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UNDERDÅNIGSTE MEMORIAL. 

Styrelsen för Allmänna Väg- och Vattenbyggnader 
— som, på grund af nådig instruktion, alltsedan 1841 
till Eders Kongl. Maj:t. årligen afgifvit underdåniga 
berättelser om hvad i och för allmänna arbetens ut
förande eller underhåll blifvit under hvarje tillrygga-
lagdt. år inom riket verkstäldt, och som derutöfver, 
enligt särskild nådig befallning, hvart tredje år till 
Riksdagen lemnat redogörelser rörande fördelningen 
och användandet af de medel, hvilka vid hvarje Riks
dag blifvit ställda till Eders Kongl. Maj:ts nådiga 
disposition för arbetens understödjande — får här
igenom till Eders Kongl. Maj:t aflemna 

Underdånig berättelse angående allmänna arbetens 
anläggning och underhåll under år 1872. 

Denna underdåniga berättelse inkommer till Eders 
Kongl. Maj:t senare på året, än hvad som varit 
fallet med berättelserna under de förflutna åren, och 
anledningen härtill är följande: 

Genom nådigt bref af den 27 nästlidne Juni gaf 
Eders Kongl. Maj:t Styrelsen tillkänna, att (i anled

ning af hvad Riksdagens år 1872 församlade reviso
rer i berättelsen öfver den då verkställda gransknin
gen af statsverkets tillstånd och förvaltning under 
1870 andragit) Riksdagen, som, med hänseende till 
vigten och betydelsen af de arbeten, som utgöra före
mål för Väg- och Vattenbyggnads-Styrelsens verk
samhet, ansett önskvärd t, att de berättelser, Styrelsen 
hade att årligen till Eders Kongl. Maj:t afgifva, kunde 
ingå i Sveriges officiela statistik, i underdånighet an
hållit, det Eders Kongl. Maj:t måtte täckas i nåder 
förordna, att, jemte det den Styrelsen förut åliggande 
skyldigheten att hvart tredje år till Riksdagen af
lemna berättelse öfver sin verksamhet skulle upphöra, 
de årliga berättelser, som Styrelsen till Eders Kongl. 
Maj:t ingåfve, hädanefter blefve till trycket befor
drade 1) för att, med iakttagande af de för dylikt 
fall gällande bestämmelser, ingå uti Sveriges officiela 
statistik under särskild littera, med enahanda typo-

') Det bör här anmärkas, att Styreliens underdåniga berättelser städse blifvit 
i tryck allmängjorda; men enligt den nidiga instruktionens föreskrift hafVa 
dessa berättelser infört Qti Sveriges officiela tidning. 
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grafiska utstyrsel samt med lika format som öfriga 
deri inrymda berättelser. 

Vid underdånig föredragning af denna Riksda
gens framställning har Eders Kongl. Maj:t, enligt 
ofvan åberopade nådiga bref, pröfvat skäligt förordna: 

att den Styrelsen hittills åliggaude skyldighet, 
att hvart tredje år till Riksdagen lemna berättelser 
om sin verksamhet, skall upphöra; samt 

att de årliga berättelser, som Styrelsen har att 
för år 1872 och efterföljande år till Eders Kongl. 
Maj:t ingifva, böra genom Styrelsens försorg till 
trycket befordras och under särskild littera uti Sve
riges officiela statistik ingå. 

Härvid har Eders Kongl. Maj:t, bland annat, 
dessutom i nåder föreskrif vit : 

att berättelsen för 1872 bör föregås af en kort 
inledning, innehållande de hufvudsakliga organisati
ons-bestämmelserna för Styrelsens verksamhet samt 
en summarisk öfversigt öfver hittills samlade iaktta
gelser eller vunna resultat, m. m. dylikt, som kan 
pröfvas lämpligt att meddela såsom nödig upplysning 
rörande berättelseföljden. 

På grund af dessa nådiga föreskrifter har Sty
relsen först efter det nådiga brefvets emottagande 
den 14 nästlidne Juli kunnat företaga utarbetandet 
af denna berättelse för år 1872; och får Styrelsen 
nu, i följd af den nådiga befallningen, såsom Inled
ning i underdånighet anföra: 

Redan under 1820-talet, eller ifrån och med 1819, 
voro vissa belopp ställda till Eders Kongl. Maj:ts nå
diga disposition för allmänna arbetens understödjande. 
Dessa summor afsågos dock till utförande endast af 
rensningar i de norrländska elfvarne för att under
lätta timmer- och tjärflottning derstädes, och medlen 
förvaltades och redovisades af en för ströinrensuings-
arbetena i nåder förordnad kommitté. Denna Ström
rensnings-Kommitté upphörde emellertid år 1827, då 
Stor-Amirals-Embetet inrättades, och åt dettas Tredje 
Afdelning uppdrogs i nåder att öfvertaga befattnin
gen med strömrensningsmedlen, hvilka derefter skulle 
användas ej allenast för rensning af strömmar och 
åar, utan hufvudsakligen till understöd för hamnars 
byggnad eller iståndsättande samt smärre kanalers 
anläggning. Verkställigheten af de arbeten, som un

der Stor-Amirals-Embetets öfverstyrelse utfördes, upp
drogs åt personer, för hvilka nämnde öfverstyrelse 
hyste förtroende, och de anslagna medlen lyftades 
samt redovisades af Tredje Afdelningen. Följaktligen 
var Staten då verkställare af allmänna arbeten, äfven 
om menigheter eller associationer lemnade större eller 
mindre bidrag till utförandet. Härmed fortsattes in
till 1840 års Riksdag, då Statsrådets organisation 
förändrades och Departemental-Styrelsen infördes, i 
samband hvarmed Stor-Amirals-Embetet indrogs. 

Styrelsen för Allmänna Väg- och Vattenbygg
nader, som anbefalldes öfvertaga Stor-Amirals-Embe
tets Tredje Afdelnings åligganden, organiserades full
ständigt 1841 och erhöll, i jemförelse med hvad det 
sistnämnda embetet egt, en betydligt utvidgad verk
samhet, enär Rikets år 1840—1841 församlade Stän
der — för första gången och utan att Eders Kongl. 
Maj:t derom framställt nådig proposition — beslutade 
om och till utgående från Riksgälds-Kontoret anvi
sade betydliga statsanslagssummor till understöd för 
en hel mängd större och mindre allmänna arbe
tens utförande, hvarjemte fonder till understöd för 
vägars anläggning och förbättrande samt till ut-
dikningar af sänka trakter och sjöar ställdes under 
vissa vilkor till Eders Kongl. Maj:ts nådiga förfo
gande. 

Rikets Ständer hade vid förenämnde riksmöte 
stadgat åtskilliga kontroller till iakttagande vid lyft
ningen i Riksgiilds-Kontoret, genom interessenter eller 
bolag, af anvisade statsbidrag till allmänna arbeten, 
och må härom i korthet anföras: 

att för hvarje arbete borde upprättas och af 
Eders Kongl. Maj:t till efterrättelse vid verkställig
heten fastställas fullständig plan, bestående af rit
ningar, betänkande och kostnadsberäkningar; 

att, innan ett företag till utförande godkändes, 
borde vederbörande menigheter höras och afge ytt
rande om dess ändamålsenlighet och nytta; 

att bidrag icke kunde utfås med mindre än att 
kontrakt först vore upprättadt och antaget, hvarige-
nom vederbörande interessenter, korporationer eller 
menigheter genom utsedda ombud (arbetsdirektioner) 
tillförbundes att inom vissa terminer påbörja och full
borda arbetet enligt gillad plan 
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att, när statsbidragen utginge såsom anslag utan 
återbetalningsskyldighet, skulle alltid någon del af 
understödet innestå i Riksgälds-Kontoret till dess att 
arbetet vore fullbordadt och blifvit på grund af af-
syning godkändt; m. m. 

Vid alla påföljande ordinarie riksmöten hafva 
nya understöd till allmänna arbetens verkställande 
sedermera anvisats, hvarvid den ofvan omförmälda 
reglementeringen i afseende på kontrollen rörande 
medlens lyftning o. s. v. af Riksdagarne nästan oför
ändrad bibehållits. 

Väg- och Vattenbyggnads-Styrelsens verksamhet 
ökades följaktligen, allt ifrån 1841, Riksdag efter Riks
dag, och på det att embetsverket skulle kunna full
göra de göromål, som i den nådiga instruktionen af 
1841 blifvit detsamma ålagda, pröfvade Eders Kongl. 
Maj:t 10 år senare vara oundgängligen nödigt att, 
till biträde åt såväl Styrelsen, som ock åt bolag och 
korporationer, hvilka ville utföra betydligare an
läggningar hvartill teoretiska och praktiska insigter 
hos arbetsverkställarne erfordrades, organisera Väg-
och Vattenbyggnads-Corpsen, för hvilken nådigt reg
lemente utfärdades den 22 December 1851. 

Enligt Eders Kongl. Maj:ts och Riksdagens be
slut är verkställandet af alla allmänna arbeten — 
med undantag af Statens egna jernvägsanläggningar, 
som utföras genom en af Eders Kongl. Maj:t i nåder 
förordnad särskild Byggnads-Styrelses försorg — nu
mera på visst sätt stäldt på entreprenad; ty sedan 
plan till ett företag upprättats och, på grund af me
nighets, korporations eller enskilde interessenters an
sökning, efter undergången granskning undfått nådigt 
gillande, erhålla sökandena, der Eders Kongl. Maj:t 
eller Riksdagen pröfvar skäligt, en viss andel af be
räknade arbetskostnaden såsom bidrag från Statens 
medel, med vilkor att interessenterna, hvilka inom 
viss tid böra fullborda arbetet, derför tillskjuta allt 
hvad som erfordras utöfver det allmänna understödet. 
I följd häraf, samt enär Styrelsen dess bättre ej be-

höfver omhänderhafva förvaltning eller utbetalning 
af andra medel än dem, som årligen anslås till aflö-
ning för Styrelsens ernbets- och tjenstemän i hufvud-
staden och landsorten, äfvensom de årligen till be
stridande af undersökningar, inspektioner och expen-
ser för allmänna arbeten utgående summor, så fram
står såväl Styrelsen som dess i landsorten förlagde 
tjenstebiträden (nämligen cheferna i de fem väg- och 
vattenbyggnads-distrikten och distrikt-adjutanterna) 
såsom kontrollerande, för att å Statens vägnar tillse 
och bevaka att anläggningarne genom vederbörande 
bolags, menigheters o. s. v. försorg utföras med rät
telse efter nådigst gillade planer och inom föreskrifna 
terminer fullbordas till afsyning, samt att äldre med 
statsbidrag verkställda arbeten hållas af vederbörande 
efter fullbordandet vid makt; men med de medel, 
som från statskassan utgå såsom bidrag till företa
gens utförande, eger Styrelsens tjenstemän ingen be
fattning, utan lyftas dessa och förvaltas af de direk
tioner eller ombud, som interessenterna sjelfva för 
hvarje arbete utse att handhafva denna del af ad
ministrationen. 

Att detta har sina stora och obestridliga förde
lar, samt att organisationen torde böra betraktas så
som fullt ändamålsenlig, tyckes bevisas deraf, att 
efter några och 30 års förlopp — under hvilken tid 
32 jernvägsanläggningar, 17 kanal- och sluss-byggna
der, 34 farleds-förbättringar, 48 hamnarbeten, 28 bro
byggnader, 10 elfresningar, 6 dock- och slipbygg
nader, 525 väg-anläggningar och förbättringar, samt 
594 sjösänkningar och utdikningar blifvit med stats
understöd lagda under arbete och utförda l) — fråga 
ännu icke uppstått oin att ändra förvaltningen eller 
att tillskapa något nytt, som bättre än det förutva
rande gamla kunde fullgöra hvad allmänheten anser 
sig hafva rättighet att i dessa afseenden fordra. 

') Några bland de uppräknade särskilda arbetsföretagen hafva ännu icke hunnit 
komplett fullbordas och afsynas. 
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Efter denna korta inledning får Styrelsen i un
derdånighet anföra, att för år 1872 varit af Riksda
gen till Eders Kongl. Maj:ts nådiga disposition an
visade följande belopp, för understödjande af: 

A). Väganläggningar och vägförbättringar. 

150,000 rdr hafva härtill anvisats att utgå så
som anslag utan återbetalningsskyldighet. 

Denna fond har blifvit af Eders Kongl. Maj:t i 
nåder fördelad att, med iakttagande af de vilkor och 
föreskrifter som Riksdagen bestämt, från Riksgälds-
Kontoret successivt utbetalas till efterföljande väg
arbeten, nämligen: 

Härutöfver har Riksdagen till utgående 1872 an
visat: för väganläggning mellan Lycksele och Vilhel
mina kyrkobyar i Vesterbottens län 20,000 Rdr i af-
räkning på det till detta företag vid 1870 års Riks
dag beviljade statsunderstödet 106,700 Rdr. 

Samtliga nu omnämnde vägarbeten hafva genom 
menigheters eller interessenters försorg under år 1872 
bedrifvits så, att endast smärre detaljanmärkningar 
behöft af kontrollerande distrikt-tjenstemän vid för
rättade inspektioner till rättelse framställas. 

B). Bro- och hamnbyggnader. 

En summa af 20,000 Rdr, som af Riksdagen 
blifvit ställd till Eders Kongl. Maj:ts nådiga dispo
sition, för att år 1872 användas till understöd för 
mindre hamn- eller brobyggnader eller till upprens
ning af åar och farleder, har i nåder anvisats till 
farleds bildande medelst kanal- och slussanläggning 
vid Snäcke, från sjön Venern till sjön Animmen, och 
är detta företag, sedan kontrakt om dess utförande 
antagits, under årets lopp påbörjadt. 

För utsträckning till land af vågbrytaren utanför 
Visby hamn enligt upprättad plan beviljade Riksda
gen 1870 ett anslag af 130,000 Rdr, och till utgå
ende år 1872 har anvisats återstående beloppet å 
denna summa att från Riksgälds-Kontoret utbetalas 
med 60,000 Rdr. Arbetet har under året fortgått 
så, att anmälan kunnat göras om dess afsynande. 



C). Sjösänkningar och andra vattenaftappnings-
företag. 

Till sådana utdikningar och aftappningar inom 
Norrbottens, Vesterbottens, Vesteraorrlands, Jemtlands, 
Gefeborgs och Stora Kopparbergs län samt Elfdals, 
Fryksdals, Jösse och Nordmarks härader i Vermlands län, 
som företrädesvis afse att minska frostländighet i or
terna, har till utgående år 1872 af Riksdagen blifvit 
under särskilda vilkor beviljad en fond utaf 60,000 Rdr. 

Dessa medel äro af Eders Kongl. Maj:t förde
lade såsom understöd till följande arbeten: 

Anmärkning. Några tillämnade utdikningar i Norrbottens, Yester-
norrlands, Stora Kopparbergs och Vermlands län, som 
fått understöd utöfver de ofvan anförda företagen, 
hafva afsagt sig att bidragen begagna, hvadan dessa 
blifvit till Eiksdagens disposition reserverade. 

Till utdikningar af sänka trakter och sjöar för 
beredande af tillfällen till odlingsföretag i rikets 
mellersta och södra län har Riksdagen för 1872 afsatt 
en lånefond af 100,000 Rdr, hvilka medel i nåder 
fördelats till efterföljande aftappningar, nämligen: 

7 

*) 1 qvadratref =0,08818 hectare. 
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Anmärkning. Till några smärre utdikningar i Jönköpings, Calmar, 
och Kronobergs län hade Eders Kongl. Maj:t härför-
utom i nåder beviljat låneunderstöd, som likväl indra-
gits till Riksdagens disposition, emedan interessenterna 
afsagt sig att dem begagna. 

D). Jernvägsanläggningar. 

Till låneunderstöd för enskilda jernvägsbyggna-
der hade Riksdagen ställt en extra lånefond af 10 
millioner Riksdaler, att af Eders Kongl. Maj:t anvisas 
med 2 millioner årligen under 5 år, räknadt från 
och med 1872, samt dessutom särskildt beviljat 
1,100,000 Rdr att, utöfver blifvande låneunderstöd, 
utgå såsom anslag utan återbetalningsskyldighet till 
anläggning af jernbana mellan Carlskrona och Vexjö. 

Dessa summor, tillsamman utgörande 11,100,000 
Rdr, har Eders Kongl. Maj:t i nåder fördelat till föl
jande jernvägsbyggnaders utförande genom särskilda 
bolags försorg, nämligen: 
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Under loppet af år 1872 har Eders Kongl. Maj:t, 
på grund af ingångna underdåniga ansökningar, i nå
der behagat meddela koncessioner åt bolag eller in-
teressenter att anlägga jernvägar i följande sträck
ningar, utan att statsbidrag dertill beviljats, hvadan 
sökandena sjelfva skola på egen bekostnad utföra 
företagen, dock ined rättighet att för anläggningarne 
expropriera nödiga jordområden. 
Den 19 Januari, för anläggning af jernbana från Påls-

boda station, vid Vestra Stambanan, till Fin
spångs bruk. Längden uppgår till 5 mil 
1000 fot och spårvidden till 3 fot. 

Den 19 Januari, för jernbana mellan Carlshamn och 
Wieslanda station å Södra Stambanan. Läng

den uppgår till 7 mil 8000 fot och spår
vidden till 3 fot. 

Den 26 Januari, för jernbana mellan Ulricehamn och 
Vartofta station på Södra Stambanan, 3 mil 
17350 fot lång med 3 fots spårvidd. 

Den 16 Februari, för jernbana mellan Christianstads 
och Sölvesborgs städer, 2 mil 29200 fot i 
längd med 3,59 fots spårvidd. 

Den 19 April gillades plan för den förut koncessio-
nerade jernväg sanläggning en mellan Falun och 
Ludvika, 6 mil 13500 fot lång med 4,83 fots 
spårvidd, och utgörande första afdelningen af 
Bergslags-jernvägen Falun - Göteborg, hvaraf 
den Kär förut omnämnda, med statslån un
derstödda delen Ludvika—Kihl utgör andra 
afdelningen. 

Den 10 Maj och 13 September, för jernväg från Ve
stra Stambanan (med utgångspunkt emellan 
Huddinge och Tumba stationer) till Nynäs 
hamn, 3 mil 29200 fot lång, med bibana 
vid Nynäs af 8000 fots längd; spårvidden 
4,83 fot1). 

Den 24 Maj, för jernväg från Norra Stambanan nära 
Carlberg till Vesterås och Köping, med bibana 
upp efter Strömsholms kanal-led till Engelsberg. 

Koncessionen af den 10 Maj, för hvars fullgörande deponerats 100,000 Rdr 
i Stats-Kontoret, förföll såsom förverkad, i följd hvaraf 25,000 Kdr lära af 
deponerade summan indragits till Staten. Enligt af kronolänsmannen i or
ten den 21 September 1873 utfärdadt intyg har arbetet deremot, säsom nå
diga koncessionen af den 13 samma månad stadgar, blifvit officielt påbör-
jadt, men någon fortsättning deraf lärer likväl icke sedermera egt rum. 

Våg- och Vattenbyggnadt-Styrelteni berättelse. 

Spårvidden är 4,83 fot, men sammanlagda 
längden af de vid olika tider under året gil
lade jernvägsdelarne har ännu ej blifvit af 
bolaget uppgifven, icke heller har kopia af 
den delvis gillade planen inkommit. 

Den 5 Juli, för jernväg från Calmar till Emmaboda 
station på Carlskrona—Vexjöbanan. Längden 
blifver 5 mil 13680 fot och spårvidden 4,83 
fot. 

Den 13 September, för jernväg från Halmstad förbi 
Torup och Vernamo till Jönköping eller nå
gon punkt söder om sistnämnde stad. Plan 
har emellertid till en början gillats år 1872 
blott för bana med 4,83 fots spårvidd till 
Torup, 3 mil 19000 fots längd ifrån Halm
stad. 

Den 13 September, för jernväg från Helsingborg till 
Göteborg med 4,83 fots spårvidd. Undersök
ningar för anläggningen äro ännu icke full
bordade, och följaktligen har plan icke heller 
blifvit lemnad för att i nåder gillas. 

Den 27 September, för jernväg mellan Helsingborg 
och Hessleholms station på Södra Stambanan. 
Längden blifver 7 mil 2700 fot med 4,83 
fots spårvidd. 

Den 4 Oktober, för jernväg från Lidköping förbi Skara 
till Stenstorps station å Vestra Stambanan. 
Längden utgör 4 mil 24800 fot med 3 fots 
spårvidd. 

Den 4 Oktober, för jernväg från Nyköpings stads 
hamn till Mölnbo station pä Vestra Stamba
nan. Som de för koncessionens erhållande 
bestämda vilkor icke blifvit fullgjorda, lärer 
företaget kunna anses hafva förfallit. 

Den 11 Oktober, för jernväg från Oxelösunds hamn, 
berörande staden Nyköping och slutande vid 
Flens station på Vestra Stambanan. Läng
den blir omkring 6 mil och spårvidden 4,83 
fot. 

Anm. Plan för denna anläggning har under loppet, af 1873 blifvit 
i nåder gillad. 

Den 11 Oktober, för jernbana från Flens station förbi 
Eskilstuna stad till Valskogs station på Arboga-

2 
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Köpings-banan, med grenbana öfver Qvick-

sund till lämplig station på den beslutade 

Stockholm- Vesterås-Bergslagsbanan. 

Den 1 November, för jernväg mellan städerna Lund 
och Trelleborg, i längd utgörande 3 mil 32600 
fot med spårvidd af 4,83 fot. 

Under år 1872 hafva de medel, som Styrelsen direkt förvaltat, och hvarför redovisning med veri

fikationer leranats uti Styrelsens till Kammar-Rätten afgifna hufvudbok, bestått utaf: 

a). Behållningen å f. d. vattenkommunikationsfonden, eller de medel, som Rikets Ständer 1835 

ställde till Eders Kongl. Maj:ts nådiga förfogande för att successivt anordnas till smärre 

vattenbyggnaders understödjande. Denna behållning utgjorde vid 1872 års ingång 754 

Rdr 92 öre; och, som ingen anvisning härå under året egt rum, finnes beloppet uti Riks

banken innestående till 1873 Rdr 754: 9?. 

b). Anslag till ajlöning för Styrelsens embets- och tjenstemän i hufvudstaden och landsorten. 

Det af Riksdagen för 1872 anvisade anslaget, som qvartalsvis lyftats i Stats-Kontoret, har 

c). Till inspektions- och undersökningskostnader samt expenser för allmänna arbeten har år 1872 

funnits att tillgå: 

Häraf äro under 1872 följande belopp enligt nådiga beslut utbetalte: 

Diverse utgifter: 



g). Afgäld för ett vid den år 1825 påbörjade, men sedermera icke fortsatta, Grada kanal arâagdt sågverk. 

11 

Till undersökningar i Distrikten. 

Anmärkning. Denna behållning är till större delen i nåder disponerad till åtskilliga undersökningar, som icke under hösten hunnit 
påbörjas. 
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Enligt Eders Kongl. Maj:ts nådiga beslut den 31 Mars 1865 skall dylik afgäld hädanefter erläggas 

och till Styrelsens kassa ingå samt redovisas; och, på grund af Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i 

Stora Kopparbergs län utslag af den 20 December 1870, har af sågverksegarne blifvit inbetaldt: 

Under år 1872 hafva följande arbetens fortgång 
och äldre anläggningars underhåll dels af under
tecknad Chef och dels af vederbörande Distrikt-
Chefer eller Adjutanter blifvit medelst verkställda 
besigtningar kontrollerade; och hafva härvid, der 
sådant erfordrats, erinringar angående åtgärderna eller 
underhållet i detalj blifvit skrift- eller muntligen 
till vederbörande direktioners eller interessenters iakt
tagande framställde: 

Inom Norra Väg- och Vattenbyggnads-Distriktet. 

I Norrbottens län. 
Nuvarande beskaffenheten af de för kanalise-

ring af Lule elf påbörjade, men ej fullbordade an
läggningarne vid Hedens och Ede forsar. — Som ingen 
direktion numera finnes för detta afstannade företag, 
hafva anmärkningarna endast i årets inspektions
rapport kunnat upptagas. 

Arbetet för Hanholmsuddens genomgräfning vid 
inloppet till Luleå stads hamn. 

Rensningen för flottleds bildande genom Sikfor-
sarne i Pite elf. 

Hamnens och inseglingsrännans underhåll vid 
Piteå stad. 

Utdikningar af frostländig vattensjuk mark, kall
källor m. m., hvartill statsunderstöd blifvit från der-
till af Riksdagen anvisade medel i nåder beviljade, 
hafva besigtigats: 

vid Juoxengi by i Ofver-Torneå socken; 
» dels Pello, dels Jukkasjärvi byar i samma socken ; 
» Vittangi by i Jukkasjärvi socken; 
» Hedens by i Öfver-Kalix socken; 
» Hvalfträsk by i Råneå socken; 
» Elfsbyn i Piteå socken; 
» Majtum i Jockinocks socken, hvilket företag befanns 

fullbordadt och vid inspektionen afsynades; 
» Kaunisvaara i Pajala socken; 
» dels Lahnajärvi, dels Ohtanajärvi i Korpilombolo 

socken ; 
» dels Messheden och dels Vassera i Gellivara socken; 

som innestår i Riksbanken till Eders Kongl. Maj:ts nådiga disposition. 

Behållningen till 1873 i Riksbanken för Styrelsens räkning utgör följaktligen: 
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vid dels Skatamark, dels Skogsby, dels Svartbjörs by 
och dels vid Bredåkers by i Öfver-Luleå socken ; 
samt 

vid Rolfs by i Neder-Kalix socken. 

Förut med statsbidrag utdikade lägenheter hafva 
kontrollerats : 
vid Karungi by i Carl Gustafs socken; 

» Lomträsk i Öfver-Kalix socken; 
» Bodens by i Öfver-Luleå socken; 
» Sävast by i samma socken; 
» Hvita by i Råneå socken; 
» Antnäs by i Neder-Luleå socken; 
» Smeds by i samma socken; 
« Ersnäs by i samma socken; och 
» Lillpite by i Piteå socken. 

Vid en del utaf dessa äldre arbeten anmärktes 
till interessenternas iakttagande, att rensningar måste 
utföras för vederbörligt underhåll af de öppnade af-
loppsgrafvarne. 

I Vesterbottens län. 

Underhållet af broanläggningen öfver Ume elf 
vid Umeå stad. 

Pågående rensningarne vid Bölesören i Ume elf 
för skyddande af stranden vid Ytterhiske by. 

Väganläggningsarbetena dels från Bjurholm förbi 
o o 

Fredrika till Asele, dels ifrån Asele till Wilhelmina 
kyrkoby och dels mellan Lycksele och Wilhelmina 
kyrkobyar. 

Vägförbättringar vid Röda- och Djupbäcks-bac
karne å allmänna vägen inom Umeå och Degerfors 
socknar. 

Omläggningar förbi flera branta backar å all
männa vägen i närheten af Nordmaling. 

Utdikningar af frostländig mark hafva blifvit be-
sigtigade : 
dels vid Ströms by, dels vid Sörfors by, dels vid 

Böle, Vestertegs m. fl. byar, dels ock vid Yt
terhiske by i Umeå socken; 

vid Brännlands by i Bjurholms socken; 
dels vid Mårdsele by och dels vid Maltbränna by i 

Degerfors socken. 
Utdikningar af frostmyrar: 

vid Söderby i Burträsk socken; 

vid Pauträsk i Stensele socken; 
» Noret i Asele socken; samt 
» Mårdsjö, Ullsjöberg och Lafsjö i Dorothea soc

ken — 
hvilka af Distrikt-chefen bort inspekteras — kunde 
i anseende till naturhinder icke af honom besigtigas, 
i följd hvaraf han om fortgången af dessa företag 
måst sedermera inhämta upplysningar från kronobe-
tjeningen i orten. 

Deremot hafva de för frostafledning företagna ut-
dikningarne inom Vännäs, Nysätra, Bygdeå, Löfångers 
och Skellefteå socknar blifvit af Distrikt-chefen genom 
besigtningar kontrollerade; — och derjemte har un
derhållet af förut med statsunderstöd utförda och full
bordade utdikningar, nämligen: 
vid Hamptjärn i Degerfors socken; 

» Säfvar i Säfvars socken; 

» Angersjö i Nordmalings socken; 
» Estermark och Brände i Nysätra socken; 
» Kallhögen i Vännäs socken; samt 

» Jerfdalen i samma socken 
besigtigats, hvarvid, särdeles vidkommande den verk
ställda utdikningen vid Angersjö i Nordmaling, gjor
des anmärkning, att interessenterna uraktlåtit verk
ställa erforderliga rensningar i afloppskanalerna. 

I Vesternorrlands län. 

Jernvägsarbetet mellan Sundsvalls stad och Torps
hammars bruk. 

Underhållet utaf kanalen mellan Södra och Norra 
hafsvikarne vid Hernösand samt den öfver samma 
kanal anlagda rörliga bron. 

Underhållet af de för Indals-elfvens farbar-
görande utförda arbeten mellan Klingerfjärden och 
Utanede. 

Anläggning af ny väg igenom Ramsele socken 
från Jemtlands länegräns till Krånge by. 

Utdikningar af frostmyrar eller andra frostlän-
diga vattensjuka jordvidder: 
vid Ubergs by i Skorpeds socken; 

» Granlo och Söderhulie byar i Selångers socken; 
» Ede och Kjälsta byar i Stöde socken; 
» Boda by i Torps socken; 
» Vestanå och östra Eldsmark i Arnäs socken; 
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vid Godmarks by i Grundsunda socken; 

» Brattbäck, Norrby, Rotnäset och Storselet i Tå-
sjö socken; 

» Bjälsta och Sunnansjö i Nätra socken; 

» Utviks by i Nora socken; 
» Holmstrands och ödens byar i Helgums socken; 

samt 

» Sunnansjö by i Fjällsjö socken. 

För kontrollerandet af underhållet å äldre med 
statsunderstöd utförda aftappningsarbeten hafva be-
sigtningar förrättats: 
vid Ede och Svanmyren i Stöde socken; 

» Lindsjö i Tuna socken; 
» Aspeå i Skorpeds socken; 

« Högsjö i Indals socken ; 

» Högbacks-, Dal- och Långmyrarne i Nora socken; 
» Hallsjö-, Flake- och Anundgårdsinyrarne i Holms 

socken ; 

» Näsåkers by i Lidens socken; 
» Lungsjö by i Ramsele socken; 

» Kläppe by i Attmars socken; samt 

» Gagnets by i Helgums socken. 

De anmärkningar, som blifvit å ett par ställen 

gjorda angående nödvändigheten att verkställa rens

ningar i'afloppsgrafvarna, hafva skriftligen meddelats 

jordegarne till vederbörligt framtida iakttagande; men 

det bör rättvisligen erkännas, att dylika erinringar 

endast undantagsvis behöft göras. 

I Jemtlands län. 

Underhållet af den s. k. Jemtlands kommunika

tionsled, som bildats ifrån Refsunds sjö medelst 

dels land- dels vattenväg till riksgränsen. 

Väganläggningsarbetet från Ströms kyrkoby till 
Vesternorrlands länegräns, hvarifrån denna nya väg 
fortsattes, såsom ofvan är omnämndt, till Krånge by 
i Ramsele socken. 

Underhållet af den s. k. Carl Johans-vägen från 
byn Staa i Ahre socken genom fjälltrakten till riks-
gränsen. 

Följande under arbete varande frostafledande ut-
dikningar inom Jemtland hafva för fortgångens kon
trollerande inspekterats, nämligen: 

vid byarne Viken, Vestansjö, östansjö, Fåsjö, Floen 
och Aspan i Ytter Hogdahls socken; 

» Fåsjö by i Alanäsets socken; 
» Öfver-Hallens by i Hallens socken; 
» Gårdtjärn och Bräcke by i Bräcke socken; 
» Raftelfvens och Sandvikens byar samt vid Stör

åsen i Fölinge socken; 
» Bye by, Gisselås by, Gåxsjö by och Yxskafts

kälens by inom Hammerdals socken; samt 
» Kalmar och Svedje by i Sunne socken. 

Förut verkställda frostafledande utdikningsarbe-
tens underhåll har inspekterats: 

vid Hedningsflokälens by, Flykälens by, Hvitvattnets 
by, samt vid Nyland eller Kaku-åsen, alla inom 
Hammerdals socken; 

och befunnos dessa uti anmärkningsfritt skick. 

I Gefleborgs län. 

Besigtningar äro verkställda: 
för kontroll å Gefle—Dala jernvägs underhåll 

och de derstädes utförda flera högst väsendtliga för
bättringsarbeten ; 

å Söderhamn—Bollnäs kommunikationsled, be
stående af dels jernväg dels vattenväg; 

å Hudiksvalls jernväg, mellan Hudiksvalls hamn 
och lastplatsen vid Forsa vattendrag; 

å. kanalen och slussarne mellan Forsa och sjö
arne Dellen (anmärkes, att denna kommunikation är 
åvägabragt af enskild man på egen bekostnad, men 
underhållet kontrolleras dock af Staten); samt 

å vägomläggningsarbetet på sträckningen mellan 
Hudiksvalls stad och Ljusdal, förbi Snäres, Kullber
gets och Gryckesbo backar. 

För frostafledning understödda följande aftapp
ningsarbeten hafva till fortgångens kontrollerande 
blifvit under årets lopp inspekterade: 
Utdikning af Brödmyren och sänkning af sjön Mygg

åsen i Hanebo socken; 
Sänkning af Hemsjön och torrläggning af Hemmyren 

i Loos socken; 
Torrläggning af Fäbosjöns sankmarksområde i Ofvan-

sjö socken, hvilket företag, såsom fullbordadt, 

vid inspektionen afsynades; 
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Utdikningen af Håkbo- och Teft-tjärnarne i Jerfsö 
socken har äfven vid besigtningen kunnat af-

synas ; 
Sänkning af vattenytan i Hallsta å för torrläggning 

af öfversvämmad mark inom Tuna och Högs 

socknar; samt 

Utdikningar vid byarne Sjöbo, Kafven, Åkern, m. fl. 

i Ljusdals socken. 

I Upsala län 

äro nedantecknade anläggningar under året inspek
terade : 

Underhållet af farleden till Upsala genom Almare-
stäket och Erikssund, samt Upsala-åns sträck
ning ifrån Mälaren upp till stadens hamn; 

Underhållet af den uppmuddrade farleden på Ör-
sunds å, med tillhörande lilla hamnbassin; 

Uppmuddrade farledens på Enköpings å, med till
hörande hamnbassin, underhåll; 

Underhållet af nya bron öfver Sagan jemte tillhö
rande nya vägdelar till och ifrån denna bro; samt 

Utdikning af vattensjuka jordvidder inom Dorkarby, 
Rccknö, Ersta och Söderby byars områden i 
Tolfta socken. 

I Stockholms län. 

Följande äldre och nyare anläggningars beskaffen
het hafva i detta län blifvit genom besigtningar kon
trollerade : 
Kanalen genom Dragets sund, mellan två vikar i 

Stockholms södra skärgård norr om Landsort; 
Underhållet af Södertelge kanal med sluss och broar ; 

d:o af kanalen och rörliga bron vid Carlberg; 

d:o af kanalen och bron vid Ålkistan; 

d:o af broarne på landsvägen till Drottning

holm, öfver Tranebergs, Nockeby och 
Drottningholms sund; 

d:o af den uppmuddrade farleden i Stock
holms skärgård emellan Vermdön och 
Ingarön ; 

1 o 

d:o af Åkers kanal med tillhörande sluss, 
floddam, bro och öfriga anläggningar för 
kommunikation till sjön Garnsviken från 
Stockholms skärgård; 

Underhållet af Väddö kanal för trafiken mellan hafs-
vikar i Stockholms norra skärgård; 

Vågoinläggningar inom Grödinge och Sorunda sock
nar i Södertörn, på sträckningen till Tumba 
jernvägsstation ; 

Vägförbättringen medelst inacadainisering mellan Stock
holms norra tull och .Terfva; samt 

Sänkningen af sjön Magelungen för torrläggning af 
Brännkyrka sjö och kringliggande sank mark 
inom Brännkyrka socken. 

Sänkningen af sjön Ångarn i Wallentuna socken, 
som äfven varit med statslån understödd, har, p;i 
grund af anmärkningar mot arbetets verkställande, 
förfallit och interessenterna lära redan till Riksgälds-
Kontoret återbetalt lånet. 

Inom Mellersta Väg- och Vattenbyggnads-Distriktet 

har beskaffenheten af följande äldre anläggningar 
eller fortgången af nya arbetsföretag blifvit genom 
inspektioner kontrollerad : 
Underhållet af Wessman-Barkens lokomotiv-jernväg, 

mellan Smedjebacken vid sjön Norra Barken och 

Ludvika vid sjön Wessman. 
Underhållet af Norbergs lokomotiv-jernväg, mellan 

Norbergs gruffält och Engelsbergs lastplats vid 
o 

sjön Amänningen. 
Underhållet af Örebro—Arboga—Köpings jernväg med 

bibana från Dylta till Nora. 
Nora—Carlskoga jernvägsbyggnad för lokomotiv, mel

lan Degerfors station å Nordvestra Stambanan 
och Nora stad, med bibana till Stribergs gruffält. 

Jernvägsarbetet från Frövi station å Örebro—Arboga-
banan, förbi Linde stad till Wessman—Barkens 
jernväg vid Ludvika. 

Strömsholms kanal och slussverk, från sjön Mälaren 
uppefter Kolbäcks vattendrag till sjöarne Södra 
och Norra Barken samt Smedjebackens lastplats. 

Hjelmare kanal och slussverk, ifrån Arboga å till 
sjön Hjelmaren. 

Farleden på Timselfven och genom Knappfors sluss. 
Filipstads kanal med slussar vid Bjurbäcken och Asp-

hyttan. 
Jernvägarne för hästkraft inom Filipstads bergslag: 

a) mellan sjöarne Långban och Yugen; 
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b) mellan sjöarne Saxen och Yngen; 
c) mellan sjöarne Yngen och Daglösen; samt 

d) mellan sjöarne Yngen, Östersjön och öjevettern. 

Anmärkning. Sedan Eders Kongl. Maj:t i nåder täckts gilla plan 
för lokomotivbanas anläggande från Christinehamn till 
Pilipstad genom Östra Vermlands jemvägsaktiebolags 
försorg, hvilket bolag inköpt nyssnämnde 4 häst-jern-
vägar äfvensom Christinehamns lokomotivbana och Fi
lipstads kanal, kommer förmodligen de små jernvä-
garne att såsom onödiga försvinna. 

Hamnen vid staden Askersund. 

Broarne öfver de i närheten af nämnde stad belägna 

Stora och Lilla Hammarsunden. 
Jernvägsarbetet emellan Pålsboda station på Vestra 

Stambanan och Finspångs bruk. 
Wikern—Möckelns jernvägsbyggnad mellan Stribergs 

grufvor och Degerfors station å Nordvestra Stam
banan. 

Arbetet å Bergslagernas jernbanas l:a afdelning mel
lan Falun och Ludvika, samt å andra afdelningen 
mellan Ludvika och Kihls station å Nordvestra 
Stambanan. 

Jernvägsarbetet mellan Krylbo station på Norra Stam
banan och Norbergs gruffält. 

Underhållet af flottbroarne öfver Dalelfven vid Tlior-
sång. 

D:o af flottningsanstalten vid Gråda-fallet i 

Dalelfvea. 
D:o af kanalen med slussanläggningen mellan 

sjöarne Hörken. 
D:o af Grängesbergs jernbana från grufvorna 

ned till sjön Norra Hörken. 
D:o af Köping—Uttersbergs lokomotivjern-

bana. 
D:o af Köping—Örebro- eller den s. k. Kö

ping—Hult- lokomotivjernbanan med bi
bana från Frövi station till Nora stad. 

D:o af hamnen vid Vesterås stad. 

D:o af Eskilstuna kanal och slussar mellan 

sjön Mälaren och Eskilstuna stad. 
D:o af farleden genom Pålsundet äfvensom 

genom Skanssundet på sträckningen till 
Nyköpings hamnplats. 

D:o af hamnen vid Trosa stad. 
Väganläggningen inom Stora Kopparbergs län igenom 

Transtrands socken till riksgränsen, hvilket före

tag blifvit delvis med statsbidrag understödt, be
fanns vid inspektionen fullbordad, så att afsy-
ning å linien kunde förrättas. 

Väganläggningen mellan Uttersbergs jernvägsstation i 
Vestmanland och Hägernäs bruk i Nerike, som 
äfven delvis erhållit statsbidrag, befanns äfven-
ledes vid årsinspektionen fulländad och blef alltså 
afsynad. 

Väganläggningsarbetet mellan Stäfre och Ringvalla, 
inom Fernebo, Fläckebo och Kila socknar af 
Vestmanlands län, kunde deremot icke vid in
spektionen godkännas, enär åtskilliga felaktig
heter å arbetet anmärktes. 

Omläggningarne å landsvägen mellan Askersunds stad 
och Wretstorps station å Vestra Stambanan hade 
blifvit omsorgsfullt verkställde; men en sträcka, 
som borde macadamiseras, var icke vid inspek
tionen fulländad, hvadan afsyning ej kunde för
rättas. 

/ Nyköpings län 

inspekterades under 1872 efterföljande, med statsbi
drag understödda vägomläggningsarbeten, nämligen: 
Omläggningen förbi åtskilliga backar inom Husby-

Oppunda socken på sträckningen mellan Nykö
ping och Sparreholms jernvägsstation; 

Förbättringen af landsvägen vid Magniberg i närheten 

af Nyköpings stad; 
Omläggningarne å landsvägen mellan Svärta bruk och 

Bogsta kyrka; samt 
Omläggningarne mellan Aspa och Gnesta gästgifvare-

gårdar. 

Utaf dessa vägarbeten befanns det sist anförda 
vid besigtningen fullbordadt och kunde alltså af-
synas. 

I Stora Kopparbergs län 

kontrollerades fortgången af med statsunderstöd före
tagna vattenaftappningar för frostens afledande: 
Vid Äggens by i Malungs socken, hvilket företag var 

fullbordadt, så att afsyningsbetyg kunde med
delas; samt 

vid Blyberg i Elfdals socken, hvarest ännu återstod 
ungefär en«fjerdedel af arbetet innan detsamma 
kunde anses färdigt. 
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Underhållet af förut fullbordade och afsynade 

frostafledande utdikningar granskades inom Mora soc

ken på 23 särskilda ställen, samt inom Gagnefs socken 

vid ett utdikningsföretag ; och befunnos dessa i all

mänhet uti godt skick, med undantag af vid Spjut-

och Qvarnmyrarne, der rensningar i en del aflopps-

grafvar måste föreskrifvas till verkställande. 

Inom Östra Väg- och Vattenbyggnads-Distriktet. 

Inspektioner hafva verkställts dels af underteck

nad Chef, dels af Distrikt-Chefen och Distrikt-Adju

tanten för följande anläggningars och arbetens kon

trollerande inom detta distrikt, nämligen: 
o 

A Göta kanal och slussverk med dertill hörande an
läggningar ifrån Mem vid Östersjön till Sjötorp 
vid sjön Venern. 

o 

A Kinda kanal- och slussbyggnadsarbete, som vid in
spektionen var enligt plan fullbordadt och afsy-
nades. 

A regleringsarbetet för bestämmandet af sjön Roxens 
framtida vattenhöjd vid Göta kanal. 

A Norrköpings farled ifrån staden ut till Östersjö-
fjärden Pampus. 

Underhållet af Norrköpings fartygs-reparationsdocka. 
Regleringsarbetet i Motala Ström vid Drag och Gryt 

nära och ofvanom Norrköping. 
Underhållet af Oscarshamns skeppsreparationsdocka. 

D:o af Gammelby hamn och lastbrygga. 
D:o af upprensade farleden till Mönsterås. 
D:o af hamnen, kajerna samt upphalnings-

bädden vid Calmar. 
D:o af hamnen vid Mörbylånga på Öland. 

Beskaffenheten af vågen till och lastbryggan vid Bei-
jershamn på Öland. 

Anmärkning. Eders Kongl. Maj:t har sedermera under loppet af år 
1873 i nåder meddelat beslut i denna underliålls-
fråga. 

Underhållet af hamnen vid Färjestaden på Öland. 
D:o af d:o vid Röhälla på Öland. 
D:o af d:o vid Borgholm på Öland. 

Hamnbyggnadsarbetet vid Sandviken i Persnäs socken 
på Öland. 

Underhållet af Kinda kanal-led jemte Linköpings hamn 
samt farleden derifrån till sjön Roxen. 

Våg- och Vattenbyggnads-Styrelsens berättelse. 

Underhållet af hamnen vid Vadstena stad; 

d:o af hamnen vid Hastholmen vid sjön Vet-

tern; 

d:o af hamnen vid Grenna stad; 

d:o af d:o vid Visingsö i sjön Vettern; 

d:o af d:o vid Jönköpings stad; 

d:o af d:o vid staden Hjo; 

d:o af d:o vid Mariestad; 

d:o af d:o vid staden Linköping. 

Jernvägsanläggningsarbetet mellan Nässjö station å 
Södra Stambanan förbi Eksjö till Oscarshamn; 

d:o mellan Hjo stad och Stenstorps station å Vestra 
Stambanan ; 

d:o från Halsbergs station å Vestra Stambanan i Öre
bro län förbi Motala till Mjölby i Östergötland, 
der östra Stambanan möter; 

d:o från Calmar stad till Emmaboda station å Carls
krona—Vexjö jernbana. 

Vägomläggningsarbetet från Hälla gästgifvaregård förbi 
Häggebo till Salfvedal i Östergötland; 

d:o från Vimmerby stad genom Frödinge och Lock-
nevi socknar; 

d:o å den s. k. Stranda-vägen inom Tunaläns härad, 
mellan Syserum, Ishult och Misterhult i Calmar 
län; 

d:o mellan Jönköping och Dröpshults gästgifvaregård, 
mellan Hullaryds och Högstorps gästgifvaregår
dar, och från Säfsjö jernvägsstation till Korsberga 
socken inom Jönköpings län. 

Upprensningen af Applerums och Söderåkra åar i 
Thorsås socken af Södra Möre härad, för öfver-
svämmade jordvidders torrläggning. 

Utdikning af sank mark inom Arby och Halltorps 
socknar, äfven i Södra Möre härad, för bere
dande af odlingslägenheter. 

Vattendränkt marks afdikning vid Tombo, Tokebo 
och Sporsjö byars områden i A by socken af 
Calmar län. 

Upprensning af Alsterån och utdikning vid flera byar 
o 

i Alems socken af Calmar län. 

Sänkning af Tjuståsa, Sandhults och Skorpetorps sjöar 

i Stranda och Handbörds härader af Calmar län. 

Sänkning af Grytsjön i Mörlunda socken af Calmar län. 

3 
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Utdikning af Långebro mosse på Öland. 

Utdikning af Nöbbeleds, Oxebergs och Mjölkö mos

sar i Refteleds socken, sänkning af Löfås sjö 

i Ramqvilla socken, och utdikning af Stocka-

ryds göl i Stockaryds socken, alla inom Jönkö

pings län. 

Torrläggning af vattensjuka mader i Skjelfverums 

och Sihls socknar, äfvensom sänkning af Lill

ans vatten till förebyggande af öfversvämningar 

i Trökörna socken inom Skaraborgs län. 

Slutligen må i underdånighet omnämnas, att 

Chefen inom distriktet, till följd af särskild nådig 

befallning, äfven inspekterat grundläggningsarbetet 

för en fyrbyggnad i Calmar sund på grundet Dam

man. 

Inom Vestra Väg- och Vattenbyggnads-Distriktet. 

Af undertecknad Chef samt genom Distrikt-che

fen och Distrikt-adjutanten hafva inspektioner för

rättats å efterföljande äldre anläggningars underhåll 

och nya arbetens fortgång: 

Underhållet å Dalslands kanal och slussar från sjön 

Venern igenom sjöar och vattendrag upp till 

sjön Stora Lee, samt bikanalen till och genom 

sjöarne Silen; 
o 

d:o af hamnen vid Åmåls stad; 

d:o af Seffle kanal med sluss samt farleden ifrån Ve

nern upp till Arvika; samt 

d:o af hästjernbanan öfver Ränkesed, emellan sjön 

Ränken och Sulviks lastplats. 
Anmärkning. Sistnämnda lilla bana får, enligt Eders Kongl. Maj:is 

nådiga tillstånd, numera, om bolaget sä beslutar, upp
höra att trafikeras, sedan Statsbanan till Norge blifvit 
färdigbyggd. 

Underhållet af Carlstads hamn med pråmkanal och 

sluss till Clara elf; 

d:o af kanal med sluss förbi Forshaga-fallet i Clara elf; 

d:o af jernbanan förbi Dejefors vattenfall vid Clara elf; 

d:o af hamnen vid Christinehamns stad jemte utseg-

lingskanalen till Värnums-viken af sjön Venern; 

d:o af lokomotivjernbanan från Christinehamn till 

Sjöändans lastplats. 
Anmärkning. Såsom här förut är uppgifvet, aulägges med nådigt 

tillstånd ny jernväg med större spårvidd i denna 
rigtning genom Östra Vermlands jernvägsakliebolags 
försorg. 

Underhållet af svängbron öfver Norselfven emellan 

Lillnors och Malöga gästgifvaregårdar; 

d:o af Trollhätte kanal och slussar med tillhörande 

anläggningar emellan sjön Venern, genom Göta 

elf, till 300 alnar nedom Ströms nedersta sluss; 

d:o af Göta elfs farled från Ström till Göteborg, 

jemte hamnen derstädes med hvad dertill hörer; 

d:o af jernvägen från Uddevalla förbi Venersborg till 

Herrljunga station å Vestra Stambanan; 

d:o af Herrljunga—Borås-jernbanan; 

d:o af hamnen vid Uddevalla stad; 

d:o af hamnen och lastbryggan vid Tjufkil i Bohus 

läns skärgård; 

d:o af Albrektsunds kanal, emellan 2:ne vikar i 

nämnde skärgård; 

d:o af landningsbryggan jemte vägen vid Kolhättans 

lilla hamn i samma skärgård; 

d:o af hamnen vid Strömstad. 

Kanal- och slussbyggnadsarbetet för sjön Animmens 

förenande med sjön Venern vid Snäcke på Dals

land. 

Jernvägsanläggningsarbetet mellan Ulricehamns stad 

och Vartofta station å Statsbanan i Elfsborgs 

län. 

Uppmuddring af igengrundade farleden innanför Hjert-

ön i Bohus skärgård. 

Härförutom har fortgången af nedantecknade väg

arbeten och vattenaftappningar blifvit genom besigt-

ningar kontrollerad, nämligen: 

I Wermlands län. 

Förbättringar å och iståndsättande af vägen emellan 

Slättne gästgifvaregård i Dalby socken och Höl

jes i Norra Finnskoga socken; detta företag be

fanns vid besigtningen fullbordadt och blef alltså 

afsynadt. 

Utdikning af Vestersjön och 25 små frostmyrar i 

Norra Finnskoga socken ; 

d:o af 5rJ frostmyrar i Södra Finnskoga kapellsocken ; 

d:o vid önneby och Oleby i Fryksände socken. 

Sänkningen af Getkärn i Sunne socken. 

Utdikning af 33 frostmyrar i Gräsmarks socken; hvil-

ket arbete vid inspektionen befanns fullbordadt 

enligt plan, så att afsyning kunde förrättas. 
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Rätning af Grytteruds och Toby åar jemte utdikning 
af 17 frostrayrar i Magneskogs socken. 

Utdikning af 13 frostmyrar vid Takene, Slobyn in. fl. 
byar inom Magneskogs socken. 

Sänkning af Korsby och Bjerns åar till förebyg
gande af öfversvämningar inom Nordmarks hä
rad. Vid inspektionen utröntes, att detta ar
bete blifvit till alla delar väl fullbordadt en
ligt gillade planen, i följd hvaraf detsamma af-
synades. 

I Bohus län. 

Vägförbättringsavbetet inom Sörbygdens härad ; samt 

Omläggningar å allmänna vägen förbi Torps, Jern-

klefs m. fl. branta backar inom Lahne härad. 

I Elfsborgs län. 

Omläggning af landsvägen mellan Hattefjälls och An-
torps gästgifvaregårdar till hemmanet Kila. Vid 
inspektionen befanns detta företag vara med rät
telse efter gillade planen fullbordadt, och med
delades på grund häraf afsyningsbetyg. 

Vägomläggning i trakten af Borås mellan Fåstereds-
sund och Frölanda bro. 

Omläggningen af landsvägen förbi Skillerås backar i 
Mosseby socken utröntes vid inspektionen vara 
fullbordad och blef derför afsynad. 

Vägomläggningen förbi Högalid i Svenljunga socken 
hade äfven till inspektionen blifvit med rättelse 
efter gillade planen fullbordad samt kunde lika
ledes afsynas. 

Utdikningen af Starlanda vidsträckta mader i flera 
socknar på Dalsland; 

d:o af Ekenäs mosse i Frändefors socken; 

Sänkning af Örsjön, Gärdsjön m. fl. sjöar inom As 
och Redevägs härader; samt 

Sänkningen af sjöarne Kalfven och Fegen. 
Anmärkning. Detta sist anförda företag, livartill Eiksdagen anvisat 

sörskildt låneunderstöd, har varit föremål för Riks
dagens pröfning på grund af motioner om ökning i 
statsbidragsbeloppet, — hvilken likväl ej hittills blifvit 
beviljad. 

Inom Södra Väg- och Vattenbyggnads-Distriktet. 

De allmänna anläggningar eller under utförande 
varande arbeten, som dels genom undertecknad Chef, 

dels ock af Distrikt-chefen, äfvensom i viss mån af 
Distrikt-adjutanten under år 1872 inspekterats inom 
detta distrikt, äro följande: 
Underhållet af hamnen vid Kongsbacka stad; 

d:o af d:o vid staden Varberg; 

d:o af d:o vid staden Falkenberg; 

d:o af d:o vid Busören å Halländska 
kusten ; 

Underhållet af hamnen vid Halmstad; 

d:o af d:o vid Engelholm jemte farleden 
på Rönne å; 

Underhållet af hamnen vid fiskeläget Viken; 

d:o af d:o vid staden Helsingborg; 

d:o af d:o vid Råa fiskeläge; 

d:o af d:o vid staden Landskrona; 

d:o af d:o jemte fartygsreparationsdockan 
vid staden Malmö. 

Underhållet af hamnen jemte lastbryggan och vågbry-

tarne, tillika med upphalningsbädden vid staden 

Ystad. 
Anmärkning. Anläggningarue vid Ystad, hvilka under året under

hållits väl, ledo ganska stora skador vid deu ovan
ligt starka stormen den 13 Nov. 1872. 

Underhållet af hamnen med deri anlagda lastbrygga 

vid Cimbrishamns stad Enahanda anmärkning, 
som nyss är anförd angående Ystads hamn, gäl
ler vidkommande hamnen vid Cimbrishamn; och 
bör tilläggas, att senast församlade Riksdag 
meddelat statsbidrag åt båda stadskommunerna 
för att iståndsätta de å byggnaderna timade ska
dor, hvilket också redan till en del skett un
der 1873 års sommar. 

D:o af hamnen vid Ahus köping jemte farleden der-
ifrån upp till Christianstad; 

d:o af hamnen vid Sölvesborgs stad; 

d:o af hamnen vid Carlshamns stad; 
d:o af hamnen jemte farleden på Rottne â till Ron

neby köping; 

d:o af Carlskrona handelshamn; 

d:o af farleden på Nättra by å i närheten af Carls

krona; 
d:o af jernvägarne mellan Landskrona och Eslöfs sta

tion på Södra Stambanan, samt från Helsingborg 
till Billeberga station på Landskrona-banan; 

d:o af jernbanan mellan Ystad och Eslöfs station; 
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Underhållet af jernbanan mellan Christianstad och 

Hessleholms station på Södra Stambanan; 

d:o af jernvägen mellan Alfvestads station på Södra 

Stambanan och Vexjö stad; 

d:o af landsvägsbron öfver Rebbelberga å i Christi

anstads län; 

d:o af landsvägsbron vid Engelholin öfver Rönne å i 

samma län; 

d:o af landsvägsbron öfver Ringsjösundet i Malmö

hus län; 

d:o af landsvägsbron öfver Rörviks sund i Krono

bergs län; 

d:o af kanalen från Räppe station (å Vexjö-Alfvestads 

jernbana) till Helga- och Tofta-sjöarne; 

d:o af chausseén från Wieslanda jernvägsstation på Sö

dra Stambanan genom Ljungby köping till sjön 

Bolmen, der hamn blifvit anlagd, hvilken vid in

spektionen befanns fullbordad och afsynades. 

Jernvägsbyggnadsarbetet mellan Carlshamn och Wies

landa station på Södra Stambanan; 

d:o mellan Carlskrona och Vexjö städer; 

d:o mellan Halmstad och Torup, på sträckningen till 

Vernamo och Nässjö station å Södra Stambanan. 

Hamnarbetet vid Visby stad, bestående uti förläng

ning och utsträckning intill stranden af den stora 

vågbrytaren. 

Inom Södra distriktet liafva härutom förrättats 

kontrollbesigtningar â nedantecknade vägomläggningar 

och aftappningsarbeten, till hvilkas utförande stats

understöd blifvit beviljade: 

I Kronobergs län. 

Omläggningar å landsvägen mellan Elmhults jernvägs

station å Södra Stambanan och Traheryds gäst-

gifvaregård ; 

Omläggningar å landsvägen mellan Vexjö, Äreda och 

Tjureda gästgifvaregårdar, h vilket arbete vid in

spektionen kunde såsom varande fullbordadt af-

synas ; 

d:o och förbättringar å vägen från Wieslanda jern
vägsstation å Södra Stambanan till Huseby bruk; 
samt 

Sänkningen af örsjön i Wirestads och Stenbrohults 
socknar. 

I Christianstads län. 

Omläggningar å landsvägen mellan Hessleholms jern

vägsstation på Södra Stambanan och Kädarps gäst-

gifvaregård ; 

d:o emellan nyssnämnde jernvägsstation och Små

landsgränsen, nämligen från Mala by förbi Bjer-

nums gästgifvaregård ; samt 

Sänkningen af den stora Ifö-sjön. 

I Blekinge län. 

Omläggning af landsvägen förbi Korsliden, belägen 

mellan Ronneby och Carlshamn, hvilket företag 

vid inspektionen ansågs kunna afsynas; 

d:o förbi branta backar vid Nässjön på samma väg-

sträckning; samt 

Torrläggningen af den s. k. sjön Wesan (som egent

ligen är en vik af saltsjön), hvilket företag icke 

på senare åren blifvit af interessenterna fortsatt, 

i följd hvaraf arbetet numera framstår i ett gan

ska vanvårdadt skick. 

Som, enligt gällande föreskrifter, till Eders Kongl. 

Maj:t direkt afgifvas berättelser rörande de årliga 

granskningar, som af särskilde revisorer förrättas i 

de genom bolags försorg utförda förnämligare kanal

anläggningar eller jernvägsbyggnader, så, och fastän 

dessa revisionsberättelser, sedan Eders Kongl. Maj:t 

deraf behagat i nåder taga kännedom, öfverlemnas 

till Styrelsen för att i dess arkiv förvaras, har Sty

relsen icke ansett sig böra eller behöfva af dem 

göra några sammandrag till införande i denna un

derdåniga berättelse, så mycket mindre som Sty

relsen, hvad dylika allmänna arbeten beträffar, icke 
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har åliggande att kontrollera den finansiela för
valtningen, utan endast eger tillse och granska att 
och huru erforderliga underhållsåtgärder verkställas. 
— Styrelsen slutar således med underdånig anmä
lan, att ingenting varit med hänsyn till erforder

ligt underhåll eller fortgång att år 1872 erinra vid 
de här förut omförmälda mångfaldiga, förut fullbor
dade eller under utförande varande, större eller 
mindre anläggningar, der sådant icke blifvit vid upp
giften om den verkställda inspektionen anmärkt. 

Stockholm den 31 Oktober 1873. 

OTTO MODIG. 

J. L. v. Sydow. Gustaf Nerman. 
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