnadsförslag öfver föreslagen landsväg
mellan Rätans kyrkoby inom Jemtland och Krog i Medelpad. 1871
Kostnadsförslag öfver föreslagen 14 fots bred landsväg från Rätans
kyrka i Jemtland till Krog i Medelpad. 1874.
Betänkande och kostnadsförslag öfver föreslagen landsväg från
Torpshammar inom Torps socken af Wester-Norrlands län till
gränsen mot Jemtland inom Holms socken, ett specialutdrag ur
kostnadsförslaget.
Skrivelse till konungens befallningshafvande i Wester-Norrlands
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län ang. Björna-Arnäs-vägen, kostnadsförslag öfver föreslagen 14
fots bred landsväg mellan Björna och Arnäs kyrkor inom
Wester-Norrlands län.
Betänkande och kostnadsförslag öfver föreslagen landsväg från
Gideå kyrka till Trehörningsjö inom Wester-Norrlands län. Avskrift
av C.A. Engbloms betänkande och kostnadsförslag över föreslagen
landsväg år 1861.
Betänkande och kostnadsförslag över föreslagen landsväg mellan
Trehörningsjö kyrka och Björnavägen.
Betänkande och kostnadsförslag öfver föreslagen omläggning af
allmänna landsvägen från Boda by i Lidens socken af Vester
Norrland än till Bispgården inom Fors socken af Jemtlands län.
Utlåtande rörande omarbetning af Engbloms förslag öfver ÅseleAnundsjövägen.
Betänkande och kostnadsförslag öfver föreslagen landsväg
emellan Nybyn och Mo bruk inom Sidensjö och Mo socknar af
Wester Norrlands län.
Betänkande och kostnadsförslag öfver föreslagen omläggning af
allmänna landsvägen emellan Sidensjö och Anundsjö kyrkor inom
Wester-Norrlands län.
Förslag öfver anläggande af en gångbro om en meters bredd å
Bremön från dervarande fyrtorn tvärtöfver än till Sanna
tilläggningsbrygga vid Bremösundet.
Utlåtande rörande den del af föreslagen landsväg mellan
Nordmaling och Wännäs, som ligger mellan Lefvar och Gräsmyr
inom Nordmalings socken af Westerbottens län, 2 skrivelser till
konungen ang. vägbyggnad mellan Lefvar och Gräsmyr, 2 brev till
Cornell från Jonas Jonsson ang. Nordmaling och Torrböle daterat
den 6 oktober 1896, uträkning av stenbro vid Torrböle, kartor över
brostället vid Torrböle, Torrböle alternativet, alternativ som är 355
m längre än major Lindeqvists linje.
Inspektionsberättelse öfver verkställd besigtning af den s. k.
militärvägen inom Vesterbottens län från gränsen mot Norrbottens
län till Ruskträsk den 19, 20, 21 sept. 1896, rese och arfvodes
räkning för verkställd inspektion af den under byggnad varande
militärvägen ..., brev till Cornell av Lars Berg, A.F.O Cederberg ang.
undersökning å sträckan mellan Stenbäcken och socken-gränsen
mellan Norsjö och Lycksele socknar, skrivelse till Kongl. väg och
vattenbyggnadsstyrelsen innehållande rapport över inspektion af
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vägen mellan Norrbottens gräns och Ruskträsk och tillstyrkande af
en undersökning 12 nov. 1896, skrivelse till Kongl. väg- och
vattenbyggnadsstyrelsen ang. yttrande öfver den från Major
Bergman ingångna utredningen angående ifrågasatta
omstakningar å väglinjen Glommerträsk-Ruskträsk,
kostnadsförslag för väganläggning mellan länsgränsen i närheten
af Glommersträsk by i Arvidsjaurs socken, Norrbottens län och
allmänna vägen i närheten av Rusksele by i Lycksele socken af
Westerbottens län.
Östra alternativet, sträckningen förbi Norsjö qvarn 23 mars 1895,
utförligt kostnadsförslag för d:o väg- anläggning, kontrakt emellan
Kongl. väg- och vattenbyggnads-styrelsen å Kongl. Maj:ts och
Kronans vägnar å ena, och civilingeniören W. Lindegren å andra
sidan, röjningskontrakt, afverkningskontrakt och kontrakt (ej ifyllda),
brev till Cornell av Kongl. väg och vattenbyggnads-styrelsen 8 sept.
1896 ang. besigtning av vägen mellan Glommersträsk och
Ruskträsk, brev till Cornell av K.A. Simonson ang. ändring av bron
över Skellefteå elf, brev till Cornell från Lars Berg ang. militärvägen
8 sept. 1896, ritningar: bro över Åman bro över Skellefteå elf, bro
över Vormträsket, bro över Malån, Mellanån och Villbäcken.
Kostnadsförslag för omläggning och förbättring af Stora
kustlandsvägen från Njurunda sockengräns till Wifsta by inom
Sköns och Timrå socknar af Westernorrlands län, 1899, karta, profil
över föreslagen väg, alternativt förslag till omläggning af denna
vägsträcka gentemot Kapten Wilhelm Prinzencreutzs förslag.
Utlåtande angående åtskilliga broar å den ny ombyggda vägen
mellan Stockvik och Värsta 11 dec. 1894.
Brev till Kronolänsmannen O.P. Ödlund från J.L. Riehert 22 mars
1892 ang. sträckan mellan Qvitsle by och Njurunda sockengräns
mitt för Stockviks lastageplats, brev till O.P. Ödlund från J.F. Cornell
21 maj 1892 ang. sträckan Qvitsle och Njurunda.
Brev till Njurunda vägbyggnadsstyrelse ang. vägsträckan från
Njurundabron genom Dingersjö till Wärsta av Cornell 18 april 1891.
Bevis om verkställd afsyning å den del af landsvägen Holms kyrka Jemtlandsgränsen, som ligger mellan kyrkan och Vikesundet 24
dec. 1895.
Skrivelse till Kongl. väg och vattenbyggnadsstyrelsen 16 okt. 1895
ang. afsyning av vägen mellan Holms kyrka Vikesundet. Kontrakt
för anläggning af väg mellan Holms kyrka och Jemtlands gräns i
riktning mot Ljungå Af afskrift: berättelse öfver verkställda
inspektioner.
Landsvägen Holms kyrka - Jemtlands gränsen, delen från nämnda
kyrka till Wikesundet 2 ex.
Afskrift: Arbetskontrakt emellan vägbyggnadsdirektionen för
vägbyggnaden Holms kyrka - Jemtlandsgränsen.
Brev till Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Westernorrlands län 1
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dec. 1893 från Lars Berg ang. anvisat anslag utan
återbetalnings-skyldigher af kr. 8 600 gällande väg mellan Holm
kyrka och Jemtlands gräns.
Transumt af berättelse rörande inspektion inom Nedre Norra Vägoch vattenbyggnadsdistriktet år 1894.
Bevis om verkställd afsyning å arbetet för omläggning och
förbättring af allmänna landsvägen från Njurunda kyrka till Njurunda
sockens norra gräns, delen mellan Qvitsle by och sockengränsen
25 aug. 1892 undertecknat av R. Schough. Verkställd besigtning af
vägbyggnad från Nordanå by inom Wiksjö socken till de s k
Höglandsbodarna inom Ljustorps 19 juni 1880.
Avsyning av landsvägbyggnad mellan Holms kyrka och Sjöändan
inom Holms socken 3 juli 1880. Avsyning av utförda väganläggning
mellan Ramsele sockengräns och Jemtlands länsgräns 8 juli 1874.
Avsyning av utförda väganläggningar från Ramsele sockengräns
genom Fjellsjö till Bodum kyrka samt viken till Tåsjö kyrka 20 aug.
1870.
Brev till Cornell av Lars Berg 18 okt. 1895 ang. formulär om
bevisets innehåll.
Landsvägsförslag för omläggning af vägen mellan Sidensjö och
Anundsjö.
Tabell öfver schaktning, fyllning och sprängning vid 14 fots bred
vägbyggnad.
Tabell för schaktning och fyllning vid 4 meters bred vägbyggnad
Landsvägsförslag för ifrågasatt väganläggning från Sidensjö till Mo
inom norra Ångermanland.
Jämnförelse - tabell för schaktningskostnad. Beräkning af broar af
mindre spännvidder med 20 fots bred brobana.
Accorder vid Råneå vägbyggnad.
Vägförslag Liden - Jemtlandsgränsen - Fors socken.
Vägförslag Björna - Arnäs i norra Ångermanland Anmärkningar
rörande förslag öfver Rätan - Hafverövägen.
Beräkning af broar med mindre spännvidder vid
landsvägs-byggnad för 20 fots brobana.

Järnvägar och spårvägar
Kostnadsförslag öfver anläggning af en forslingsväg, bestående
dels af kanal med slussar och dels af jernväg, emellan sjön Norra
Dellen och Bottniska viken, uti Gefleborgs län, upprättadt år 1856 af
S.P. Bergman.
Uppgift från Hudikswalls jernväg: Trafikinkomster 1861-1868,
trafikberäkning för Hudiksvall-Herjeådalens jernväg 1873-1874, P
M utfärdat 1875 av Interims-bestyrelsen i anledning af den
utfärdade inbjudningen till deltagande i byggandet af Hudiksvalls Herjeådalens jernväg.
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Förslag till utsträckning af P.A. Tamms Kanal från Forsa kyrka till
Iggsjön samt jernväg till Iggesunds bruk i Helsingland af G.A. v.
Friesendorff 1870.
Undersökning för en bibana emellan Sundsvall och Torpshammar
1870 innehållande förslag till fördelning af rörliga materielen å
jernbanan emellan Sundsvall och Torpshammar och berättelse och
kostnadförslag för en bibana mellan Sundsvall och Torpshammar.
Kostnadsförslag för ombyggnad af Sundsvall jernväg med spårvidd
af 4,83 i stället för 3,59 fot 2 ex., protokoll och utlåtande vid
besigtning å Sundsvall - Torpshammars jernväg i juni och juli
månader 1875.
Avskrift av kontrakt gällande jernväg Sundsvall-Torpshammar
1872.
Taxa å afgifter för trafiken på Sundsvall-Torpshammars jernväg, af
Kongl. Maj:ts i Nåder fastställd att lända till efterrättelse för tiden
intill 1877 års utgång.
Sundsvall - Torpshammars jernväg: styrelsens berättelse till
ordinarie bolagsstämma den 2 juni 1875.
Sundsvalls jernvägs-aktiebolag framställning till Herrar
Stadsfullmäktige rörande lånegaranti af Sundsvalls Stad 16 feb.
1874 2 ex.
Sundsvalls - Torpshammars jernväg cirkulär n:o 23 utfärdat av
trafikchefen ang. speciella bestämmelser som skall iakttags 26 juni
1875.
Tjenstetid-tabell no. 3 för bantågen å Sundsvall - Torpshammars
jernväg sommaren 1877.
Tjenstetid-tabell från och med lördagen den 1 juli 1876.
Tidtabell för bantågen å Sundsvalls-Torpshammars jernväg f.o.m.
18 juli 1875.
Approximativ kostnadsberäkning öfver utgallring af 250 000
klampar å Stödesjön, dess transport öfver samma sjö samt
lastning, frakter och lossning å jernvägen.
Kostnadsförslag för 10 000 fot spårväg Upsala-Gefle railway:
contract for rails & appurtenances.
Kostnadsförslag öfver föreslagen spårutläggning på Kolbacken vid
Matfors 18 dec. 1872.
Tidningsurklipp ang. anskaffande af material för Norra stambanan.
Brev till Cornell av Sahlbom 25 aug. 1883 ang. anskaffande av
stålräler med skarvjern och skrufvar Ritning av normalsektioner för
Sundsvall-Torpshammar-banan.
Ritning av genomskärning af Österströms gamla räls.
Ritning av järnvägsspik (naturlig storlek) Upsala-Gefle railway.
English measure, full size Ritning av skena med tillbehör naturlig
storlek
Tidningsurklipp ang. leverans af sliprar till Statens jernvägstrafik.
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Brev till Cornell 27 nov. 1872 från Jakobsson järnvägsskenor.
Utlåtande till Iggesunds bruksaktiebolag ang. en fortsättning af
Dellens kanalled från Forssa jernvägsstation ned till Iggesund.
Kostnadsförslag för kommunikationsleden Forssa-Iggesund.
Beräkning för kanalleden Forssa-Iggesund Ritning över jernvägen,
slussen, plan över kanallinjen.
Brev innehållande prisuppgifter.
Brev till Cornell ang. kanalens förbättring från A Lindman 22 dec.
1884.
Spårvägsutlåtande till Sundsvalls drätselkammare 1885.
Spårväganläggning inom staden. Kostnadförslag för 10 000 fots
spårväg.
Stockholms stadsfullmäktiges den 10 juli 1876 fattade beslut
angående spårvägars anläggande.
Styrelsens berättelse angående Stockholms nya spårvägs
aktiebolags verksamhet under år 1883.
Stockholms spårvägar: statistiska uppgifter för år 1883.
Yttrande ang. anläggande av jernvägsstation i Härnösand 9 nov.
1891 2 ex. innehållande även alternativen och ett P M emot löjtnant
Svartlings anförande skäl emot alternativen n:o 6 och 7 den 25 nov.
1891.
Tidningsblad ur Vesternorrlands Allehanda 23 nov. 1891 ang.
jernvägsstationsfrågan.
Ritning.
Betänkande och granskning af kostnadsförslag till Norrländska
kustbanan Gefle - Sundsvall Hernösand af Frankel och Uggla den
30 aug. 1901.
Avskrift av kostnadsförslag för Ostkustbanan Gefle Härnösand.
P M ang. de över Ostkustbanan vid olika tillfällen upprättade
kostnadsförslag.
Betänkande angående Ostkustbanan mars 1911 K.A. Lagergren
(Avskrift).
Styrelsen för Ostkustbanans aktiebolags förvaltningsberättelse för
år 1911.
Kostnadsberäkning för jernväg från Östavall station å Norra
stambanan förbi Sveg i Herjedalen till Rot station å Mora-Elfdalens
jernväg 2 ex. 1900.
Kostnadsberäkning för jernväg emellan Linnaån och Voxna
elf utgörande förbindelselinje emellan föreslagna jernvägarna
Östavall- Rot och Orsa - Sveg Jemte utdrag ur
kostnadsberäkningen för linjen Östavall - Rot.
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Anbud å stensättningsarbeten år 1886. Kontrakt emellan
Stockholms stads drätselnämnds tredje afdelning och entreprenör.
Prisskalor för lasskörning.
Brev till Cornell från J. Pettersson l Jan. 1887 ang. olika priser.

Dalälven
Protokoll hållet vid förordnad syn och undersökning för beredande
af allmän flottled i Wanån, Tennån och Billingån inom Elfdalens och
Transtrand socknar af stora Kopparbergs län den 9 okt. 1882 och
följande dagar.
Beskrifning och utlåtande öfver förslag till sågverksanläggningar
dels vid Wanåns inflöde i Westra Dalelfven dels vid Östra
Dal-elfvens inflöde i Siljan.
Protokoll öfver förordnad syn rörande anläggning af skiljningsställen med tillhörande magasiner vid Vansbro, dels i Vestra
Dalelfven dels i Vanån, den 15 och 16 sept. 1891.
Ritning över timmerbommar. Projekt till sågverk om 5 ramar.
Ritning över Vansbron. Plan öfver föreslagne
sågverksanläggningar vid och ofvan Vanåns inflöde i Vestra
Dalelfven.
Plan öfver föreslagne sågverksanläggningar vid Västra Dalelfven
och dess inflöde i Siljan.
Skiljeställe i elf för tre märken.
Skrivelse till Kong. Befallningshafv. Kopparbergs län ang.
Wansbroförrättningen 2 ex. Karta bifogad.
Solnaån
Kongl. Majt:s resolution på de besvär Kvarnägaren Anders
Wallström i Solna i underdånighet anfört öfver Kongl. Majt:s och
Rikets Kammar kollegium utslag den 20 juni 1884 i mål angående
ordnande af allmän flottled i Solna åns vattendrag inom Svegs
socken från Dufbergs bys sågdamm till åns utlopp i Ljusne elf i
anledning af hvilka besvär deri åborne Sven Elfström instämt
Kammarkollegium inkommit med handelsbolagets James Dicksson
& Comp. förklaring Kongl. Majt:s Befallnings-hafv. i Jemtlands län
yttrande samt eget underdånigtutlåtande af den 27 sistlidne maj,
Gifven Stockholms slott den 14 aug. 1885.
Hoa älv, Solnaån, Gnarpsån och Ljusne älv
Landshöfdinge Embetets i Jemtlands län utslag uppå ansökning
af Svartviks Aktiebolag, såsom innehafvare af Grosshandelsfirman
James Dickson rätt, att den flottled, som utgöres af Solna ån inom
Svegs socken från Dufbergs bys sågdamm till åns utflöde i Ljusne
elf, måtte varda till allmän flottning upplåten Givet å Landskansliet i
Östersund den 14 april 1886. Avskrift.
Skrivelse till Kongl. Majt:s och Rikets Collegium anfört besvär öfver
utslag rörande flottnings regler-ing i Hoa elfs vattendrag Kongl.
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Majt:s och Rikets Kammar Collegi utslag uppå de besvär.
Grosshandelsbolaget under firma James Dickson anfört deröfver,
att sedan bolaget hos Konungens Befallningshafvande i Jemtlands
län anhållet att Hoa elfs vattendrag inom Rätans, Överhogdals och
Ytterhogdals socknar måtte ordnas till allmän flottled. Avskrift.
Protokoll hållet vid förordnad syn och undersökning för beredande
af allmän flottled i Gnarpsån från Gällsta sågdamm till åns utlopp i
hafvet den 26 juli 1887. Karta öfver utloppet af Gnarpsån samt
förslag till allmän flottleds ordnande derstädes.
Ljusne elfs flottningsförenings timmermärken.

Ljungans huvudflottled
Kongl. Majt:s Befallningshafvande i Westernorrlands och
Jemtlands län.
Utslag i fråga om reglering af trävaruflottning i Ljunga elf från
Storsjön i Herjeådalen till dess utlopp i hafvet, gifvet den 5 feb. 1873
Undertecknat av Ang. Weidenhielm, C.G. Ekberg P.G. Rissler,
C.W. Rydwall.
Rätteligen afskrifvet från hörförvarade originalhandlingar betygar i
Stockholm och Kongl. Kammarcollegii Tredje provinskontor den 17
maj 1876 av T.F. Wahlberg t.f. kamererare.
Protokoll hållet vid förordnad afsyning af utförde skydds-och
regleringsbyggnader i Ljunga elf från Storsjön i Herjeådalen till
elfvens utlopp i hafvet den 30 juni och följande dagar. Undertecknat
den 30 jan. 1882 av Lars Berg. Rätt avskrifvet 13 april 1882
betygar. C.Lagergren, G. Lagergren. Förteckning och värdering av
fflottningsbyggnader i Ljunga elf. Af afskrift.
Förslag till nybyggnader i Ljunga elf å distrikt- mot no 1 för år
1893. Ritningar I-VI.
Wattjoms gallerränna i sitt nuvarande skick har förmåga genomsläppa ca.: 1,500 å 2,500 i timmen, beroende på vattenståndet,
med samtidigt ingallring af Matforsvirket och erfordras härtill en
styrka af 19 man, fördelade sålunda. 2 man i hörnet af intaget, 2
man på hvarje långbrygga och 3 man på det tre öfversta
tvärbryggarna, summa 19 man Medföljer förslag till ändring af
sorteringen vid Vattjomsbommen. Undertecknat den 30 juli 1895
Sammandrag öfver kostnader och å-priserna efter Ljunga elf åren
1890-1899.
Skrivelse till styrelsen för Ljunga elfs flotningsbolag förslag till
fördelning af årets byggnadskostnader Undertecknat den 9 dec.
1895 av J.F. Cornell. 2 ex.
Skrivelse till styrelsen för Ljunga elfs flottningsbolag. Hufvudbok
öfver årets räkenskaper med dertill hörande särskilda
inventariikonto Undertecknat den 24 dec. 1895 av J.F. Cornell
Uppgift på vattenståndet och slutändans gång under åren
1894-1895 inom Hafverö distriktet. Uppgift å flottningskostnader
efter Ljunga älvs allmänna flottleder år 1870-1921. Luckor år 1898
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Överlämnad handling från Ljungan-Indalsälvens arkiv i Merlo.
1976.
Rapporter över flottningen i Ljunga elf från 1874-1882, 1886-1895.
Diverse: Cirkulär, kontrakt, instruktioner för förmännen efter Ljunga
elf Brev till Herrar Synemän efter Ljunga elf, Bruksförvaltaren C.M.
Ullman och nämndemannen L.E. Thunell ang. den ringa flottning
som under 1879 efter elfven eger rum. Undertecknat 21 juli 1879 av
J.F. Cornell.
Fudan
Protokoll hållet vid förordnad syn för beredande af allmän flottled
i Storfudan och Wemmel-kälsbäcken inom Bergs socken af
Jemtlands län den 27 och 28 juni 1883. Undertecknat den 10 sept.
1883. Bilaga: kostnadsförslag.

1883

Stumån
Protokoll hållet vid syneförrättning efter Stumån på grund af Kungl.
Befall. förordnande af den 25 Juni 1884 under den 28 aug. samma
år. Undertecknat den 11 maj 1885 av J.F. Cornell.

1884

Alderängsån
Protokoll öfver förordnad besigtning af de i Alderängsån för allmän
flottleds inrättande föreskrifne och till afsyning anmälde byggnader
Undertecknat den 7 juni 1884 av J.F. Cornell.

1884

Gallvattsån
Protokoll öfver förordnad afsyning af Gallvattsåns flottled inom
Rätans socken den 14 maj 1886 Undertecknat den 30 april 1890 av
J.F. Cornell.

1886

Stångån
Skrivelse till Kongl. Befall. i Westernorrlands län. Slutligt
yttrande ang. reglering af Stångån inom Njurunda socken till
bemötande af sökandens P. Bergström i Skottsunds anmärkningar
emot förrättningsmännens förslag till reglering af Stångån.
Undertecknat den 24 nov. 1887 av J.F. Cornell.
Protokoll vid förordnad besigtning af Stångåns flottled och
dess tredje distrikt eller från och med Westansjön till sjön Öjen den
29 sept. 21 okt. och 1 nov. 1890. Undertecknat den 3 nov. 1890 av
J.F. Cornell.

1887

1890

Granån
Skrivelse till Kongl. Befalln. i Wester Norrlands län ang.
reglemente för Granåns flottled jämte tillhörande handlingar
Punkter i förslaget som Cornell anser gifva anledning till
anmärkning. Undertecknat den 31 juli 1896 av J.F. Cornell.

1896

Fanbyån

1897
13

Fanbyån, skrivelse, 1887 Skrivelse till K. B. i Westernorrlands
län ang. Gravåns flottled i Stöde socken Öranåns flottled i Stöde
socken. Yttrande. Undertecknat den 23 feb. 1888 av J.F. Cornell
(M.Michaelsson)

Gimån
Copia af Leringsundet uppgjort efter en af A. Tunell upprättad
karta vid lagaskifte i Norrleringen inom Torps socken år öfver
ägorna på vestra sidan om sundet.
Handlingar ang. strandrätter 1848 (avskifter) 6 ex.
P M ang. Gimåns flottnings bolag inköpta ångaren Alma för
bogsering af virke på Refsundsjön.
Betänkande och kostnadsförslag öfver föreslagen upprensning för
ångbåtsled genom Östra Leringsundet inom Torps socken af
Wester Norrlands län 15 mars 1875.
Protokoll fördt vid verkställd afsyning af utförda skydds- och
regleringsbyggnader Gimåns vattendrag från Öfre Bodsjön inom
Bodsjö socken af Jemtlands län till elfvens utlopp i Ljunga elf inom
Torps socken af Westernorrlands län den 17 sept. följande dagar
1883.
Skrivelse tillKongl. Befallningshafvande i Jemtlands län 1885
ang. rensningar uti Förbergs- och Skåknoret.
Utredning angående flottningssättet i Gimån 15 nov. 1889.
Protokoll vid förordnad syn efter Gimåns vattendrag från öfre
Bodsjön till Ljungå inom Bodsjö, Refsund, Bräcke, Nyhams och
Hellsjö socknar den 15, 16, 17, 18 och 19 sept. 1890.
Utlåtande rörande Gimån 23 feb. 1893 av Cornell tillKongl.
Befallningshafvande i Jemtlands län.
Avskrift av protokoll fördt vid syn af skador efter årets flottning
i Gimån den 19 sept. 1898.
Värdering af flottningsbyggnader Hemsjöbäcken 25 nov. 1881.
Protokoll hållet vid syn och undersökning för bevarande af
allmän flottled uti Orrbo eller Mellsjöån inom Bodsjö socken från lilla
Gårdtjern ner till utloppet i öfre Bodsjön den 10 okt. 1881.
Protokoll hållet vid förordnad syn och undersökning för bevarande
af allmän flottled i Sörviksån inom Sundsjön socken af Jemtlands
län den 26,27 okt. samt 17 nov. 1885.
Protokoll öfver verkställd besigtning af Sörviksåns flottled,
inom Sundsjö socken den 15 okt. 1886.
Protokoll hållet vid förordnad syn och underökning för beredande
af allmän flottled uti Tifsjöån inom Torps socken af Vesternorrlands
län den 30 okt. 1886.
Protokoll hållet vid förrättad syn för beredande af allmän flottled i
Forssaån inom Lockne och Bodsjö socknar af Jämtlands län den 18
okt. 1887.
Skrivelse till K.B. i Jemtlands län 11 april 1888 yttrande ang.
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anmodad att afgifva upplysning om och i hvad mån upprättad plan
för beredande af ordnad flottled uti Forssaån inom Lockne och
Bodsjö socknar kan ega inflytande på vattenståndet i Locknesjön.
Protokoll vid förordnad syn för beredande af allmän flottled i
Gålesån inom Sundsjö socken af Jemtlands län, hållet den 20 aug.
1888.
Protokoll vid förordnad afsyning af Karrsjöåns flottled inom
Borgsjö och Torps socknar i Medelpad den 5 nov. 1888.
Skrivelse till K.B. i Jemtlands län ang. allmän flottleds inrättande
i Gålesån 15 mars 1889.
Protokoll vid förordnad besigtning af Tifsjöåns flottled den
23 juli 1889.
Protokoll vid förrättad afsyning af den allmänna flottleden
i Gålesån inom Tafnäs by af Sundsjö socken den 21 maj 1890.
Protokoll vid förordnad besigtning af Forssaåns flottled inom
Lockne och Bodsjö socknar af Jemtlands län den 20 maj och 12 okt.
den 18 nov. 1890.
Protokoll vid förordnad syn för beredande af allmän flottled i
Bodsjö-byån från Pånsjöns utlopp till åns inflöde i Öfre Bodsjön
inom Bodsjö socken af Jemtlands län den 8 sept. 1902, 2 ex varav
ett innehåller även ett kostnadsförslag.
Protokoll vid förordnad syn för beredande af allmän flottled i
Hunge och Wåleån från Bredhungen ned till åns inflöde i Öfre
Bodsjön inom Bodsjö socken af Jemtlands län den 9 sept. 1902.
Protokoll öfver förordnad afsyning af Hunge Våleåns allmänna
flottled inom Bodsjö socken af Jämtlands län den 29 aug. 1904.
Protokoll öfver förordnad afsyning af Bodsjöbyån inom
Bodsjö socken af Jämtlands län den 4 sept. 1905.
Bodsjöbyåns afsyning af en roddled 18 okt. 1905.
Uppgift å flottningskostnader efter Gimåns allmänna flottleder och
uppgift å flottningskostnader efter Ljunga älvs allmänna flottleder År
1870-1928. Dubblett år 1906 och 1912 Lucka år 1925.
Över-lämnad handling från Ljungan-Indalsälvens arkiv i Merlo.
1976.
Selångerån
Protokoll hållet på grund av förordnande vid besigtning af Sulåns
flottled den 1 aug. 1885.
Skrivelse till K.B. i Westernorrlands län 14 mars- 1886 ang.
utlåtande rörande förslag till reglemente i Sulåns flottled.
Protokoll vid förordnad besigtning af Sättnaåns flottled
den 24 och 25 okt. 1887.
Skrivelse till K.B. i Westernorrlands län innehållande CornelIs
åsikt i frågan om reglemente för flottningens bedrivande i Sättnaån
icke måtte af K.B. fastställas. 1889.
Protokoll vid förordnad syn efter öfre delen af Sättna ån den
4 okt. 1889.
Protokoll vid förordnad avsyning af Öfre Sättnaån den 23 nov.
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Protokoll öfver förordnad afsyning af Sättnaåns flottled som
verkställts under den 3 och 4 nov. 1897.

Indalsälven
Protokoll hållet i Fjäl vid förrättad syn och för ifrågasatt
anläggning vid Indalselfvens utlopp af en hållbom med sortering i
den s k Slättholmsrännan jemte en inledningsbom ifrån Fjäls-landet
tvärt öfver stora elfven ner till Slåttholmen, 5 maj 1882.
Skrivelse till Konungens Befallningshafvande i Wester-Norrlands
län ang. slutligt yttranderörande den föreslagna och tillstyrkta
bergnings- och sorteringsanläggningen i lndalselfven vid Fjäl.
Utlåtande Undertecknat den 5 feb. 1884 av J.F. Cornell och H.
Sjödin.
Protokoll öfver förordnad syn öfver ifrågasatt sorteringsanläggning vid utloppet af lndalselfven jemte i samband dermed
stående reglering af densamma den 16 nov.1886 Undertecknat den
20 mars 1890 av J.F. Cornell och Ch. Christiernin.
Protokoll öfver förordnad syn vid Stuguns hållbom i Gesundsjön
rörande öfverlagd virkessamling i denna del af Indalselfven den 27
maj 1889. Undertecknat den 28 mars 1890. Karta öfver Indals elfs
flottningscompagnies timmerbomjemte närbelägna stränder af
Gesundsjön och Indalselfven uti Stuguns socken, Ragunda tingslag
och Jemtlands län för ekonomiska behof upprättad år 1889 av O.
Cassberg.
Skrivelse till konungens Befallninghafvande i Wester Norrlands län
ang. skyddande af bron öfver lndalselfven inom Kårsta by gentemot
flottningen och dess ändamåls- enliga ordnande. Undertecknat den
5 aug. 1891 av J.F. Cornell.
Skrivelse till K.B. i Jemtlands län, utlåtande rörande frågan om
Gesunds hållbom i Indalselfven. Avskrift. Undertecknat den 7 nov.
1891. Karta öfver Gesundsjön. Sammandragen i Jemtlands läns
Landtmäterikontor år 1891 af F.W. Jonson (förste landtmätare)
Protokoll hållet vid förordnad syn rörande föreslagen byggnad af
virkesmagasin i Indalselfven i närheten af Mörtåns inflöde inom
Stuguns socken den 10 aug. 1892. Undertecknat den 1 mars 1893
av J.F. Cornell, G. Nelander, M. Bergvall. Ritning: Förslag till
magasinsbom vid holmen Vilhelmina uti Indalselfven inom Stuguns
socken. Ritningen tillhör regleringsförslag af den 1 mars 1893.
Skrivelse till styrelsen för Indalselfvens flottningskompani
ang. utlåtande öfver upprättadt nytt förslag till förändring i
sorteringens ordnande efter Indalselfvens och sorteringsflottarnes
transporterande till Löfudden. Undertecknat den 15 dec. 1892.
Protokoll öfver förordnad syn angående ångbåtsfarleden i den
s.k. Löfuddsrännan eller södra utloppsgrenen af Indalselfven och
där behöfligt skydd för strömfårans bibehållande i för flottningen
ändamålsenligt skick den 5 nov. 1895. Undertecknat den 29
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dec.1896 av J.F. Cornell, S. Thorelius och E. Engestedt.
Protokoll vid förordnad syn med anledning af ifrågasatt stängning
af sundet mellan Storgrundet och Rülandet uti lndalsälven inom
Timrå socken den 5 nov. 1896. Undertecknat den 10 dec. 1896 av
J.F.Connell, Näslund, Björkblom.
Utlåtande rörande Berge o. Kaptensbommarna i Indalselfven.
Skrivelse till styrelsen för lndals elfs flottningsförening.
Undertecknat den 22 okt. 1896 av J.F. Cornell.
Ritning över lndalselfven nedan Berge forsen Tillhör protokoll
öfver syn för ifrågasatt stängning af sundet mellan Storgrundet och
Rülandet den 10 dec. 1896 J.F. Cornell.
Karta över Indalsälvens utlopp. Tillhör protokoll över den
29:de dec. 1896 öfversyn angående Löfuddsrännan. J.F. Cornell.
Protokoll hållet öfver förordnad syn i Ammers- elfven från
Hammerdalssjöns utlopp till och förbi Edeforsen inom Hammerdals
socken den 28 okt. 1897. Undertecknat den 11 jan.1898 av J.F.
Cornell.
Berge och kaptens bommar. Tillhör regleringsförslaget af den
21 dec. 1897 av J.F. Cornell.
Protokoll hållet vid förordnad syn angående ifrågasatt
förstärkningar af Berge, Kaptens och Baggböle magasin i
lndalselfven samt utvidgning af det sistnämnda genom dess
utsträckning upp för elfven den 1 och 2 feb. 1897 Avskrift.
Undertecknat den 22 dec. 1897. J.F. Cornell. Karta öfver
lndalselfven och virkesmagasinet inom Sunnås och Baggböle byar.
Karta över Indalselfven och virkesmagasinet inom Sunnås och
Baggböle byar. Tillhör syn-protokollet regleringsförslaget af den 22
dec. 1897.
Protokoll över förordnad syn angående väckt förslag om befrielse
för lndals elfs flottningskompani från anläggande så kallade
Vilhelmina holmen i Indalselfven inom Stuguns socken den 4 okt.
1898. Undertecknat 2 feb. 1899 av J.F. Cornell.
Protokoll vid förordnad syn rörande föreslagen regleringsbyggnad
i den s.k. Harnmarseden uti lndalselfven inom Ragunda socken den
13 juni 1899. Undertecknat den 12 feb. 1900 av J.F. Cornell, G.
Welander, F. Ahnberg Profil och plan af stenbryggan öfver
Hammarsedan. plan af Hammarforsen i Indalselfven inom Ragunda
socken. Tillhör syneförrättningen af den 13 juni 1899 J.F. Cornell.
Protokoll hållet vid verkställd afsyning af utförde skyddsoch regleringsbyggnader i Indalselfven från utloppet i Storsjön till
elfvens inflöde i Klingerfjärden den 10 aug. och följande dagar 1896
samt den 8 sept. 1899 Förteckning och värdering af utförda
flottledsbyggnader uti Indalselfven från dess utflöde ur Storsjön till
utloppet i Klingerfjärden Undertecknat den 26 jan. 1900 av J.F.
Cornell, G. Erikson, H. Sjödin.
Protokoll hållet vid förordnad syn efter Indalselfven från utloppet
ur Storsjön genom Jämtlands och Wester-Norrlands län för nödig
komplettering i och för vattendragets och den däri varande
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allmänna flottledens upplåtande till allmännt begagnande den 24 till
och med den 29 aug. 1903 Undertecknat den 10 maj 1904 J.F.
Cornell.
Kostnadsberäkning medföljer.
Karta över föreslagen ny sortering vid utloppet av Indalselfven. 2
exemplar (ej identiska).
Uppgift å flottningskostnader efter Indals älvs allmänna flottleder år
1886-1922. Luckor åren 1903 och 1914, dubbletter åren 1893,
1894 och 1922.
År 1918 återfinns en specifikation å flottningsafgälder efter Indals
elfs flottleder år 1918 Överlämnad handling från Ljungan och
Indalsälvens arkiv i Merlo. 1976.
Gerån
Protokoll vid förordnad syn för beredande af allmän flottled i
Gerån och Åsån inom Fors socken af Jemtlands län, hållet den 22
och 23 aug. 1888. Undertecknat den 18 dec. 1888 av J.F. Cornell.
Skrivelse till K.B. i Jemtlands län ang. beredande av allmän
flottled i Geråns vattendrag inom Fors socken. Yttrande öfver den
av sökande sågverksegaren G.P. Branttum m.fl. framställda
begäran att reglera allenast den nedersta delen av Gerån från
Gårmyrstranddam till Indalselfven eller 3. och 4. distriktet varemot
åtskilliga hemmansägare i Åsens och Bispgårdens byar samt
Sunds aktiebolags i särskild skrivelse protesterat Undertecknad
den 21 nov. 1889.
Halån
Protokoll hållet vid förrättad syn och undersökning för beredande
af allmän flottled uti Halåns vattendrag från Gewångsdamm till
utloppet i Indalselfven inom Ragunda socken af Jemtlands län den
18 sept. 1882.
Laxsjö, Mjellån, Ljustorpsån
Protokoll öfver verkställd besigtning af de rensningar och
strömbyggnader, som uti Mjellån, Laxsjö och Ljustorpsån inom
Viksjö och Ljustorps socknar för flottledsreglering i nämnda
vattendrag blivit utförde, hållet den 16, 17 och 18 okt. 1878
Undertecknat den 28 nov. 1878 av J.F. Cornell.
Avsyningsinstrument för Laxsjöån 1880. Undertecknat den 31 juli
1880 av J.F. Cornell.
Skrivelse från J.F. Cornell den 16 nov. 1885 På anmodan af
Ljustorpsån flottningsbolag att verkställa besigtning och värdering å
de skador som genom vattenöfversvämning under den 13 och 14
sistlidne oktober inträffat uti de allmänna flottlederna i Laxsjöån,
Ljustorpsån och Mjellån. Förslag över nybyggnader och
reperationer, som befunnits nödvändiga.
Skrivelse till K.B. i Wester-Norrlands län ang. Ljustorpsåns
flottningsbolags gjorda ansökan att för ytterligare fem år, räknat från
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och med år 1884 fortfarande få uppbära amorteringsafgift uti
Ljustorpsåns och Mjellåns flottleder. Undertecknat den 11 maj 1885
av J.F. Cornell.
Protokoll öfver förordnad afsyning af Ljustorpsån, Mjellån och
Laxsjöåns flottleder in om Ljustorps och Wiksjö socknar den 7 och 8
maj. 1886. Undertecknat den 20 maj 1886. Skrivelse till K.B. i
Wester Norrlands län ang. den af styrelsen för Ljustorpsåns
flottningsbolag begärda förändring i dess flottningsreglemente.
Skrivelse till K.B. i Westernorrlands län rörande det till K.B.
inlemnade förslaget till nytt reglemente för Ljustorpsåns
flottnings-förening. Undertecknat den 17 jan.1898 av J.F. Cornell.
Protokoll öfver verkställd besigtning af de uti Wiksjöån inom
Gudmundså, Häggsjö och Wiksjö socknar utförde skydds- och
regleringsarbeten i och för beredande af allmän flottled i nämnde
vattendrag, hållet den 17 sept. 1877. Undertecknat den 11 nov.
1877 av J.F. Cornell.
Oxsjö
Protokoll vid förordnad syn för beredande af allmän flottled i
Oxsjö vattendrag från och med Necksjön till vattendragets utlopp i
Indalselfven inom Lidens socken af Vesternorrlands län, hållet den
9 och 10 juli 1886 Undertecknat den 22 april 1887 av J.F. Cornell.
Skrivelse till Kongl. Befall. i Wester Norrlands län ang. allmän
flottleds reglerande i Oxsjö vattendrag inom Lidens socken.
Undertecknat den 19 sept. 1887 av J.F. Cornell.
Protokoll vid förordnad besigtning af Oxsjöåns flottled den 24
och 25 aug. 1888 Undertecknat den 19 okt. 1888 av J.F. Cornell.
Skrivelse till Kongl. Befall. i Westernorrlands län. ang. Oxsjöåns
flottningsförenings framställning om erhållande af visst nödigt
jordområde för den byggda flottningsrännan ifrån Dacke
kvarndamm strax nedom allmänna landsvägen till åns utlopp i
Indalselfven. Undertecknad den 24 jan. 1899 av J. F. Cornell.
Kvarnån
Protokoll öfver ränna i Kvarnån från Brusjön till lndalsälven
Protokoll öfver avvägningen af Kvarnån mellan Brusjön och
Indalselfven.
Protokoll över ränna i Kvarnån från Brusjön till lndalselfven.
Ritningar (2) över rännbyggnad i Brattforsen.
Sillreån. Brusjön.
Singån
Protokoll hållet vid förrättad syn efter Singån inom Brunflo och
Sundsjö socknar af Jemtlands län den 26 aug. 1887.Undertecknat
den l0 mars 1888 av J.F. Cornell.
Sikåsån
Protokoll hållet vid förrättad syn efter Sikåsån inom Hammerdals
socken af Jemtlands län den 2 och 3 sept. 1887. Undertecknat den
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7 mars 1888 av J.F. Cornell.
Örån
Protokoll hållet vid förrättad syn efter Öråns vattendrag inom
Häggenås och Lits socknar af Jemtlands län den 7 och 8 okt. 1889.
Undertecknat den 25 feb. 1890 av J.F Cornell.
Öjarån
Protokoll hållet vid förrättad syn efter Öjarån inom Hammerdals
socken af Jemtlands län den 31 aug. och l sept. 1887 Undertecknat
den 1 mars 1888 av J.F. Cornell.
Hofvermoån
Protokoll hållet vid förordnad flottledssyn i Hofvermoån inom
Bergs socken af Jemtlands län den 10 sept. 1885. Undertecknat
den 30 dec. 1885 av J.F. Cornell (2 ex.).
Protokoll vid förordnad besigtning af den i Hovermoån och den
del deraf som benämnes Kvitsleån, anlagda flottledpå grund af
Kongl. Befall. utslag af den 12 april 1886 hållet den 16 okt. samma
år. Undertecknat den 31 dec. 1886 av J.F Cornell.
Sällsjön och Ockesjön
Protokoll hållet vid förordnad syn i vattendraget från och med,
Sällsjön till Ockesjön inom Mörsils och Mattmars socknar den 25
och 26 okt. 1897. Undertecknat den 5 feb.1898 av J.F. Cornell.
Nästån
Protokoll hållet vid förordnad flottningssyn efter Näståns vattendrag inom Kalls, Allsens och Offerdals socknar från och med
Nästtjernarne till sjön Nälden den 29 okt. 1883 och följande dagar.
Undertecknat den 24 mars 1884 av J.F. Cornell.
Skrivelse till Kongl. Befalln. i Jemtlands län ang. den föreslagna
flottleden i Nästån Undertecknat den 25 nov. 1884.
Protokoll vid förordnad afsyning af Näldens vattendrag från
och med Nästtjernarna tillsjön Nälden inom Kalls- Allsens- och
Offerdals socknar hållet den 18 och 19 okt. 1886. Undertecknat den
21 feb. 1887 av J.F. Cornell.

Gådeån
Protokoll hållet vid förordnad syn och undersökning för beredande
af allmän flottled i Hellgums eller Gådeån från Gussjön till åns
utlopp i Bottniska viken den 22 och 23 sept. 1885.
Skrivelse till Hernösands Stads Drätselkammare den 15 feb. 1886
av Cornell ang. föreslagen dammbyggnad öfver Gådeån jemte
bifogande af ritning öfver dammen. Innehåller även ett brev daterat
den 8 mars 1886 av Cornell ang. föreslagen förändring i det valda
läget för Gådeådammen eller damm byggnadens förflyttande cirka
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500 fot längre upp i ån vid eller strax ofvan d.s.k. Morbergs
qvarndamm äv. ritning finns med.
Skrivelse till K.B. i Vester Norrlands län den 16 feb. 1887
besvarande av de anmärkningar rörande föreslagen flottreglering i
Hellgums eller Gådeån.
Protokoll öfver besigtning af Gådeåns flottled den 24 maj 1888.
Protokoll vid förordnad afsyning af Hellgums eller Gådeåns flottled
inom Stigsjö och Säbrå socknar i södra Ångermanland den 24 maj
och den 29 sept. 1888.
Protokoll öfver förordnad ny af syning af Hellgums eller Gådeåns
flottled från Gussjön till åns utflöde i Bottniska viken inom södra
Ångermanland den 26 sept. 1892.
Ångermanälven
Betänkande öfver föreslagen flodreglering i Ångermanelfven
emellan Sollefteå och Nyland med kostnadsförslag och bilagor
(Avtryck ur Ingeniörs-Föreningens förhandlingar för 1881)
Utlåtande öfver Ångermanelfvens flottningsföreningsframställning
angående ändring i virkes-värdet och om förbud af nedkörning af
virke på elfven.
Protokoll vid förordnad syn angående ifrågasatta
skyddsbyggnader för landsvägsbron öfver Ångermanälven vid
Sollefteå till förekommande af brons skadande genom den
allmänna flottningen den 24 juli 1900.
Ritning: Plan af Ångermanälven vid Sollefteå.
Ritning: Plan af Ångermanälven vid Sollefteå.
Ritning över Sollefteåforsen.
Skrivelse till K.B. i Vesternorrlands län Yttrande rörande
Billsta byamäns yrkande gentemot föreslagna bomledningar
utanför byamännens strand.
Biflottleder till Ångermanälven
Protokoll hållet vid förordnad syn för beredande af allmän
flottled i Angsta eller Bollstaån från och med Walasjön till Bursjön
inom Ytterlänäs socken den 30 nov. 1885.
Protokoll hållet vid förordnad besigtning af den till afsyning
anmälda flottleden i Själands eller Nässlandsån inom Högsjö och
Säbråsocknar af södra Ångermanland den 9 okt. 1885.
Protokoll öfver förordnad flottledssyn i Kläppsjöbäcken inom
Anundsjö och Junsele socknar i Westernorrlands län, hållet den 10
och 11 okt. 1888.
Protokoll öfver förordnad syn för allmän flottleds anbringande
i Juvanån inom Junsele socken medelst kanals upptagande mellan
Ysjön och Gösingen, hållet den 8 okt. 1886 samt karta öfver
föreslagen flottningskanal mellan Ysjön och Gösingen. 1889
Protokollet undertecknat 30 mars 1889 av Cornell.
Skrivelse till K.B. i Wester Norrlands län 2 mars 1895 rörande
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Björkåns och öfre Eldsjöåns flottled inom Edsele socken.
Fjällsjöälven
Protokoll öfver förordnad syn i och för reglering af flottningen
i Fjellsjöelfven från och med Bodumsjön i Bodums socken
tillSörånäset i Ramsele socken hållet den 16, 17, och 18 aug. 1886
. Undertecknat 1889 av Cornell. Karta bifogas öfver allmänna
flottleder i Bodumsjön.
Skrivelse till K.B. i Westernorrlands län 26 juli 1890 ang.
Fjellsjöelfvens reglering från och med Bodumsjön till Sörånäset
med hänsyn till de vid sammanträde inför kronofogden framställde
anmärkningar. 2 ex.
Protokoll öfver förordnad afsyning af utförda skydds- och
regleringsbyggnader i Fjellsjöelfven från och med Bodumsjöni
Bodum socken till Sörånäset i Ramsele socken af Wester-norrlands
län den 1 sept. och följande dagar 1896.
Bilaga: förteckning och värdering af flottledsbyggnader i
Fjellsjöelfven från och med Bodumsjön inom Bodums socken
till Sörånäset i Ramsele socken.
Biflottleder till Faxälven
Protokoll hållet vid förordnad syn och undersökning för beredande
af allmän flottled i Björkån och Eldsjöån inom Edsele socken af
södra Ångermanland den 18 och 19 sept. samt den 20 okt. 1885.
Protokoll hållet vid förordnad syn för beredande af allmän
flottled i Svaningeån från Gräsvattnet till Vattudalen
inomFrostvikens och Ströms socknar af Jemtlands län hållet den 11
och 12 aug. 1886.
Protokoll öfver förordnad syn för beredande af allmän flottled i
Svanavattnet inom Ströms socken af Jemtlands län hållet den 13
och 14 aug. 1886.
Skrivelse till K.B. i Vesternorrlands län 23 nov. 1887 ang.
slutligt yttrande rörande inrättandet af allmän flottled uti Björkån och
Eldsjöån inom Edsele socken.
Protokoll vid förordnad afsyning af Svaningeåns flottled inom
Ströms socken af Jemtlands län den 15 okt. 1888.
Skrivelse till K.B. i Westernorrlands län den 23 jan. 1888 ang.
klagoskrift öfver den hållna regleringssyn i Björkån och Edseleån af
J. Frånberg, Kristoffer Olsson m.fl. daterat 17 dec. 1887.
Protokoll öfver förordnad afsyning af Swanavattenåns flottled den
10 okt. 1889 Skrivelse till Konungen ang. rätt till expropriation för
förvärfvande afjordområde.
Skrivelse till K.B. i Jemtlands län ang. fri och öppen roddled längs
Öhns byamän egande strand på sidan af Edsån vid slutet af den i
Svanawattensån inrättade flottleden 28 jan. 1890.
Skrivelse till K.B. i Wester Norrlands län 29 april 1891 ang. allmän
flottnings öppnande i Björkån och dels fortsättning Eldsjöån till dels
öfversta del eller från Eldsjön till Näs gamla slåtterdam inom Edsele
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socken.

Moälven
Utlåtande och förslag rörande reperation och ombyggnad af den
vid Mo bruk underskurna damm- och brobyggnad den 2 okt. 1878.
Protokoll hållet vid förrättad syn och undersökning för beredande
af allmänn flottled uti Öfversjö vattendrag inom Anundsjö socken af
Wester-Norrlands län den 26 sept. 1881.
Protokoll hållet vid förrättad syn och undersökning för beredande
af allmän flottled uti Krokvattensbäcken inom Anundsjö socken af
Wester-Norrlands län den 28 sept. 1881.
Protokoll öfver på grund af förordnande hållen syn och
undersökning för beredande af allmän flottled i Holmsjöån inom
Anundsjö socken af Westernorrlands län den 21 sept. 1882.
Skrivelse till Mo och Domsjö aktiebolag ang. utvidgande af
sorteringen i Fanbyån inom Anundsjö socken insänt av Cornell 31
mars 1883.
Protokoll över verkställd afsyning af de Översjöån Sunnerstaån
och Krokvattensbäcken inom Anundsjö socken för inrättande af
flottleds föreskrifna byggnader.
Protokoll vid förordnad syn för beredande af allmän flottled i
Kunnån inom Skorpeds och Anundsjö socknar af Vesternorrlands
län, hållet i sammanhang med regleringssyn efter Moelfven med
bivatten den 24 och 25 sept. 1886. Förslag av Cornell 15 feb. 1889.
Protokoll öfver förordnad syn och för den allmänna flottningens
reglerande i Moelfven med biflöden inom Norra Ångermanland af
Wester-Norrlands län, hållet i sept. 1986 10 sept.- 30 sept.
Skrivelse till K.B. i Vesternorrlands län ang. föreslagen flottreglering i Holmsjöån inom Anundsjö socken.
Beskrifning och kostnadsförslag öfver en föreslagen kanal
mellan Holmsjöån och Bergsjöåarna inom Anundsjö socken af
Wester Norrlands län 15 okt. 1880 samt ritning.
Beräkningar för kanalgräfning mellan Holmsjö- och Bergsjöåarna
inom Anundsjö socken 1880.
Schaktberäkning.
Protokoll vid förordnad ny syn efter Holmsjöån inom Anundsjö
socken hållet den 9 okt. 1890.
Utlåtande innehållande även en del historik över Moälven 1891.
Kostnadsförslag öfver allmänna flottledens ordnande i Moelfven
med bivattendrag. 1892 samt ritningar.
Skrivelse till K.B i Vester Norrlands län ang. reglering af
flottningen i Moelfven med en del bivattendrag.
Skrivelse till K.B i Vester Norrlands län innehållande tablå
öfver flottledsavgälder i de delar af vattendraget hvari flottning är
fastställt 11 jan. 1900.
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Öre älv
Protokoll fördt vid afsyning af de flottningsbyggnader i Öhre
elf till hvilkas uppförande föreskrift och tillstånd blifvit meddeladt
genom Konungens. Befallningshafvandes i Westerbottens län
utslag af den 30 okt. 1880 och hvilka blifvit utförda genom Hörneå
Aktiebolags försorg. Undertecknat den 23 dec. 1884 av A.F.O.
Cederberg, Erik Eriksson, Olof Nygren. Avskrift.
Protokoll hållet vid flottsyn i den del av Öre elf, som är belägen
nedanför Brattfors by i Nordmalings socken af Vesterbottens län
den 11 och 12 sept. 1882. Undertecknat 4 dec. 1882 av A.F.0.
Cederberg, P.W. Öhlén C.W. Bergström. Avskrift av avskrift den 19
maj 1884.
Protokoll hållet vid afsyning af Öre elf 4 flottningsdistrikt onsdagen
den 12 nov. 1890. Undertecknat den 24 feb. 1891 av
förrättnings-man G. Lindeqvist, E. Huss, G.O. Bremberg. Avskrift.
Protokoll öfver förordnad ny regleringsyn efter Öre elf från
Örträsket till elfvens flöde i Bottniska viken inom Örträsks,
Bjurholms och Nordmalings socknar den 17-21 aug. 1891.
Undertecknat den 15 feb. 1892 av J.F. Cornell.
Brev till J.P. Cornell av Hellström ang. skogs och Timmertillgångarnas beräknande. Undertecknat den 21 april 1892.
Brev till Hellström av J.F. Cornell. Svar å ovannämnda brev.
Undertecknat den 25 april 1892.
Skrivelse till K. B. i Westerbottens län rörande Öreelfvens
reglering. Yttrande. Undertecknat den 9 jan. 1893 av J.F. Cornell.
Skrivelse till Kongl. Befall. i Vesterbottens län ang. Öreelfvens
reglering med anledning av Öfverjägmästarens afgivna utlåtande
rörande virkesmängden och dess ökande. Yttrande. Undertecknat
den 30 okt. 1903 av J.F. Cornell.
Förslag till reglemente för Öre elfs flottningsförening
Protokoll hållet vid förordnad syn i Öre elfven från Örträsket till
elfvens utflöde i Bottniska viken inom Örträsks, Bjurholms och
Nordmalings socknar den 7 sept. och följande dagar år 1897
Undertecknat den 30 mars 1901.
Ritningar och kartor:
Karta öfver Håknäs sågverk och Tullqvarn med deromkring i Öhre
elf uppförda dammbyggnader upprättad år 1890 af Bertil Lagerqvist
[Landtmäterianskultant].
Karta över nedre delen af Öre elf med förslag till bomanläggningar.
Ritning över Hörneviken.
Ritning över damm.
Kartor över en del af Öre elf, upprättad på grund af konungens
befallningshafvandes i Vesterbottens län förordnande år 1891 af J.A.
Dahlman. [Kommissionslandtmätare]. Tillhör reglerings-förslaget för
den allmänna flottningen i Öre elf af den 15 feb. 1892.
Förslag till allmänna flottledens ordnande förbi Håknäs
Karta öfver en del af Öre elf. På grund av Kongl. Majts Befall.
förordnande upprättad år 1891 av J.A. Dahlman
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[Kommissionslandtmätare].
Ritning till damm vid utloppet af Örträsk Detalj af bjelkrustet och af
slödbjelkarna för luckorna, plan af bjelkrustet.
Kopia af Laga skiftes karta i Öhre by år 1854. H.J.O. Hörnlund.
Karta över Öhre elf inom Långeds, Håknäs och Öhre byars
områden uti Nordmalings socken, Vesterbottens län. Copierad från
nämnde byars laga skiftes kartor år 1880 af J. Klockhoff [Förste
landtmätare]
Ritning över riskistor, risarmar och pålning. Bommar mellan
Skrensholmen och stora resp. lilla Fjärdgrundet.

Umeå älv
Betänkande över Umeå elf. (verkställd undersökning samt upprättat förslag till reglering af farleden Umeå elf från staden till
utloppet i hafvet)
Skrivelse till styrelsen för Umeå elfs flottningsförening ang.
reglering af flottningen i Nedre delen af Umeå elf. Utredning.
Protokoll vid förordnad syn efter Umeå elf i och för fullständigare
reglering af den allmänna flottningen i dess nedre del, hållet den 21
okt. och följande dagar 1889.
Skrivelse till Kongl. Befallningshav. i Westerbottens län. Yttrande
ang. flottningens reglerande i nedre delen af Umeå och
Windel-elfven. Brev till Cornell från John Öhlén (Baggböle,
Westerhiske) Ritning: Sortering i Lillån (Umeå elf). Ritning:
Sortering i Lillån vid nedre Önubben (Umeå elf)
Landshöfdinge-embetets i Westerbottens län utslag i fråga om
sökt reglering af trävaruflottningen i en del af Umeå elf från slutet af
Pengforsen inom Vännäs socken ned till hafvet samt nedre delen af
Vindelelfven från Vänforsens slut till sistnämnde elfs förening med
Umeå elf. 2 ex.
Skrivelse till styrelsen för Umeå flottningsförening ang. plan
öfver sänkkista för stenarmarna i Baggböleforsen daterat 11 feb.
1899 Profil öfver stenarm ofvan Baggböleforsen Profil af öfre kistan,
plan af öfre kistan, plan af bottenkista.
Bottenprofil för kistbyggnader i Baggböle Plan till sänkkista för
stenarm i Baggböleforsen.
Skrivelse till styrelsen för Umeå flottningsförening ang. Herr
Notarien Hamrin använda sätt och tillvägagående för utstakande af
stenarmarne. Distr. 1, 2, 3 i Baggböle strömmen.
Skrivelse till K.B. i Westerbottens län ang. förordnad avsyning
1898 under den 7, 8, 9 nov. af utförde skydds- och
regleringsbyggnader i Ume elf dels från Pengforsen i Umeå elf dels
från Vennfors i Vindelelf till och med Nyhults sorteringsmagasin.
Protokoll öfver förordnad syn i Ume elfvens 1:sta A distrikt angående ifrågasatt omreglering för flottningens ändamålsenliga
bedrifvande med anledning af den på senare åren ökade
virkesmängden, den 9 och 10 okt. 1899.
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Kostnadsberäkning Umans 1:sta distrikt A från och med
Baggböleforsen till Umeå bro Umans 1:sta distrikt från Umeå bro till
hafvet. Betänkande. Daterat 1902.
Protokoll öfver förordnad förrättning angående utredning af väckt
förslag om nytt sorteringssystem vid Nyhult och dermed
samman-hängande anordningar med sammanträde å sistnämnde
ställe den 21 nov. 1904.
Skrivelse till styrelsen för Umeå flottningsförening. Yttrande
rörande framställda förslag att, flytta sorteringen i Nyhult till
nedre ändan af Lillån.
Skrivelse till konungens befallningshafvande uti Vesterbottens län
ang. förnyad reglering af trävaruflottningen å förutnämnda sträcka
af älfven genom sorteringens i Nyhult nedflyttning till nedre ändan
af den s.k. Lillån i öfverensstämmelse med det ursprungliga
förslaget till reglering af den nedersta delen af älfven ut af 30 dec.
1892.
Förslag till nytt sorteringssystem vid Nyhult. Ritning.
Skrivelse till Umeå flottningsförening i fråga om de lägenheter,
som för allmänna flottledens inrättande från öfre spetsen af Öfre
Bölesholmen ned till Umeå bro, äro behöfliga,...föremål för inlösen.
Telegram till flottningschef L. Itadius från Johansson ang. Umeå
ångbryggeri afstånd från kajen utåt 55 fot djup 7 fot. Westerbottens
bryggeri från kajen 2 fot djup 4 fot.
Brev till J. Falk från Cornell. Svar från J. Falktill Cornell ang.
flottregleringsfrågan i Umeå elf. Inskränkning av resolution.
Avsyningsprotokoll af flottleden Umeå elf f.o.m. Nyhult till
Umeå bro 1912.
Protokollhållet vid förordnat afsyning af flottleden uti Umeå elfs
1:sta A. distrikt från och med Nyhults sortering till Umeå bro den 6
juli 1911.
Kostnadsberäkning av Vindel-elfven. Vindelns 1:sta distrikt från och
med Vännfors magasin till föreningen med Umeå elf Umeå elf.
Umans 3:dje distrikt från och med Pengfors magasin till föreningen
med Vindel-elven etc.

Nuortejaurbäcken
Protokoll hållet vid förordnad syn för beredande af allmän
flottled i Nuortejaurbäcken inom Arvidsjaurs socken af Norrbottens
län den 7 och 8 aug. 1887. Undertecknat den 18 maj 1888 av J.F.
Cornell.
Svärdälven
Protokoll hållet vid förordnad flottregleringssyn efter
Svärdelfvens vattendrag inom Arvidsjaurs socken den 2 aug. och
följande dagar 1887. Undertecknat den 3 maj 1888 av J.F. Cornell.
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Luleå älv
Betänkande och kostnadsförslag öfver föreslagen ändring af
allmänna segelleden genom Tjufholmssundet 23 maj 1867
Undersökning vid Tjufholmssundet förupptagande af ny segelled.
Beskrivning över Luleå älv
Protokoll hållet vid syn som började i Jokkmokk den 12 okt.
1888 för utrönande af den minskning i värde som de flottleds och
andra byggnader undergått hvilken blivit begagnade under den
genom Kongl. Majt:s nådiga beslut den 18 dec. 1855 medgifna tre
års förlängning af tiden för afverkning och afhemtning af en del träd
utstämplade å Jokkmokk kronpark.
Säfvast sorteringsbom samt ritning Kongl. Majt:s Befallningshafwandes i Norrbottens län kungörelse no. 38 ang. CornelIs
förordnande att hålla syn och undersökning för ordnande af
allmänna farleden i elfwen från Säwastön nertill Altappens sågverk.
Daterat den 22 juli 1890.
Protokoll öfver förordnad syn för ordnande af allmänna farleden
i nedre delen af Luleå elf från Säwastån till hafvet den 26, 27, 28
aug. 1890.
Protokoll öfver förordnad syn för ordnande af allmän flottled i
Lilla och Stora Luleå älv, neml. från och med Purkijaur i den förra till
dess förening med stora elfven samt från Ligga vid den senare till
dess sammanflöde med Lilla Luleå elf och vidare derifrån till stora
elfvens utlopp i Bottniska viken från och med den 11 till den 28 aug.
1890 Undertecknat den 17 april 1897 av Cornell.
Kungl. Majt:s befallningshafwandes i Norrbottens län.
Kungörelser Landskansliet. No. 35 Ang. syn och undersökning till
beredande af allmän flottled i Luleå elf dels från Ligga till Porsi efter
stora Luleå elf, dels från och med Purkijaur efter Lilla Luleå elf samt
från dess inflöde utför stora elfven till dess utklipp i Bottniska viken
inom Jokkmokks- Edefors öfver- och Neder Luleå socknar samt
Luleå stads område. 2 ex. Luleå i Lands-kansliet den 18 juli 1890.
Telegram till Cornell ang. allmänna farleden emellan Sävastön
och Altappens sågverk. Avsänd den 19 juli 1890 och undertecknad
av länsstyrelsen.
Avskrift av telegram till Cornell ang. förordnad omsyn och undersökning angående ordnandet af allmänna farleden emellan
Sävastön och Altappens sågverk. Undertecknat av länsstyrelsen
den 19 juli 1890.
Intyg att K.B. i Norrbottens län kungörelsen den 18 juli om syn
och undersökning till beredande af allmän flottled i Luleå elf blivit
uppläst i Edefors kyrka 27 juli 1890. Undertecknat av H.W.
Henriksson.
Turlista för Luleå elfs förrättning 3 dagar till Luleå, 2 dagar till
Jokkmokk med början i Ligga den 11 aug. 1890.
Inventering av stora resp. Lilla Lule elf av J.A. Forssgren.
Uppräkning över olika kartor. Undertecknat av J.A. Forssgren 23
juni 1891.
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Brev till Cornell av J.A. Forssgren ang. nedre Lule elf. Undertecknat av J.A.Forsgren 1 aug. 1891.
Brev till Cornell från J.A. Forssgren ang. Svartösundet. Undertecknat 17 okt. 1891.
Brev till Cornell av J.A. Forssgren ang. Edeforsbron. Undertecknat 19 feb. 1892.
Skrivelse till K.B. i Norrbottens län. Gellivare Aktiebolag. har till
Cornell anmält dels att med anledning af bolagets försäljning det
önskar den af Cornell hållna regleringssynens inställande efter Lilla
och Stora Luleå elf dels att vid förfrågningen Grosshandlaren åtagit
sig att till Cornell utbetala 4000 kr. för nämnda förrättning. Daterat
den 22 mars 1892.
Brev till J.F. Cornell från Hj. Grape ang. kungsådran. Enl.
Grape finns en kungdom utaf år 1867 rörande kungsådrans bredd
och sträckning uti berörde elf. Daterat Öjebyn 6 april 1892.
Skrivelse till K.B. i Norrbottens län ang. skyddsbyggnader för
den blifvande bron öfver Edeforsen i Luleå elf. Daterat 5 maj 1892.
Kostnadsförslag medföljer.
Brev till Cornell från J.A. Forssgren ang. bestämmande af
gränserna för allmänna farleden. Daterat Luleå den 14 nov.
1892.
Brev till Cornell från J.A. Forssgren ang. Kajtum och
Svartösundet. Daterat Luleå 30 dec. 1892.
Brev till Cornell från J.A. Forssgren ang. gränserna för
kungsådran. Daterat Luleå den 30 dec. 1892.
Kopia af karta öfver Edeforsen uti Lule elf upprättad 1892
af J.A. Forssgren.
Brev till Cornell från J.A. Forssgren ang. gränserna. Farleden
bör bestämmas oberoende av tvisterna om Kungsådran. Daterat
den 29 maj 1893.
Telegram till Cornell ang. flottleds- och farledssyn i Luleå elf.
Undertecknat av Länstyrelsen. Avsänd den 21 dec. 1893.
Brev till Cornell från J.A. Forssgren ang. anställning av arbetsförmän. Daterat Luleå den 29 mars 1893.
Brev till Cornell av syssloman J.A. Forssgren Regleringsförslagets fullbordan önskas snarast. Daterat den 21 jan. 1894.
Brev till Cornell från Hj. Grape ang. utmärkandet av Kungsådran
uti nedre loppet af Luleå elf. Daterat Öjebyn 3 feb. 1894.
Brev till Landtmäterikontoret i Luleå av J.F. Cornell ang. kartor
för kungsådrans rätta läge i Luleå elf. (Näsudden-Alfvafärjeställe,
Bällinge, Sunderby och Afva fisken Svartösundet med Svartö och
Sandö laxfisken samt öfver Gäddvikssundet Undertecknat den 30
mars 1894.
Brev till Cornell av O. Petersson ang. kopior af tre kartor
öfver vissa delar af Luleå elf. Undertecknat den 18 april 1894.
Telegram till Cornell från Länsstyrelsen. Förfrågan när förslag
till flottleds- och farledsreglering i Luleå elf förväntas. Avsänd den
24 nov. 1894.
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Brev till Cornell av Gustaf Thisell ang. Gellivare bolags fodran
hos Cornell.
Telegram till Länsstyrelsen från Cornell ang. svar å skrivelse af
13 feb. ang. Kungsådran.
Protokoll hållet vid sammanträde med styrelsen för Lule elfs
flottningsförening å Aktiebolaget Bodträskfors kontor i Luleå den
23 dec. 1895. Protokollet innehåller Gellivare Aktiebolags
återkallande af flottledsregleringen efter Lule elf med åtskilliga af
dess bivatten.
Skrivelse till Kongl. Majt:s Befallningshafvande i Norrbottens
län ang. regleringsförrättningen efter Lilla och Stora Luleå elf 1890,
1891 och 1892 för Gellivare Aktiebolags återkallades med
anledning av upphörandet av bolagets verksamhet. Daterat 20 feb.
1895 av J.F. Cornell.
Skrivelse till K.B. i Norrbottens län ang. handlingar och kartor
rörande farledens ordnande i Luleå elf från Säwastån till hafvet.
Daterat 1 dec. 1896.
Skrivelse till K.B. i Norrbottens län. Framställning af styrelsen
för Lule elfs flottningsförening ang. de hos Cornell hvilande
syneförrättningar över dels flottleden i Luleå elf dels farleden från
Säwastån till hafvet. Daterat 15 nov. 1896.
Brev till Cornell från Kongl. Majt:s Befallningshafvande i
Norrbottens län. Landskansliet n:o 4069. ang. förordnande att hålla
syn och undersökning för ordnande af allmänna farleden mellan
Säfvastön och Altappen i Luleå elf. Undertecknat den 9 dec. 1896
av K.S. Husberg.
Brev till Cornell från Lule elfs flottningsförening ang. förändringar som inträffats efter Lule elf genom den höga och
häftigafloden sistledne sommaren, då en del skydds- och andra
byggnader dels ramponerades och dels helt och hållet bortrefvos
måste flottningsföreningen åtminstone för detta år vidtaga
provisionella anordningar. Undertecknat av J.A. Forssgren den 9
jan. 1897.
Brev till Cornell från Lule elfs flottningsförening ang. skyddsåtgärder vid Säfvast gallringsinrättning. Undertecknat av J.A.
Forssgren 26 jan. 1897.
Uppgifter å flottadt och utsorterat virke från elfvarnas sammanflöde vid Porsiforsen. Undertecknat 4 feb. 1897 av J.A. Forssgren.
Brev till Cornell från Lule elfs flottningsförening ang. Sladerören
och Kusön. Inrättande av bomanordningar utefter Luleå elf.
(Hedenfors kanal, Wittjerfsfors, Bjässanden, Laxsanden,
Killingeholmen, Långselet m m) Undertecknat av J.A. Forssgren 8
feb. 1897.
Brev till Cornell från Lule elfs flottning- förening ang. Pockihällan
och Pockiforsen. Vidare nämns Koskatsbäckmyningen,
Sjellarim-holmen och Porsiforsen Bodträskån = Hardsöns öfre ända
m m. Undertecknat av J.A. Forssgren 13 feb. 1897.
Brev till Cornell från Lule elfs flottningsförening ang. boman29
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ordningar i Säfvast (Öskaten och Laxsanden). Undertecknat av J.
A. Forssgren den 6 mars 1897.
Brev till Cornell från Lule elfs flottningsförening ang.
inledningsbom vid Öskatan. Laxsanden och östra och västra
Bovallenmed Laxsandsholmen nämns även i brevet liksom
Säfvastön och Lillån resp. Bodönoch Bodån. Kort diskussion om
orternas rätta benämning. Undertecknat av J.A. Forssgren 12 mars
1897.
Flottningskostnaderna efter Lilla Lule elf enligt uppgift af de
flottandes flottningsombud. Tablå öfver kostnad och antal timmer
som flottats löst efter Lule elf under årsperioden 1881-1896.
Undertecknat 12 mars 1897 av J.A. Forssgren.
Tabell. 1. Flottningskostnaderna efter Lule elf från och med
1881 till och med 1895 Undertecknat av J.A. Forssgren 12 mars
1897.
Telegram till Cornell av J.A. Forssgren ang. olika sågverks
anläggningsår m m. (Säfvast gallringsbom, lösflottning från Edefors
börjades 1872, sorteringen upphörde Edefors 1881 m m. Avsändes
17 april 1897.
En tabell över olika avstånd från Altappen till Luleå resp. Säfvast
sortering o.s.v.
Skrivelse till K.B. i Norrbottens län ang. yttrande gällande väckt
förslag dels öfver nödiga åtgärder för skyddande af Säfvastån emot
förstörande uppgrundningar dels angående nedflyttning af
sorteringen.
Kostnadsförslag öfver dels utförda, dels nya byggnader och
rensningar i Stora Luleå elf.
Protokoll vid förordnad afsyning af en del utförda flottledsbyggnader i Vittjärfsforsen inom åttonde distriktet af Lule elfs
allmänna flottled den 11 aug. 1902.
Brev till J.F. Cornell från Kongl. Majt:s befallningshafvande i
Norrbottens län. Landskansliet n:o 3652. Inkommande av yttrande
över för flottningens underlättande utförda arbeten i Lule elfs 8:de
distrikt den 8 okt. 1903.
Skrivelse till K.B. i Norrbottens län. Utredning över byggnader i
Wittjerfsforsen. Daterat den 22 dec. 1903.
Brev till J.F. Cornell från Kongl. Majt:s Befallningshafvande i
Norrbottens län. Landskansliet n:o 4073 ang. överlemmnande av
två kartor öfver Wittjärfsforsen i Lule elf 7 nov. 1903.
Brev till Cornell från Lule elfs flottningsförening ang.
Sladerörarmens öfre ände. Undertecknat 9 nov. 1903 av J.A.
Forssgren.
Ritning över stenarm Avskrift af uppgörelsen med
stenarbetarne om uppförande af stenarmen ofvan Wittjerfs laxfiske
i Hedens forsar. Utdrag af konceptafräkning med stenarbetarne
1900-1901. Stenarmen på Sladerören.
Brev till Cornell från Lule elfs flottningsförening ang. originalkartor.
Degerören. Undertecknat 16 nov. 1903 av J.A. Forssgren.
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Brev till J.F. Cornell från Kongl. Majt:s Befallningshafvande i
Norrbottens län. Landskansliet n:o 4402. Öfverlemmnande av
originalritningar ang. i Vittjärfsforsen utförda byggnader 1 dec.
1903.
Brev till Cornell från R. Wästfelt och K. Jönsson ang. Kajtum
och Porsiforsen Daterat Jockmokk den 3 okt. 1904.
Brev till Cornell från J.A. Forssgren ang. kartskisser öfver
bomställena för insamling af virke som skall vidareföras i
ringhamnar från Njavvi (Njavve) till Tjåmotis fr. Tjåmotis till
Björkholmsforsen från Björkholmsforsen till Parkijaurforsen o.s.v. till
Luleåketsforsen och ner i Purkijaurbom. Daterat 4 okt. 1904.
Karta öfver en del af Lilla Lule elf ofvan Kajtumsfallet i
Jockmokks socken af Norrbottens län upprättad år 1904.
Karta över Kajtumfallet och en del af Lilla Lule elf vid
Jockmokks kyrkostad upprättad för reglering af flottleden år 1904.
Plan öfver Porsiforsen i Lule elf upprättad år 1904 af J.A.
Forssgren (Ritning.
Förslag till hållbommar efter lilla Lule elf ovanför Randijaur.
(Ritning)
Karta no. 1 över Lilla Lule elfs inflöde i stora Lule elf.
Karta no. 2 över Porsiforsen.
Karta no. 3 över Wittjärfsforsen.
Karta no. 4 över Sävasts svängnings- och inlednings bom.
Karta no. 5 över Sävastån och gamla sorteringen
Karta no. 6 över ny sortering i Sävastån och flottningsplatsen.
Karta över Edeforsen uti Lule elf.
Kostnaderna för utförda och föreslagna byggnader 1904 i Stora
Lule elf distrikt 3 från Porsibommen till Nedre Bodgrundet.
Flottledsbyggnader utförda i Porsiforsen år 1904 Undertecknat den
4 okt. 1904. Fyra fotografier (platserna på fotona är ej namngivna)
Protokoll vid förordnad syn å Luleå elf inom distriktet 3 å Lilla
Luleå elf inom distriktet no.6 samt för den allmänna flottledens
utsträckning å sistnämnda elf upp till Kvickjock, hållet den 28 juni
och följande dagar 1904 Undertecknat juli 1906 av J.F. Cornell.
Brev till Cornell ang. bron över Porsiforsen från J.A. Forssgren.
Daterat den 15-16 maj 1905.
Brev till Cornell från J.A. Forssgren ang. sändande av karta
och beräknad kostnad för utförda arbeten. Daterat den 29 maj
1905. Skiss över Porsi medföljer.
Brev till Cornell från J.A. Forssgren ang. Kajtum. Daterat den 6
sept. 1905. Skiss medföljer.
Brev till Cornell ang. Lillån som farled. Undertecknat den 16 juli
1912.
Brev till Cornell. Umeå flottningsförenings kontor ang. ett
utlåtande. Undertecknat den 31 juli 1912.
Brev till Umeå flottningsförening från Cornell ang. uppmuddring
av Storån och överlemnande av Lillån för flottningens behof
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Undertecknat den 2 aug. 1912.
Tabell över väglängd från Luleå till Randijaursfors. Från Perl o.
Appoelfvarna till elfvens mynning.
Brev till J.A. Forssgren från Cornell ang. förslag till marschruta
Ligga - Altappen.
Div. räkningar (arvodesräkningar, ritningar m m). Karta över Lule elf
från Persbacka till Storbacka. Karta över Kluså hemman.
Råneå älv
Skrivelse till Gellivare aktiebolag ang. i hvad mån de för
flottningen i Råneå elf lämnade föreskrifter komma till fördel för
flottningens bedrifvande ändras ... Yttrande. Undertecknat den 30
sept. 1890 av J.F. Cornell.

Flottledsreglementen och flottningsberäkningar

1890

24:14

Flottledsbyggnader
Ritningar
Diverse kostnadsberäkningar vid flottledsbyggnader. Mått för
sorteringsanläggning. Uppmätning af skiljebommen vid Qvitsle

Anteckningsböcker
Diverse anteckningar rörande CornelIs tjänstgöring i norra vägoch vattenbyggnadsdistriktet.(72 st. anteckningsböcker och en
handtabell för spårvexlar)

24:15

Kommunala ärenden, Sundsvall.
Kostnadsberäkning 2 ex., materialförslag, entrepenadkontrakt,
skrivelse till Sundsvalls byggnadsnämnd jämte ritning över skolan,
arbetsbeskrifning för uppförande af en folkskolebyggnad vid
Stenhammaren i Sundsvall.

24:16

Förslag till uppvärmning och ventilering af nya folkskolebyggnaden,
priskurant.
“Kamin-kakelugnar" 2 ex., ritning över kakelugn, brev ang.
uppvärmning av skolbyggnaden från Rystedth till Cornell, Wiman &
Komp., referensförteckning för Wiman & Komp.
Kostnadsförslag 2 ex., materialförslag 2 ex., kostnadsberäkning,
fastställt förslag till planerings- och dithörande arbeten vid
Sundsvalls småbarnsskola i Stenhammaren. Kostnadsförslag till
folkskola af sten för 560 barn, kostnadsberäkning.
Kostnadsförslag till hufvudbyggning af trä å en större
Landtegendom.
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Kostnadsberäkning för ett föreslaget ridhus i Sundsvall, ritning.
1869
CornelIs yttrande angående anläggning af begrafningsplats vid och
omkring Njurunda Kyrka
Förslag till omorganisation af och ändrad löne- stat för
Magistraten och Rådstufvu-Rätten i Sundsvall.
Förslag till Reglemente för trafik genom svängbroarna öfver
Selångersån i Sundsvall.
Drätselkammarens jordförlikningsförslag.
Beredningsutskottets utlåtande angående jord- förlikningsförslaget.
Revisionsberättelsen. 1890.
Förslag till renhållnings-stadga för Sundsvall.
Drätselkammarens förslag angående ordnandet af stadens
renhållning.
Beredningsutskottets utlåtande angående
Tobaksfabrikens-Aktiebolagets egendom.
Förslag till föreskrifter angående beredning och behandling af
matvaror samt mjölkhandeln i Sundsvall.
Drätselkammarens förslag till ordnande af s.k. Bünowska tjernen
Diverse ärenden.
Förslag till förnyad instruktion förstadsarkitekten i Sundsvall.
Meddelanden i tullpolitiska frågor.
Om utvidgad rösträtt till andra kammaren.
Upplysningar till valmännen vid riksdagmannvalen 1890.
Taxa för Stads-Ingeniören i Stockholm att från början af år 1869 tills
vidare tjena till efterrättelser.
Drätselkammarens yttrande rörande Wii elektriska aktiebolags
anbud att till stadens elektricitetsverk leverera elektrisk ström samt
beredningsutskottets utlåtande...
Drätselkammarens förslag till brandordning för stadens Sundsvall.
Drätselkammarens förslag till omorganisation af Sundsvalls stads
drätselväsende...2 ex.
Beredningsutskottets förslag till Brandordning för staden Sundsvall.
Förslag till utvidgning af Sundsvalls vattenledning af Ingeniör J.
Gust. Richert.
Förslag till gatuanläggnings-ordning för Sundsvalls stad.
Förslag till ny brandordning för staden Sundsvall 2 ex.
Allmän kungörelse. Serien B. Hamnordning... för
Kungsgården-Mariebergs lastageplatser, Carlsviks lastageplats.
Svartviks lastageplats, Strands lastageplats, Essviks lastageplats.
Utlåtande rörande gatujorden mellan Köpmangatan och Jernvägen.
Bihang N:r 27 till beredningsutskottets utlåtande och memorial för
år 1879.
Byggnadsnämndens utlåtande i regleringsfrågan.
Inbjudan till elektriska firmor att inkomma med anbud å sådan
anläggning af en elektrisk centralstation för belysning i Sundsvall.
Reglemente för Sundsvalls slöjdskola för flickor.
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Ordningsstadga för anläggning och begagnande af elektriska
ledningar i Göteborg. 1886.
Redogörelse för Vesternorrlands läns folkhögskolas verksamhet
under 1891-1892 af A.Carlén.
Beräkningar för Sundsvalls stadsplan. 1889.
Drätselkammarens förslag angående nödhjelpsfonden.
Inbjudan till mekaniska verkstäder att inkomma med anbud på
ångpannor och ångmaskiner vid anläggandet af ett
elektricitetsverk.
Förslag till instruktion för Sundsvalls stads arbetschef.
Skrivelse till Konungen ang. jordlösen i Sundsvall.
Övrig uppdrag
Hasselasjön
Avskrift av skrivelse till Bergsjö sjösänkningsbolag från Richard
Frisk 29 juli 1884 ang. regleringen af Bergsjö kyrksjö och
Storsjön..Avskrift av skrivelse till Bergsjö tingslags Häradssynerätt
daterat den 11 april 1885 R. Schough innehållande Hasselasjöns
sänkning Undersökning rörande Hasselasjöns sänkning 1873-74
Karta öfver den mark som Hassela sjösänkningsbolag önska mot
lösen erhålla af Ströms bruks aktiebolag inom Bergsjö socken norra
Helsingland och Gefleborgs län upprättad 1874 af Rosin Uppsats till
protokoll vid syneförrättning rörande Hassela sjöns sänkning.
Luleå stadsvik
Förslag till kajbyggnad och anordning af stranden vid Luleå
stadsvik innehållande även kostnadsförslag på kajbyggnad vid
Luleå stadsvik alternativ A träkistor med stenfyllning.
Ritning till föreslagen kajbyggnad och ändring af stranden vid Luleå
stadsvik uppgjord på grund af Ingeniör Holms undersökning.
Storjungfruns båthamn
Skrivelse tillKongl. Lotsstyrelsen från Cornell 16 feb. 1888 ang.
anläggning af en båthamn vid Storjungfruns fyr. Förslag no. 1 och
no. 2 rörande båthamn vid Storjungfrun samt karta.

Samlingar
Tidningsklipp

24:17

Övrigt tryck
Program för svenska flaggans invigning den 6 nov. 1905
Utdrag ur Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Stadga för Kongl.
Sjökrigsskolan af den 1 nov. 1889.
Kongl. Sjöförsvarsdepartementets förteckning på uniforms- och
andra persedlar för ynglingar, hvilkas tillåtas medfölja kronans
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fartyg som aspiranter.
Veckobladet. Tidning för befrämjande av religiösa och ideella
strävanden.

Övrigt
Astronomi
Första boken: Om stjernhimmelen.
Andra boken: Om planetsystement.
Tredje boken: Om de krafter som styra vårt planetsystem.
Innehållsförteckning med sammanfattning.
Förberedelse till Astronomin I-LXXX.
Teoretisk astronomi 1-164.
Sferiska astronomien.
Teoriska astronomin 165-236.
Fysiska astronomin 237-316(326).
Tillägg 6.
Om värmebindning vid kroppars upplösning i vatten. 18 s.
Fragmenter ur algebraiska analysens historia, 54 s.
Repetitionskurs i differentialräkning. 36 s.
Kemiens historia. 6 s.
Den Phlogistiska theoriens tidehvarf. 8 s.
Alkemiens tidehvarf. 8 s.
Alkemien. 6 s.
Alkemiens historia. 14 s.
Återgång till lägre ordningar från den serie, hvars term general är
n(2n-1)(3n-2)
Ex. på äkta reflexiva verber. 4 s.
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