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a .

Kjølbergelvens Farbargjørelse.



II a.
KjelbergelvensFarbargjørelse.

Efterat Aagaardselven, der ligeoverfor Furnholmen ud-
gaar som en vestlig Arm af Glommen, har passeret Sanne
og Soli Brug, deler den sig i tvende Arme, en der gaar mod-
Sydost gjennem Visterflo og nedenfor Sannesund igjen for-
ener sig med Glommen, og en som gaar modVest til Skin-
nerflo og derfra sydover ud i Havet medArm forbi Fredrik-
stads Forstad til Hovedelven.

Denne gjennem Skinnerflo gaaende Arm af Glommen
kaldes dels Kjelbergelven dels Heiemelven. Den har kun
lidet Fald, saa Havets Vandstand ofte gaar helt op i Skin-
nerflo og Visterflo. Som under Afsnittet om Vandtilgangen
til Sanne og Soli Brug oplyst, kommer der ved lav Vand-
stand i Glommenovenfor Sarp intet Vand gjennemAagaards-
elver og i en -Flom som 1860 optager den kun omtrent
en 1/15Del af Vandmassen i •Elven ovenfor. Af denne Del
igjen gaar kun ubetydeligt gjennemKjølbergelven, idet Ho-
vedmassen afleber gjennem Visterflo. Vandstandsforholdene
i Sjølbergelven varierer gjennemsnitlig mellem 1Y/2Fod
under og 3 Fod over dagligt Vand, og da Heivandet i Ha-
vet aldrig staar saa længe paa, at Skinnerflo bliver 'fyldt
deraf, saa indtræder heller ikke Heivandet samtidig der og
i Skinnerflo. Dette sidste har sit Heivand af •ferskt Vand,
altsaa til andre Tider end Havet.

Kjelbergelven er paa flere Steder temmelig grund, saa 1864.
den ikke altid kan befares med Baad ; men da det laa i
Fleres Interesse at faa den farbargjort til enhver Tid, frem-
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kom.der med Skrivelse fra Amtet af 18de Mai et Andra-
gende fra de Interesseredetil DepartementetomAssistance
af det.Offentlige til at faa undersegt,hvorvidtdette uden
uforholdsmæssigeUdgifter lod sig gjøre.

Under 1ste Juli beordredeDepartementeti den Anled-
ning Kanaldirektørentil ved Leilighed at befare Elven og,
forsaavidt den tilsigtedeFarbargjørelsemaatte antages at
kunne opnaaes uden uforholdsmæssigeArbeids- og Expro-
priationsudgifter,at afgive Forslag med Omkostningsover-
slag til de Arbeider,der maatte ansees fornødne.

	

1865. Kanaldirektørenlod AssistentTaubøl optageKarter og
Profileraf Elven i Vi000og 1/2000.

	

1867. Den 4de Martsafgav Direktørensin Betænkning. Efter
en Beskrivelse af Forholdeneved Elven fraraadedehan en-
hver Sænkningaf Flomvandstandenfor dervedat vindeLand
og udtalte, at enhver Farbargjørelseburde ske ved For-
dybningaf Elveleiet, saaledes at Bunden blev i Vater fra
Søen og op til Skinnerflo. Hvorvidt imidlertid en saadan
Fordybningaf Elven vilde holde sig, var et Spergsmaal,
som ikke godt kunde besvares. Den i modsatRetning
vexlende Strøm og Elvens større Profil i Forholdtil Vand-
massenlod befrygte, at enhver muddretRende vilde tiløre
sig, dersom ikke Parallelvrker samtidig anlagdes, især-
deleshedpaa Strækningernefra Skinnerflo til forbi Høiem
og fra Strand ned til forbiSkaarer. Dog fandt han,at man
burdese Tiden an, før man begyndtepaa disse Værker,
da de faldt kostbareog vare udsatte for Ødelæggelseved
Isen, saamegetmeresom de muligenskunde undværes. Den
mindsteRende hvoromder burde blive Tale, maatte have
8 Fods Bundbredde,3 a 3V2Fods Vanddybdeog Sideskraa-
ninger af 1 : 2 i Jord. En saadanRende kalkuleredehan
med et rundt Tal til Kr. 20,000 og bemærkede,at der
neppevilde blive Tale om nogen Erstatning uden muligens
for Fiskerierne. Vandstandsforholdenei Skinnerflovilde
ikke blive mærkbartforandredeved en saa ringeForøgelse
af Profilet.
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Flødning gjennem Sarpfossen

og nedenfor samme.
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II b.
Fkdning gjennemSarpfossenog nedenforsamme.

I.

Sagens administrative Behandling.

Tømmerflodningengjennem Sarpfossen og den nedenfor
liggende Del af Glommen ned forbi Sannesund har flere
Vanskeligheder at kjæmpe mod. I Sarpfossen odelæggesog
forringes meget Tømmer. Stromforholdene nedenfor ere
uheldige, og deres Forandringer, eftersomVandmasserne va-
riere , gjør det vanskeligt at anbringe almindelige Flød-
ningsapparater til Brug f(yralle Tilfælde og endelig kolli-
derer Flødningen dernede med Skibsfarten. Hvorvel man
tidligere, da Temmerkvantummetvar mindre,kanske ikke led
i den Grad under disse ugunstige Forholde som nu, efterat
Fredrikstads Trælastvirksomhed har udvidet sig saa bety-
deligt, og efterat Dampsagene have trukket Tommerskuren
fra de store Vandsage ved Borregaard og Hafslund, saa
har dog Trangen til at faa disse Vanskeligheder afhjulpne
længe været følt.

Med Hensyn til den administrative Behandling maa
de her reiste Spørgsmaal oprindelig henføres til 2deKlasser,
nemlig de, der vedkomme selve Fossen, og de, der ved-
komme Elven nedenfor. Senere har man ved forskjellige
Projekter søgt samtidig at omgaa alle Vanskeligheder, som
paa begge Steder have vist sig.

I den følgende Fremstilling er derfor Sagens Behand-
ling delt saaledes
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FlodningennedenforSarpfos.
Sarpfossen.
Kanal eller Jernbane.
Tommerrender.

L Flodningen nedenfor Sarpfos.

Tidligere Det Tommer, der havde passeret Sarpfossen for at
nmgs-

foInødrholde.flodes ned til Fredrikstad,gik tidligere lost nedoverElven,
indtil det opsamledesi en Lændse vedBilet Bagten mellem
Sannesund og Fredrikstad. Denne Flodning var natur-



ligvis til stor Gene for Skibsfartensaavelsomfor Baad- og
Færgetrafikkeni SannesundsHavn. Klager i den Anled-



ning vare almindelige,og da Flere i Fredrikstadi Skri-



mononomvelse af 27de Deeember 1849 androgeStedets Havnekom-
ved Regle-

ment at mission om at •træffeForanstaltningtil at•forebyggePaa
sf

-
ningor-1)rdne Flød- seiling Elvelobet, tog KommissionenSagen i sin Haand
holdene.

og sammentraadteden 19deSeptember1850 medSarpsborgs
Havnekommissontil et Fællesmode, hvori fattedesBeslut-
ning om at soge tilveiebragtForslag til ReglementforTom-
merflodningeni Glommen,og hvori Mænd udnævntes til
Udarbeidelseaf et Udkast. .

1851. Inden dette kundevære færdigt og behandlet, indgave
LEendse tvende Flodningsmændunder 13de Mai et Andragendetil

ftr8
raøgtgesv sarpsborgs Havnekommissionom Tilladelse til at nedsætte

Gretmes-
landet. 2 a 3 Pæle tæt nedenforGretnæslandetfor deri at opfange

Toinret; men Sommissionen nægtede Tilladelsen, væsent-
ligen støttendesig til den daværendeHavnefogedsErklæ-
ring, der gik ud paa, at Pælene i og for sig vistnok ikke
kunde være til nogen Skade, men at Hensigten med dem,
nemlig Anlægget af en Lændse paa det betegnedeSted,
vilde forvoldede storste Ulemper.

Det lader dog af Sagens senere Dokumentertil, at
trods Forbudeten Lændse er bleven anbragther.

Formanden i SarpsborgsHavnekommissionsogte ved
nærmere Konferanee med Trælasthandlernei Fredrikstad
at paaskyndedem til at træffeForanstaltningertil forEfter-
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tiden at sikre SannesundsHavn mod de Farer for Skibs- 1851.
farten, hvorunder den utilbørligenled ved Tommerdriften,
og efterat han den I2te Augut§tmundtlighavde konfereret
med dem, var der Haab om at se Forholdeneforbedrede,
idet Trælasthandlernenu havde samlet sig til en Kor-
poration, som skulde træffe Foranstaltningertil Anlæg af
Lændser og til at fremmeTommerflødningenefter en be-
stemt Plan.

I den Hensigt udarbeidededen for Trælasthandlerkor-
porationenvalgte Direktion et Udkast til Lændseanlægog
Fledningsreglement,som den oversendte Fredrikstads og
SarpsborgsHavnekommissionertil Erklæring. I Møde den
26de Novembergjorde den sidstnævntesine Bemærkninger
hertil, der væsentlig angik FlaadernesStørrelse og Føring
gjennemog nedenforHavnen og Forbud mod at holde no-
gen Reservelændsei nogen Del af Farvandet nedenforden
paatænkteHovedlændse samt mod Benyttelsen af Havne-•

væsenets Forteiningsapparater.
Den her omtalte Hovedlændse tænkte man sig an-

bragt ovenfor Sannesundi Mellosbugten,for at Tømmeret
ved den kunde soppes og føres videre forbi Eavnen i
Flaader.

Saavidt det kan skjønnes, var man kommentil Enig-
hed med Hensyn til en Ordningaf Fledningsforholdene,og
blev derpaa baseret en Konvention mellem Fredrikstads
Trælasthandlere.

Af et senere Andragendefra disse til Marinedeparte-1852.
mentet fremgaarimidlertid,at de i Foraaret 1852 traf For-
beredelsertil Anlægget af den nævnte Lændse, men hin-
dredesi Udførelsenførst derved,at HafslundsEier nedlagde
Forbud mod et i den Anledning paabegyndtMinerarbeide
ved Abeloneskjæretog senere anlagdeen Proces, somTræ-
lasthandlernetabte. Senere fandt de rent at maatte fra-
falde Tanken paa Anbringelseaf denne Lændse, da;den af
kyndige Mand erklæredesfor utilraadeligog uudforbarpaa
Grundaf den altfor stærke Stremsætning.

Forholdenebleve derved lige vanskelige som tidligere
og for at kunne opfangesit Tømmerhar Trælasthandlerne
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1852. forModentligudvidet den tidligereomhandledeLændse.paa
den saakaldte Kjelsetgrund. Det fremgaar imidlertid
Akterne i et senere Politiforher, at de uden at indhente
HavnekommissionensTilladelse, men kun paa Havnepoliti-
betjentDahls Indremmelse,derdog var gjort medForbehold,
anlagdeden. Af Forhandlingernei SarpsborgsHavnekom-
mission vil man finde, at denneLændse neppe har været
tilttrækkelig, da Floderneisær omNatten, men dog til Hin-
der for SkibsfartenhaVeudspændten LændsemellemBerg
grens Tomt og det saakaldte Ishus, i hvilken Anlednitig
Fledningsinspekterenblev indkaldtfor Havnekommissionen
og betydet det Ulovlige heri, samt at Havnevæsenet,saa-
fremt Lændse eller andreIndretningerfor Eftertidenlæg-
ges uden dets Tilladelse, vilde træffe
staltninger til deres Fjernelse samt tiltale Vedkommende
til Mulkt og Undgjældelse.

Havnedi- Den daværendeHavnedirekter, for hvem Sagen var
Ir„kat:ferusniindbragt,havde i Juni 1852 et Mede med Fredrikstads

1852med
Havne- og SarpsborgsHavnekommissioner,hvori han fremholdtde

ksioomnemnii«-.Hindringer, Fledningen lagde foi. Skibsfarten, tilraadede
gjensidigImedekommendedog foreholdtKommissionernesom
deresPligt at tage Intiativet til at opnaaen for alleParter
betryggendeOrdningaf Floclningsforholdene.

Mødeden Den 10deAugust næstefterhavde beggeStedersHavne-
lOdeAn-
gust 1852kommissioneret Fællesmodei Fredrikstad,der tillige over-
af Havne-kommissio-vares af HavnefogedUrdahl,Havnekasserer,KapteinSchou

lime=rsamt Direktionen for Fredrikstads Temmerhandlere. I
loluenanza..dette Mode forelagdeset af Havnefoged Urdahl udarbei-



eRgeLgleeenmdesnet.det Forslag til Reglement for Fledningen, og beslut-



tede i den AnledningHavnekommissionerne,at Tommeret
skulde indsamlesi enLændseved Gretnæsbugtenog neden-



for Hvidsten langs Moumlandettil Renut, og derfra fores
videre i Flaader paa i det Hoieste 20 Tylter Tommer,
hvoraf tvende kunde sammenhæftestil en. Dog skulde
disse Bestemmelser kun gjæld3 indtil videre, og saalænge
Kommissionerneikke ved Erfaring bleve foranledigedetil
at fatte andre. Da HafslundsEiere havde lagt Hindringer
iveien for en saadanLændsesAnbringelse, skulde begge
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Kommissionerandrage om deres Tilladelsedertil, og saa- 1852.
fremt denneikke godvilligenindrømmedes,i den Anledning
indgive Andragendetil Kongen.

Der vedtogesendviderenogleBestemmelsermed Hen-
syn til FlaadernesFørelse gjennemFredrikstadsHavn og
Yorstadselven,med Hensyn til Benyttelsen af Havnevæse-
uernes Fæstigheder, Afgifter, Mulkter og Opsyn samt et
Forbud mod at udstrækkeLændserne nedenforSannesund
ud i Lodsfarvandet,hvorhosdet bestemtes,at Bings ogHan-
sens Lændserved Hannestadlandetskulde borttagesi An-
ledningafFæstigheder,somHavnevæsenetagtedeat anbringe
der. Tømmerdirektionengjorde Insigelse modErlæggelse
af Afgift for HavnevæsenetsFæstigheder og mod Besiri- •
delsen af OpsynetsLøn samt modMulkterne,hvilkeSporgs-
maal forbeholdtesforelagt de øvrigeLastehandleretil Af-
gjørelse.

For SannesundsHavn var disseForanstaltningerimid - 1853 til

lertid ikke-fyldestgjørende,daTømmeretfremdelespasserede 1856.
neu.nreedni-s

den løst. Misfornøielsenvar derforfremdelestilstede,uden
at Noget i fiere Aar foretogesfor at hæve dens Aarsager.4firpdeeZde
Havnedirektøren,som den 1lte August 1856 overvar et2Zein%
Mode af Havnekommissionen,udtalte sin Beklagelse over

11t
i85A61.1g.

Forholdeneog ansaaen LændseovenforSannesundsom nød-
vendig. I et senere Møde den 6te Septemberbesluttede
Kommissioneni Henhold hertil at paalæggeTømmerdirek-
tionen snarest muligt at anbringeden fornedneLændseved
den saakaldteDombergodde.

DirektionenforetogimidlertidIntet, hvorforHavnekom-
missionenunder 18de Oktober1856søgteHavnedirektørens
Raad medHensyn til, hvad der videre var at gjøre for at
faa en Ordeni Sagerne.

Efter et Mode den 19deMai gjentog Havnekommis-1857.
sionensin Opfordringtil Havnedirektøren,og i et Modedeqra:Pvneebiglz
30te Juni vedtog den et af Havnefogdenforfattet Udkast,ereede ar .
til Reglementfor Tømmerflødningeni den mellemSarpfossen1857elickast
og Fredrikstad værendeDel af Glommenog besluttede.j til2,eifle-
Henholdtil Lov af 26deAugust1854enstemmigat andrage
hosIndredepartementetomat faa det approberet. DetteUd-
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1857. kast var baseret paaAnbringelseaf LændseovenforHavnen,
IworTommeretskuldesoppesog fores videre i Flaader.

landsen Imidlertidhavde Inspektoren for Flodningenfor bedreforlsenges,
T=e_sat kunne opsamleTommeretpaa LtendsenvedKjelsetgrund

vamsenet uden at indhente Nogens Tilladelse fOrkengetsaMme til
yderligereGene •forSkibsfarten. Et Fartei, som derved
var kommeni Kollision med Lændsen,i Forbindelse med
at baadeDampskibetog andreFartoiertidligere havde været
stærkt generet af samme, foraarsagedenu Havnekommis-
sionens Indskriden, idet den efter forudgaaet Varsel og
mod DirektionensProtest lod borttage9 Stokkelængderaf
Lændsen. Trælasthandlerneandrogehos Kommissionenom

• Tilladelse til for en kortereTid •igjenat kunne forlænge
Lændsen, idet der, paa Grund af at en Lændse ovenfor
Sarpfosvar sprungen,var Fare for, at en storre Tommer-
masse kunde kommenedover; men cla dette afsloges,hen-
vendte de sig under22de August til Marinedepartementet
med Anmodmingom dets Assistance til at faa sit ønske
opfyldt. I Skrivelse af 25de August indhentede dette De-
partementi den AnledningHavnekommissionensErklæring.
Denne gav en historiskFremstillingaf alle de Ulemperog
Forviklingerved Tommerflodningen,for hvilke Skibsfartog
Færsel paa Grundaf Tommerkvantumetsaarlige Tiltagen i
stadig forogetGradhar været udsat,og endte med, at Kom-
missionensMedlemmervare enige i ikke at kunne forsvare
i ringeste Maade at imodekommede i Forestillingenfrem-
satte ønsker.

Departementetfandt derefterunder Sagens daværende-
Stilling ikke at kunne foretagevidere. •

Kanal-og Det oven omtalteForslag til Flodningsreglement,der
Havnedi-

rektørernevar udgaaet fra SarpsborgsHavnekommissionog af Indre-



oamiuMei-departementetsendt Tommerdirektioneni Fredrikstad til
lesskab at Betænkning,i Forbindelsemed nysnævnteForviklingermel-Tol:Irtsore

dene. lem den og Havnekommissionengav Anledningtil, at Tom-
merdirektionengjennemSmaalenenesAmt indgav et Andra-
gende til Indredepartementetom, at der, forindenForslag
til Reglementudarbeidedes,maatte blive anstillet Underso-
gelser angaaende de bekvemmesteSteder for Lændseanlæg
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ved Kanal og Havnedirektorernei Forening. Begge disse 1857.
Herrer beordredesda hertil.

De sammentraadte med Sarpsborgs Havnekommis-
sion, Flødningsbestyielsen og en Del af FredrikstadsTræ-
lasthandlere til et Mode i Sarpsborgden 31te Oktober.for
at samle Oplysninger om, hvorledesFlødningen for Frem-
tiden paabedsteMaadekundeindrettes. Direktørernefrem-
satte i den Anledning følgendeSpergsmaaletil Behandling,
hvilkemedBesvarelseheranforestil Belysningaf Forholdene:

Gaar det an at lægge en Lændseover Bakkebugten
og derfra udsortereTømmer?

Man antog det muligt at lægge en Lændse neden-
for Abeloneskjæret,men at derfraingen ordentligSor-
tering kunde foregaa, ligesom at det var umuligtat
gaa med Flaader forbi Dombergoddeni høit Vand.
Man ansaa det tvivisomt, hvorvidten Lændse ovenfor
nævnte Skjær vilde holde, og et Par af de Tilstevæ-
værendeansaa det for absolutumuligt.
Lader det sig,':gjøre,s.atanlæggeenLændse som en Sæk

Melløsbugten og erholde tilstrækkeligPlads til Sor-
tering nedenforsamme?

Fledningsinspektøren og Trælasthandlerneansaa
Strømmen for stærk og Pladsen for knap dertil, me-
dens de for. SarpsborgMedende fandt det gjørligt.
Med Hensyn til begge disse Spergsmaal bemærkedes
a) at det var vanskeligtpaa en betryggendeMaadeat
standse Tømmeretovenfor.Sannesund,b) at meget var
vundet for Havnen, •om kun Løstømmeretopsankedes
ved-de almindeligeVandstande,medens man fik finde
sig i , at det passeredeHavnen løst ved dehoiereVand-
stande, hvoraf fulgte, at Lændsenpaa Kjelsetgrunden,
der rummer 1,000 a 1,200 Tylter, maatte bibeholdes
som permanent.
Lader det sig gjøre med passendeFlaader at passere
Havnen?

• Havnefogden,ansaa det muligt ved Hjælpaf Fæstig-
heder og Tauge at lad smaa Flaader gaa rundt Odden
langs Hafslundssiden, medensFlodningsinspektørenog
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1857. Lastehandlerneansaadet foi•heist usakert og troede,at
man ikke med Sikkerhed kitude manøvrereFlaaderne,
som—hvis de ei kundehoWesunderKommando vilde
kunne forvoldelangt storre Skade end løst Tenitaer.

4y Lader det sig gjøre ved korte, skraatliggendeLændser,
hvis BeliggenhedKanaldlrektørennærmere angav ved
Tegning, at lede TømMeretned i den da bestaaende
Lændse?

Dertil oplystes, at der underHafslundssidennoget
ovenforFærgestedetvar Opevje, men Flødningsinspek-
tøren troede, at et Par Mændvilde være tilstrækkelige
til at stikke Tømmeretgjennemden. Der omtaltes,at
Breddenaf den begrændsedeTommerrendekunde md-
skrænkes til 10 Alen, men burde helst være større.
HavnedirektørennæredeFrygt for, at Tømmeretskulde
sammenstuvessaaledesi den smale Rende, at al Pas-
sage til og fra Land vilde spærres, hvilken Ulempe
Fledningsinspektørentroede at kunne overvindemed
Folkemagt. Ved at dele Lændseni korte Stykker an-
toges almindelig,at den 14indelægges saaledes, at den
fornødneAdgang til Bryggen el i væsentlig Mon gene-
redes. Byfogdeni Sarpsborgytrede dertil, at Sagen
kunde lettes, naar, som længe omstridt,Færgestedet
flyttedestil Alvimlandet,et Arrangement,hvortil Kon-
sulLeegaardantog, atLastehandlernevilde ydeBidrag.
Lader det sig gjøre at forandreFartølernesOplag eller
flytte Havnen længerned?

Medens nogle Lastehandlereansaa det bedre, om
Fartøierne laa længere nede, antog de fra Sarpsborg
Mødende,at det ei lod sig gjøre,og at mindreFartøier
ialfald maatte kunne komme op til Byens Grund. Et
saadantArrangementvilde desudenpaa Grund af den
længereRoning gjøre Indladningkostbarere.

.6) Hvilken Størrelse og Besætning skal gives Flaaderne?
Efter Overenskomstskulde Flaaderne kun bestaa

af 20 Tylter og var det tilladt at føre 2de sammen;
men det oplystes, at i VirkelighedenbrugteFløderne at
lægge ilere sammen. Og medensLastehandlernemente,
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at derved ingen Skade var skeet, paavisteByfogden 1857.
ved Henvisningtil flere indkomneKlager, at saa ikke
var Tilfældet. Man antog 2 Mand at være passende
Besætningfor hver Flaade.

Kanal- og Havnedirektørenudarbeidenu i ForeningKanal-  og

og støttendesig til de paa Medet indhentedeOplysningeret;.,..ek=ertes

Udkast til Lændseanlægved Sarpsborg, som de under
Fzesi:18et!i.

4de DecemberoversendteFredrikstads Tømmerdirektionog anheg.
SarpsborgsHavnefogedtil Erklæring. Dette Udkast gik
ud paa at anbringefra Dombergoddenaf og nedoverforbi
Havnen tragtformigeLedelændsernogenlundeefter Strøm-
stregen med 25 Alens Mellemrum.

Havnefogdenfandt Udkastet idetheletagethensigtsmæs-Havnefog-

sigt og gjorde i Skrivelse af 19de Decembersine Bemærk-dmenernesr jel;
ninger til enkelteDetaillersamt meddelteOplysningermedzForslaget.
Hensyntil FlaadernesStørrelse-ogMaaden, hvorpaaderes
Føring nedoverElven hurde foregaa.

Ogsaa Temmerdirektionenansaa (kfr. dens Skr. af 1858.
9de Febr.) det foreslaaedeArrangement som det heldigst
mulige, dog med de Modifikationer,som vare paapegede
en fra Flødningsinspektørenindhentet Betænkning. Den
væsentligsteBemærkning,som deri var gjort, var, at den
nedersteLedelændse,hvorfra Tømmeretskuldegaa ned paa
SorteringslændsenvedG-retnæsevjen,maatteføreslængerened,
for at det ikke at den derværendeEvje i Forbindelsemed
uheldigeVindforholdeskulde føres tilbage i Spigerbugten.

Ved Sagens senereBehandlingi Havnekommisionenbe-sarnsborgs
Hinavii:seik0fandtesdog Planen mindre hensigtsmæssigfor Skibsfarten,B:vteeernkFt=-g

og paa Anmodningbefore atter Kanal- og Havnedirektø-
rerne i Forbindelse med nævnteKommissionog Havnefog-

siaget.

den den 8de Juni Lokaliteterne for at udfindeen mere til-BFei=tig
fredsstillendeMaadeat løseSporgsmaaletpaa. Man enedesovgediraavnneal-
da om Anlæg af en Lændsei Mellosbugten,hvor Tomme-ndiereyæørnecii:
ret skulde ftaadesog ved Hjælp af Kjættinger og Tauge,s.eZezzt

fæstedetil Land, i Flaader føres forbiHavnen ned i Lænd-fs?arreiøstiogi,:sf
sen ved Kjelsetgrundenfor der at sorteres og omflaades.Hanfilzkoonin-

Paa dette Fundament gav Havnekommissioneni et MedefiazaesirtIN
den 19deJuni sit Samtykketil at HvidstensLændse blevReglement.
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1858. bibeholdtsaaledes,som den da var, indtil RegjeringensBe-



stemmelseblev afgiven paa FledningssagensOrdningi dens.
Helhed, og den 21de Juni vedtog den et nyt Udkast til
Flødningsreglement,der blev oversendtAmtet for at befor-



Tømmer-dres til Approbation. Tommerdirektionen,hvis Erklæring
direktionen,

'protestereruerom maatte indhentes, protesteredei Skrivelse af 19de
mod Regle-

ment. Novemberpaa det bestemtestederimod,da det vilde umulig-
gjøre Oparbeidningenaf et saadantKvantumTømmer,som
i de sidste Aar var kommet til Fredrikstad, ca. 45 a
50,000 Tylter, forudenat det i -betydeligGrad vilde forøge
den paaklagedeGene for Færselen, ja maaskeendog give
Anledningtil virkelig Fare, idet man har Erfaring for, at
Flaader i en større Del af Sommerenikke med Sikkerhed
lade sig styre i Strømmenforbi Færgestedet. Direktionen
udtalte sig derimod fordelagtigen om en andenPlan, som
ved ovennævnteMede skal have været paa Tale, nemlig-
fra en i MelløsbugtenanbragtSamlelændseat slippe Tom-
meret løst ned til Lændsen paa Kjelsetgrunden,til visse
Tider af Dagen, naar Færselen forøvrigtvar mindst. Den
vilde derfor anse det ønskeligt, om man ved Konferance
med Kanal- og Havnedirektørernekunde komme til Vished.
om idetheletagetet hensigtssvarendeLændseanlægkan ud-
føres ovenforSannesundog i saa Fald, hvilket Sted dertil
skulde være mest tjenligt.

For at undgaaalle Vanskelighederog Forviklingervar
da den engang paatænkte Kanal eller Jernbane fra•

Glengshølen var opgivet — Tanken paa Anlægget af en
Tømmerrendelangs Hafslundssiden vakt, hvorved baade
Sarpfos og SannesundsHavn skulde omgaaes. Og Kanal-
direktørenbeordredei den AnledningIngeniør Vogt til at
anstille de fornedneUndersøgelser. (Se videre heromunder
Tømmerrender).

1859. Reglementsudkastetblev efterat have passeret Amtet
og de i sammeInteresserede af Departementetunder 1lte
FebruaroversendtKanaldirektørenmedAnmodningom efter
KonferancemedHavnedirektørenat afgiveBetænkningder-
over. I Forbindelse dermed kom senere til Behandling
et Udkast til Reglement for Flødningen inden Fredrik-
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stads Havnedistrikt, udarbeidet af dette Steds Havnekom- 1859.

mission,og som af den var sendt Marinedepartementettil
Approbation.

Under de i Anledning heraf mellembeggeDirektørerHavnedi-

pleiedeUnderhandlingerfremsatte Elavnedirektørenet For-11221=
gedfrslag til ved en Kanal eller Rende a DombergoddennedDomdb3ver

til Lændsenved Gretnæs at omgaaHavnen og paa hafis
odden.

AnmodningbesigtigedeKanaldirektøreni den Hensigt Lo-
kaliteterne. I sit efter de oven omtalteUndersøgelserud-
arbeidedeForslag til Temmerrendehavde Ingenier Vogt
allerede paapeget et lignendeArrangement,og da Kanal-
direktørenfandt det sandsynligt paa den Maade at kunne
undgaa Havnen, lod han i Foraaret 1860 ved Ingeniør 1860.
Blix optageet Kart over Terrainet imellemDombergodden
og Gretnæslændseni 1/2000.

Ved HavnekommissionensBeslutningaf 29deSeptember 1863.
blev det :endelig paa visse Betingelser tilladt Trælasthand-%tsingisaes-

delsetillerne at udlægge den længe omtvistedeLedelændseellerLvendsean-
Forlængelseaf HvidsteasLændse. hegget.

Men da HavnekommissionenfandtBetingelsernemislig- 1868.
holdte,opstodder i 1868paanyForviklinger,hvorefterFor- For-

holdet med Ledelændsenunder Havnedirektørensog KaJtv?pillEe
naldirektørensMedvirkningblev ordnet ved Havnekommis-gerlzaf

ssionens Beslutuing af 7de Mai. Denne Beslutning gav lændee.

Fredrikstads TømmerdirektionTilladelse til indtil Videre
at anbringeLedelændseovenfor den faste Lændse i den
Retning,den denganghavde, og paa de i Modeden 29de
September1863 opstilledeBetingelser, dog med følgende
Forandringer:

«Omtrent75 Alen ovenfor den faste Lændsesøverste
Dække anbringes en forsvarlig og stærk due d'Alb (af
Styrke somHavnevæsenetsi Elven). I sammedue d'Alb
fæstes LændsensøversteEnde, og sker Forbindelsenmed
denne og med de tvendenu i LændsensIndre anbragteFor-
stotningsankeresaaledes,at de med Lethedkunne afkastes
og saaledesLændsensvinge•ud, naar og forsaavidtdette i
paakommendeTilfælde findes fornødenteller bestemmesaf
Havnebestyrelsen. Denne due d'Alb afgivesderhostil fri

b*
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1868. og offentligBenyttelse for de i FarvandetpasserendeFar-
teier og Pramme».

Tilladelsenmeddeltespaa saadanBetingelse, at Foran-
staltningerneskuldevære fuldbragte inden en Maaned,og-
under udtrykkeligtTilkjendegivendeoM, at de ældreBe-
stemmelservilde blive strengt overholdte,og at Havnevæ-
åenet ikke vilde have afgivet nogenErkjendelse af eller
om det hele LændseanlægsBerettigelse.

Hele Sagen angaaendeFlødningen henstod uløst ind-
til 1868, da Fredrikstads Tømmerdirektionformodentlig
paa Grund af jævnligeForviklinger med Havnekommissio-.
nen opfordredeKanaldirektørentil sammenmedHavnedirek-
teren snarest muligtat tage de lokaleForhold i Øiesyn for
ved deres sagkyndigeBistand at faa tilveiebragten tilfreds-
stillende og sikkør Ordning. Nærmestvar dette foranledi-
get ved, at Flødningsfuldmægtigenaf SarpsborgsPolitime-
ster var paalagt at borttagede øverte 8 a 9 Stokkelængder
af Hvidstenlændsen,da Politimestereni modsatFald vilde
lade dem borttage. I sin Skrivelse til Kanaldirektøren,der
er dateret24deAugust,udtalerDirektionen,at LændsensAn-
bringelsefor 15 Aar siden blev anseet for hensigtsmæssig,
og at den siden har vist sig saavel uskadelig for Skibsfar-
ten som mer og mer nødvendig for Fledningen, eftersom
Temmermassener voxet fra 20,000 til 100,000 Tylter om
Aaret.

Studierog Efter denne Opfordringhavde Kanal- og Havnedirek-
g12:8:i tørerne et Mede medVedkommendei Sarpsborg, hvor Sa-
Strømfor-
holdene. gen foreløbig blev saaledes ordnet indtil Videre, at der

istedetforAnkere, hvormedLedelændsensøverste Ende var
befæstet, skulde anbringes en due d'Alb og Lændsenfor-
øvrigt indrettes til at aabnes for de Fartøier, som mulig
kunde drive ind i Ledelændsen. Det kunde paa Modet
ikke afgjøres,hvorledesFlødningenforbi SannesundsHavn
kunde lettes, og Havnekommissioneffanmodedederforind-
trængendeD'Hrr. Direktører om at tage denne Sag under
Overveielseog snarest fremkommemed Forslag. Direkte-
rerne enedes i den Anledning om, at Strømforholdeneog
forøvrigt den hele Bedrift burde studeresi Flomtiden af
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en af KanalvæsenetsIngeniører, og Kanaldirektørenandrog 1868.

derforunder 9de Mai hos Departementetom Bemyndigelse
hertil.

Departementetmeddelteunder23de s. M. sit -Samtykke,Vogts Ind-

og beordredesderforIngeniør Vogt til at foretagede for..abfegraLi
nødneStudierogUndersøgelser. Han afgav den25deJuni en 1868.
Indberetningefterat have gjort IagttagelsermedHensyn til
Strømforholdeneunder Vaarflommenved en Vandstandaf
19.5 paa Sarpfos Vandmærke,og bemærkedederi, at han
ikke turde udtale nogen bestemtFormeningom Ordningen
af Fledningsforholdeneoven- og nedenfor Sarpfos,forinden
han fik Anledning til ogsaa at iagttage Strømforholdene
m. v. ved middelsog lave Vandstande. Videre henledede
han Opmærksomhedenpaa n Forlægningaf Flødningentil
Glommens vestre Arm forbi Sanne og Soli Brug, hvorom
henvises til den særskilte Behandlingaf den Sag.

Kanaldirektøren fandt Forholdene saaledes, at han Kanaldi-

ikke kunde eine Bestemmelser, der kunde løse Sporgs-BreetkEetiLe)?nsg

maalet om et Flødningsreglementpaa saadanMaade, ata 11418eoJmu1i

saavel Havnen som Færgestedet bleve fyldestgjorte og tVhdc!lijlegt:.
Trælasten ikke paalagt urimeligeUdgifter. At slippe en
120,000 Tylter Tømmer les i Lobet af nogle Maaneder
gjennem en Havn, ytrede han i Skrivelse til Departe-
mentet af 7de Juli, var dog i hei Grad uciviliseret, og
han troede, at Sagen kun- kunde løses ved Anlæg af et
Transportmiddelforbi Sarpfos, hvorved desuden den ikke
ubetydeligeSkade, Fossen tilfeiede Tømmeret,kunde und-
gaaes. Han androgderfori nævnteSkrivelseDepartementet
omBemyndigelsetil at lade anstilleUndersøgelsemed Hen-
syn til den af Vogt paapegedeFlytning af Flødningen til
Glommensvestre Arm for at sammenholdeden med de tid-
ligere foreslaadeAlternativer til en Omgaaenaf Fossen.

Ogsaa hertil gav Departementetunder. 20deAugust sit 1869.
Samtykke,og i Henholddertil blevIngeniørVogt beordrettilvogtsFor-

at anstille de videreUndersøgelser. Under 8de Juli afgavsiZiaisr
han et Forslag, hvori han udtalte, at Skibs- og BaadfartenLaL°11›-m-
vanskeliglod sig IbrenemeddenstedfindendeTammerfledningsann"esds
og den 4de Oktobersendte Kanaldirektørensin Betænk:Inireict-a-
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1889. ning derovertil Departementet,hvorom henvises til, hvad
der er anført under de forskjelligeProjekter til en Om-

d
4derv0ekrt:fgaaen af Sarpfos, medens her kun skal anføres de deri
ber 1869. gjorte Udtalelser med Hensyn til Flødningeni. selveElven.

Kanaldirektørenbemærkedenemlig,at han efter de vidtløf-
tige Forhandlinger,der tidligerehavde fundetSted,og efter
det Kjendskab,han havde faaet til Sagen, var kommentil
det Resultat, at der intet vilde vindes ved et Reglement,
hvorvedkun de bestaaendeForholdblive legaliserede Rea-
liteten, og mente, at noget fuldkommentog for alle Parter
tilfredsstillendekun kunde opnaaes ved en forbedretVei
for Tømmeret. Med Hensyn til de to nærmest liggende
Udveie, a) at flytte Hvidstens Lændse til Bakkebugten
ovenfor Sannesund,b) at gjennemskjæreDombergoddenVed
en Kanal for gjennem den at lede Tømmeretned i Hvid-
sten Lændse,udtalte Kanaldirektøren,at den første forbe-
des af Strømforholdene,medens den andenvilde ødelægge
Hafslunds Lastetomter og blive uforholdsmæssigkostbar,
hvorhosdet kunde vise sig vanskeligt at faa ledet Tømme-
ret ind i denne Kanal.

	

1874. For at undgaa Uleiligheder af at den med Havne-
kommissionensSamtykke af 7de Mai 1868 anbragteLede:
lændsekastedesløs, androgTømmerdirektionenom at maatte
opsætte en duc d'Alb paa et bekvemt Sted, men Andragen-
det blev afslaaet ved HavnekommissionensBeslutning af
24de Februar 1874.

	

1877. Det lader nu til, at Trælasthandlernedter dette ogsaa
Spørps- havde opgivet Haabet om paa en tilfredsstillendeMaade

maalet om
Forbedring at faa ordnetFlødningen gjennem selve Elven, og at de

af Flød-
ningsfor- have haft sin Opmærksomhedhenvendt paa de forskjel-

ldenehosarpfosoglige Projekter til at omgaa den. Først senere i 1877,
Sannesund

gjenop- da samtlige Planer toges undersammenlignendeBehandling
tages.

og viste sig kostbare, gjenvaktesTanken paa ved Udmi-
nering og udvidedeLændseanlægat kunne bibeholdeFlød-
ningen i selve Elven, idet Forholdene nu vare forsaavidt
forandrede,som Hafslunds og Borregaards-Sagbrug ikke
henger havde den Betydning som tidligere og Skibsfarten
paa Elven var betydeligaftaget.
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Som det under Kapitlet Tømmerrenderer anfort, var 1878.
-deri 1877 paa KanaldirektørensForanledningog efter Tom-
merdirektionensAndragendeanstillet en sammenlignendeBe-
handlingog Beregning over samtligeforeliggendeFlødnings-
projekter af Ingeniør Sætren. Tømmerdirektionenafgav
paa Grundlagderaf en Inclstillingtil Trælasthandlerne,der
gik ud paa at anbefale Anlæg af en Tømmerrendefra
Glengshølentil Alvimlandet,men da dette mødteModstand
paa TrælasthandlernesGeneralforsamlingden 8de Januar,
blev man der enig om at nedsætteen Komite til Sagens
videre Behandlingi Forening med Tommerdirektionen,til
hvem Kanaldirektørenunder29de April [afgav Forslag til
Sprængnirignedenfor og i Sarpfossen,anslaaet til 25,000
Kroner. Komiteenholdt Møde ved Sarpforsden 20de Sep-
tember,men Enighed opnaaedeskun om, at det var ønske-
ligt at faa forlænget Hvidstens Lændse opover.

Paa Foranledning af Kanaldirektørenafgav Sarps- 1879.
borgs Havnekommissionunder lste Februar en Erklæring
angaaendeLændsensUdvidelse og protesteredepaa det be-
stemteste modnogen saadan.

2. Sarpfossen.

Under Sarpfossenlaa der tidligere et Skjær, der kald- 1851.
tes Hollebystenen, som væsentligvar ødelæggendefor Tem-Aoninartazinedre
meret, idet den Vandstrem,som gik mellemSkjæret og den søgelse.

bratte Strømbred,dannedeen Stromhvirvel,der ualladelig
førte Tømmereti Ring og gned det mod Fjeldvæggenepaa

Paa den modsatteStrandbredvar der en fremsprin-
gende Fjeldodde, som-dirigeredeStromsætningenmod dette
Punkt, saa en•stor Del af Tømmeretmaatte ud den Vei.
Det var derfor disse Hindringer, som man først og fremst
ønskede at faa ryddet afveien. Ved Kjobmandbeegaard i
Fredrikstad fremsendtes i den Anledning en Forestilling
af 10deApril1851 til Departementet,omat der maatte blive
anstillet Undersøgelser angaaendeMineringi Fossen, og i
Skrivelse af 19de April 1851 beordredesderefterSanaldi-
rektøren til at foretage Undersøgelsen. Allerede tidligere
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1851. havde man pleiet Underhandlingermed äeri1eaf de tvende
Brug Borregaard og Hafslundom Tilladelse til at bortmi-
nere Skjæret, efterat AmtskonduktørN. Wærenskjoldpaa
Anmodning havde afgivet en Erklæring med Beskrivelse
over Forholdenei Fossen‘; men Eierne af Hafslund satte
sig derimod. Det var derfor først efterat Loven af 31te
Mai 1848 var emaneret,at man ved det OffentligesMellem-
komst kunde vente at faa Forbedringenudført, idet man
haabede om det Offentlige ikke selv vilde bekoste den

at faa den fornødnekongelige Tilladelse til selv at
gjøre det. •

Foreløbig I Slutningenaf April 1851 besaaKanaldirektørenFos-rUnderss-
gelse og sen og lod anbringe et Vandmærkeovenfor. Men Vand-

K
tøarnaen-ma'ssen var da saa stor, at han kim af Vandets Bevægelse
tsenkning.

kunde bedømmeBeliggenhedenaf deSkjær ogKlipper, som
agtedes bortminerede. Han antog, at man ved at sprænge
bort Hollebystenenog en fremspringendeOddepaa venstre
Bred nederst i Fossen vilde lette TømmeretsPassage, og
da disse Forandringerikke kundehave nogensomhelstska-
delig .Indfiydelse paa Vandstansforholdeneeller Brugene,
fandt han ingen Betænkelighedved, at der gaves Tilladelse
til deres Udførelse.

NyeUnder- Efterat Vedkommendevare gjorte bekjendt med denne
søgelser.

KanaldirektørensforelobigeBetænkning, modtog Departe-



mentet fra endel Trælasthandlerei Fredrikstad et Andra-



gende af 11te Novembars. A. om at faa anstillet de for-



nødneyderligere Undersøgelserpaa Stedet, saasnartVand-



standsforholdenetillode det, og derefter faa udarbeidetFor-



slag med Omkostningsoverslagtil de. Arbeider, som maatte
udkrævesfor saavidt muligt at faa bortryddet de stedfin-



dende Vanskelighederfor Tømmerfiedningeni Fossen. I
Skrivelse af 4de Decembergav DepartementetKanaldirek-



tøren de fornødneOrdresi saaHenseende; og efterat denne
i Forening med flere Lastehandlere,Fledningsinspektøren
og Andre havde paanybesigtigetFossen og afhandletom,

djekh vad der burde gjøres,afgav han under30teDecember1851
1)1:4:908tAetForslag til Udmineringer i Sarpfos. Han tilraadede

Mineringdaj at man for at hævede medLonnevigevjenbagHolleby-Sarpfos.
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stenenforbundneVanskelighederforst burde-forsøgeat af- 1851.

minereHollebystenenog en Del af den strax ovenforsamme
værende bratte Fjeldodde paa hoire Bred til størst mulig
Dybde,og først senere— om en yderligereUdvidelseaf
Lobet her skulde vise sig nødvendig— minerebort enDel
af Fjeldoddenpaa venstreBred. Af Mangelpaa detailleret
Kart kunde han dengang ikke afgive noget neiere Over-
slag, som desudenvilde være megetafhængigtaf Arbeids-
tiden og de dermed følgendeForhold. Efter et omtrent-
ligt Anslag antog han, at Hollebystenenvilde kunne bort-
mineresfor en 600Kr., Oddenpaa heireBred for 1,200Kr.
og den paa venstre Bred for 2,400Kr. Den udsprængte
Sten foresloghan om nødvendigtbenytteti Forbindelsemed
Bar til Dækning af Strandbreddennedenfori Lonnevigen,
og beregnedeUdgifterne'dermed til 2,000Kr. Alt i Alt
skuldeForbedringensaaledeskunne beregnes til en 6,200
Kroner.

Støttet til dette Forslag indgave en Del Trælasthand-1852.
lere i Fredrikstad under 14deJanuar underdanigstAndra-Andragende
gende om Tilladelse til at foretage de deri omhandledeZiale%
Sprængninger. Amtet ledsagededet med sin Anbefaling,mineringen.
og da det gjaldt sammeVinter at faaArbeidettilført, frem-
mededetAndragendetuden forud at indhenteGrundeiernes
Erklæringer, idet det forudsatteDepartementetsKjendskab
til Forholdene. Dette kunde ikke indladesig paa nogen
Indrømmelseruden saadanne Erklæringer og remitterede
derforSagen under 23deJanuar. Forlaget blev da sendt
de i Foretagendet interesseredeGrundeiere til Erklæring.
BorregaardsEiere protesteredemod, at der paa den deriErklæring

givneFremstillinggaves Koneession. De fremholdtnem-1nde,i9C-
lig, at Forslaget var basseret paa altfor ufuldstændigeUn-Bierrengaaearfd_
dersogelserog Ubekjendtskabmed Terrain og lokaleFor-
hold, saaledes at det ikke kunde give noget Begrebom
Virkningen af de foreslaaedeArbeider, hverken i en for
Borregaardskadelig eller for LastehandlernegavnligRet-
ning. Blandt Andet var saaledesIndflydelsenpaa den af
BorregaardsEiere anlagte Bjælkerenelesat rent ud af Be-
tragtning, en Rende, netop anlagt for at lette Flødningen
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1852. gjennemFossen, og som ved Foretagendetvilde blive over-
flodig.

	

Fornyet Denne Erklæringafgaves først under 20de Marts, og
• Andragende -

om Tilla- det var saaledes at befrygte, at den beleilige Tid for Ar-
lade af 5te
April 1852.beidets Udførelse i det Aar vilde Medgaa,inden Hafslunds

Brug kunde afgive sin Erklæring,og Sagens- officielleBe-
handlingforøvrigtvære aflsluttet. Trælasthandlerneindgik
derforunder5te April med fornyet Andragendeom forelø-
bigTilladelsetil, medensVandstandeni Fossen i Vintertiden
var lav, at foretageBortmineringaf Hollebystenen,der var
den vanskeligsteHindring,modat lade de øvrige paatænkte
Arbeiderhenstaa til naadigstResolution for Andragendet
kunde erholdes. Under 19de April besvaredeDepaftemen-
tet denneAnsøgning med, at det,mangledeAdgang til at
indvilge den.

	

Optagtelse Enhver Tanke paa i den forhaandenværendeVinter
af Hart

over Sarp- at faa Arbeidetudført maatte nu opgives, og for saavidt
fos. Erkhe- ,
Ting fra En-mungtat oplyse Forholdene og hæve de i Erklæringernestad Schou.og gjorte Indvendinger med Hensyn til de af ,Undersøgelserne

frembragteMaterialierlod man vedArtilleriloitnantKlingen-
berg optage et nøiagtigereKart med Proffier over Fossen,
og ved IngeniørleitnanterneEngelstad og Schou Lokalite-
terneog Stremforholdenenærmereiagttage. De sidstnævnte
Herrer afgave under6te April en Erklæring, hvori de til-
raadedeen Bortsprængningaf Hollebystenen, der om ikke
alene saa dog for en stor..Del bevirkedeOpevjeni Lonne-
vigsbugten. De antog, at Bortsprængningenvilde være
uden nogen skadelig Jndflydelsepaa Vandstandsforholdeog
Strømsætning.

	

Erklecring Under 27de April 1852 afgav Hafslunds Eiere sin Er-
aiondsfs-klæring,der i Lighed med den paa Borregaardpaaberaabte

Eiere.  sig,at KanaldirektørensForslag rebede Mangel paa de

fornødneErfaringer til at bedømmeVirkningerne af de
foreslaaedeSprængningsarbeider,hvilket i Forening medRe-
skript af 12te August 1726 maatte være til Hinder for
Meddelelseaf den ansegte Tilladelse. Forøvrigt gjordede
sammePaastandesom Eierne af Borregaard.
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Efter at saaledes de fornefineog andre Sagkyndiges1852.
_Erklæringervare indhentede,indgaveTrælasthandlerneun-ALorranYetd

a--der8de Juni 1852et fornyet Andragendetil Departemen-eq.Aeliee
tet, der under 29des. M. oversendtedet til Kanaldirektø-duni1852.
rens Betænkning. Saadan afgav han den 11teAugust s.A.Kanaldirek-

rttetrznnf
og imødegikderi de i GrundeiernesErklæringergjortepaa sin%

stande med Hensyn til mangelfuldeUndersøgelserog fast-miArst
holdt, idet han bilagdeden det nye Kart, at hans Forslag
med det var udtømmendebehandleti alle Henseenderfor
elerpaaat kunne begrundeen Sanktion.

I OverensstemmelsemedDepartementetsIndstillingaf-Kglatesolu-
tion af 30te

gav derpaa den daværendeInterimsregjeringunder 30te November
1852 ang.

November1852følgendeResolution: Tilladelse
til Minn

1) At det i Henhold til Lov af 31te Mal 1848 angaaende ring'
Sænkning og Udtapning af Indseer og Myrstrækninger m. v.
tillades efternævnte Trælasthandlere i Fredrikstad,

— at foretage en Del A-r.beider, sigtende til
Lettelse af Tømmerdriften gjennem den nederste Del af
Sarpfossen i Glommen Elv, overensstemmende med et af
den fungerende Kanaldirektør under 30te. December 1851
dertil afgivet Forslag.

:2) At Bestemmelsen, om hvorvidt og i bekræftende Fald hvil-
ken Erstatning i Henhold til bemeldteLov maatte tifkomme
vedkommendeGrundelere i Anledning af bemeldte Foreta-
gende overensstemmende med Lovens § 5 bliver at afgive
af dertil af Kongen udnævnte Mænd.

Ved kongeligResolutionaf 12te Januar 1853 blev 1853.
`Skjønsmændopnævnte,og efterat Uenighedenangaaende
Jurisdiktionsgrændsenva.r udjævnet, blev Skjønsforretning
aflioldt den 18deFebruar, hvorunderSkjønsmændeneen-
stemmig afgave den Erklæring, at de af Kanaldirektoren
foreslaaedeMineringerei antages at ville forvoldenogen-
somhelstSkade.

Sprængningsarbeidetblev overdraget IngeniørloitnantHonebirte-
Engelstad men da det skulde paabegyndesblev der frangengr-t-inng.
Grundeiernegjort Protest og Indvendingerog lagt Hindrin-
ger iveien for dets Ivrksættelse. Det lykkedes dog, in-
den Vandet begyndteat stige, at rydde Hollebystenenfuld-
stændigafveientil den iste April. Af den fremsPringende
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1853. Fjeldodde paa heire Bred blev intet bortmineret,ligesom
man kun for en ringe Del fik Anledning til at dække
Strandbreddeni Lonnevigenmed Sten.

1854
Der paafulgtenu Klage fra Grundeierneover forskjel-

Klager
.

lige Ulemperog Skader,som skulde være dem paaførtevedover
Sprseng- Sprængningsarbeiderne,men som Kanaldirektørenefter atningen. •

have inspieeretLokaliteternegjendrevsom ugrundede. Sa-
gen blev imidlertid fra GrundeiernesSide videre forfulgt
og indbragtfor Domstolene.

1855 — Som Følge deraf blev de videre Arbeider, der vare
1858. paapegedei KanaldirektørensForslag af 1851 udsatte og

De videre
1711eng-fent i 1859 kundeman igjen tænke paa disse yderligereningsarbei-

deetert-t.Foranstaltninger. For ved dem ikke paany at vorde ud-
1859. sat for lignendeVanskelighederfra GrundeiernesSide blev

Lokaliteterne atter besigtigede af Kanaldirektøreni For-
ening med Flødningsdirektionenog Fledningsinspektøren.
Det skede i Begyndelsenaf Deeember,og blev da samtidig
en Forbedringaf Flødningsforholdenenedenforved Sanne-
sund tagen underOverveielse. Som det af Kanaldirekte-
rens Indberetningtil Departementetaf 5te Deeemberfrem-
gaar, tænkte Man sig i saa Henseende at faa Tømmeret
forbi SannesundsHavn langs med eller under Hafslunds
Lastetomter.

1860. Efter denneBesigtigelse afgav Kanaldirektørenunder
xanaldirek-21deFebruar til FredrikstadsTrælasthandlereen nærmere
tsetønrkennisnBgea-fBeskrivelseaf, hvad der efter hans tidligere Forslag af
21deFebr.
og 3dieNo-1851 stod tilbageat udføre i Sarpfossen. Dette bestod i

bvemer 186
omdevider0een yder ligere Sprængningpaa Hollebystenen,Borminering

Spræng-
mngsar- af Bergoddenpaa høireBred efter en nærmereangivetLinie
beider. og til størst muligeDybde, hvorhos den udsprængteSten

fra disse to Steder skulde benyttes til Dækningaf Stran-
den i Lonnevigen,samt endelig i Bortmineringaf Bergod-
den paa venstre Bred, ligeledes efter en nærmereangivet
Linie og til størst mulige Dybde. Men medens han tid-
ligere havde antagetdet rigtigst at minerebort Oddenpaa
heire Bred først, vilde han nu foreslaaheller at tage den
paa venstre Bred først.
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Der indtraf Forhindringer, somgjorde,at disseArbei- 1860.
der ikke kunde udføresi Vinteren 1859-60; og da Kanal-
direktøren under Vaarflommeni Midten af Juni, der var
større end de tidligereiagttagne, og sombortrev en ældre
i øvre Del af Fossen staaendeDam, havdeiagttagetStrøm-
forholdene,fik han BetænkelighedermedHensyn til Bort-
mineringaf Oddenpaa heire Bred, hvilkenmuligenskunde
blive af skadeligIndflydelsepaa Evjen i Lonnevigsbugten.
Han anmodedederfor Departementeti Skrivelse af 18de
Juni om at levnesAdgang til at tage Sagen under nær-
mereOverveielse,førendArbeidet udførtes,og fik under21de
s. M. dets SamtykkehertiL

Efter en Henvendelsefra BorregaardsEiere af 20de
Oktober opfordredeDepartementetunder 30te s. M. Kanal-
direktørentil bestemtat udtale sig om, hvorvidt der fand-
tes Grund til om muligtat bevirke nogenForandringi den
oprindeligePlan I Skrivelseaf 3dieNovemberfraraadede
han da bestemtenhverstørre Sprængningpaa den omhand-
lede Odde paa heire Bred; men da det i hans Forslag,
hvortil Resolutionenaf 17deNovember1852henviser, ud-
trykkeligvar forbeholdt,at SprængningensGrændser blive
nærmereat bestemmeaf ham, var ingen Forandringaf Re_
solutionennødvendig,idet han kunde afmærkeGrændsen
saaledes, at den heieste Ryg af Oddenblev staaendeigjen
i tilstrækkelig Tykkelse, hvorved den skadeligeVirkning
paa BorregaardsBrug kunde forebygges.

Man havde tænkt sig denne Vinter indenVaarflommen1861,

at kunne faa de videreArbeider udførte, men Sne og Is-
svul hindredeKanaldirektøreni at bedømmeFormationen
og afstikke Grændsernefor Mineringenpaa heire Odde,og
der paapegedesdesuden af Bestyreren for Borregaard,at
man ved Sprængningaf et større eller mindreParti af en
fra heire Bred nedenfor Lonnevigsbugtenfremstikkende
Oddei Forbindelse med de yderligere Sprængningerpaa
Hollebystenenefter al Sandsynlighedvilde i tilstrækkelig
Grad formindskeEvjen. Det af Leitnant Klingenbergop-
tagne Kart over Fossen, hvorpaa Sprængningsarbeiderne
vare angivne, var derhos under Cirkulationenaf Sagens
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1861. Dokumenterforkommet,og indenviderekundegjøres,maatte
man oppebieUdarbeidelsenaf et nyt, som blev optagetaf
MajorNæser.

Mødeden Denne 13-dsættelseagtede Eierne af Borregaardat be-
28deNo-

vember1861nVtte til at faa den oprindeligePlan forandret og Resolu-PaaSarps-
borgaf Kartlonen ophævet. I den Anledningblev der den 28de No-naldirekte-
ren, Tsm- vember afholdt et Mede i Sarpsborg mellem Kanaldirek-
merdirek-tionfm,Borloren,FredrikstadsTømmerdirektionsamt Borregaardsog-



reHg:tVidusnd°8gIlafslundS/Eiere, hvorpaa de i saa Henseende nødvendige
Eiere.

Foranstalningerbleve aftalte.
Ove„ns_ Mellem Tømmerdirektionenog Eierne af Borregaard

kioemstTn:opsattesder en Overenskomst,hvori de Første frafaldtsin
mmerdirek-
tionen og Ret til efterResolutionenaf 17deNovember1852at sprænge

Boweg=dspaaden tidligere omtalteOdde ved Fossens heireBredmod,

at de Sidste tillode SprængningpaaKattegatskjærenei den
Udstrækning, som Tømmerdirektionenønskede. Kanal-



direktørenlovede derhosat udarbeideet Forslag til de Ar-



beider,der efter denneOverenskomstburde furetages, og-



fik i den AnledningDirektionensBemyndigelse til at dis-



ponere over indtil 800 Kr. for at lade optage nyt Kart
og yderligereLodninger.

1862. Efterat Kartet var blevet optagetaf MajorNæser,blev
Kart og i Januar Maaned de fornødneLodninger nedenforFossen
Profiler

over Elvenfra saa nær opunderden, som Strømsætningentillod det,
nedenfor
Fossen. til ned forbi Kattegatskjærene,ialt 19 Profiler tvert over

Elven, udførte af Sergent Taubøll for Trælasthandlernes.
Regning.

Kanaldirektørenhavde til Hensigt at tilraadeen større
Mineringpaa Kattegatskjærenefor at lette og befordreAf-
løbet fra Lonnevigsevjen,men ved nærmere Overveielse
fandt han, at enten maatte da hele Kattegatskjæretog en
Del af heire Bred afminerestil en Dybde af 25 Fod over
det forLodningerneantagneGeneralplan,eller ogsaa maatte
Skjæret til en lignendeDybde afmineres for en Del og i
Forbindelse dermedopføresen Dam over det indenforRe-
sten af Skjæret værendeLob af laftede stenfyldteTømmer-
kar til Heiden af heieste Vand, hvorefter den øvrige Del
af Lobet kunde fyldes med Materialet fra Udmineringen;
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men dette Arbeidevilde efter første Alternativ koste om- 1862.
trent '18,000 Kr. og efter det sidste enten 14,800 eller
11,600Kr., dersomEvjens Allobi nogen væsentlig Grad
skuldebefordres. Disse Summer ansaa han for saa store,
at han antog, Tømmerdirektionenneppe vilde beslutte sig
til at anvendedemi den nærmesteFremtid, og han mente
derfor, at man for det Første burdeindskrænkesig til at
bortryddeLevningerneaf Hollebystenentil den størst mu-
lige Dybde og derefter anvendede Penge, somkunde dis-
poneres,til at afmineresaa dybt sommuligtde laveSkjær
ved venstre Bred strax nedenforFossen, en isoleretFjeld-
knaus længerenede paa venstre Bred, og derefterved Mi-
nering paa de fremspringendeOdder paa venstreBred at
give Lebet en saavidtmuligt lige Retning langs den ven-
stre Bred.

Dels for nærmereat kunne bestemmeGrændsernefor 1863.
disse Sprængningerog dels af Hensyntil Studiet af Vand-Nn Kart

over
standsforholdeneovenforSarpfosseni Anledningaf enKlage, Sarpfos,

der var reist af Trælasthandlerneangaaendeden skadelige
Indflydelse, som Mørkfosdammenskulde have paa Vand-
standsforholdenenedenfor samme,androgKanaldirektøreni
Skrivelseaf 27deApril Departementetom Tfiladelsetil at
optageet fuldstændigtKart over Fossen. Under 22deMai
meddelteDepartementetsit Samtykkehertil.

TvendeKarter bleve underLeitnantGrøntvedtsLedelse 1864.
optagne, et nedenfor Sarpsbroen 112000 og et ovenfor i
1/5000af Sergent Taubell, der ligeledesopsatteVandmær-
ker nedenforFossen ved Roligheden,Sannesundog Fred-
rikstad, og var han hermed færdigi Mai Maaned.

TemmerkvantummetsForogelsehavde gjort Ulemperne 1877.
ved FløaningennedenforFossen forbiSannesundsaa meget
føleligere, saa Opmærksomhedenmer og mer var bleven
henvendtpaa de imidlertidfremkomneForslag til ved en
Omgaaen baade af Fossen og SannesundsHavn at befri
Fledningenfor alleKollisionermed andreInteresser. Først
i 1877,efterat samtligedisse Forslag havde været revide-
rede og væsentliget af dem var blevenfremholdtsomhen-
sigtsmæssigtaf en Del af Fredrikstads Trælasthandlere,
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1877. gjenoptog Kanaldirektørendet tidligere Forslag om Fos-
sens Udbedring,idet han paapegedeMuligheden-af ogsaa at
kunne forbedreFledningsforholdenenedenfor(sevidereherom
«FledningennedenforSarpfos»).

3. Kanal eller Jernbane fra Glengshølen
til Sannesund.

Ovenfor Sarpfos laa der Sagbrug, som maatte lade
sin skaarne Last kjøre fra Glengshelen overland ned til
Skibningspladsene.Denne Kjørsel, der ikke var ubetyde-
lig, i Forbindelsemed deUlemper,som vare forbundnemed
Temmerfiedningengjennem Sarpfos og den nedre Del af
Glommen,gavAnledning,til at man i SarpsborgreisteSpergs-
maalet omAnlæg af enJernbaneellerKanal mellemnævnte
Hel og G-lommensnedersteDel, hvorved tillige et forTrans-
port af alleSlagsVarerhensigtsmæssigtFærdselsmiddelvilde
erholdes.

	

1853. Fra Byfogdeni Sarpsborgindkom ogsaa i den Anled-
Andragendellinget Andragendetil Departementet om at lade de for-
osmogeUlsnedearinødne Undersøgelserforetage med Hensyn til Anlæg af en
Jernbane-

anlæg. Jernbane mellem Glengshølenog Sannesund. I Skrivelse•
af 16de Novemberblev Kanaldirektørenbeordrettil at an-
stille .disse og udarbeidePlan med Overslag samt derhos
afgive Erklæring,om hvorvidtet saadantAnlæg vilde være
til Hinder for Anlæg af en Kanal i sammeRetning ledsa-
get af et omtrentligtOverslagover en Kanals Kostende.

 1854.

De fornedneMaalinger og Forundersøgelseri Marken
bleve overdragneLeitnanterneEngelstad; men paa Grund
af Tjenesteforretningerbleve de ferst efter længere Tids
Forleb færdige dermed.

Imidlertidhavde SarpsborgsKommune indkjøbtEnke-
sædet Alvim og derved paa Grundaf en mellemDeparte-
mentet og HandelshusetTh. Johs. Heftye indgaaetOver-
enskomst forpligtetsig til Anlæg af en Vei fra Thorsbæk
ved SpigerbugtenoverHandelshusetsTomt til det af samme
i 1842 fæstede Stykke af Alvim.
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Som Følge heraf blevDepartementetanmodetaf Sarps- 1855.
borgs Byfoged om ogsaa for VeianlæggetsVedkommendeugVseer::
at radeanstille de fornødneUndersøgelser,og efterat Vei-lereni:anineer.
direktørenhavde udtalt sig for, at samtligede ovennævnte
Undersøgelser for at undgaaKollisioner burdeforberedes
samtidig og under sammeBestyrelse, blev Kanaldirektøren
under 2den Juli beordret til ogsaa åt behandleSagen an-
gaaende Anlægget af Veien, hvortil LaitnantVogt afstodes
af Veivæsenet til Assistanee. Veiforslagetblev under 22de
Oktober oversendttil Departementetmed den Retænkning,
at Veien paa ingen Maadevilde kommei Kollision med et
Kanalanlæg,og at en Jernbane, som ellers var paatænkt
at skulle følge omtrent den for Veien fastsiaaede Linie,
med noget foregede Omkostninger,men med bedre Stig-
ningsforholdekunde anbringeshøiere op omtrentparallel
med den.

Efterat Kanaldirektørenfra ForvalterHansen paa Soli 1856.

og Konsul Leegaardi Fredrikstadhavde erholdtOplysnin-tørenraiMk:
ger angaaendeMængdenaf den ovenforSarpfwsen skaame12855r
Last m. m., fremsendtehan under27de Februartil Depar-
tementet et. den 25de,s. M. dateretForslag med OverslagJernblule.
og Trafikberetningover Anlæg af Kanal og af Jernbane
mellem Glengshelenog Spigerbugten.

Støttet til dette fremsatteByfogden for Aarets Amts-
formandskabForslag til principaliter:

at Amtsformandskabetog SarpsborgBy skulde an-
drageKongen om for førstafholdendeStorthingat fore-
lægge Propositionom i 2de Budgetterminerat faa be-
vilget 120,000 Kr. aarlig til en Begyndelsepaa Glom-
mens Kanaliserink,eller subsidialiter

at de nævnte Korporationerhver for det Halve
overtage Anlægget af en Hestejernbaneog i den Hen-
sigt andrageom et Laan paa 200,000 Kr. af Statskas-
sens Overskud.

Men Amtsformandskabetfandt dengang Intet at
burde foretagei Anledningaf Forslaget.

Sagen laa saaledes hen, indtil de gjentagne Klager
over Fledningen gjennem SannesundsHavn og Forhand,

c .
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1858. lingerne i den AnledningbragteKanaldirektørentil at lad&
undersøgede forskjelligeVeie for Tømmertransporten.Ho-
sten 1858 blev IngeniørVogt beordrethertil og da til .væ-
sentligt at undersøgeForholdenemed Hensyn til Anlæg af
en Tømmerrendeover Hafslund.

	

1859. I sit under 7de Februar afgivne Forslag til saadan
vogtsFor-
slag af 7de TommerrendebemærkedeVogt, at der paa Grundaf Om-
Febr. 18.59.kostningerneneppe kunde blive Tale om Anlægget af en

Kanal i den nærmesteFremtid, og antydede en fra Kanal-
direktørensforskjelligLinie for Jernbane, der skulde væra
baade bekvemmereog billigere, samt henledede Opmærk-.
somhedenpaa ved en Dam i eller ovenfor Sarpfos at hæve.
Lavvand og derved spare Oprensningi Glengshølen. For-
øvrigt mente han, at Tømmertransportpaa en saadankort
Jernbane,der oprindeligogsaavar tænkt anlagt væsentlig-
for Transportaf den ovenforSarpfos skaarne Last, vilde.
blive for kostbar. Endelig antydedehan Mulighedenaf ved
enKanal ellerRende fra Dombergoddengjennem eller langs
BolverkerneudenforHafslundsLastetomter og ned til Lænd-
sen i Gretnæsvigeåat holde Tømmeretude fra Sannesunds
Havn (se herom forøvrigtunderTommerrender: VogtsFor-
slag af 7de Februar 1859).

	

1869. Begge disse Projekter til en Kanal saavelsom til en
AndragendeJernbane havde ingen almindeligOpinionfor sig ; men ikke
rerenigellisne-destomindremaa de dog ikke ganske have været opgivne;

fiZujeerong-thi efterat i 1868 paany videre Undersøgelsemed Hensyn
Kanal. til, Ordningen af- en hensigtsmæssigTemmerflødningvare

anstillede, indkom der direkte fra Amtet et Andragende
(4de Februar 1869) om fornyet Undersøgelse af en Jern-
bane mellem Gleng og Alvim, medens.Kanaldirektørenigjen.
optog Kanalprojektet.

Vogts 1nd- Ingeniør Vogt, til hvem de nævnte Undersøgelservare
overilragne,afgav under8de Juli en Indberetningom dem.

1869. Han udtalte sig deri om de forskjelligeforeliggendePlaner
til at omgaa Fossen og Havnen — undtagenomJernbanen
— og fremlagde et nyt Overslag paa 840,000 Kr. over
Kanalanlægget mellemGlengshølen og Glommen nedenfor
Sannesund,hvilket han lod til at anse som detProjekt, der
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nærmestburde kommepaa Tale, saafremt der var Neget 1869.
til Hinder for at forlæggeFlødningen til G-lommensvestre
Arm. Dette Kanalprojektvar en Modifikationaf Kanal-
direktørenstidligere, idet han ved det vilde undgaaat lade
Kanalen munde ud i den urolige Spigerbugt,sikre Sluserne
ved Anbringelsei Fjeld og gjøreKanalen skikket til Trans-
port af den daværendeTømmermasse,der langt overgik,
hvad den oprindeligvar beregnetfor.

I sin Erklæring til Departementet(4de Oktober1869)Kanaldirek-
angaaendeSagen udtalte Kanaldirektøren,at man havde
anstillet Undersøgelsermed Hensyn til forskjelligeVeie forV:r
en Kanal, saaledes fra Isnæsfjordenover Osaker til Vister-
fio, hvor Eidet er 7,600 Fod langt og dets høiestePunkt
ligger 234 Fod over Visierflo eller 108 Fod over laveste
Vand ved Furuholmen,videre fra IisnæsfiordenoverTune-
søen ogYvendalen, hvor den vilde blive omtrent14,000Fod
lang, medens Thuneseenligger 124 Fod og Vandskillet136
Fod overHavet, og at man tilslut var bleven staaendeved
omtrentat følge den tidligereforeslaaedeVei for Kanalen
fra Glengshelen gjennemThorsbæktil Sannesund med de
af Vogt foreslaaedeModifikationer. Denne Vei fandt Ka-
naldirektørenat være den fordelagtigste og at opfyldealle
billige Fordringer. SannesundsFærgested og Spigerbug-
ten viIde blive fri for Tømmer, der vilde være Anledning
til Oplag af Tømmeri Glengshølen, Bytangen, Nipa og
opovertil Furuholmen. Det kunde ei være tvivlsomt, at
Kanalen kunde transporteredet aarlige Tømmerkvantum,
der kunde foregaa Seillads op til Lekum og Lindhoeli
Edsberg,og selv i lavtVand vilde man kunne kommefrem
med Dampbaadi Glengshølen. Tomterneoin Glengshelen
vilde med Fordel kunne benyttes til Anlæg af Dampsage.
Lændsenved Hvidsten, der aarlig var meget kostbar,vilde
kunne undværes, og endelig vilde Tømmeret paa billigste
Maadekunne fiedes gjennemKanalen.,

Privatim udarbeidedeIngenier Løvstad et Projekt til Løvstads
Lettelse af Tømmertransportenog forelagde det for Tom-pie0.2.ten

merdirektionen. Det gik ud paa Anlæg af en Jernbanefrt7i,
fra Opsundtil Hvidsten Lændse omtrentlangs den nuvæ- sten.

c
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1889. rende Plankerendepaa Hafslund. Tømmeretskulde i Sop-
per paa 4 a 5 Tylter fiedes hen paa Vognene, som derfor
maatte kunne skydes ud i Vandet, og eftemt være bleven
lossede trzekkes01)adet Skraaplanaf en stationærMaskine
paa 25 HeStekrzefter. Vognene skulde derp.aa ordnes
Train og trækkes nedover af Lokomotiver. .Afiosningen
var tænkt foregaaet paa den Maade, at Vognenekjørtes
saa langt ud i Vandet, at Tømmeretkunde flyde og føres
af Strømmen. Omkostningerneved dette Anlæg skulde
efter en Korrektionaf Jernbanedirektørenog uden Expro-
priationerbelobe sig til 474,000 Kr.

Angaaende dette Projekt har Ingenierkommission'en
under 21de September afgivet sin Erklæring. Den fandt
det i sine Hovedtræk meget priktisk og vel arrangeret,
men havde ikke Anledningtil at sammenholdedet med de
øvrige Projektertil Omgaaenaf Sarpfosog Sannesund.

 1871.

Hverken Kanal- eller JernbaneprojektemehavdeStem-
ningen videre for sig, og under de stadigt paagaaendeVen-
tilationerangaaendeFlødningensForbedringvar senereOp-
mærksomhedenvæsentlig henvendt paa Rendeprojekterne.
Som det i det Kapitel, der behandlerdisse, er anført, blev
der af Ingeniør Vogt udarbeidettvende forskjelligeForslag
til Temmerrender•og Flaaderender gjennem Glengshølens
veste Arm, men i sin Erklæring over disse Forslag (29de
August) udtalte Kanaldirektørenbl. A.:

Kanaldirek- «DetHovedresultat,jeg saaledes er kommentil, er, at
tørens Er-
khering afLøsfiedningforbiSoli antageligvil blive billigst, og at man

29deAugast
1871. for at faa afgjort, hvorvidt dette vil blive Tilfældet, bør

bringe paa det Rene, hvad Sanne og Soli Brug fordreri
Erstatning. Dernæst antagerjeg Kanal vil blive billigst,
ligesomjeg maa anse dette Middel korrektestfor Tilfældet
og mere civiliseret».

	

1877. I sammeKapitel er ligeledes anført,hvorledesman til
FlødningsspørgsmaaletsLøsningfikKanalvæsenetsAssistence
til en sammenlignendeBehandling af samtlige de forskjel-
lige foreliggendeAlternativer, hvilket Arbeide udførtes af
Ingenier Sætren. I hans Fremstilling af 2den August er
opstillet et Overslag, lydende paa 963,000 Kr., til en fuld-
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stændig Kanalisering af Aagaardselven væsentlig overens- 1877.
stemmende med en af FlødningsinsPektørSoot udkastet
Ide; men skjønt dette Anlæg syntes billigere end Kanalen
fra Glengsholen,har det dog efter SætrensFormening,sine
Mangler,hvoraf væsentlig fremhæves:

I) Usikkerhedog Vanskelighedved Fundamenteringenaf
Sluserne forbi Isebro ogBergdalsdam,og underenhver
Omstændighedkan man ikke bestemme sig for dette
Projekts Udførelse, inden man har foretagetnoiagtige
Grundundersøgelser.
Kortere Sluser, altsaa mindre Transportevne,hvoraf
igjen følger en mere foreeretDrift.
Noget ugunstigereIs- og antagelig yeirforholde.

Efterat Sætren dernæsthavde gjennemgaaetde for-
skjelligeAlternativerog deriblandtmedHensyntil Jernbane-
projekterneudtalt sig imod dem somet til Hensigtenmindre
svarende Transportmiddel,der for at have den fornødne
Transportevnevilde falde kostbarere,saa konkluderedehan
med at anbefaleRendeanlæggetover Hafslund som det hel-
digste Projekt; men dersom det af en eller anden Grund_
maatte opgives, stilede det sig for•ham saaledes, at man
burde tage Skridtet fuldt ud og vælge at bygge en Kanal
med Sluser fra Glengsh~ til Sannesund, hvormd man
vilde faa den fuldkomnesteTransportvei, som,overhovedet
kunde skaffes for store Masser.

I sin Indstilling til Trælasthandlerne(9de November)
Anledningaf SætrensBetænkningharTommerdirektionen

ikke nævnt hverkenKanal- eller Jernbaneprojekterne,men
kun Renderne,og ved en Sammenholdenaf de forskjellige
Rendeprojektervar den kommentil det Resultat,at Renden
fra Glengshelentil Alvimlandetmaatte gives Fortrinet.

4, Tømmerrender forbi Sarpfos.

Under Behandlingenaf Sagen angaaendeTammerflød-
ningen igjennemSarpfos og forbi SannesundHavn opstod
den Tanke at anlæggeen Temmerrendeover Hafslund fra
ovenfor Sarpfostil nedenforSannesund for dervedat und-
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• gaa alle de Ulemper, som vare forbundenmed Flødningen
paa disse Steder. Det kan af KanalvæsenetsArkiv ikke
sees, om det vax HafslundsEiere, der først have undfanget
Ideen og tænkt paa saadan Maade at optrædesom Entre-

, prenører, eller om det var Kanaldirektøren. Det lader,
som om Renden mellem dem har været paa Tale, forin-
den den fra det OffentligesSide blev underkastetnærmere
Drøftelse.

	

1858. I dette Aar beordredeKanaldirektørenIngenlør Vogt
til at anstille de fornødneUndersøgelseri Anledningaf en•
saadanRendes Anlæg, samtidig med at han skulde under-
søge andre for Tommertransportenmulige Veie.

	

1859. Den 7de Februar afgav Vogt 'et detailleretForslag
IoggiasAodr.;medOverslagtil en saadanRende, der skukle koste 144,000

einscie9Kroner, og da Kanaldirektøren,efter at have sendt Hafs-
oVafs- lunds Eiere Forslaget til Betænkning,i Skrivelse af 26de

Juni spurgtedem,om der kunde være nogenSandsynlighed
for at Rendenblev bygget, fik han til Svar, at det ikke
vilde ske ved deres Foranstaltning.

	

1868. Dette Rendeprojekt,der trods adskilligeVanskeligheder,
væsentlig paa Grund af den betydeligeVandstandsforskjel
ved deres Indtag, havde meget for sig og oftere var paa
Tale, kimde dog ikke blive til0Virkelighed, vasentlig fordi
ingen Enighed kunde opnaaes mellem Tømmerdirektionen
og Hafslunds Eiere. Der pleiedes Underhandlingerdem
imellem,og da senereUndersøgelserneom andreUdveie for
..Tømmertrafikenfortsattes, begyndteBrugets Eiere ig,jenat
tænke paa Rendeanlægget,i en modificeretForm, som En-
treprise. Trælasthandlernesyntes idethele at have havt
lidet Haab om at kunne komme til nogen Enighed med
Hafslund om Refideanlægget,og da de øvrige foreliggende
Projektertil en Omgaaen af Fossen og Havnen ikke til-
talte, medensdet var et Ønske paa en eller anden Maade
at kunne o.mgaadem, lededes Tanken hen paa at trække
Temmerflødningentil Fredrikstad over i Glommensvestre
Arm forbi Sanne og Soli Brug.

Da nemlig(somunder «Sarpfossenog Glommenneden-
for samme»anført)Ingeniør Vogt Midtsommeren1868 var
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ved Sarpsborgfor at gjøreStudier medHensyn til en hen-
sigtsmæssigOrdningaf Fledningen,beforhan ogsaadenne
vestre Arm og udtalte i sin forelebigeIndberetningtil Ka-
naldirektøren(25deJuni- 1868), at Lokaliteterneder under
hoi Vandstand vare i høi Grad skikkede for Flødningog
gave god Anledningtil Rendeanlæg. Den egentligeVan-
skelighed, mente han, laa i Trøsken (se Vandtilgangtil
SanneogSoliBrug), der er grund og smalog derfor maatte
udgraves;men de Interesser, der ere knyttee til en hen-
sigtsmæssigregelmæssigFlodning-ere-saastore, at en om-
fattende Undersøgelsevisselig dervedvildevære motiveret.
Kanaldirektøren,der var enig heri, ansegtederfor Depar-
tementet(7deMai) omBemyndigelsetil at lade Undersøgel-
serne foretageog fik den (20deAugust).

Det overdrogesVogt at foretage disseUndersegelser
samtidig med, at han tog de øvrigeFledningenvedkom-
-mendeProjekter under Behandling.

I sin Inclberetningaf 8de Juli meddeltehan Resulta- 1869.
terne af disse sine Undersøgelser,ledsaget bl. A. af For-vogtsFor-
slag tiJ Forlægning af Tømmerflødningentil Glommensve-»afir
stre Arm, og efter at have erklæret Rendenover Hafslundtar=nr

Aaegaeanrd.s-
-for mindrehensigtsmæssigsaavel paa GrundafVandstands- iv
forskjellenovenforSarp soin paa Grund af de betydeligt,
siden Udarbeidelsenaf Overslaget til den, forogedeTom-
mermasser,der vilde kræve større Dimensionerfor Renden
og en Anlægssumaf omkring240 a 250,000Kr., udtalte
han deH som den hovedsageligeFordel ved at forlægge
`Temmerfiodningentil Glommensvestre Arm den formentlig
-saaledesgunstigeAnledningtil i Visterflo'at kunne danne
-Oplagspladsefor de store Temmermasser,som skulleskjæ-
res pda de nedenforliggendeSagbrug, uagtet selveFlød-
ningsomkostningerneneppe syntes at stille sig synderligt
fordelagtigereend de for den bestaaendeFledningsmaade.
Anlægsomkostningernevare beregnedetil 400,000Kroner.
Men i Erklæring dertil (4de Oktober),hvori Kanalen frem-
holdessomden hensigtsmæssigsteTransportvei,bemærkede
Kanaldirektøren:

1868.
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1809. «Manhar dernæRthenvendtOpraærksomhedenIpaa en

TzlEcilizI.,-Tømmerrendeenten forbi Sarpfos eller forbi Sanne og Soli
4kaleOtWefi-Brug-Forbi Sarpfoskan Renden lægges enten paa hoire-

1869. eller venstre Bred, men i begge Tilfælde er det Adgangen
til Renden ovenforSarpfos, hvori Besværlighederneligge.
Pladsen er her liden, Strømmenstærk, Adgangenfor ved-
kommendeBrug (entensaa Renden lægges paa Borregaard-
eller Ilafslundsiden— heire eller venstre Bred) til at faa
sit Tømmervil blive overmaadeTanskeliggjort,og endelig-
vil den store Vandstandsforskjel— 33 Fod lægge store
Vanskelighederiveien for en Rendes Bygning ved Sarpfos.
Jeg anser derforikke en Rende her for praktikabel».

«Rendenforbi Sanne og Soli Brug, der er beregnetaf
Ingeniør Vogt, er utvivlsomt brugbar og har den Fordel,
at man kan brugeVisterflosom Oplagspladsfor Tømmeret,
idet der nu for flere Sagbrugmanglertilstrækkeligstor og-
bekvem Oplagsplads. Manglerneved denne Vei ere imid-
lertid følgende:

Tømmeret maa buxeres i stille Vand gjennem hele-
Mingevandog Isnæsfiorden.
Disse Fjorde tilfryse tidligere end Elven og gaa sent
op paa (3rundaf Mangel paa Strøm.
Udskillingenaf Tømmeri Visterflovil altid blive be-
sværlig, da der manglerStrøm, ligesomVind her vel
yderligerevil kommetil at besværliggjøreSorteringen.
Trøskenmaa gjennemskjæres,og dersomman vil und-
gaa Tab af Vand til gagbrugeneog sikre sig modTil-
øring af Mingenoret1ed Furuholmen,maa man her-

- anlæggeen bevægeligDam, som vil have sine Vanske-
lighederi flere Retninger,, saaledes vil den blive van-
skelig at faa saa tæt, som Forholdene fordit det;
den vil beS4vær1iggjørePassagen og rimeligvismedføre,
at denne maa standses tidligere end ønskeligt kunde-
være o. s. v.
Det stiller sig for migtvivlsomt,omTømmeretad denne-
Vei kan føres frem saa billigt som nu.

Anderledesvil det stille sig om •man enten kunde-
expropriereeller faa kjøbt Sanne og Soli Brug billigt; thi
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ila kunde Temmerrendenundgaaes,og denneVei vilde da 18"
rimeligvisblive baade bekvemog billig».

Efterat Tommerdirektioneni Fredrikstad gjennemDe. 1870.
partementetvar gjort bekjendtmedovenstaaendeErklæring
og Forslag, androgden under 19deJuli om,at der maatte
vordeanstillet nogleyderligereUndersegelserangaaendeden
i Forslaget omhandledeFledningsvei gjennem Glommens
vestreArm. Andragendetblev indvilgetogKanaldirekteren
beordret(16deSeptember)til at lade de begjæredeUnder-
segelseranstille.

De overdrogestil Ingenier Vogt, somunder 11te Juli 1871.
indgavet nyt Forslag til Fledning gjennemGlommensve-Xag"tagfFilrt;
&treArm, baseret paa Flødningefter amerikanskMenster
af hele,sammenlagteFlaader gjennemdertil indrettedestoremsekrrelgemr-i
Render,hvis Anlægvar beregnettil 320,000Kr. Aagaards-

elven.
I sin Erklæring derover af 29de August bemærkedexanaldirek-

Kanaldirekterenbl.A., at Fordelenved denneManer skuldektiZinnsgåre-r-
ligge i mindreAnlægsomkostninger,og antagelig billigeregul:f12894

Fledning, og idet han efter en Korrektionaf den af Vogt
opstilledeDetailleberegningover Fledningsomkostningerne
fra Morkfosned gjennemKanalen eller Rendenfor Kanal,
Temmerrendeog Flaaderende fandt disse respektive at
kunne sættes til Kr. 1.77, 1.97og 1.3,medensden forhaan-
denværendeFledningkostedeKr. 2.2, bemærkedehan, at
dersom man hertil lagde de videre Omkostningermed
Fledningen ned til Fredrikstad, saa vilde man finde, at.
Flaaderendeni saaHenseendeendogstilledesig ugunstigere
end Kanalen, idet Flaaderne efter at have passeretRen-
derne og være komne ned i Visterflopaa Grund af sin
SammenbindingsmaadeMaatte omfiaadesog dertilferesfrem
gjennemstille Vand. Sannnenholdtman viderede omhand-
ledeRendeanlægmed det foreslaaedeKanalanlæng(sedette),
saa maatte dette have storeFordele,idetFledningenderved
vilde være aaben mindst2 Maaanederlængere om Aaret,
end vedRenderneforbi Sanne og Soli; Rendernevilde der-
til paa Grand af sin Længde,og paa Grand af Dammenes.
og LændsernesAntal kræve mere Vedligeholdelse.Den
voldsommeMedfart,Flaadernefik ved Passagenaf Damm



— 42 —

1871. og Render, maattemedføre,at de oftere gik itu, og. ende-
lig vilde de paa sin Vei gjennemvestre Arm have at pas-
sere Strækninger af stille Vand. Kanaldirektørentroede
derfor ikke, at nogetslagsRendeflødninggjennemGlommens
vestre Arm kunde foretrækkesfor Kanalen, hvorimodhan
udtalte, at dersomSanne og Sali Brug kunde nedlægges,
saa vilde Løsfledningad den Vei blive billigereend noget
andetMiddel. Endelig udtaltehan sig om den for en Flød-
ning her nødvendigeGjennemgravningaf Trøsken derhen,
at de nye Forhold havde taget meget bort af dette Punkts
Betydning, saaledes at nu Intet kunde være til Hinder
derfor.

1875. Af de paagaaendeForhandlingerog Overveielser an-

rTzdi
em-rar-fy gaaende Ordningenaf Flødningen var fremdeles intet Re-

Glengshø-
len til San- sultat naaet. StridendeInteresser og modsatteMeninger

neaand.delte lor en Del Stemningernemellem de forskjelligefore-
liggende Projekter, og intet af dem syntes ubetinget at
kunne gives Fortrinet. Man syntes dog fremdelesat søge
et Middel til at kunne omga.,abaade Fossen og Havnen og
det saamegetmere, som Tømmerkvantummethavde været i
en stadig Væxt og saaledes til større og større Gene i
Havnen, Der fremsattesnu ogsaa en ny Ide af Flødnings-
inspektør R. Furuholmen,som vakte Fleres Anerkjendelse.
Den gik ud paa at føre en Tømmerrendefra Glengshølen
gjennemen Tunnel i Morænenforan samme og videre ned
igjennem ThorsbækkensDalføre ned til Hanestadstran-
den. Tømmeret skulde da sorteres og soppes ved Fu-
ruholmens og de ovenfor liggende Lændser,slippes parti-
vis efter MærkernegjennemRenden og ad hensigtsmæssige
Indretningerfor nedreEnde af sammesoppesi tykkeFlaa-
der for den videre Transport ned ad Elven til Brugene i
Fredrikstad.

Paa FredrikstadsTømmerdirektionsAnmodningbesaa
Ingeniør Heiberg Lokaliteterne og udtalte sig (18de No-
vember)for Projektet som tiltalendeog udførbartsamt an-
befaledeDirektionenat henvendesig til Departementetmed
Andragendeom,at nærmereUndersøgelsermaatte vorde an-
stillede af Kanalvæsenet. Han fremhævedesom den største
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Nanskelighed for Rendeanlægget Vandstandsforskjelleni 1874.
GlommenovenforSarp og fremholdtdetønskelige i ved en
Dam sammestedsat kunne regulereden, hvorvedtillige an-
.dre Interesser kunde fremmes.

Efter mundtligKonferrancemed Kanaldirektørenan- 1875.
drog Direktionen (24de Marts og 29de April). om videre
Assistance til Forholdenes nærmereUndersøgelse, hvilket
med Departementets Samtykke (27de Marts og 8de Mai)
blev den indrømmet. Et koteret Kart over Terrænet,hvor
Renden tænktes lagt, blev optagetaf Assistent Bodahl, og

oresiLegrg:Reiberg afgåv under 6te November et forelebigtForslagpllf.
med Overslag til Rendeanlæggetfra Glengshølentil Hane-tteer1`18,ge%
stadlandet,der skulde koste 862,827 Kr. Det var mere at yeønndlenwa-

chtizets-betragte som et forelebigtForslag for nogenlundeat klar-
gjøre sig,hvorvidt tekniskeVanskelighedereller altfor store
Omkostningerskulde stille sig iveien for Projektet Reali-
sation.

Under 15de Januar indsendte Kanaldirektørendette 1876.
Kearneanisd-Yorslag til Departementet,men udtalte i sin samme ledsaik-

.gende Erklæring, at ProjektetsUdførelse vilde være fOr-ktirarintr"
bundet med stor Resiko, da den foreslaaedeTunnel kunJanuar1876.
med 1/9-delaf dens Længdekan anbringesi Fjeld, saaledes
at der neppe var Sandsynlighedfor, at man vilde skride

Dette Projektvildesaaledeskunkommetil at forøge
Antallet af de mangeAlternativer,som alleredevare under-
sogte og udarbeidedefor Forbedringåf Tømmerflødningen
forbi Sarpfos. Løsningen af dette ProblenTansaa han saa
vigtig og vanskelig, de Forhold, som det berørte,,saa ind-
-viklede, og Mængdenaf de indsamledeMaterialiersaa stor,
-at der vistnok maatte være fuld Grundtil at nedsætteen
Kommission til Sagens videre Udredning og PrOblemets
Løsning.

Dette Rendeprojekt tiltalte imidlertidflere af Trælast-BlomsFor-
flaZ

handlerne, og \delode det derfor privatimvidere gjennem-
ngu.

endefr
gaa og bearbeideaf den ved Jernbaneanlæggetpaa Sarps-raGlengs-h
borg stationeredeSektionschefBlom. Efter videregaaende

olen.

Boringeri Grunden, hvoridennemTunnelen'skulde føres,
kom han til det Resultat, at Terrænet ikke gav Anjedning
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1876. til væsentligeBetænkeligheder,og han opstille& 4 forskj-el-
lige Alternativer for Rendeanlæggetnemlig:

1) Tunnel af Murværk med Rende saavel i Tunnel som.
i Dagen af Træ paa Underlag af Stenballast og Træ,
anslaaet til Kr. 683,779.

2) Tunnel af Jern 10' hei og 6' bred medRende i Dagen
paa Underbygningaf Stenballastog Træ.

med 3 Fod lange Rørdele i Tunnellen, anslaaet til
Kr. 731,897.
med 4 Fod lange Rørdele i Tunnelen, anslaaet til
Kr. 699,190.

3) Tunnel af Jern, 10' hoi og 6' bred medRende i Dagea
paa Underbygningaf Jern

med 3 Fod lange Rørdele i Tunnelen, anslaaet til
Kr. 815,526.
med 4 Fod lange Rørdelei Tunnelen, anslaaet til
Kr. 801,320.

4) Tunnel af Jern, 10' hei og 6' bred medRende i Dagen_
af Træ paa Underbygningaf Stenballastog Jern.
a. med 3 Fod lange Rørdele,anslaaet til Kr. 725,328.
b med 4 Fod lange Rørdele,anslaaet til Kr. 711,721.

UnderForhandlingerneudkastedeBestyrerenaf Hafs-



lunds Brug, IngeniørLøvstad, en ny Plan til et Rendean-



læg over Hafslundned til Lændsen ved Gretnæs saaledes.
arrangeret, at laveste Vandstand ovenfor Sarpfos skulde
hæves ved en Dam i denne, for derved samt ved mindre-



Sprængningeri Nipa at kunne lede Tømmeretgjennemden
hen til Rendens Indtag. Dette Projekt har kun forsaavidt
været under KanalvæsenetsBehandling,som Tømmerdirek-



tionen den 15de November1875 hos Departementetanholdt
om det OffentligesUdtalelse med Hensyn til Vandstandens
Hæven vedHjælpafDam i Fossen. 1lte Januar1876erklæ-



redeKanaldirektørensig imodDamanlæggetsom uudførbart.
Med de saaledesforeliggendeMaterialier anmodedenu

Tømmerdirektionen(5te December)Departementetom gjen-



nem Kanalvæsenetat erhokleden fornødneBistand til at
kunne faa tilgodegjøre sig hele den foreliggendeMasse af
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1876.
sultat.

Kanaldirektøren,hvis Erklæringherover blev forlangt, 1867.
fandt det (18de Januar)nødvendigt,at alle de foreliggendeKanaterenidshierk.
_Alternativer,der have været udarbeidedetil forskjelligedkeiterovri:rgaf
'Tiderog af forskjelligePersoner, maatte — for at deresmeliguar
Xostende skulde kunne sammenlignes— nødvendigvisbe-
regnes paa ensartet Maade, og at alle de foreliggendeMa-
terialier af en kyndig og i saadanneSager øvet Haand
maatte samles, ordnesog sammenstillessaaledes,at Tømmer-
direktionen med den fornødneOversigt og Klarhedskulde
kunnebedømmeog vælge den rette Vei. Han anbefalede
flerfor Andragendet og fik DepartementetsBemyndigelse
(9de Februar) til at yde den begjæredeHjælp.

Ingeniør Sætren, som af Kanaldirektørenblev over-sasma3mtrez.
draget Sagens Behandling, fandt derunderat burdeanstillenhe:ndli%-
nye Undersøgelsermed Hensyn til Tømmerrendepaa Hafs- -
lundsiden, og da væsentlig for at erfare Mulighedenaf at ProJekter.

fore TømmeretgjennemNipa ned til Rendeindtagetuden—
som af Løvstad foreslaaet— at hæve Lavvand ovenfor
Sarpfos ved en Dam. De fornedneMaalingerbleve udførte
gagfuldstændigPlan med Overslag for Renden udarbeklet,
hvorefterSætren fandt dette Projekt ved Sammenligning
med samtlige de øvrige foreliggendeat være det heldigste.
Det var beregnettil Kr. 540,000. Derhos.udtalte han, at
saafremtdenne Rende af en eller anden Grundmaatte op-
gives, burde man tage Skridtet fuldt ud og vælge at bygge
Kanal med Sluser fra Glengshelentil Sannesund, idet han
fraraadedeethvert Anlæg, der gik ud paa at trække Flød-
ningen gjennem Glommensvestre Arm paa Grund af de
lange Strækningermed stillestaaendeVand saavel i Minge-
vand som i Visterflo. (SætrensBehandling af de forskjel-
lige Alternativer er senere paa TømmerdirektionensForan-
staltningtrykt).

TdetKanaldirektørenoversendteDepartementetsamme,
udtalte han sig til Gunst for.Rendenover Hafilund og be-
mærkede, at SætrensFremstilling var klar og oplysende
og i selveMaterialetsaa fuldstændigog vel ordnet,at Tifin-
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1877. merdirektionennu med sit nøie Kjendskabtil alle herhen
hørendeForhold maatte kunne træffe sit endeligeValg.

Temmerdi- Tømmerdirektionenkom dog efter nærmereOverveielserektionens
bteg321e5i1 det Resultat, at Rende med Tunnel fra Glengshølentil
vember1877Alvinflandet maatte ansees som det hensigtsmæssigstePro-angaaende

Stetrens
Udtalelser.

jekt og affattede(9de November)en Indstilling til Trælast-
handlerne,hvori den imødegikSætrensUdtalelsertil Fordel
for Renden over Hafslund.

	

1878. Under Kapitlet «Flodningen nedenfor Sarpfos» er
ovenfor omtalt, hvorledes RendespergsmaaletsAfgjørelse-
blev udsat paa Grundaf, at et ældreProjekt om Spræng--
ning i Sarpfosog Udvidelseaf HvidstenLændse blev gjen-
optaget.

	

1881. Tømmerdirektionenhavde imidlertidpleiet Underhand-
Endelig

Beslutning
linger med Eierne af Hafslund,og efterat disse i Skrivelse

af 20deJa-af 20de Januar 1881 endelighavde erklæret sig villige tilnuar1881
omAnlægat indrømmeAnlægget af Tommerrendeover Hafslunds.af Rende
overHafs"Grundmod en Afgift af 15 Øre pr.Tylt Tømmer,blev detlund.

paa en Generalforsamlingaf FredrikstadsTømmerhandlere
den 29de Januar 1881 mod en Stemme fattet følgendeBe-
slutning:

For at undgaa den kostbareFlødninggjennemSarp-
fossen og SarpsborgHavn, og for at undgaade dermed
forbundneUlemperogBrækageni Sarpfossen,samt for
at opnaa en regelmæssigereFremflødningaf det til
BrugenenedenforSarpfossenbestemteTømmer,bliver en
Tømmerrendeat anlægge over HafslundEiendomog
Nipa at oprenske og udbedre, Alt i det Væsentlige

• Overensstemmelsemed de af Ingenier Sætren i 1877
udarbeidedeKarter og Beregninger.
Direktionenbemyndigestil at indgaamed Andragende
til Hans MajestætKongen om til Foretagendets Ud-
førelse at erholdeet Laan af Statskassen,stort indtil
Kr. 500,000, mod at Laanet tilligemedRenter tilbage-
betales i Lobet af 40 Aar ved aarlig Afgift -af det
Tømmer,der flodes forbi Sarpfossen, uanseet om Ren-
den benyttes eller ei.
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3) Ligeledes bemyndigesDirektionentil, naar forannævnte
Laan er erholdtbevilget af Statskassen,at afslutte en-
delig Kontrakt med Hafslunds FællesbrugsEiere om
Afstaaelsen af fornødenGrundtil Anlæg af en Rende
over Hafslunds Eiendom, fri Dispositionover Nipa og
fornødentVand til TømmeretsFremflødninggjennem
Renden, samt Benyttelsen af den nuværendeHvid-
stenslændse, Alt mod 15, femten, øre pr. TYlvt Tøm-
mer i aarlig Afgift.

Derhos blev der i Generalforsamlingentilført Pro-
tokollen:

«Direktionenbemyndigestil at afslutte forelmbigKon-
trakt med D'Hrr. Eiere af Hafslund paa foran vedtagne
Betingelser».

Forsla g.

' KanaldirektørRøyems Forslag af 30te December1851 til
Udmineringi Sarpfos,der kun del-
vis er realiseret.

Do. D . Modifikationeraf 3die Novbr. 1861)
i hint Forslag.

Do. Do. Forslag af 25de Februar 1856 til
en Kanal og til enJernbanemellem
Glengshølen og Spigerbugten ved
Sannesund.

IngeniørVogts Forslag af 7de Februar 1859 til en Tom-
merrendeover Hafslund samt Paa-
visning af en ny Linie for Jern-
bane mellemGlengsholenog Spiger-
bugten.
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Ingenier Vogts Forslag af 8deJuli 1869 til en Kana.1mel-
JernGlengshelen og nedenforSan-
nesund samt til en Forlægning af
Temmerfiedningover til Glommens
vestre Arm, Aagaardselven, ved
Hjælp af. Tømmerrender.

Do. Do, Do. af llte Juli 1871 til amerikanske
Tømmerrenderi Aagaardselven.

Ingeniør Løvstads Forslag tij en •Jernbane for Tømmer-
transport fra Opsund til Hvidsten
Lændse.

Ingenier SætrensForslag af 2denAugust 1877 til en Tem-
merrende over Hafslund, Overslag
til en af FledningsinspektørG.
Soot projekteret Kanalisering af
Aagaardselvensamtsammenlignende
Beregningover de forskjelligefore-
liggende Forslag.

Ingeniør HeibergsForslag af 6te November 1875 til en
Temmerrendefra Glengshelen til
HanestadlandetnedenforSannesund.

Ingenier Bloms videre Behandling af sidstnævnteProjekt.



Dam i Sarpfos og Laxetrappe

samrnesteds.



II C.

Reguleringaf Vandstandeni Glommenovenfor Sarp ved
en Dam i Fossen og Laxetrappe sammesteds.

Paa Grund af den betydeligeVandstandsforskjeli
GlommenovenforSarp og de mangeUlemper, som følge
med de lavere Vandstande der, har Spørgsmaaletom at
rette herpaa ved en Dam i Sarpfos længe været frem-
sat. Saavidt bekjendt blev der i Begyndelsenaf Aarhun-
dredet anbragt 2de saadanne Dammepaa hver sin Side
af FossensMidtskjær, men den ene gik ud strax, den an-
den i Flommen1860. Og senerehar stridendeInteresser
og de med et saadant Arbeide forbundneVanskeligheder
gjort, at Sporgsmaaletaldrig har været segt lest, men kun
fremholdt.

Blandt de Sager, som i Femti- og Sextiaarenevare
under stadig Behandling af Kanalvæsenet,var en Forbe-
dring FlødningsforholdenevedSarpfosogSpergsmaaletom
Vandtilgangentil Sanne og Soli Brug i Forbindelse med
forbedredeTømmeroplagspladsefor Brugeneved Sarp samt
Klager over den skadeligeVirkning af MørkfOsDam paa
Vandstandsforholdenenedenforsamme. I Anledningaf disse
lod Kanaldirektørendaværende IngenierMitnantGrentvedt
foretage mer detailleredeUndersegelser.af Forholdeneom-
kring Sarp og Aagaardselven. I sin Indberetningom disse
Tindersøgelseraf 4de Juni 1866 ytrede Grøntvedt, at han
ikke ansaa det usandsynligt,at man vilde kunne rammeog
muligens forene de forskjelligeInteresser ved Udførelsen
af følgendeArbeider:



— 52 ----

Udgravningaf Trøskeno. s. v.
Anbringelse af en lav GrunddamovenforSarpsbroen,
der kunde bidrage til ved en lavere Vandstand end
hidtil at holde Tommeretflot i Borregaardsog Hafs-
lunds Beholdningslændser.
Mineringi selve Sarpfosseno. s. v.

I en Erklæring af 29de November1866 angaaende
Øierens Regulerings Indflydelse paa Vandstandsforholdene
nedenforØieren bemærkedeligeledes G-røntvedt,at dersom
man ovenforSarpfos kundeanbringeen lav Grunddam,der
uden væsentlig at forøge Flomheiden kundebidragetil at
hæve de lave Yandstandeovenfori Hafslunds og Borre-
gaards Beholdningslændser,saa vilde Ulemperneved Mørk-
fosdammensManøvreringogsaa efter 15de Oktoberkunne
neutraliseres.

Som sagt, de øiensynligeVanskelighederved at an-
bringe en Dam i Sarpfoseller ovenfor har dog afholdt fra
at vove sig nærmereind derpaa.

1873. Amtmandeni Smaalenene,hvem Ønsket om en Regu-
lering af GlommensVandstand ovenfor Sarp var kommet
for Øre, søgte nærmereOplysningerheromhos Generalkon-
sul Faye paa Hafslundog modtogfra ham en Fremstilling
af alle de Fordele, som vilde opnaaesved en saadanRegu-
lering, at laveste Vandstand hævedes til + 6 Fod paa
BorregaardsVandmærke; man vilde derved saaledesopnaa,
af Dampskibsfartentil Glengshelenstadig kundeholdes ved-
lige og Adkomsten til alle StoppestedermellemSarpstiorg
og Lindhoel lettes; om Vinteren vilde Isen paa Grundaf
den mindskedeStrømblive sikrere at befare; Tømmerflød-
ningen vilde lettes ved at Elven ikke indskrænkedessaa-
meget i Bredden; Brugenes Tømmerbeholdningervilde sta-
dig kunne ligge i Vand; Vandtilgangentil Brugene forbe-
dres, saaledes at Sanne og Soli Brug kunde faa"Aargangs-
vand og Borregaardog Hafslund faa udnytte Vanclkraften
bedre; og endeligvildeAnlæggetaf enLaxetrappei Sarpen
betydelig lettes. IngeniørLøvstad havde'paaen Skitse an-
tydet den Maade,hvorpaaDammenkunde udføres,og under
Henvisning til den lod Faye den ledsage sin Fremstilling.
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Uden at indhenteOplysningerfraAndre i Foretagendet 1873.
interesserede,da dets store Vigtighed ansaaes almindelig
erkjendt,og da desudenAarstiden var bekvemfor en Un-
dersøgelseaf Lokaliteterne, henvendte Amtet sig under
24deNovembertil DepartementetmedAnmodningomat lade
KanaldirektørenundersøgeSagen, idet det tilligeoversendte
Fayes Skrivelse. Departementetanmodedeham den lste
Decemberunder Henyisningtil sin Skrivelse af 8de Okto-
ber 1867 angaaendeForslag til Foranstaltninger til Af-
hjælpelseaf de ved øierens Reguleringfremkaldte lave
HøstvandstandeovenforSarp, om at udtale sig forelobigt
angaaendeSagen.'

I nogenTid havde der væretTale om ved Anbringelse1874.
af Laxetrappe forbi Sarp at besætteGlommenmed Lax,
hvilkenSag Norsk Jæger- og Fiskerforening Wg sig af.
I et Andragendetil Kongen havde den anholdtom i den
Anledning at faa anstillet de nødvendigeUndersøgelser,
hvorforDepartementeti Skrivelseaf 30teJanuar anmodede
Kanaldirektøren om under Behandlingenaf Spørgsmaalet
om VandstandensReguleringat have sin Opmærksomhed
henvendtpaa, hvorvidtVandstandsforholdenemaatte tillade
Anbringelseaf en saadanLaxetrappe,samt i Tilfældeud-
tale sig omStørrelsenaf dedermedforbundneOmkostninger.
Kanaldirektørenoverdrogefter forudgaaendemundtligAf-
tale til Forvalteren paa Hafslund, Ingeniør Løvstad, der
var bedst kjendt med Forholdeneder, at tage Sagenunder
Behandling(kfr. KanaldirektørensSkrivelseaf 18deog23de
Marts samt 4de April). Eierne af HafslundsFællesbrug
fandt imidlertidikke at burdegjøreNoget for at søgeDam-
projektetfremmet,hverkenaf det Offentligeeller ad privat
Vei, hvorforForvalteren paa Grund af sit Forhold til Bru-
get ikke kunde befatte sig videre medSagen.

Samtidig var Spørgsmaaletom Forbedring af Flød- 1875.
ningenforbi Sarp, væsentlig ved Hjælp af Temmerrender,
under Behandling,og i denAnledninghavdeIngeniør Løy-
stad paa egen Haand indgivet til Fredrikstads Tømmer-
direktionet Forslag til Damanlægi Sarp. Dette gik ud
paa at hæve lavt FledningsvandovenforSarpsbroenved en



1875. fast Grunddami Løbet østenfor det midt i Sarpfossenog
strax nedenforSarpsbroenliggendeMidtskjærsamt paa gjen-
nem dette at udminereen 30 Fod bred Rende eller Kanal
for ikke at hæve Flommene,hvilket yderligereskulde mod-
virkes ved at bortminereendel af Fjeldpartiet sendenfor
østre Broaabning. Lebet paa vestre Side af Midtskjæret
skulde forblive uforandret. Dammenskulde dannesved en
tvert over østre Løb trukket 52 Fod lang, 4 Fod høi og 7
Fod bred hul Jernbjælke, mod hvilken paa hver 2 Fod
skulde støttes hule Jernnaale af et lindseformetTversnit
af 18 TommersLængde og 4 TommersBredde. Naalene
skulde anbringesi en heldendeStilling, iedentil støtte sig
mod Fjeldbunden og formodentligmed Trosser søges fast-
holdte i denne Stilling, indtil man ved et gjennemNaalens
Midte nedbragtMinebor fik boret et omtrent 1 Fod dybt
Hul for deri at neddriveen ca. 2 Fod lang Splintbolt,som
skulde hindre Naalen fra senere at glide i Foden. Tilslut
skulde saavel Jernbjælken som «Naalenfyldes med Beton
og foranNaalene udkastesen Stenfyldningfor sammenmed
Faskiner og andet Fyldningsmaterialat danneDamlegemet.

DetteProjekt oversendteTemmerdirektionenunder 15de
Novembertil Departementet,der den 19de s. M. anmodede
Kanaldirektørenom at udtale sig derover.

1876. Den 11te Januar afgav han sinBetænkning,hvori han
paaviste det Ukorrektei den projekteredeRende dennem
Midtskjæretog udtaltesine Tvivl om idetheleAfmineringen
af Midtskjæreti nogenvæsentlig Grad vilde bidragetil at
forøge Flomalløbet, da Faldet nedenfor den projekterede
Dam var saa stort, aitder vistnok alligevel vilde blive frit
Overfaldover samme. Heller ikke fandthan det rigtigt ikke
at dæmmei det vestreLøb ogsaa,damaningenlunde,somaf
Løvstad paaregnet,kundevente nogen foregetVandtilstrøm-
ning fra MingevandpaaGrundaf Opdæmningen.Hanpaape-
gede imidlertid,hvorledesdisse Manglerved Forslaget kunde
rettes, idet man ved at anbringeDam i passendeHeide i
begge Løb og ved en tilsvarendeMineringi Løbene under
Sarpsbroenkunde undgaaen Forheielse af Flommen; han
ansaa det umuligt at faa byggetDammenepaa den af Løv-
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stad antydedeMaade, og selv om man kunde det, antog 1876.
han, at en saadan Dam vilde blive for svag til at udholde
de idelige og voldsommeStod og Bagslag af det overfal-
dendeVand. Skuldeman imidlertidville vove de nødven-
dige Midler til et Forsøg, saa vilde dervedingen Forvær-
ring af Forholdenefremkaldes.

Senerehar Tankenom at anbringeDam været forladt,
medensved privat Foretagsombeden Laxetrappeer bleven
anlagt over BorregaardsG-rundforbi Sarp.



d.

Vandtilgang til Sanne og Soli Brug.

Gjennemgravning af Trøsken.



II d.
Vandtilgangentil Sanne og Soli Brug eller Gjennem-



gravning af Tresken.

I Glommensvestre Arm, der gaar ned forbi Sanne og
Soli Brug, er der vedMingenoret,TrøskenogGretet Grun-
der og Fjeldkamme,som strække sig tvers over Lebet og
ligge saa heit, at Glommenunder lavere Vandstandeikke
faar nogetAfiebderigjennem. Heiest af disseer Trøsken
mellemMingevandog Isnæsfjorden,der falder ter ved om-
trent + 1 paa SarpfosVandmærke,saaledesat altsaa det
nedenforliggendeBrug lider afVandmangel,naarGlommens
Vandstander sunkenned til denneHeide.

Ved et Forlig af 5te Mai 1840 mellemEierne af
dette Brug og af Hafslunds samt Borregaardsvar fast-
slaaet, at Tresken ikke skulde røres, mod at ingen Mi-
neringerforøvrigtskulde foretagesi Vasdragetaf de sidst-
nævnte Brugs Eiere ovenfor deres daværendeBrug og
Eiendommei Tune og Skeberg indtil nordre Mingevand
uden Samtykkeaf Sanne og Soli Eiere. Til Kontrolblev
der hugget 2de Mærker i Fjeldet paa østre Side af Trøs-
ken og bestemt, at Lobet ikke maatte være lavere end
4 Fod 51/4Tommeunder dern, og samtidighuggettvende
Kryds paa en opstikkendeFjeldpynt i Renden i Niveau
med samme. Efter Konduktor-Erklæringeraf 5te Novem-
ber 1853 og 20deMai 1854 ligger TrøskrendensNiveau
1Fod7Tommerheiere end.MingevandetsIndløbfra Glom-
mens Hovedarmog 9 Fod 5V2Tommeover Glommensla-
veste Vand ved sammeIndlob.
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1855. De Forstyrrelseri Driften, som vare en Følge af en
Afbrydelse af Vandtilgangentil Sanne og Soli Brug foran-
ledigede dets Eiere „til at henvende sig til Departementet
med Anmodningom sagkyndigAssistance til at fga under-
søgt Mulighedenaf en Forbedringi Vandtilgangenog Ind-
flydelsenderaf paa Brugeneved Sarpfos.

Efter mundtligOrdrefra Departementschefenbesaader-
efter Kanaldirektøreni OktoberMaaned Lokaliteterne og
afgav senere under 1lte s. M. en Erklæringtil Departe-
mentet, hvori han udtalte, at en 50 Fod bred og 6 Fod
dyb Rende gjennemTrøsken kun vilde sænke Glommens.
lavere Vandstande lidt over 2 Tommer og saaledesvære
uden mærkeligJndflydelsepaa Flødningen og Brugeneved.
Sarpfos.

I Henhold hertil indgave derpaaEierne af Sanne og
Soli Brug under `‘8deDecemberAndragendetil Departe-
mentet om Tilladelse til i Henhold til Lov af 31te Mai
1848 at gjennemgraveTrøsken.

	

1856. Efterat Kanaldirektørenved paany at være forelagt
Sagen ingen videre Bemærkningerfandt at gjøre, udenfor
hvad hans tidligere Erklærjng indeholdt, sendte Departe-
mentet Sagen til Amtet for at indhenteandreVedkommen-
des Erklæringer.

Eierne af Ise Brug indvendte derimod,at Fledningen
af Tømmer til Bruget og Transport af skaarenLast fra.
sammevilde vanskeliggjøres,naar Vandstandeni Glommen
blev lavere.

Eierne af BorregaardsBrug protesteredemod at der
gaves Tilladelse til Gjennemgravningen.De udtalte Frygt
for 1) at Glommenkunde forladesit Elveleie, 2) Formind-
skelse af Driftsvandog 3) -at Flodningen til Sarpfosvilde
generes.

Eierne af HafslundsBrug henholdtsig til Erklæringen
fra Borregaardsamt tflfeiede, at HafslundsLændservilde
blive ubruielige ved Vandets Synken, og at Udgifternetil
Tommertransportenvilde foreges.

Med de saaledes indkomneErklæringeranmodedeDe-
partementet under29de SeptemberKanaldirektørenom at
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tage Sagen under fornyet Overveielse og meddele de yder- 1856
ligere BemærkningervedkommendeArbeidetsIndilydelsepaa
de ovennævnte Brugs Forhold, hvortil han maatte finde
Anledning. I sit Svar af 9de Oktober benegtedehan Mu-
ligheden af, at Glommen skulde kunne forladesit Hoved-
leie, da det snevre Fjeldpas ved Solstufossenvestenfor Tre-
sken gjordeen ITdvidelseaf det vestreLøb umulig,og fore-
slog, at det burde paalæggesEierne af Sanne og Solis Brug
at befæste den projekteredeRendesBund og Sider, saafremt
de ei maatte komme at bestaa af Fjeld. Forøvrigt fandt
han i Erklæringen ingen nye Ulemper paapegede og hen.
holdt sig derfor til sin tidligere Fremstilling, idet han er
klærede, at den foreslaaedeGjennemgravningei kunde for-
mindskeden laveste Vandstand ovenforSarpfos, men kun
sænke de lavere Vandstande 1 å 2 Tommer og saaledes
være uden Indflydelse paa Tommerflødningentil Brugene.

Formodentlighar HafslundsBrug alleredeunder de da 1857.
bestaaendeForhold havt Vanskelighedermed at skaffe sit
TømmerAdgang til sine Kehrrader, og har Spergsmaalet
om Trøskens Gjennemgravninggjort dem ængstlige for at
de skulde forøges, thi paaOpfordringfraEierne var Kanal-
direktøreni Slutningenaf April ved Sarpfos for at gjøre
sig bekjendtmedVandstandsforholdeneog Brugets Tømmer-

- optrækningsindretninger.Og kort Tid efter beordredehan
Leitnant Grøntvedttil videre at undersøgeVandstandsfor-
holdene mellern Sarpfos og Trøsken. Med Assistanee af
Furer Taubøll optog Grentvedt Kotekarter i V10000over.
Eidet ved Gretebro,Tinlaugetog Trøsken samt et Tvær-
profilmellemSarpsbroensMidtkarned til daværendeVand-
kant.

Med disse OplysningerforeslogKanaldirektøreni Skri-
velse af 30te Mai for Eierne af Hafslund,at de for at lette
TømmeretsTilgangtil sineKehrraderunderde lavereVand-
stande skulde opføre en tæt Dam i Tinlaget og forheie
Lebet under Gretebro i Heide med 11 Fod paa Sarps-
borgs Vandmærkeog saaledes danne sig mellem dem et
kunstigtBassin, der kunderummeea. 8,000Tylter Tømmer.
Dette vilde være et tilstrækkeligtKvantumforSagene i Ti-
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1857. den mellem Isen gik op til Flommen bragte nyt Tøm-
mer ned.

Allerede forinden dette Proposvar kommetHafslunds
Eiere ibænde, havde de under 1ste Mai tilstillet Departe-
mentet en videre Forestillingangaaendeden Skade, som•en
Gjennemgravningaf Trøsken vilde paaføre dem. Departe-
mentetgav under 25de s. M. KanaldirektørenAnledningtil
at erklæresig derover,og under30te tilskrev han Departe-
mentetbl. A. saaledes:

«I min tidligereFremstilling af Forholdeneved denne
Sag af 11te Oktober1855 kunde jeg af Mangel paa til-
strækkeligeOplysningerikke tage specielt Hensyn til Fled-
ningen til HafslundsBrug, men har nu ved de senere Un-
dersøgelseroverbevistmig omUlemperneved samme. Disse
bestaa dels deri, at den laveste Kehrradligger paa ± 1.5
eller 71/2Fod over lavesteVand (omtrent3 Fod lavere end
Trøsken), hvorfor Tømmeretved lavere Vandstande maa
kjøres op til Kehrraden,og fornemmeligderi, at Tømmeret,
der om Høsten fryser ned i Isen, ved en høiere Vandstand
ei om Vaaren kan udlaages fra Beholdningslændserne,før-
end Vandet stiger til + 2 å 3 Fod, da det ved de lavere
Vandstandeligger paa tørt Land og kun medstore anske-
lighederkan bringesover den bløde Strand».

«Det er saaledes unegteligt, at de lavere Vandstande
medføremange Bekostningermed TommeretsOpbringentil
Sagene om Vaaren, men jeg er fremdelesaf den i min Er-
klæring af 9de Oktober 1856 ytrede Formening, at disse
Vanskeligliederdog kun heist ubetydeligtforøgesved den
nogle Tommerlavere Vandstand, som vilde blive en Følge
af Treskens Gjennemgravning».

1859. Denne Sags videre Behandling har ikke berørtKanal-
direktørenog først under8de Januar 1859 sees den ende-
lig at være afsluttet ved heieste Resolutionsom bestemte:

«At det Ansogte ikke naadigstindvilges».



Isesjøens Sænkning.



II e.
Isesjøens Sænkning.

• ØstenforSarpsborgligger i SkjebergPræstegjeld Ise-
sjøen, der foruden fra dette Præstegjeldhar sine væsent-
ligste Tillob fra Berg og Rakkestad. I sin nordligsteEnde
har den sit Af1.013gjennemHaakafossenlangs Grændsenaf
Skjebergog Vartei til Nipa, en Arm af Glommen,og lig-
ger nederst i dette Afleb den saakaldteIsefos, ved hvilken
det tidligere betydeligeIse Sagbrugvar anlagt.

Ved Haakafos laa forhen et Møllebrug, som i 1849
nedbrændte,og da der omkringIsesøen fandtesstørre lavt-
liggende Landstrækninger,som det var af Interesse at md-
vinde til Dyrkning,søgte Eierne af disse at benytte Leilig-
heden til at faa Seens Vandstandsænket, idet de haabede
at faa udbetaltAssurancesummenuden Forpligtelse til at
gjenopføreMellen mod, at et saa vigtigt Foretagendesom
Seens Sænkningblev gjennemført.

Eierne af Ise-Bruget,GrossererN. Rosenberg& Sen, 1853.
der i Tilfælde af, at et saadantArrangementkunde komme
istand, havde sikret sig Kjebet af Møllebrugetfor fremde-
ls at kunne bevareIsesjøen som Reservoir, traadte i Un-
derhandlingmed Landeierne om at paatage sig Sænknings-
arbeidernemod Godtgjørelsefra disse; og for at faa den
den tekniske Side af Spørgsmaaletbehandlet,henvendtede
sig til KanaldirektørenmedAnmodningom hans Assistance
(1.5deMarts).

Under 31te Marts afgav Kanaldirektørenet Forslag
med Overslag til de for den ønskede Sænkningnødvendige
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1853. Arbeider. Ifølge dette Forslag skulde heiesteTandstand
sænkes 6.5 Fod eller 1.2 Fod under den daværendeDam-
kretg.og Isesjøenfremdelesbevares som tilstrækkeligtVand-
reservoirfor Isebruget. Til den Hensigt maatteefter Ka-
naldirektørensBeregning Søen kunne udtappes5.5 Fod
under den nye høieste Vandstand, idet man gik ud fra, at
den i 125 Dage maatte*afgive 40 Kubikfodi Sekundetaf
sin Beholdningfor at skaffe det nødvendigeDriftsvand, da
det mindste stadige Tilløb kun kunde ansættes til en 8
Kubikfod,medensBruget og Fordunstningenidethelemindst
krævede 48 Kubikfodi Sekundet. Derefter blev da Af-
løbsrendensDimensionerberegnede til 10 Fods Bredde 1
Bunden og Faldet til mindst1/200,samtRendebundensHoide
øverst til at ligge 7.3 Fod under den nye heieste Vand-
stand eller 8.5 Fod under den daværendeDamkrete. Om-
kostningernehavdeKanaldirektøreriløseligen beregnet til
Kr.. 7,880.

Paa et ModemellemLandeierneog Rosenberg& Søn,
som overvaresaf Kanaldirektøren,den 7de November1853
vedtoges et Udkast til Overenskomstdem imellem.

Imidlertid havde Rosenberg& Søn til Departementet
indgivet Andragendeom, at Erstatningssummenfor det af-
brændteMellebrug uden Forpligtelse at anvendes til ny
Bygnings Opførelsemaatte blive udbetalt,mod at den paa-
tænkte Sænkningaf Isesjøen gjennemfortes,og under10de
September1853 blev det ved kongeligResolutionbestemt:

«At Erstatningssummen 2,770 Spd. 27 Sk. for det Hafs-
lunds Eiere tilhørende under 26de November 1849 afbrændte
Haakafos Mellebrug i Tune Thinglag, Moss Fogderi, Smaale-
nes Amt, udbetales Eierne uden Forpligtelse til at anvende
samme til at opføre ny Bygning i den afbrændtes Sted, naar
det godtgjøres, at en saadan Sænkning eller Regulering af Ise
Sø i Skjebergs Præstegjeld er udført, at den høieste Vandstand
ei kommer til at overstige den nuværende Bund af Elveleiet
under Broen ovenfor Haakafos eller een og to tiende Dele Fod.
under Overkanten af den nuværende Melledam, og imod at det
enten godtgjøres, at der ikke hviler thinglæst Hæftelse paa den
afbrændte Melle, eller i modsat Fald de Rethavendes Samtykke
itil Erstatningssummens Anvendelse som ansøgt, paategnes ved-
komniende Hæftelsesdokument».
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Efterat Alt saaledes var forberedt, henvendteRosen- 1853.
berg & Sen sig til Departementetmed Forespørgselom,
hvor dyb den paatænkteKanal maatte være for at ansees
forsvarlig.

I den Anledningblev KanaldirektørensBetænkningaf 1854.
19deJanuar indhentet. Han antog, at de i den kongelige
ResolutionfastsatteBetinielser maatte anseesopfyldte,naar
KanalengjennemFjeld gaves en BreddemellemLugekar-
men af 10 Fod og mineredessaa dybt, at Bundenøverst
haa 9 Fod under Bunden af Elveleietunder Broen ovenfor
Haakafos(d.e. 10.2Fod underDamkreten)og derfra havde
et Fald nedadaf 1/200; og naar den øvre Del af Kanalen
gaves et Gjennemsnitsarealunder heiesteVand af 167Kva-
dratfod,hvilket passeligstfrembragtes ved at give den en
Dybdeaf 8 Fod, en Breddeaf 9 Fod i Bundenog et An-
læg for Sideskraaningerneaf 11/2GangeHoiden.

Sænkningsarbeidetblev, efterat KanaldirektørensBe-
tænkningvar kommuniceretRosenberg& Sen, sat iværk.

Den 5te Oktober var Kanaldirektørentilkaldt for at 1855.
besigtige det da fuldførteArbeide. Vandetblev da paa-
sluppet den nye Kanal, og den 1lte s. M. afgav Kanal-
direktørenRapport til Departementet,hvori han meddelte,
at Kanaleni det Væsentligehavde de i hans Skrivelseaf
19deJanuar 1854opgivneDimensioner.

Senerei 1872 har der været Procesom Vandstanden
i Isesjø.

e
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Sænkning af Rokkevand,Bergsje, Kjelvand og

Kamperhoug-Tjærn.

I.

Sagens administrative Behandling.

Fra Grændsen mellem Bergs og RakkestadsPræste-.Lokalbe-
gjeld kommerRokkeelven og gaar i en Bue først i sydlig

skrivelse.

og saa i nordlig Retning gjennemKjølvand, Kamperhoug-
tjærn,Rokkevand og Bergsjøen til Langen Vand, hvorfra
den fører i nordvestligRetning forbi Sætre Brug ud i Ise-
sjøen, der har sit Afleb til GlommengjennemNipa strax
ovenforHafslund Brug.

Omkringde ovennævnteVande og Søer og tildels om-
kring Elven ligger fladeJordstrækninger,der lide af Over-
svømmelse og Mangel paa Adgang.til Afgrøftning,saa e_n
Sænkningaf Vandstandenvar ønskelig. En saadanhavde
ogsaa for LangensøensVedkommendepaa egen Haandvæ-
ret udført af Landelerne der omkring. Ved Kamperhoug,
Mælkerødog Sætre ligger imidlertidBrug,som vare interes-
serede i, at Vandforholdenei en mindre Elv som denne
ikke forværredes ved nogen Indskrænkningaf de Reser-
voirer, som Seerne gav.

. Sænkning af Rokkevand og Bergsjø.

Landeierneom Rokkevand og Bergsjø havde formaaetMartsil
StadsingenierKjellandtil at undersøgeAnledningentil vedabriffieg.
Sænkningaf disse Vande at indvinde ca. 500 Maal Jord viturdga
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til regelmæssigDyrkning,og da han fandt den gunstig, ud-
arbeidedehan et Forslag med Overslagtil en Sænkningaf
begge Seer saaledes, at baadeHeivand og Lavvandesæn-
kedes ligemeget og dervedSeernes Reguleringsevnebeva-
redes.

1870. Overensstemmendemed dette Forslag søgte LaudeierneLandeler-
nee Andra, om Tilladelse til at lade Sænkningsarbeiderneudføre.

gende.
Kanaldirek- Kanaldirektørenafgav under 1lte Juni sin Betænkning

i Sagen. Han ytrede deri, at der i Forslaget var benyttet
;711: den sammeVandmassetil Beregningaf Ailebsrendernebaade
"ni 1870.for Rokkevandog for Bergsjø, som Kjellandhavde funden

ved Maaling ovenforved Kamperhoug; men at dette vel
ikke,var korrekt, da Vandmassenmaattetiltage jo længere
man kom ned i Elven. Han antog dog, at den fundne
Vandmasse kunde benyttes til Beregning af Aflobet fra
Rokkevand,men fandt at burde øge den for Bergsjøs Ved-



kommendei Forhold efter NedslagsdiStriktetsForøgelse og
foreslog derfor, at forstørreAfiebsrendenfra dette Vand
saaledes, at Bunden lagdes 1 Fod dybere end I Forslaget
bestemt, og at Breddeni Bundengjordes3 Fod og oventil
15 Fod. Man vilde dervedkunne sænkeBergsjøsLavvand
1 Fod mere og paa den Maadeforbedredens Regulerings-



evne og derved erstatte, hvad Rokkevandet maatte tabe i
den Henseende. Omkostningernevilde dervedkun foreges
med Kr. 240. Overslagetfandt Kanalidrektørenforøvrigt
tilstrækkeligt og han antog, at Sænkningen ikke kunde
medføre Skade for Nogen; for Brugenes Vedkommende
vilde Seerne bevare sinReguleringsevne. Piskerierne vilde
ingen Ulempe lide, og Vandfaldetved Bergsjes Udleb vilde
neppenogensmdemed Fordel kunne benyttes, medensden.
ønskedeSænkning for almindelig store Flomme vilde op-



naaes. Til Slutning paapegedehan Nødvendighedenaf, at
neiagtige Proffleroptoges før Arbeidetpaabegyndtes,og at
disse Proffier ved faste Mærker afmærkedesi Markenog
Heiderne henførtes til et sikkert i Fjeld hugget Mærke
for at sikre sig mod mulige Skadessegsmaali Fremtiden
og for at kunne føre den nødvendige Kontrol med Ud-



førelsen.
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•I Henhold til denne Betænkning udvirkedeDeparte- 1871.
slizi.Re-Inentet kongeligResolutionaf 18de Marts, hvorveddet be_y

8temtes: lmeo 


At der meddelesOpsiddernepaa GaardenKorsæter,Hest- nugent
haugen, Rokke, østre Strand, vestre Strand og søndre R2evaaf d
sæter ved Rokkevandeti Bergs Thinglag, Ide og Markersog Bergajlø.
Fogderi, SmaalenenesAmt, Tilladelse i Medholdaf Lov af
31te Mai 1848 til at foretage en Sænkning af Vandstan-
den i nævnte Vand og Bergsjø overensstemmendenied den
af CivilingenlørG. B. Kjelland under 3die Februar•f. A.
afgivne Plan med den i KanaldirektørensBetænkningaf
1ite Juni f. A. foreslaaedeModifikation.
At der til Bestridelse af Udgifterne ved Sænkningsarbeidet
tilstaaes Opsiddernepaa de under No. 1 nævnte Gaarde et
Bidrag, stort Kr. 600, af de til Fremme af Myrdyrknings-
og UdtapningsforetagenderbevilgedeMidler, samt somLaan
af det for Myrdyrknings-og Draineringsforetagenderm.V.
bestemte Laanefondmod Garanti af Bergs Kommuneindtil
Kr. 2,920 paa de i Storthingsbeslutningaf 24de Septem-
ber 1857 fastsatte Vilkaar, samt under Forbehold af, at
Laanet med Rentèr strax forfaldertil Betaling, hvis ikke
Arbeidet er fuldfort inden den Tidsfrist, som Departemen-
tet for det Indre maatte bestemme.
At Departementet for det Indre naadigst bemyndigestil
at træffe de Forfeininger, som maatte ansees fornødnefor
at kontrollere,at det under No. 2 omhandledeBidrag saa-
velsom Laanet anvendes i det tilsigtede Øiemed, og at
Sænkningsarbeidetfuldføresoverensstemmendemedden naa-
digst approberedePlan med Modifikationer,som nævnte
Departementmaatte bestemme.

Med DepartementetsSamtykke overdrogInteressen-
terne ArbeidetsLedelse til Kjelland, og beordredesKanal-
,direktørenundør24deJuli til, eftersomLeilighedgaves, paa
Stedet at undersøge, hvorvidt Arbeiderne fremmedesover-
ensstemmendemed Planen.

I Skrivelse af 13de August oplyste Kjelland,at Ar- 1873.
beidet næsten var færdigt, og at man forudende i Planen
forudsatte Arbeiderhavde været nødt til at udføre store
Qrravningsarbeideri Elven mellem Fossebro og Bergsjø

, samt i Elven ovenforRokkevand. Efter en henimodSlut-
-ningen af SeptemberforetagenInspektionsreisetil Stedet md-
gav Kanaldirektørenden 25de s. M. Indberetnnigtil De-
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1873. partementet,hvori han bl. A. meddefte,at det foregaaende
Aars Flom, der var mere end almindeligstor; ikke havde
naaet op til den beregnedeHoide, hvilket han antog maatte
have sin Grundi, at Vandmassen,der var lagt til Grund
for Beregningen,var antaget for stor.

1874. Under 25de August indberettedeKjelland, at Arbeidet
Rokke- var fuldført,og efter en Besigtigelse afgavKanaldirektøren

i?,e111:1;den f6de November Erklæring om, at Arbeiderne ikkestnk

fuledført. alene vare udførte efter Planen, men at Interessenterne
ved Gravninger udenforPlanen saavel ved den øvre som
nedreEnde af Rokkevandetvæsentlighavde befordretVirk-
ningen af Sænkningsarbeidet,der ved den ihøst indtrufne
betydeligeFlom havde vist sig tilfredsstillende.

2. Sænkning af Kjølvand og Kamp'erhougtjærn.

1871. En Del af de omkring disse Vande boendeLandeiere
Kjellands havde ogsaa formaaetStadsingeniørSjelland til at under-
Forelag. søge Anledningentil en Sænkningaf Vandstandenog faaet

ham til at udarbeideet Forslag med Overslagi den Ret-
ning af 13de December.

Efter dette Forslag skulde man ved at sænke Krone-
høiden paa Atholdsdammenforan Kjølvand3 Fod sænke
Lavvandet6 å 7 Fod og høiesteFlomvand4 Fod,naarpaade
denne Dams og den nedenforliggende BrugSdamsGrundlu-
ger holdtes aabnefra 15deApril til 15de Oktober,og der-
ved indvinde 126 Maal Jord til regelmæssigDyrkning.

Ved at sænkeKamperhougdammen5 Fod og oprense
Bækken skulde manomkringKamperhougtjærnetindvinde
ca. 500 Maal til regelmæssigDyrkning.

1872. Med Amtets Skrivelse af 19de Januar fremkom fra
Andragende

delse
LandelerneAndragendeom naacligstTilladelsetil i Henhold

 at
stenke Kjøl-til dette Forslag at faa udføre Sænkningen.

vand og
Kamper- Efter i Midten af Mai at have iagttaget Forholdene

hougtjærn.
Kanaid .rekpaa Stedet udtalteKanaldirektørensig i Skrivelseaf 28de
ttøeerielsn:Bnge-Mai imod at der meddeltesTilladelsetil KjølvandetsSænk-



omForsl,4-ng•a- Dette Vand var nemlig et ikke uvæsentligtRegule-get af 28dew-u-
Mai 1871 ringsbassin for Flomvandstanden,og i Forslaget var der
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ikke taget .klensyn til ved Sænkningenat bevare dets Re- 1872.
guleringsevne. Gevinsten ved en Sænkningaf dette Vand
var derhossaa liden,at Forslaget af denGrundikke burde
nyde Fremme, selv om man efter en andenPlan kunde
gjengive Vandet sin Reguleringsevne. Kanaldirektørenan-
befalede derimodSænkningenaf Kamperhougtjærnetefter
Forslaget, da dette Tjærn var ganske lidet og som Regu-
leringsbassinubetydeligt, og da dets Reguleringsevneefter
Forslaget derhosikke vilde blive svækket,mensnarere for-
bedret, idet Bruget ved Kamperhoug efter Reguleringen
vilde kunne benytteVandet til flereTider,endhidtil. Efter
nogle kortereBemærkningerom enkelte Detailler ved For-
slaget anbefaledehan SænkningensUdførelse efter Planen,
og Erstatningen til KamperhougBrug bestemt ved uvil-
lige MændsSkjøn, idet han fandt det unødvendigther at
have særskildtaf Kongen opnævntSkjøn, og idet han hen-
pegede paa Rimelighedenaf, at Amtets Veivæsen bidrog
noget til Arbeidet, da Hovedveien vilde befries for at sæt-
tes under Vand i Flom.

Under 14de Juni remitteredeDepartementetSagen efairt:-
Amtet, idet det udtalte, at det i Henholdtil Kanaldirekte-tdeertnglynacizili:
rens Erklæring i intet Tilfælde kunde anbefale TilladelsefnoirUnæo:r
til Kjølvandets Sænkning efter den foreliggendePlan, ognBzihari83.r-

at det, inden Videre foretoges i Anledning af den ansøgte kiang°eni
Tilladelse til KamperhougtjærnetsSænkning, maatte faauheotusinienrr--k_
Oplysningom,hvorvidtder var gjortForseg paa at komme ning.
til midlertidigOverenskomstmed Eieren af Kamperhoug
Brug, der formentligvar den Eneste, i hvis Eiendomsher-
lighedSænkningenvilde medføreIndskrænkning,angaaende
hans Samtykketil Sænkningen, idet det, forsaavidtsaadan
mindeligOverenskomstikke kunne istandbringes,forlangte
hans Erklæringi Sagen.

De med ham pleiedeUnderhandlingerledede til, at hanErklæring

ved sin Sagfører. i Skrivelse af 2Sde Septemberfremsatteaffnkr=,
Forslag til mindelig Overenskomstved saadan lEndringhougBrug.

den oprindeligePlan, at S"kningen kun skulde blive 1
Fod forudenandreFordringer,og til at Kjellandopstillede
en modifleeretPlan, hvorvedBrugets Flytning skulde und-
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1872. gaaes, naar man ved en Sænkningaf Vandstandeni Un-
derkanalen bevarede tilstrækkeligt Fald. Efter iden at
have faaet Sagen tilbage, suppleret med de med Eieren af
KamperhougBrug pleiede Forhandlinger, sendte Departe-
mentet den under 18de Oktober til Kanaldirektørensfor-
nyede Erklæring.

I Skrivelse af 29de Oktober erklærede denne det af
Brugseieren fremsatte Forslag til mindelig Overenskomst
for uantageligt, da det vilde medførestørre Omkostninger
og mindreFordel. Med Hensyn til Kjellandsmodificerede
Plan var han tilbeieligtil at tro,at denvildeblivebilligere,
men ansaa den kun mere som en Oplysningfor Skjønnet,
om dette vilde tage Hensyn dertil, da han ansaa et Skjøn
uundgaaeligtpaa Grund af de af Brugseierenopstillede
Fordringer.

	

1873. Ved kongelig Resolution af 5te April 1873 blev det
Kongl. Re- bestemt :

solution af



5te April « 1. At det i Henhold til Lov angaaende Sænkning eller Ud-1873 ang.

	

Samkning tapning af Indsøer og Myrstrækninger m. V. af 31te Mai
Karaper-

	

hougtjtern. 1848 naadigst tillades Landeierne omkring Kamperhong-
tjærnet, Rokke Sogn til Bergs Præstegjeld i Ide og Mar-
kers Fogderi, Smaalenenes Atnt, at foretage en Sænkning
og Regulering at Tjærnets Vandstand overensstemmende
med den i Ingenlør Kjellands Forslag af 13de December
1871 samt hans Skrivelse af 24de September omhandlede
Plan.

2. At den af Landeierne omkring Kjølvandet i samme Sogn
indgivne underdanigste *Ansøgning om Tilladelse til at fore-
tage en Sænkning af Vandstanden i nævnte Vand ikke
naadigst indvilges».

1874. Ved kongelig Resolation af 2Me April 1874 blev derRongl. Re-

solution af af Elvereasningsfondet bevilget 1,200 Kr. som Bidrag til-25de Aprill
1875 ang.

Bevilgning. Reguleringaf Vandstandeni Kamperhougtjærn.
Den 16de November1874 har Kanaldirektørenafgivet

Erklæringom at Arbeidetvar planmæssigenfuldført.
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II.

Forslag.

Ingeniør Kjellands Forslag af 3die Februar 1870 til en
Sænkningaf Rokkevandog Bergsjø.

Kanaldirektør Grøntvedts Betænkning derover af 11te
Juni 1870.

Ingeniør KjellandsForslag af 13de December1871 til en
Sænkning af Kamperhougtjærnog Kjølvand.

Kanaldirektør Grentvedts Betænkning derover af 28de
Mai 1872.

Arbeidernes Kostende.

Sænkningaf Rokkevandog Bergsjø, hvoraf 600 Kr.
Statsbidrag  Kr. 3,621.77
Sænkningaf Kamperhougtjærnet,hvor-
af 1,200 Kr. Statsbidrag 	 « 5,913.07

tilsammen Kr. 9,534.84
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Sænkningaf Rakkestadelvenovenfor Gjelstad Dam, oven-



for Stortorp Brug samt ved Rognefosog Holtefos.

I.

Sagens administrative Behandling.

1. Ovenfor Gjølstad Dam.

Gjennemen MængdeForgreninger til alle Kanter af Lokalbe-
skrivelse.Rakkestads Præstegjeld optager Rakkestadelven-omtrent

hele PræstegjeldetsNedbørog falder i vestligRetning ved
G-aardenBrække ud i Glommen. I en af Elvens Arme
østenforRakkestadKirke liggerGjolstadfosog ovenforden
er større lavtliggendeJordstrækninger langs Elven, somi
Flomtid sættes under Vand.

Landeierne havde her dannet et Interessentskabfor i 1862.
Fællesskab at søgeved en Sænkningaf FlomvandstandenAn.%fiedned:
at befri sine Marker for Oversvømmelse.Til den Hensigt søgelse.

henvendte de sig til IndredepartementetmedAnmodning
om sagkyndigBistand til at faa Forholdeneundersøgtog
faa udarbeidet et Forslag med Omkostningsoverslagtil en
hensigtsmæssigSænkning.

Udpaa Eftersomnierenblev Undersøgelserneanstillede
af IngeniørleitnantGrontvedt, der optog et Kart i 1/4000
over den StrækningafElven fra 750Fod nedenforGjølstad
Dam til Herrefosserbruget,hvor Sænkningensiculdefore-
tages. En Boniteringaf de tørlæggendesMarker blev og-
saa udført af AgronomWiel.
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1862. Den 23deDecemberafgavGrentvedtsit Forslag. Efter
cznze

g(1.+8fOverenskomstmellem de Interesserede var til Grundfor
0embeerit62dette antaget den i 1862 indtrufneFlom, som blev bereg-
tilSEenk- net at føre 1;498 KubikfodVand i Sekundet. Hvad derning.

bevirkedeOpdæmningenovenfor Gjølstadfosvar dels en i
en Fjeldkam liggendeForsnevring af Elveleiet, «Fossen»
kaldet, og dels en strax nedenforsammestaaendeBrugs-
dam, over hvilken Faldet var omtrent21 Fod heit. For
altsaa at kunne sænkeVandstandenovenformaatte Dam-
kronen sænkes og en passendeRende udmineresgjennem
Fossen. Grøntvedtantog uden væsentlig Skade forBruget
at kunne lægge Damkronenindtil 8 Fod lavere, og efter
en Del sammenlignendeBeregninger fandt han den fordel-
agtigste 650 Fod lange Rende gjennem Fossen at burde
gjøres 56 Fod bred og med 1/650Fald, saaledesat Flom-
vandets Dybde i den blev 4 Fod. Med en saadanRende
beregnedehanderefterOmkostningerneved forskjelligeSænk-
ningsgraderi Forbindelsemed de tilsvarendeJordvindinger
og anbefaledeen 5 FodsSænkning,der beregnedesat skulle
kOsteKr. 22,808 (deri dog ikke medtaget Erstatning til
Bruget, hvis Damkronederved sænkedes7 Fod), og hvor-
ved 897 Maal Jord skulde indvindes, hvis Værdiforøgelse
var anslaaet til Kr 43,056. Han bemærkededog, at Val-
get af Sænkning vilde afhænge af Erstatningen til Bru-
get, men om dens Størrelse turde han ikke have nogen
Formening. Forøvrigt paaviste han, at den foreslaaede
Sænkningvilde være uden mærkbarIndflydelsepaa Flom-
vandstandennedenforDammen og gav nogle Anvisninger
med Hensyn til ArbeidetsUdførelse.

	

1863. Den 19de JanuaroversendteKanaldirektørenForslaget
Banaldirek-til In genierbrigaden,idet han nærmeresegte at begrunde
klft ter gEarønskeligheden af, at lægge Damkronen7 Fod lavere for

191d86e3J?vu:en
5 Fods Sænkning, om det ikke var strengt nødvendigt,

Forslaget.
og idet han udtalteMulighedenaf, at en 4 FodsSænkning
vilde stille sig fordelagtigere,fordi man dervedvilde slippe
med en mindreErstatningtil Bruget. Forøvrigt antog og-
saa han, at dette Spørgsmaalførst bestemtkundeafgjøres,
naar Erstatningsskjønvar foretaget.
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Sagen blev behandleti Ingeniørkommissionen,somifølge 18433.
Skrivelse af lOde FebruarIntet fandt at erindremodFor-
slagets tekniske Behandling og i alt Væsentligt henholdt
sig til KanaldirektørensUdtalelser.

Efterat være gjorte bdtjendtemedForslaget,og efteratp=tati:
Grentvedti Skrivelse af 18de August havde anbefalet en sLab.Jen-
5 Fods Sænkningaf almindeligFlom ovenfor1:4mmenved 7;3,2%.-
at sænke dennes Krone 6 Fod og gjøre Renden gjennemstenkning.
Fossen 56 Fod bred med Bunden øverst i Heide medDam-
kronenog nederst 1 Fod derunder,dannedede interesserede
Landeiere under 19de September et fast Interessentskab,
der androgDepartementet om den fornødneTilladelse til
at udføreen 5 FodsSænkningefter den af Grøntvedtsidst
anbefaledePlan og om et Laan af offentligeMidler:

Ved kongelig Resolutionaf 7de Marts erholdtdet Til- 1968.
ladelse i Medholdaf Lov af 31te Mai 1848 til at foretage

«en Sænkning af Flomvandstanden i Rakkestadelven ovenfor
Gjølstadbruget, saaledes at Gjølstadbrugets Dam aftages 6 Fod, Tilladebe
og at der overensstemmende med den af Ingeniørleitnant L. Yi.=-
Grøntvedt for en 5 Fods Sænkning foreslaaede, i hans Skrivelse
af 18de August 1863 nærmere omhandlede Plan, ovenfor i El-
ven udmineredes en Rende, hvis Bund dog, forsaavidt det til
Opnaaelse af det tilsigtede Resultat maatte vise sig fornødent,
kan lægges indtil 1 Fod dybere end af Grøntvedt foreslaaet,
og hvis Bredde kan forøges indtil 82 Fod».

Til Bestridelse af Udgifterne ved dette Sænknings-
arbeideblev Interessentskabetderhostilstaaet somLaan af
OplysningsvæsenetsFond Kr. 12,000 og som Bidrag af
Fondet til Fremme af Myrdyrknings-og Udtapningsforeta-
genderKr. 4,000 under Forbeholdaf fornedenKontrol fra
IndredepartementetsSide med ArbeidetsUdferelse.

Med DepartementetsApprobationoverdrogInteressent- 1869.
skabet til StadsingenierSjelland paa Fredrikshaldat føre r3obze
OvertilsynmedArbeidet,hvis Udferelseblev bortakkorderet tolse.
til en Entreprenør, og den 27de Juli gav Departementet-
KanaldirektørenOrdre til paa Stedet at undersege, hvor-
vidt Arbeidernefremmedesoverensstemmendemed den ap-
proberedePlan. Efter en IndberetningfraBanaldirekteren
til Departementetaf 7deSeptembervar ArbeidetsUdferelse
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1869- boftakkorderetfor Kr. 6,200, en Pris, som han fandt altfor
ringe, og som Kontraktørenhavde faaet Erfaring for ikke
vilde række til, hvorforhan haabedepaa et Tilskud.

1872. Det viste sig ogsaa senere, at Kontraktørenumulig
Andragder-endekundefuldføreArbeidet for den omkontraheredePris, ogomy
ligerafe at hans Tab vilde blive altfor uforholdsmæssigt,da Arbei-skud
Statskas- det efter IngenierersErklæring havde været arevet medsen.

Økonomi. Der var derforal Grundfor Interessentskabet
til at imødekommehans Ansøgningom en G-odtgjørelse,og
da det viste sig, at Udgifterne idethele bleve større end
den af detOffentligedels som Laan og dels somBidrag er-
holdte Sum, androgInteressentskabetom et yderligereBi-
drag af Statskassenstort Kr. 2,000.

1873. Efter en Indberetningfra Ingenier Sætren (24de Fe-
Kongl. Re-bruar) og i Henholdtil KanaidirektørensAnbefalingaf 12te
so7dlueiJounnikfApriludvirkedeDepartementeten kongeligResolution af
1873 aug.
yderligere 7de Juni, hvorvedbestemtes:
Tilskud af
Statskas- «At der af de til Oprensningaf Elvedrag m. V. for Bud-

sen. getterminen fra 30te Juni. 1872 til Iste Juli 1873 bevilgede
Midler tilstaaes det under19de September1863 dannedeInteres-
sentskab af Gaardbrugerei RakkestadPnestegjeld og Fogderi,
SmaalenenesAmt, et Beløb af indtil Kr. 2,000 som yderligere
Bidrag til Bestridelse af Ildgifterne ved den ved kongelig Re-
solution af 7de Marts 1868 naadigst tilladte Sænkning af Vand-
standen i Rakkestadelven ovenforGjølstadbrugetunder Betin-
gelse af, at Arbeidet foregaarunder Kontrol af det Offentlige».

. 1874. Da der gjennemSkrivelse af 26de Mai fra Amtet md-
kom Andragendetil Departementetom at faa udbetaltde
sidste Kr. 1,000 af ovenstaaendeved kongi. Resolutionaf
7de Juni 1873 bevilgede Beleb, forlangte Departementet
nærmereOplysningom Udstrækningenaf de siden nævnte
ResolutionsAfgivelse drevneArbeider, forindennogen Ud-
betaling kunde finde Sted. Kjelland afgav i denAnledning
under 20de Juli en Indberetning,hvorefter der dengang
kun gjenstod at bortminereca. 20 Kubikfavne langs Ren-
dens Sider. Den nedreDel af Renden havde en Bredde af
82 Fod og Bundenlaa der i Heide med den sænkedeDam-
krone, medens den øvre Del havde en Bredde af 56 Fod
med Bunden liggende 1 Fod over Damkronen.
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I Skrivelse af 20de AugustbemærkedeKanaldirekto- 1874.
ren, at hvad der gjenstodaf den planmæssigeUdmineringilLarenaldtk-

Breddenvar saa ubetydeligt,at derpaa ikke kunde læggesatfTold%fg.
nogenVægt, og at der var saa meget mindreGrund til1-8,7b4eiadl:
at efterpudseden ene Fod i Dybden,somman efter de se-
nere, navnligvedVandse,vundneErfaringermaatte antage,
at man for at opnaa den paaregnede5 Fods Sænkningaf
Rakkestadelvenmaatte mineresig ikke 1 men 31/2Fod dy-
bere end skeet og endda gjøre Renden ogsaa i dens øvre
Del 82Fod bred. Han fandt derfor Intet at bemærkemod
StatsbidragetsUdbetaling. Dette blev derfor under 22de
August anvist til Udbetaling.

Den 26de Oktober indmeldteKjelland til Kanaldirek-Arbeidets

tøren, at Arbeidetvar færdigt,og at efter LandeiernesSi-Afslutning.
gende Mineringenved Gjølstadbrugetunder Aarets betyde-
lige Flom havde vist sig tilstrækkelig,hvorimodElvelebet
i den saakaldte Trang nedenforDæhlitjærnet havde vist
sig noget snevert og ovenfornoget for grundt.

2. Ovenfor Stortorp Brug.

Vei en Arm af Rakkestadelven,sydøst for Gjelstad- 1874.
bruget ligger noglemindreSøer,SjølienogFuglenæsfjorden' esLkokave11bse-.
og for Enden af den førstnævnte ligger Stortorp, somher
har et Molle-og Sagbrug med tilhørendeDam. Ovenfor
Udløbetlangs Søerne ogElven ligger fiere fiadeJordstræk-
ninger,der lide af OversvemmelseunderFlom,skjøntdenne
ialmindelighedkun stiger 2.6 Fod over lav Sommervand-
stand. De Arealer, der lide, udgjøreefter en af Agronom
Olsen i 1874foretagenOpmaaling645.2Maal eller reduce-
ret til Normaljord475.4 Maal.

For Eierne af disse Strækningervar det af stor In-Landbrugs-

teresse at kunne faa sænketFlomvandet3 Fod lavere, mens2;snigr-
paa Grund af Stortorpbrugethavde dette sine Vanskelig-81aOk=e
heder, da det naturligenvar imodenhver Forandring,dersgag.
kunde virke til Skade for det. Efter en Henvendelsetil
daværendeLandbrugsingenierSmitt havde de fra ham er-
holdt et Sænkningsforslagaf lOde Oktobergaaende ud paa
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1874. at expropriereog sleife Stortorpbrugetog tilveiebringe en
større Afiebsrendefor Seen.

1875. Støttet til dette Forslag indsendteEierne gjennemAm-
Andragend
om Tilla-etet et Andragende om Tilladelse til i Medhold af Lov af
delse til

Beenkning.31.teMai 1848 at foretageen Sænkning. Ledsaget af Er-
klæringer fra de ovenfor liggende Brug, hvoraf navnlig.
Stortorpsamt Herrefosser-og Gjølstadbrugenehavde udtalt.
sig imod Sænkningen, fremkomAndragendet til Departe-
mentet med Skrivelse fra Amtet af 27de Marts. Det ind-
hentedeKanaldirektørensErklæring derover, og beordrede
ham til i Forbindelse med de forøvrigtnødvendigeUnder-
søgelser at foranledige opmaalt de Jordstrækninger,somi
vilde have Fordel af Sænkningen,og tilveiebringeen saa-
vidt muligt oplysendeOpgaveoverdenVærdiforøgelse,Jord-
vindingenantages at ville udgjøre.

Olsens Ind- Da Kanaldirektørenefter en Besigtigelse af Aastedet
beretning
af 7de De-fandt det nødvendigtat lade foretagenærmereUndersøgel-cember
1875om ser end de, der laa til G-rundfor Smitts Forslag, lod han_
Underss-
gelser. AgronomOlsen udføre disse. Under 7de Decemberafgav

Olsen Indberetningderover,ledsaget af Karter, Profiler
Boniteringstabel. Foruden de nødvendigeOplysningerom
Vandforholdeneog Situationen oplyste han bl. Andet om,
hvad der tidligere havde været foretaget og fastslaaet efter
OverenskomstmellemBrugets Eier og Landeierne for at
rette noget paa Vandforholdenetil Bedste for disse, og an-
gav en 3 Fods Sænkningaf Flomvandstandensom nødven-
dig for Landvindingen. Værdiforegelsenaf de 475 Maal
Normaljord,der vilde blive at indvinde, anslog han til Kr.
20 pr.Maal. Den tekniskeBehandlingaf Sænkningsspergs-

Nysoms maalet blev derpaa overdragetLeitnant Nysom, der under
Fonkin til
s g 16de December afgav 2de Alternativforslag med Overslag.
af  Deeemb26deer

Til Grund for samme antog han Flomvandmassentil 560.
1875.

Kubikfodi Sekundet, idet han supponerede,at Vandmas-
serne her 'og ved Gjølstadfos forholdtsig til hinandensom
Størrelsenaf Nedslagsdistrikterne.

De tvende Alternativer eller Maader, hvorpaaSænk-
ningen kunde frembringes,vare nu forudenUdvidelse af
Afiøbs-og Tillebsrendeneenten
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helt ud at fierne Brugsdammenfor Stortorps Brug 1875._
eller
ombyggeDammen og forsyne den med tilstrækkelige
Luger.

For begge Alternativer var det beregnet at sænke
Flommen3 Fod og lavt Sommervandfor Alternativ a. 3.5
Fod og for b. 2 Fod. Omkostningerneberegnedehan for
Alternativ a. til 7,200Kr. ogforAlternativ b. til 12,000Kr.
dog uden for det første Alternativ at regne Expropriation
af Bruget med. Brugets Værdi ansattes af tvende dertil
opnævnteMænd til 15,320Kr., saaledesat Omkostningerne
ved Alternativ a. idethelevilde beløbesig til Kr. 22,520.

Den 28de December tilstillede KanaldirektørenDepar-Sanaldirek-
kyteragEari

mentet sin Erklæringi Sagen, ledsaget af NysomsForslag28dbr
ogOlsensBetænkningog oversendteden 10de Januar 1876

gr

Sa,gensøvrige Dokumenter. Han fraraadedederiValget af
Alternativ a. og anbefaledeb., saafremt en lovlig Flerhed
af Eierne erklæredesig derfor.

Landeierneindgavepaany gjennemAmtet Andragende 1876.
om naadigst Tilladelse til i Medhold af Lov af 31te Mai.NytAndra--
1848 at foretage Sænkningenefter detteAlternativ. IndenRillterse
Amtet den 5te Juli fremmedeAndragendet, indhentededet
de nedenfor liggende Brugseieres og Andres Erklæringer,
der alle gik ud paa en Protest modAnsøgningensIndvil- Modfore-

sottilligag3enrgelse. Navnlig havde Eieren af Stortorpi en Forestillingm k_

af 12te Juni i Henholdtil en Erklæring af 12te April fra ningen.
Statsingenier Kjelland fremsat forskjellige Bemærkninger
mod det foreliggendeSænkningsalternativ,hvis Udførelse de
antoge vilde i væsentlig Grad virke skadeligt for Stortorp
Brug.

I en under 25de November afgiven Erklæring imede-Kanaldirek-
gik Kanaldirektørende gjorte Modforestillinger,og anforte, Er-f
at det kun ad retsligVei kundeafgjøres,hvorvidt det kunde 25dvemefraa,-

paalæggesden nuværendeBrugseier at manøvrereLugerne 1876.

og taale, at hans Dam underkastedessaa væsentlige Fot-
andringer, som dem Alternativ b. fordrede, eller om det
maatte ansees nødvendigt, at Landeierne naar Brugs-



eieren forlangte det— exproprieredeBruget og drev det for
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1876. sin Regning. Til Slutning bemærkedehan, at om Land-
eierne fandt Fordeleneved Sænkningenstørre end de kfter
de foreliggendeOplysningerkunde antages at være, saa var
han fremdelesaf den Formening,at der var liden Rimelig-
hed i at indlade sig paa den, og vilde derfor ikke tilraade,
at den søgtes fremhjulpenved Tilskud af offentlige

1877. Ved Skrivelse af 23de Januar til Amtet lod Departe-
l jaazn:dementetJordeiernegjøre sig bekjendtmed denneKanaldirek-
Stilling.tørens Betænkning, og ved saaledes paany at gjennemgaa

Sagens Dokumenter bleve de først opmærksommepaa en i
Agronom Olsens -Indberetningstaaende Bemærkning om
Brugets Forpligtelse til at aabne sin Dam, naar Sjoljens
Vandstandvar naaet til en vis Hoide, og BrugseierensPro-
test mod en saadanPligt. De maatte nu erkjende,at en
saadanikke existerede, og Forslaget var derved rokket i
sit Udgangspunkt. MenJordeiernevarestærkt interesserede
for Sænkningenog i en Forestilling af 3die Mart§ anholdt
de paanyomTilladelsetil at udføre den efterAlternativ b.,
idet de forudsatte, at Kanaldirektøren,selv om Sagen ef-
ter dette — fra een Side betragtet— kunde synes ufor-
delagtigerefor Jordeierne, dog med sit Kjendskabtil For-
holdene vilde vide at finde en Udvei, som tilfredsstillede
Jordeiernesog BrugseiernesInteresser. Med Skrivelse af
15de Marts sendte Amtet denne Forestilling til Departe-
mentet og under 16de Mai anmodedesKanaldirektørenom
at udtale sig efter den Anledning, som Jordeiernes

gav.
$analdirek- Under 16de Juli bemærkedehan hertil, at det heleAl-

tørens Er-
Idæring afternativb. var baseret paa Forudsætningenom den oven-

16de Juli
1877. nævnte Forpligtelse for Bruget, saaledes at det hele Alter-

nativ vilde falde bort af sig selv, naar denneForudsætning
ikke længereexisterede. Det fremgikaf det hele Forslag
om Sjøljens Sænkning, at man her paa Grund af Stor-
torpbrugetsubetydelige Fald — bevægede sig inden saa
snævre Grændser, at en endog kun ubetydeligtstørre Op-
dæmningsretend forudsatvilde stænge enhverUdvei til —
som ved Alternativ b. tilsigtet — at rammesaavidt muligt
saavel Landeiernes som Brugseiernes Interesser,, og det
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vilde efter de Meddelelser, som nu vare fremkomne,være 1877,
aldeles nødvendigt at fordre, at der ved Dom søgtes fast-
slaaet, hvilken Opdæmningsret Stortorpbruget havde, forin-
den der gaves nogen Tilladelse til Sjøljens Sænkning.

Departementet remitterede derefter Sagen under 28de 1878.
Mai gjennem Amtet til Jordeierne, idet det tilkjendegav„,D,Zer4;

iga=errigasdem, at Dæmningsretten først maatte blive bragt paa det
Rene. lige Stil-

ling rede-



giert.

3. Ved Rognefos og Holtefos.

Nedenfor Sjøljenvand passerer Rakkestadelven paa 1876.
større Strækninger gjennem lavtliggendeJorder, der i Flom- Lokalbe-

tider ere udsatte for Oversvemmelse. Væsentlig er dette skrivelse.

Tilfældet mellem de i Elven værende Fosse, Holtefos og
Rognefos,hvor det koneentreredeFald muliggjorde en Sænk-
ning. De hefi interesserede Landeiere androge ogsaa om
4et Offentliges Assistance baade til Udarbeidelse af Plan
for en Sænkning og om Bidrag af Statskassen til at ud-

rvair!ip:føre den. Efterat LandbrugsingeniørSverdrup paa Departel
mentets Foranledning havde besigtiget Lokaliteterne og un_af%1,?163-nuni
der 17de Mai afgivet Erklæring angaaende Spergsmaalet
om Forholdene ved og Bereftigelsen af en Sænkning, og
hvori han opgav det Areal, der led under Oversvømmelse,
til 400 Maal og den Sænkning, der var nødvendig for at
tørlægge dem, til 3 Fod, sendte Departementet Sagen under
18de s. M. til Kanaldirektøren med Anmodning om at lade
udarbeide Plan og Omkostningsoverslag for den for øieme-
det passende Vandstandsregulering.

De i den Anledning nødvendige Undersøgelser foretog NYsoms

Leitnant Nysom, og under 21de Deeember afgav han ForljetgeZ-
slag med Overslag. Han oplyste, at den omhandledeElve-

ber1876.

strækning paa 5 forskjellige Steder tiltrængte en Udvidelse
for at tilveiebringe den ønskedeSænkning,nemligi Holtefos,
nedre Trolsund, øvre Trolsund, umiddelbart ovenfor Bjørne-
stadbroen og i Rognefos, over hvilke Steder han havde op-
taget Karter. Nysom beregnede underAntagelse af den for
Sjeljens Sænkning fundne Flomvandmasse, 580 Kubikfod
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1876. Sekundet,Størrelsenaf de forSænkningennødvendigeRen-
der, hvorefterder idethele.skulde blive at sprænge188Ku-
bikfavne, og kalkulerede Omkostningerneherved til Kr.
7,520. Arbeidet vilde med Lethed kunne foretages ved
lavt Sommervand,og da Flomvandmassennedenfor efter
Sænkningenkun vilde forøgesmed ca. 14 Kubikfodi Se-
kundet,vilde denneForegelse være uden praktiskBetyd-
ning for de nedenforliggende Landstrækningerog Brug.

1877. Den 8de Januar oversendteKanaldirektørendette For-
KanakureEk-slagtil Departementet,idet han bemærkede,at da de fore-tørens r-
klæringafslaaedeArbeiderkun vare at betragte som en Fortsættelse8de Jannar

1877. og Fuldstæudiggjørelseaf de tidligere foretagneUdmine-
ringer og Oprensningeri disse Fosse, saa maatte det vist-
nok ansees for rettest, at Fordelingenaf de yderligereOm-
kostninger foretoges efter de sammeRegler som ved en.
under8deAugust 1860 afholdt Skjøns-og Fordelingsforret-
ning, hvorvedde da paalobendeUdgifter fordeltespaa 514
Maal skadelidendeLand, og da de for den forønskedeSænk-
ning fornedneArbeiderbaadevare betydeligereog fordrede
en større Udgift end af Ansegernepaaregnet, var det nød-
vendigt,at disse enedes om at udføreSænkningenefter den.
af Nysom udarbeidedePlan og at udrede de dermedfor-
bundneUdgifter, inden der i Henholdtil Lov af 31te Mai
1848 kunde gives kongelig Tilladelse til Arbeidets Udfo-
relse og tillades udredet et passendeBidrag• af offentlige
Midler.

Andragende Efterat Landeierne vare blevne gjorte bekjendteher-
Zrk med og efterat have ordnet det Fornednesig imellem, ind-
Samkening.gave de Andragendeom Tilladelse til ArbeidetsUdførelse.

Hongl. Re- Ved kongeligResolutionaf 3die Decemberblev det da.
golutionaf
3dieDeeem-bestemt

ber 1877
anksTellolga-« 1. At det i Medhold af Lov angaaende Sænkning eller Ird-

Statebi- tapning af Indsøer eller Myrstrækninger m. V. af 31tadrag.
Mai 1848 naadigst tillades Anders Helgesen Bjørnestad.
og medinteresserede Gaardbrugere i Rakkestad Præstegjeld
og Fogderi, Smaalenenes Amt, at foretage en Sænkning
af Vandstanden i Rakkestadelven mellem Holtefos og Rog-
nefos overensstemmende med det i Kanaldirektørens Betænk-
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ning af 8de Januar 1877 omhandlede, af Artillerilsitnant 1877.
Nysom under 21de December 1876 afgivne Forslag.

2. At der til Udførelse af det under Post 1 omhandlede Sænk-
ningsforetagende naadigst tilstaaes Interessenterne et Bi-
drag af de til Oprensning af, Elvedrag m. V. bevilgede
Midler, stort Kr. 1,800, under den nærmere Kontrol med
Hensyn til Arbeidets planmæssige Udføi-else, som Departe-
mentet for det Indre maatte bestemme».

I Anledning af InteressenternesAnmodningom Ud- 1880.
betaling af StatsbidragetbesigtigedeNysom det udførteAr- INnårtoonfest.
beide og afgav under 8de Oktoberen Indberetning,hvor-nbdontiår-

8de Okto-efter Arbeidetoveralt vår udført efter Planen med Undta-ber 1880.
gelse af en ubetydeligSprængning øverst i Rognefos, og
hvori han oplyste om,at derved ElvensSænkningvar frem-
kommenfør ukjendteFjeldpartier,Jord-ogGrusbanker,som
maatte ryddes afveien, og som vi1deforvolde*en Meimdgift
af omtrent1,600 Kr.

..?mdrayrådSom Følge af disse f6regedeUdgifter havde Interes e

senterne under 4de Oktober indgivet Andragendeom en gszuedTafif:
yderligere Tilskudsbeviigningaf, Statskassen stor 800 Kr., Statskas-

sen.
som Kanaldirektøreni Erklæring af 11te Oktoberanbefa-
lede tilskudt af E1verensningsfon-1et.

Ved kongelig Resolution af 16de Februar 1881 blev- Re-
det bestemt: l6n:1:1!!

1881om
«At der af de til Oprensning af Elvedrag med videre be- ydgligere

vilgede Midler naadigst tilstaaes Johan Peter Svendsen Aas og
Bidrag.

medinteresserede Gaardbrugere i Rakkestad Præstegjeld og Fog- •
deri, Smaalenenes Amt, et yderligere Bidrag, stort 800 Kr., til
Udgifterne ved Arbeider, der efter Løitnant NysomsBetænk-
ning af 1lte Oktober 1880 endvidere kræves til Opnaaelse af
den ved kongelig Resolution af 3die December 1877 tilladte
Sænkning af Vandstanden i Rakkestådelven mellem Holtefos
og Rognefos, under den nærmere Kontrol med Bidragets An-
vendelse som af Departementet for det Indre maatte bestemmes».
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Forslag.

Leitnant GrentvedtsForslag af 23deDecember1862 til en
Sænkningaf Rakkestadelven ovenforGjøl-
stad Dam.

LandbrugsingeniørSmitts Forslag af 10de Oktober 1874
til en Sænkningat Rakkestadelvenovenfor
StortorpBrug.

Løitnant Nysoms Forslag af 16de December 1875 til en
Sænkningaf Rakkestadelven ovenforStor-

• torp Brug (se SanaldirektørensErklæring
af 16de Juli 1877).

D . Do. Forslag af 2den December 1876 til en
Sænkningaf RakkestadelvenmellemHolte-
fos og Rognefos.



II

Flødning i Glommen mellem

Mør'kfos og Sarpfos.



h.
Fledningi Glommenmellem Merkfos og Sarpfos.

Nedenfor Øieren og nedover til Lindhoeli Edsberg 1854.
danner Glommenpaa en Strækningaf neppe2 Mil 24 til-
dels temmeligbetydeligeFossefald og flereEvjer, der ere
hinderligeforTemmerfledningen.Elvengaar derhosnæsten
overait mellemhøie Klipper og gjennemudyrkedeMarker.
Man havde alt længe været betænkt paa at træffe Foran-
staltninger til at afhjælpe de dermedforbundneUlemper,
og der blev i en GeneralforsamlingblandtTrælasthandlerne
den 24deJuni 1854 fattet Beslutningom at anvende8,000
Kr. til Forbedringer i Vasdraget paa nævnteStrækning.
Trælastdirektionenlod i den Anledningved sin Fuldmæg-
tig P. Hansen anstille Undersøgelserog affatte Beskrivelse
•overomhandledeStreg.

I en af Karter ledsagettrykt Afhandlingmed Forslag
til Forbedringer,dateret den 30teDecember1854,gav Han-
sen en saadan detailleretBeskrivelseaf flere Fosse og Ev-
jer, og udtalte, at de bevilgedeMidler vilde væresaldeles
utilstrækkeligetil fuldstændigtat afhjælpede betydelige
Hindringerfor Temmerflødningen,somher fandt Sted, me-
dens det paa den anden Side maatte svare god Regningat
foretageenkelte mere gjennemgribendeForbedringer,da det
i Regelenkunde paaregnes,at 5 å 6,000Tylter og under
sammenstedendeugunstigeOmstændighederfor et kortere
Tidsrumendogover dobbelt saameget tilbageholdtesi Ev-
jerne.
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1857. De paa Generalforsamlingenbevilgede8,000 Kr. vare
benyttede til forskjelligeForbedringsarbeider; men Forhol-
dene vare desuagtetfremdelesuheldige. Tømmerclirektionen•
henvendtesig derfor til Kanaldirektørenom Raad og paa
dens Opfordring befor han sammen med et af dens Med-
lemmer.og FuldmægtigHansen denneDel af Vasdraget og
afgav under 23de Februar en kortfattetBetænkningover,
hvad der burde gjøres til FlødningensLettelse. De Arbei-
der, han foreslog, var a) en Oprensningi Langenæsfossen

- eller Bjærkeskjærfossen,h) Reparationaf en ældreDam i
Kykkelsrudfossenog for at hindre Tømmeretfra at binde
sig i Evjen paa østre Bred nedenfor2det Fald en-Afmine-
ring af den derværendeHolmes yderste Spids i Forening
med Opførelse af en stenfyldt, laftet Dam over Evjens
Mundingeller, om dette efter nærmereUndersøgelseskulde
vise sig for kostbart,en Udvidelseaf den mineredeRende,
c) Afrensning af det øverste Stenlag paa den smale Land-
tunge mellemSkjoldentangenog Tobaksøeni 80 FodsBredde
for ved en Udvidelseaf Lobet øst omTobakseenat ophæve
eller svække Rudsevjen saavidt, at en foreslaaetLændse
kundeopfylde Hensigten, medens man først senerekunde
overveie,hvorledes•Rudshvervenog den Vase, som gjerne
dannedesig mellemFossen og Bueholmenkunde undgaaes,
til hvilken Hensigt Optagelse af et nelagtigt Kart vilde
være onskeligt, d) Minering paa Ringtangen, Dam over
Trosvigbugtenog Afjævning af venstre Bred ved Vamma-
fossen, i Anledning hvilke Arbeider et Kart i 1/1000fra
ovenfor øverste til nedenfor nederste Fald i Fossen med
Lodningerog Nivellementsburdeoptages.

Efter denne mere privateAssistance fra Kanaldirek-
tøren, indsendteTemmerdirektionensenere under 10de No-
vembers. A. et Andragendetil Departementetom Direk-
tørens videre Assistance, der ogsaa blev indrømmet,men
som ikke dengangblev benyttet.

	

1859. Efter en Notis af Kanaldirekterenog ifølge hansReise-
journal har han paa Opfordringfra Tommerdirektionens
Fuldmægtigden 25de SeptemberbeseetVammafosog Tros-
vigbugten,men i hvilkenHensigt kan ikke sees.
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Det maa imidlertidantages,at Tommerdirektionenhavde 1859.

truffet forskjelligeForanstaltningertil FlødningensLettelse,
bl. A. anlagt nye Lændser. Thi efter en Indberetningfra
AmtetsVeiinspektør af 16deAugust var der uden dettes
Samtykkeeller Videndeanbragt 2de Lændser over Glom-
men, mellemBuskildsrudi Edsberg og Næs i Skibtvedt
samt ved Furuholmeni Varteig, i hvilkenAnledningAmtet
anmodedeKanaldirektørenom at besigtigeLændserne(Skr.
af 12te Oktober). I en Skrivelse af 14de Oktoberlovede
han vedLeilighedat undersøgedem,men anførte, at skjønt
deres Anlæg ikke var anmeldtfor ham, vare de ham dog
forlængstbekjendte,og at han ikke ansaa dem for at ligge
til nogenvæsentligG-enefor Baad-ogDampskibsfart.For-
modentlighar Amtet fundetdenneUdtalelsetilfredsstillende,
da det af KanalvæsenetsArkiv ikke kan sees, at Direk-
tøren i den Anledningsenerehar været tilkaldt.

Derimodanmodedeshan under 6te Januar direkte fra 1880.
•TømmerdirektionensFuldmægtig om at foretage den før
omtalteUndersøgelseaf Vammafosog Trosvigbugtenni. m.,
og var han ogsaa kort efter paa Stedet. Senere den 21de
Februar oversendtehanFuldmægtigenet Forslag til i storre
eller mindreGrad at ophæveBagevjeni Trosvigbugtenved
Anbringelseaf en laftet og stenfyldtDam, hvis Retning
nærmere blev angivetpaa et Kart, samt ved Udminering
af en Rende.

I Overensstemmelsemed dette Forslag blev ogsaaAr-
beidetudført af Tømmerdirektionen.



Sænkning af Kallak- og Hersæter-

Søerne.



Sænkningaf Kallak-og Hersæter-Saerne.

Fra den nordre Del af Tregstad gaar en Elv sydover
parallelt med øieren igjennemKallak-og Hersæter-Søerne
og Grefslivandned i Edsberg Præstegjeld,hvor den ved
Kieserud tager en vestligRetning og ved Salmonsrudfal-
der ud i Glommen. Ovenfor Kallakseen kaldes Elven
Kværnelven, mellem denneSø og HersætersøenSmalelven
og længerenede Lekumelven.

Omkring den nedre Del af Kværnelvenog omkring
Kallakseener Terrainet meget fladt og lavtliggende,om-
kring Hersæterseen er det sammetildelsTilfældetom end
ikke i den Grad somdet førstnævnte. Omtrent2,400Fod
OvenforKværnelvensUdleb i Kallakseenfører Hovedveien
paa en Bro over Elven og er Faldet paa denneStrækning
underSommervandlidt over 3 Fod. Smalelven,der danner
Aflebetfor Kallakseen,er omtrent 3,100Fod lang, har ved
Sommervandkun 2FodsFald og er bevoxetmedSiv. Her-
sæterseenhar sit AflobgjennemBergtrangen,et smalt,men
ikke megetheitFjeldpasned i Grefslisøen. Omtrent2,400
Fod nedenforHersæterseens Udleb fører en Klop over
Elven, der fra Udiebet herned har et Fald af knapt 2.5
Fod og herfra ned til G-refsliseenaf omtrent1 Fod, alt
under Sommervand. Samtlige disseDele af Elven have
kun liden Føringsevneog under Flom stiger derfor Vandet
i Søerne heit, saa det stiller sig i Niveau og danneren
sammenhængendeSe helt fra HersæterseensUdlobtil oven-
for Broen over Kværnelven omtrent9 Fod over Sommer-
vand i Hersæterseen. Store Strækninger,væsentlig om-
kring Kallakse og nedre Del af Kværnelven,sættes derved
underVand,ligesomogsaaHovedveien. Og selv om Søerne
ikke ere stegne saa heit, kan Kværnelvenpaa Grund af
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dens for smaa Profilernavnlig ved Indsnevringenaf Broen
under rapideFlomme gaa over sine Bredder og forvolde
baade Skade og Ulemperfor Færdslen. At se disse uhel-
dige Forholde forbedredevar naturligenet almindeligtØn-
ske blandt de omkringboendeLandeiere.

	

1867. De anholdtderforom det OffentligesBistand til at faa
anstillet Undersøgelser1 Anledning af en paatænktSænk-
ning af Vandstandeni Seerne, i hvilkenAnledningDeparte-.
mentet under 2den April anmodedeKanaldirektørenom at
lade udarbeidedetailleretPlan og Omkostningsoverslagfor
en saadanSænkning, forsaavidthan efter en forelobigUn-
dersøgelseaf Lokaliteternemaatte antage, at en Sænkning
med Fordel maattekunneiværksættes.

Kanaldirektørenforetogsamme SommerenBefaringaf
Terrainetog lod en Del Nivellements udføre for at kunne
opstille et forelebigtOverslag uden at anstille mer detail-
lerede Undersøgelser,da Forholdenefor en Sænkningfore-
kom ham meget ugunstige.

	

1869. Den 8de -Marts afgav han sin Betænkning. Efter en
Beskrivelse af Terrainsforholdeneog efter approximatilie
Beregninger, saavidt de uden Vandstandsobservationerog
andrenødvendigeData kunde udføres, antog han, at nogle
Fods Sænkningaf Seernevilde lønne sig, og at denneSænk-
ning uden Skade kunde være for stor Flom i Kallakseen
2 Fod og i Hersætersøen3 Fod, naar begge Soers Lav-
vand sænkedes noget mere for at tilfresstille de mange
nedenforlangs Elven liggendeBrug. Han kalkulerededer-
hos Omkostningerneved en saadan Sænkning,naar

Veien ved Sendtvedt skulde befries for Vand, til Kr.
10,920.
der taales 3 TommerVand cA7erVeien i meget store
Flomme,til Kr. 8,480.
Veien kun skuldevære fri for Vand i almindeligstor
Flom, Kr. 6,720.

Denne Betænkning er med tilhørende3 Karter, 1
Kroki og 1 Længdeprofil,under 27de Marts af Departe-
mentet sendt Amtet for at tilstilles Vedkommende.Senere
har Spørgsmaaletikke været optaget.
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k.
øierens Regulering.

I.

Sagens administrative Behandling.

IndsøenØieren,der optagerheleStorelvenseller Glom-IT,2:1ecre
mens samt Leer- og NitelvensVandmasserforudenfiere
mindreAaer og Bække, havde gjennemMørkfossenet me-
get trangt Afieb, saaledes at Flomvandetsamledesig op i
Soen til en for de omliggendeLandstrækningergenerende
Holde. Vandstandsforskjellenmellemlaveste Vinterste og
Flom, saaledessomi Aarene 1827og 1850, kundenaa op
til 39 å 43 Fod, ja efter Krafts topografiskstatistiske,Be-
skrivelseskal den i Aaret 1789 endog være naaet op til
54 Fod.

DenneOpstuvningaf Vandet kunde mod SeensVest-,
Syd-og Østside,hvor dens Bredderi Reglen ere temmelig
bratte, ikke bevirkenôgen væsentligUdvidelseaf densOm-
raade; men modNord skede ITdvidelseni saa megetstørre
Udstrækning. For hver Fod, Vandet steg, oversvømmede
det store Strækningeraf de her liggendemilelangeFlader,
og Indsøen, som oprindeligkun strakte sig 1'/2 Mil oven-
for Mørkfos,naaedetilsidst en Udstrækningaf 4 Milemod
Nord og med en Bredde,der i den nordligeDel var 1V2å
2 Gangesaa stor somi den sydlige.

Det var ikke aleneJordbruget, som led Skadeunder
de daværendeForholde; ogsaa Tømmertrafikken,der spil-
lede en saa væsentligRolle paa Øieren, led betydeligtder-
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under, idet saavel Tommerflødningenog Vandtransporten
af skaaren Last fra Brugene ved Øieren til Lillestrem,
hvorfra den skaarne Last førtes til Christiania, som ogsaa
selve Brugsdriften forulempodesved de daværendeVand-
standsforholde.

For Tommerfiedningenvar især en altfor lav Vand-
stand, det vil sige 19 å 20 Fod over laveste Vintersto,
hinderlig. Man maatteda med TommerbommenefølgeNit-
elvensi mangestore BugtningergaaendeVandleb,hvorved-
Veienbetydeligtforlængedes,medensmanderhospaaGrund
af dette Lobs forholdsvisringe Bredde jævnlig var udsat
for at staa fast paa de mangeForsandingerog ofte, for at
kommeløs igjen, nødtes til at tage de fuldeBommefra
hinandenog i mindreAfdelingertrække demover de grun-
deste og snevresteSteder, hvorvedFlodningeni hei Grad
forsinkedesog besværliggjordes,og det saamegetmere som
ElvensStrømningvar stærkereved lav Vandstandog følge-
lig vanskeligereat arbeide sig op imod. En megethei
Vandstandgjordedet muligtat faa Tømmerbommenefrem
den korteste Vei over Øer, Strande og Forsandinger, og
Passagen hindredes da heller ikke af Strømmen,men paa
den anden Side var man da mere afhængig af Vind og
Veir; StormogBølgegangrev stundomBommeneop og førte
Tømmerstokkenebort, saa at man sidenmed stor Moieog
Tidsspildemaatte sanke de enkelteStokke sammen.

De nævnteHindringer for Temmerfiedningenved alt-
for lav Vandstand rammedeselvfølgeligogsaaTransporten
af skaaren Last fra Brugenetil Lillestrøm.

Vandstandsforholdenemedførte ogsaa, at Øieren med
tilstødendeVanddragheller ikke medførtedenNytte for den
almindeligeSamfærdsel,somTilfældetellers vildehave væ-
ret, dels fordi Vandstandenhyppig var for lav saavel for
almindeligBaadfart somnavnligforDampskibsfart,dels fordi
Nitelven,paa hvilken Trafikken maatte foregaa til Jern-
banestationenLillestrøm,paa den hele Strækningfra dens
Udlobi Glommentil dette Sted hyppigvar aldelesopfyldt
med Tømmer,hvilket ikke uden altfor stor Ulempe for
Temmerdriftenkundehindresved nogetPaabud om at lade
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en tilstrækkelig bred Rende aaben for Baad- og Damp-
skibsfart.

Ogsaa Landkommunikationenforulempedesved de da-
værendeForholde. Den Bygdevei,der i Fortsættelse af
Hovedveienfra Christiania over Lørenskoventil Relingen
førte over Relingsundog Fedtsund til Fedt, Blakjer og
Heland, stod i Flomtid under Vand paa hele Strækningen
over Tuen i en Længdeaf omtrent1/4Mil,hvorfordet ikke
lod sig gjøre at faa denne Del af Veienrodelagt.

Disse af VandstandsforholdeneflydendemangehaandeFørsteMo

Ulemperhavde alleredei Slutningenaf forrigeAarhundrede
fremkaldtTanken om en Sænkningaf Øieren,uden at dogu øi-

nogen nærmereUndersøgelseaf ForetagendetsUdførlighed
og derpaa grundetPlanlæggelsedengangheraf resulterede.

Efterat senereForhandlingerogUndersøgelsergjennem 1854.
et længereTidsrumhavde fundet Sted, uden at Sagendog
fandtes modentil at fremmes, idet de Oplysningernavnlig
om Vandføringen,hvorpaa Overslagetbyggedes,viste sig
usikre, blev i 1854 den videre Forberedelseaf Planen om
ØierensReguleringoverdragettil en forØiemedetanordnet
Kongelig Kommission.

Kongl. Re-Ved kongeligResolutionaf 10de Marts 1854blev detsolution af
nemligbestemt lOde Marts

1854 ang.:
«1. At der naadigst befales nedsat en Kommission til at afgive stonrsal§ti_

Betænkning, angaaende hvorvidt og hvorledes en Regule- stettelse.

ring af Vandstanden i Indsøen Øieren bor søges udført,
hvilke Pengemidler dertil vil udfordres, og hvorledes de
bør søges tilbeiebragte, samt herpaa grundet fuldstændigt
Forslag til Værkets Udførelse, ledsaget af Overslag saavel
over Arbeids- og Vedligeholdelsesudgifter som over de Er-
statningssummer, hvorom der maatte kunne opstaa Spørgs-
maal.

2. At til Medlemmer af denne Kommission naadigst udnævnes
Kaptein i Ingeniørbrigaden og fungerende Kanaldirektør
B. Røyem, Sognepræst til Fedt, Provst N. R. Bull, Bu-
reauchef C. Jensen og Grosserer, forhenværende Ritmester
1 Kavalleribrigaden, P. Egeberg.
At Kommissionens Medlemmer i Anledning af de Reiser,
de til Udførelsen af deres Hverv maatte foretage, tilstaaes
saadan Godtgjørelse for Udgifter til Skyds og Diæt som
for Storthingsmænd anordnet».
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1854. EfteratdenneKommissionhavdehavt et MedepaaFedts
Gjennem-Præstegaardden27deApri11854,blevder besluttetdennem-gribende

Undersøgel
ser ivverk--gribende Undersøgelseri Tilslutningtil de tidligere,og blev

ssettes. de nye UndersøgelseroverdragetIngeniørløitnantGrentvedt.
Stremhastighedsobservationerbleve anstillede ved, Austad
Sund og Bjørneskallen; et Triangelnetblev lagt over Ter-
rainet om Øieren,Karter optagne over det for Oversvom-
melse udsatte Terrain,opkoteretpaa hver andenFod fra 4
til 25 Fod paa RelingsundsVandmærke. MedDepartemen-
tets Samtykke blev ved disse ArbeiderLektor Brochs Bi-
stand benyttet, dels fordi Kanaldirektørenved andreFor-
retninger.og jævnlige Reiser var forhindretfra stadigen at
kunne lede samtligeUndersøgelser, og dels fordi det efter
Beskaffenhedenaf de nødvendigeBeregningerover Vand-
føringen til Øieren og Aflebet fra samme ansaaes ønske-
ligt at erholdeen theoretiskHydraulikersAssistance.

I et af den kongeligeKommissionden 23de November
afholdtMode blev det bl. A. vedtagetat gjøreHenvendelse
til DepartementetmedBegjæringom, at en af de i Statens
Tjenesteansatte Agronomermaatte paalægges at bonitere
og klassificereden Jord, som var udsat for Oversvømmelse,
saasnart Karterne vare færdige og Vandstandsforholdene

' tillode det. I dette Møde vedtoges fremdeles, at, saasnart
Vandhastighedsmaalingerneog Koteringen af Mørkfossen
og Vittenbergfossenvar tilendebragt, skulde uopholdelig
de fornødneBeregningerudføres i Anledningaf de foi;skjel-
lige AlternativerforØierensRegulering,hvoromder kunde
antages at blive Spørgsmaal.

	

1855. For at kommetil størst mulig Sikkerhed med Hensyn
til Vandføringen,og da man fandt de hidtil anstilledeMaa-
linger i saa Henseendemindretilfredsstillende,blev i dette
Aar meget fuldstændigeVandmassemaalingerpaabegyndte
med Wolltmans Strømmaaleri et ovenfor Blakjer Sund
nøiagtigt opmaaltProfil, og senere fortsatte gjennemflere
Aar lige til 1860.

Efter DepartementetsOrdre blev StatsagronomAll-
strøm overdragetKlassificeringenog Boniteringen af den
for Oversvemmelseudsatte Jord.
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• Den 19de Januar afgav denne sin Betænkningmed 1850.
Klassifikationstabel,hvilkenogsaaomfattededen Jord, derjeUstrkøn%
ligger over 25 indtil 29 paa RelingensVandmærke,og somanf.1.91/411t.,-
var udsatforOversvømmelseunder de høiereFlomme. Det
var nemliganseet nødvendigtogsaaat medtagedisseStræk-
ninger,hvorfordissevare opmaalteog 29 Fods Koten ind-
lagt paa Karterne*).

De saaledes foreliggendeMaterialier udviste, at Ter-
rainet mellem
4' og 6` paa Relg. Vandm.udgjorde4,8737/8Maal Jord
6' « 8` « 3,2035/8
8` « 10'




2,7687/8
10' « 12'




2,6753/8
12' « 14'




2,5001/8
14' « 16'




2,3341/8
16' « 18' « 2,5974/8
18' « 20'




2,2252/8
20' « 22' « — 1,8791/8
22' « 24'




1,6955/8
24' « 25'




913
25' « 29'




2,0096/8

tilsammen 29,6762/8MaalJord.
StatsagTonomenantog den over den vordendeFlom-

grændse liggendeJord af forholdsvisbedste Bonitet som
Enhed og angav derefter, hvor mangeMaal af de forskjel-
lige ringere Slags Jord modsvaredeet Maal af den saa-
ledes antagneNormaljord. Den Jord, der ikke laa mere
end 3 Fod over den vordendeFlomgrændse,antoghan at
være en Trediedel mindre værd end den høiereliggende,
hovedsageligpaa Grundaf, at den ikke kunde ordentligtaf-
greftes. Den Jord, som kom til at ligge mellemde vor-
dendeFlom-og Lavvandsgrændser,antog Agronomenvilde
kommetil at vinde noget i Værdi paa Grund af, at Vandet
kom til at løbe hurtigereaf, hvorimodde Dele af Øerne,

*) Det skal her oplyses,at Nul paa ItelingsundsVandmærkesvarer
til 9.3 Fod 2.9178m.) paa .MorkfosVandmærke.
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1856 der kom til at ligge over Flomgrændsen,vare saa smaa og
laa saa ubekvemttil for Dyrkning, at disse ikke antoges
at burdeyde nogetBidrag, idetAgri•onomendog bemærkede,
at de vilde blive sikre Steder for Opbevaringaf Høet.
Efter denneBoniteringskulde Terrainetmellem

14' og 16' Fod udgjøre1,161% MaalNormaljord
16' « 18'




1,8454/8




18' « 20' « 1,919V8




20' « 22' ,< 1,5112/8




22' « 24' « 1,1795/8




24' « 25'




7366/8 «
25' « 29'




7586/8




tilsammen 9,1127/8Maal Normaljord.
Resultatet Siden den nedsattekongeligeKommissionhavdebegyndt

af de hydro-
tekniske sin Virksomhed,var der ikke indtruffetnogen større Flom

Maalinger.
Bri Glommen,men ved Hjælp af de ældre og nyere Strøm-iregninger.

maalingervar man istand til at bestemmeØierensVandtil-
lob ved alle Vandstandemed en for Øiemedettilstrækkelig
Grad af Neiagtighed. Da Nitelvens ogLeer-ElvensFlomme
i Regelen indtræffetil andreTider end Glommensog deres
Vandføringdesudener forholdsvisubetydelig,kunde de ved
Beregningernesættes ud af Betragtning.

Man fandt Øierens
største Tilløbsmængdeved enVandstandaf + 25 (Relingens

Vandmærke)	 90,700Kbfod.
mindste Tilløbsmængdeved en Vandstandaf

-÷ 1.5 om Høsten . . . . . . . 13,800 —
største Afløbsmængdeved en Vandstandaf

+ 25  90,000 —
mindste Aflobsmængdeved en Vandstandaf

-÷ 1.5 om Høsten 	 14,000
mindste Afiebsmængdeom Vinteren . . 	 4,000Kbfod.

Med disse MaterialierberegnedeLektor Broch Øierens
Allob ved forskjelligeVandstandesamtUdstrækningenaf de
Arbeider,som vilde være nødvendige for at opnaaen Re-
gulering inden saadanneGrændser,hvoromder overhovedet
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antogesat kunne bliveTale. DisseBeregningerbragte det 1858.

Resultat:
At det daværendeElveleiegjennemMørkfossens3 Fald
og Vittenbergfossenmaatte under ethvert rimeligtAl-
ternativ med Hensyn til ReguleringensGrændsergives
den for Terrainforholdenestørst mulige Udvidelsei
Breddenog den Dybde, somVandstandsforholdenetil-
lode. Denne Udvidelse fordrede en Udmineringaf
7,979KubikfavneFjeld, og skuldegjennem det saale-
des dannedenye Elveleie kunne aflobe50,000Kubik-
fod Vand i Sekundet med 8 Fods Fald fra 3 paa
MerkfosVandmærkeovenfordefineFos til -÷ 5 neden-
for Vittenbergfos;60,000Kubikfodmed 10 Fods Fald
fra + 5.5 til -4-4.5; 83,000Kubikfodmed 12.5 Fods
Fald fra + 13.5 til + 1.0 og den største almindelige
Flom paa 90,000Kubikfodmed 13.1Fods Fald fra
14.5 til 1.4, hvorhosdenne største Vandmasseskulde
behøve3 Fods Fald ovenforRendenfor at kunne ind-
træde i sammemed den nødvendigeHurtighed.
At det for at frembringeen passendeMinimumshoide
forSommerenvar nødvendigtovenforMørkfosat bygge
en Dam, hvis Længde, Heide og Beskaffenhedvilde
stille sig forskjellig,alt eftersomman tænkte sigRegu-
leringeniværksat.

I saa Henseende var 5 forskjelligeAlternativer be-



regnede, blandt hvilke Kommissionen valgte det, hvorvecrivirgsnini
øierens almindelige høieste Flomvandstand + 25 paa Re-:ingsaiter-



lingsunds Vandmærke skulde sænkes til + 14, medens lave-121:17
tiver.

ste Høstvand skulde hæves_fra 1.5 til + 6. For Op-
naaelsenheraffandtman at burdeanvendeen 490Fod lang
bevægeligDam ovenforMørkfosmed 7 Fods Vandtryk.

De Betragtninger, der bragteKommissionentil dette
Resultat vare i det Væsentligefølgende:

De Hovedfordele,man ved øierens Regulering vilde
opnaa,vare:
1. Indvindingfor regebnæssigtAgerbrug af en saa stor

Del sommuligt af de for øierens Oversvømmelseud-
satte Jordstrækninger.

h*
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1856. 2. En regelmæssigog den hele Vaar, Sommerog Høst
igjennem uafbrudt Baad-og Dampskibskommunikation
paa Øieren.

3. En bekvemmereAdgang til Anlæg af nødvendigeog
tidsmæssigeLandkommunikationer.

For de for Oversvommelseudsatte Landstrækninger
var det af Vigtighed.at faa Flommeni Øieren sænket saa
megetsom muligt,at faa Vandet til at løbe af saa hurtigt
sommuligt og synkened til denstørstmuligeDybde. Kun
paa Øerne,hvor Jordbundensmindre gode Beskaffenhedog

høiereliggendeDelesadspredteBeliggenhedog ringeUd-
strækninglagdeHindringeriveienfor en regelmæssigDyrk-
ning, kunde Flommen,som ogsaa ovenfor i Indledningen
er udtalt, snarere synesat være en Fordel end en Ulempe,
naar den kun steg til en middelsHolde og løb hurtigt af.
Men imidlertid maatte man dog ogsaafor deresVedkom-
mendeønske, at Vandetefter Flommensank saa dybt ned
sommuligt,for at der kundedragesNytte af de størst mu-
lige Strækninger,og om det end forsaavidtikke var af rn-
teresse,at Vandetsank under+ 4,hvor næstenal Græsvæxt
ophørte,saa vilde Forholdetdog inden ikke langTid modi-
fleeres, da man efter forbaandenværendeErfaring maatte
antage,at de Dele af Lerene,som den størsteDel af Som-
merenbleve befriedefor Vand, indenkortere eller længere
Tid vilde græsbindes.

For Tømmerflødningensaavel til de omkringØieren
liggendeBrug, .naar undtagesSlættum og Glommebruget,
somtil Mørkfossen,var alleredeen Vandstandaf + 4 til-
strækkelig,hvorimodder for Transporteni Baade af Plan-
ker og Bord over de mellemNordby-og Gahns-Brugetlig-
gendeLerer samt opoverNitelven til LillestrømJernbane-
station behøvedesen Vandstandaf + 5 Fod, hvilkenVancl-
stand maatte ansees, om ikke absolutnødvendig,saa dog
ønskeligogsaa for den almindeligeSamfærdsel,forsaavidt
dertil benyttedesDampskibe. For imidlertidat lette Kom-
munikationenfor flere af Brugeneog for at faa et større
Tømmerbassini Nitelven,vilde det for Sagbrugs-og Træ-
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lasttrafikenvære onskeligtSommerenigjennemat have en 1858.

Minimumsvandstandi Øierenaf + 6 Fod.
Efter disse Betragtninger fandt Kommissionen,at der

i intet Fald kunde være Spørgsmaalom en lavere Mini-
mumsvandstandSommerenog Høsten igjennem end 4 5
Fod. Da imidlertid,naar der anvendtesen bevægeligDam
i Mørkfos,Flommenom Sommerenhurtigere vilde lobeaf
til Minimumsgrændsen,medensfor enkelteBrug en høiere
Vandstandtiltrængtes til Baadfærdselen,og under de for-
haandenværendeForholdeen saadan 6gsaastadigenhavdes
en længereTid af Sommeren,maatte det befrygtes,at der,
saafremtMinimumsattes til + 5 Fod, vilde kunne opstaa
Spergsmaalom Erstatning til Brugseierne,og i ethvert
Fald, at der ikke vilde kunne paaregnes noget synderligt
Bidrag af disse til ReguleringensIstandbringelse,hvilket
dog, naar man skulde have Haab om at faa Foretagen-
det istand, maatte ansees nødvendigt. Da man derhos
havde forvisset sig om, at den hovedsageligeDel af Ter-
rainet mellem4 og 6 Fod allerede stod under Vand ved
5 Fod, og at det mellem5 og 6 Fod ,beliggendeikke var
af nogensærdelesUdstrækningellerVærdi,og da man ende-
lig, somFølge af de til Øieren strømmendeElves Tendens
til at opgrunde sig, kunde ved at sætte Vandstandenfor
lav befrygte inden ikke megen lang Tid at se Færselen
besværliggjortved de voxendeForsandinger,medensman
for Landvindingenkundehaabe, at det tilstrømmendeMa-
terial vilde hæve de nærmestMinimumsgrændsenbeliggende
Jordstrækninger op over Vandfiaden, navnlig forsaavidt
Kunstenkom Naturen til Hjæp heri, ansaa Kommissionen
det rettest at vælge en 6 Fods Minimumsvandstandsom
den, der i det Hele tilbød de største Fordele og derforog-
saa gav mest Udsigt til SagensFremme.

MedHensyn til Maximumfor Vandstande4vilde det
forLandvindingensSkyldværeønskeligt,at dennekundesæt-
tes saa lavt som muligt; men da Reguleringsdammenikke
med rimeligeOmkostningerkundegives en større Længde
end 497 Fod, saa havde Kommissionenefter de anstillede
Beregningerintet Valg, idet i Henholdtil disse Maximum
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1856. ved et Minimum af 6 Fod ikke kunde sættes lavere end
14 Fod paa RelingsundsMærke. For Brugseierneog for
Landkommunikationenlangs med ellerovenforØieren havde
det ingen væsentlig Betydning, om Maximumsattes til 14
Fod eller 1 å 2 Fod lavere.

Af Beregningerne fremgik det ligeledes, at man ikke
kunde opnaa det bestemteMaximumog Minimumved en
fast Dam, der maatte have en Længdeaf 950 Fod, medens
der paa det eneste passendeDamsted— ovenfor Mørkfos
— uden meget betydeligeOmkostningerikke kunde frem-
bringesen større Længdeend 497 Fod. Der maatte altsaa
benyttes en ovenpaa den faste Grunddamanbragtbevæge-
lig Dam, der vistnok havde den Ulempei Sammenligning
med en udelukkendefast Dam, at den fordredesterre Re-
parationog stadigBetjening,men paa den andenSide havde
den Fordel, at man ved at have Vandet i sin Magt lettere
kunde udføre Arbeidet og fuldstændigereefterse det ved
de lavere Vandstande, samt, hvad der var af Interesse
for Landeierne, at Vandet hurtigere sank til Minimums-
grændsen.

Da det ikke havde nogen væsentlig Indflydelse paa
Omkostningerne,om den bevægeligeDam byggedes for 6
eller 7 Fods Vandtryk,medensder for det sidstnævnteAl-
ternativ udfordredesen mindreMinering, valgte Kommis-
sionen en bevægeligDam for 7 Fods Vandtryk.

Kanaldirek- Efter de Grundtræk,somKommissionensaaledes havde
tørens

 flMeFor-fastslaaet for Reguleringen,udarbeidede Kanaldirektøren etstaga
Nolgter Forslag med Overslag for Reguleringens Fortscettelse, hvilket

er dateret 15de November1856 og omfatter følgendeAr-
beider,beregnedetil et Kostende af 118,000 Spd. (472,000
Kroner):

en Udvidelse af Merkfossensog VittenbergfossensPro-
filer xed Mineringaf 7,979 Kubikfavne.
Rensningar Elveleiet nedenforVittenbergfosfor store
Stene og opstikkendeFjeldspidser.
Udvidelse af Elveleiet ovenfor og nedenforRegulerings-
dammenved Sprængningaf 2,517 Kubikfavne.
Anbringelse af Reguleringsdammen,bestaaende af en
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Grunddam, paa en Længde af 200 Fod dannet af 1856.
JettA, forøvrigtaf Oementmur-meden i Lyset 42Fod
bred Fledningsaabning,begrændsetaf muredePillarer
og med en lavere Pillar i Midteu for lettere at kunne
afdæmmes. Ovenpaa denneGrunddam skuldeanbrin-
ges en bevægeligFermettedami en samletLængdeaf
434 Fod.
Anbringelseaf Ledningslændsertil Flødningsaabningen.

6. Opførelseaf BoligerforOpsynetmedUdhuseog Skure
samt af Barakker for Arbeidstiden.

For at tilveiebringede til ForetagendetsUdførelseKommis-

beregnedeMidler, 118,000Spd. (472,000Kr.), fandt Kom-s1=18?-
missionenunder Hensyntil Betydenhedenaf de forskjelligetniledolin=
Interesser, at omtrent2/3deraf burde udredes af de i Sa- onrgdeeripi:g8

gen interegseredePrivate og Resten af det Offentlige,som e

derhos, foraden at overtageArbeidetsUdførelsefor dets serede.

Begning, tillige skulde overtage Udgifterne ved Tilsynet
med og Vedligeholdelsenaf Damanlægget. Dette Sidste
maatte anseessomenSelvfølge,daForetagendetikke kunde
gjøres direkte rentebærendegjennemOpkrævningaf nogen
stadig Afgift af dem, hvemForetagendet kom tilgode, og
desudenvar af den Beskaffenhed,at neppenogetAktiesel-
skab eller Interessentskabfor dets Udførelseskuldekunne
ventes dannet.

De fra Private paaregnede2/3Parter af Beløbetantog
Kommissionenat burdeudredesaf Eierne af deLandstræk-
ninger, der ved Reguleringenvilde vinde i Værdi, af de i
TrælasttrafikenpaaØiereninteresseredeBrugseiereog Træ-
lasthandleresamt af InteressentskabetforJernbanenmellem
Kristiitnia og Eidsvoldsbakken,der ogsaai hei Grad var
interesseret i Reguleringen.

Med Hensyn til Fordelingen af LandeiernesBidrag
efter Jordens forskjelligeHeidebeliggenhedi Forhold til
Vandstandsgrændserneog efter dens Beliggenhedpaa Fast-
landet ellerØernevar KommissionenefterKonferreneemed
endel af Landeierne kommentil det Resultat, at 1 Maal
af den af AgronomAhlstrem som bedsteSlags vurderede
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1856. Jord burde bidrage, naar den laa mellemHeiderne14 og
25 paa RelingsundsVandmærke,5 Spd., mellem25 og 29
2 Spd., at den Jord, somikke befriedesfor Oversvømmelse
men dog antoges at vinde noget derved, at Vandet ikke
komtil at Staa saalængeover samme,burde bidrage, naar
den laa mellemHeiderne10 og 14,20Skilling,og naar den,
laa mellem Heiderne6 og 10, 10 Skillingpr. Maal, samt
endelig,at de Dele af Øerne, der laa over den vordende
Flomgrændse,intet Bidrag burde yde. Ved denneAnta-
gelsevar det forudsat, at der ikke vildeblive Spørgsmaal
om Erstatning for 'den mellem4 og 6 Fod liggendeJord,
der efter Reguleringenvilde gaa tabt.

Paa Grund af disseForudsætningerskuldeLandeiernes
samledeBidrag kunne beregnestil 44,600Spd.(178,400Kr.).

Kommissio- I et Mmle paa Lillestrmn den 3die September1856,
n
;aansLMiløled-ehvortilKommissionenihavde sammenkaldtLandeierne,blev
strøm 3fflegepdentbr.Reguleringsplanenforelagt disse tilligemedForklaring an-
18,5mea

Landeimme.gaaendeovenanførteForudsætningermed Hensyntil Bidra-
genesBeregning. Dels under selve Medet og dels ved
senereErklæringer vedtog 126 af Landeierne at yde Bi-
drag overensstemmendemed de forudsattePrinciper saale-
des, at Bidrageneskuldeerlæggesi 4 Terminer,nemlig1/4
ved Arbeidernes Begyndelse,2/4efterhaandensomArbei-
derne skrede fremad efter RegjeringensBestemmelse,og
den sidste Fjerdepart, naar Arbeidernevare tilendebragte.
Landeiernebetingedesig derhosat erholdeLaan af offent-
lige Midler, svarende til deres Bidrags Størrelse, hvilken
Betingelseforøvrigt kun de, der havde større Bidrag at
yde, agtede at gjøregjældende.

Paa den andenSide var der en Del Landeiere, som
ikke vare villigetil at afgivenogenVedtagelse,hvilke til-
sammenrepræsenteredeet Bidrag af 3,290Spd.(13,160Kr.).

I BetragtningafOmstændighederneog navnligden ved
Lov af 3 te Mai 1848§ 6 anvisteFremgangsmaadeantog
dogKommissionen,-at det samledeLandeierbidragikke af
denneGrund kunde blive at reduceremedmere end 600
Spd. (2,400Kr.) og altsaa kunde opføresmed44,000Spd.
(176,000Kr.).
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Ved et Mode med Trælasthandlerneden 15deDecem-1856.
ber fik KommissionendissesVedtagelseaf at bidrage raesdt.hTanrw:Beleb af 2,000Spd. aarlig i 10 paa hinandenfølgendeAar,

lemeregnet fra den Tid, BestemmelseomReguleringsarbeidernesimeDdene-caeninBgibd.e.k.egirse5:
Udførelsemaatte være fattet.

Endelig erholdt KommissionenHovedjernbanensVed- Hovediern_
tagelse under lste Decemberaf at bidrage15,000Spd.,be-btaang: 13-eia-
talbare i 10 Aar, og forøvrigtpaa sammeBetingelsersom drag.

for de øvrigeBidragsydendesVedkommende.
AngaaendeBetydningenaf deIndsigelser,somfra Grund-

eierne nedenforMerkfossen vare fremkomnemodRegule-
ringen, havde Kommissionenindhentet en Fælleserklæring
(17deOktober)fra Lektor Broch ogKanaldirektøren,hvor-
efter Øierenefter Reguleringenskuldekommetil i en rig-
tigere og egentligereBetydningat tjene de nedenforsamme
liggendeBrug som Reservoirend før, medensAflobetsFor-
øgelsei Flom vilde blive saa ubetydelig,at den vildevære
af forsvindendeVirkning.

Med disse Resultateraf sineForhandlingerafgav Som-k=inst-
missionen den 19de December1856 en Indstilling angaaende af
Reguleringen til Departementet for det Indre, hvori blev»ed)nie8e5e6m-
fremsat følgendeForslag:
«1. At Øierenreguleresmellem14 og 6 Fod (Relingsunds

Vandmærke),saaledesat en almindeligtei Flom, der
nu stiger til 25, ei kommerheiereend 14, og alminde-
ligt lavt Hestvand, der nu synker under 1.5, ei
kommerdybereend 6
At Reguleringensker ved•enUdmineringi Mørkfossens
3 Fald og i Vittenbergfossensamt ved Anlæg af en
fast Grunddamog derovenpaaanbragtbevægeligDam,
overensstemmendemed KanaldirektørensFoislag og

•	 Overslag af 15de November 1856, hvorved Omkost-



ningerneere beregnedetil 118,000Spd.
At de udenfor det af Landeierne vedtagne Bidrag
44,000Spd., af GlommensVasdrags Trælasthandlere
vedtagneBidrag 20,000Spd. samt af Mjesjernbanein-
teressentskabetvedtagne Bidrag 15,000 Spd., tilsam-
men 79,000 Spd., fornedneMidler efter Overslaget
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1856. 39,000 Spd. udredes af det Offentlige, der tillige
overtagerUdgifterne ved Vedligeholdelsenaf og Til-
synet med Dammeni Mørkfossen, hvilke Udgifter ere
anslaaedetil 500 Spd aarlig».

1857. Efter fremsatkongeligPropositionaf 19deJanuar 1857
storthings-fattedeStorthingetden lste Mal 1857 følgendeBeslutning:beslutning

af lste «Til Udførelse for Statskassens Regning af en Regulering afMai 1857.
Rong1.Prp.Vandstandeni Indseen Øieren overensstemmendemed Kanaldirektø-
ja,anfua19d18e57rens Forslag af 15de November 1856, til hvilket Foretagende til-
ar:fjtt.s- lige anvendes de af Private vedtagne Bidrag, efterhaanden som de

indkomme, bevilges aarlig i Budgetterminen 1857-1860 15,000
Spd. eller tilsammen 45,000 Spd., hvoraf 6,000 Spd. ere Forskud».

Se Storthingsforhandlingernefor 1857, lste Del, Storth.
Prp. No. 3, Pag. 362, 8deDel, Pag. 124og 10deDel,Pag.38.

Kongl. Re- Ved kongeligResolutionaf 23de s. M. blev denneBe-solution af
23d"ai slutning naadigst befalet tagen tilfølge og Departementetis57.

for det Indre bemyndigettil at træffede til Udførelsenaf
ReguleringenfornødneForanstaltninger.

Arbeidets Overensstemmendemed KanaldirektørensForslag blevPaabegyn-
delse. ArbeidetsBestyrelseoverdragetIngenierloitnantGrentvedt.

Efter nogle forberedendeForanstaltningerog Atbeiderblev
Mineringenpaabegyndti November1857.

1859. Overensstemmendemed kongelig Proposition af 7de
September 1859 fattedc Storthinget den 16de December

:,femlb6derel&-.

lacf"r% «Som Forskud til Fuldbringelsen af Indsoen Øierens Re-
temberm

For-
ogifiering bevilges et Belob af 8,000 Spd. (32,000 Kr.), eller

ang.
skud. aarlig*) 2.909 Spd. 11 Skill. »

43,500 Spd. var nemligpaaregnedeat indkommeaf de
tegnedeBidrag. Paa denhele Overslagssumgjenstodaltsaa
29,500Spd.,og da der i Budgetterminen1860-63 kundepaa-
regnes indbetaltaf Bidragene21,500Spd., blev altsaa Diffe-
rentsen 8,000 Spd. at opføre som Forskudaf Statskassen.
(Se Storth. Forh. 1859-60 1ste DeL Sth. Prp. No.3, Side
317, 7de Del Side 12049de Del Side 40).

1860. Arbeidetvar i dette Aar saa vidt fremskredet,at man
Arbeidsbe-
styrerensfefter BestyrerensRapportaf 2den Mai kunde paaregne,at

R2JP:r4aai`det sammeAars Somniervilde øve en væsentligregulerende

1859 følgendeBeslutning:

*) Budgetterminenvar 25/4Aar.
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Virkning paa Øierens sædvanlige Vandstand, hvorimod 1860-

den for Reguleringenaf de lavere Vandstandefornødnebe-
vægeligeDam endnumanglede.

Efterat den i 1860forventede store Flom i Begyndel-Nnyiepril:
sen af Juni var indtruffet, fortsatte Arbeidsbestyreren,forvedaBl%jeer.
yderligereat bringeKlarhed i GlommensVandforholde,de
tidligere Strømmaalingerved Blakjer, hvorved det viste
sig, at GlommensVandføringunder Flommengik op til
147,000Kubikfod.

Skjønt hverken Dammeneller de foreslaaede Mine- 1861.
ringsarbeiderendnuvare færdige,syntesdet dogat vise sig,krustavgedabf,
at Udmineringenaf den indadgaaendeBue paa venstreBred/Urtipit_
af Dammenikke vilde give Vandetfrit Tilleb til og Afiøb
fra samme,hvilketnemlighidrørtefraFormenafMineringens
søndre Grændselinie. Arbeidsbestyrerenudarbeidededer-
for et Forslag (dateret 10deAugust)til enDelForandringer
ved Udmineringeni Mørkfos,hvorvedhan, forudenenFor-
bedringaf Grændselinienoven-og nedenforDammen,tillige
søgte at undgaa de usikre og vanskeligeBundsprængninger

de nedre Fossefaldved en Udvidelseaf Imbet paa søndre
Side. Efter detfe Forslag vilde Mineringsmassenforøges
med 1,007 Kubikfavne, der repræsenteredeen Udgift af
6,042Spd. (24,168Kr.), og selv om man hervedtog Hen-
syn til det i Beholdværende kostbareMateriel, antog Be-
styreren,. at denneUdgiftsforøgelseikke kundepaaregnes
afholdt af den oprindeligeOverslagssum.

Professor.Broch, der i sin Tid havde udført Bereg-,
ningerne for Reguleringen,og som nu blev givet Anled-
ning til at udtale sig over det modificeredeForslag, til-
traadte samme(i Erklæring af 3die September).

Efterat Kanaldirektøren,Ingeniørbrigadenog Ingenier-
kommissionenhavde tiltraadtArbeidsbestyrerensForslag, og
det i Forbindelsehermedvar fremholdtsomnødvendigt,at
Sagensnarest muligtblevafgjort,bemyndigedeDepartementet
under13de NovemberforelobigIngeniorbrigadentil at lade
Reguleringsarbeidernefortsætte efter den saaledesmodifice-
rede Plan, og afgav under 20deNovemberfølgendeInd-

difikation i
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1861. stilling, somved kongeligResolution-af2denDecember1861
Kongl. Re- blev bifaldt:solution af
2den

861
Deang.ebr.

1 

Modifika-

« At det naadigst maa behage Deres Majestæt at bifalde
tioner i den af Departementet for det Indre overensstemmende med In-
Planen. geniørloitnant Grøntvedts af Ingenlørbrigaden tiltraadte Forslag

af 10de August 1861 bestemte Forandring i den oprindelige
Plan for Arbeiderne vedkommendeReguleringen af Øierens Vand-
stand, forsaavidt angaar Mineringen ovenfor og i Mørkfos».

Efter den saaledesvedtagneforandredePlan blev Ar-
beidet derefter viderefortsat.

Grøntvedts Da den bevægeligeDam vilde blive fuldt færdig til
Forslag af

18de Septbr.Benyttelse det følgendeAars Vaar (1862),maatte de nød-186].tuLtoodsorogvendigeForholdsreglertræffes for ved Anlæg af Lændser
Regu.lativ.

at beskytteDammenmodødelæggelseaf Tømmer. I den
Anledning afgav Arbeidsbestyierenunder 18deSeptember
motiveretForslag til Lændseanlægog til et foreløbigtRe-
gulativ. Regulativetblev imidlertidefter Forhandlingmed
Flødningsinspektørenindtil viderestillet i Bero.

1862. Derimod gav Departementeti Skrivelse af 28de Fe-
Departe-

mentet sam-bruar
1862 sit Samtykke til, at de omhandledeLændser

ved Mørkfos foreløbigtistandbragtesfor Reguleringsarbei-LtsYeniddseerain-
lteg. dets Regning,dog at der overUdgifterneved sammefertes

særskilt Regnskab.
Damanlveg- I dette Aars SommerblevDammenfærdigog benyttet

get fuld-
ført. til at regulereøierens Vandstand.

Gremtvedts Den 31te Juli indgavBestyrerenForslag til nogleMo-
Forslag af
31te Juli difikationeri Planen for de til ReguleringensFuldførelse
1862 til

Modifika- endnutilbagestaaendeArbeideri Mørkfos. Forslaget gik i
tioner
Planen. det Væsentligsteud paa, at der skulde foretages:

Afsprængningaf de paa venstre Bred oven-og neden-
for Dammen fremstikkendeFjeldpartier efter en paa
Planen med en Radius af 400 Fod trukken Bue, samt
NogenUdvidelseaf Bredderneog Afjævningaf frem-
stikkendeOddernedenforDammeni lste, 2det og 3die
Fald samt i Vittenbergfossen.

Da Ingeniørkommissionenerklærede sig enig heri,
blev der af Departementeti Henhold hertil forelobigmed-
delt Samtykketil ForandringensGjennemførelse.
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Under 6te Marts afgav Departementetderpaa følgende 1863.
Indstilling,som ved kongeligResolutionaf s.D blevbifaldt Kongi. Re-

solution af

«At det naadigst maa behage Deres Majestæt at blfalde itse4rtgs.
den af Departementet for det Indre overensstemmende med In- lvt1Podni:rkl-
geniørloitnant Gremtvedts af Ingeniorbrigaden tiltraadte Forslag Plauen.

af 3Ite Jull f. A. bestemte Forandring i den oprindelige Plan for
Arbeiderne vedkommende Reguleringen af Øierens Vandstand».

Arbeidernevare som Følge af Foranførtei Vinteren
1862-63 fortsatte eftef dennemodificeredePlan.

Efter en ualmindeligstor Flom i Vaaren 1863 ogder-Grø tvedts

under anstillede Observationeraf Strøm- og Vandforhol-j jg

alr821aendgulidene fandt Arbeidsbestyreren,at en yderligereUdvidelseaf
Mørkfosvar nedvendig. Under20deJuli indgikhan derforaMdriecifsoes.
med en foreløbigForestillingherem, ledsagetaf en grafisk
Fremstillingaf Vandforholdeneog bebudendesenere at ind-
kommemed nærmereForslag. I denneForestillinganforte
han, at Grunden til, at den allerede foretagneUdvidelse
af Mørkfos ikke viste sig tilstrækkelig,neppe saameget
kunde søgesi den gjenstaaendeBundminering,der fuldkom-
men noitraliseredesved de foretagneUdvidelser,somvæ-
sentlig deri:

at Vandtillobeti Flomtidvar større end paaregnet,
at VandstandennedenforVittenbergfosvar 2.6 å 3.9

Fod høiereend paaregnetog
at den ved Dammensvenstre Bred indadgaaendeBue

ikke tillod Vandets frie Afiøb ved DaMmen,idet endnu
iaar ca. 100 Fod af venstreHalvdelaf Dammenhavde lig-
get i Bagevje.

IdetBestyrerenvidere anforte,at AaretsFlom tilstræk-
kelig havdevist, hvor liden IndflydelseReguleringenhavde
paa Flomvandstandennedenforved Sarpfos, saaledes at
man af den Grund ikke behøvedeat frygte for at søge
Reguleringenfuldført efter den oprindeligePlan, foreslog
han at udvideMineringenovenforDammensvenstre Bred
samt ved Mørkfossens2det Fald og ved Vittenbergfossen,
og androgom Bemyndigelsetil, inden nærmere fuldstæn-
digt Forslag kunde afgives, at paabegyndedisse Minerin-
ger snarest, da det var af Vigtighed,at faa den over Va:nd
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1863. værendeFjeldmasseudmineretpaa en Tid, daVandethavde
Magt til at føre den udmineredeSten bort.

I Henhold til Erklæringer af Kanaldirektørenog In-
genierbrigadengav Departementetunder 9de August 1863
Bemyndigelsetil strai at paabegyndeyderligereMinering
i Vittenbergfossamt i Mørkfossens2det Fald.

Grøntvedts
Forslag baf ,Den 10de November1863 afgav Bestyreren sit

18
NovriereaeForslag med Overslag til den yderligereMinering,

63 til
videlser. hvorvedman med Rimelighedkunde antage at opnaaden

resterendeRegulering af øieren paa hensigtsmæssigsteog
billigste Maade. Omkostningerneherved ansloges for til-
sammen4,881 Kubikfavnetil 24,405 Spd. (97,620Kr). Af
den oprindeligeBevilgning havdes dengangi Behold 1,272
Spd. 5 Skilling, medensVærdien af Redskabsbeholdningen
kunde anslaaes til 8,338 Spd. 29 Skilling, saaledes at der
altsaa yderligeretiltrængtes14,794 Spd. 86 Skilling.

1864. Overensstemmende med kongelig Proposition af 14de
Storthings-
beslutning

Marts 1864 fattede Storthinget den 29de Marts 1864 føl-
af 29de gende Beslutning:

Marts1864

ligger.eydBeer--#1. Et Belob af indtil 13,000 Spd., der paaregnes i Foraaret at
vilgning. medgaa udenfor det tidligere Bevilgede til Fortsættelse af

Arbeiderne vedkommendeØierensRegulering, passerer til
endelig Udgift for Statskassen, dog at deri senere kommer
til Afdrag, hvad der maatte indkommeved Realisationaf
de Anlægget tilhørendeBeholdninger.

2. Storthinget samtykkeri , at der til fortsat Arbeide i den
paafølgendeVinter og Vaar, forsaavidtsaadant maatte vise
sig fornødenttil Opnaaelseaf IndsøensplanmæssigeRegu-
lering, anvendesaf StatskassensMidler indtil 5,000 Spd.»

Se Storthingets Forhandlinger1864, Prop. No. 7,
Indstilling S. No. 3, BeslutningPag. 9.

Midlerti-
digt Regle-• ,

Ved kongelig Resolutionaf 27de Mai 1865 blev appro-
ment for Deret et midlertidigtReglement for Tømmerflødningenved
Tømmer-

flødningen.Mørkfos. (Reglementeter indtagetnedenfor).
1865. Overensstemmendemed kongelig Proposition af 25de

!tuotr:lizIg:fSeptember 1865 fattedeStorthingetden 14deDeeember1865
184d

65eBong.
Deebrl..følgende Beslutui1 ng:

Prp.af 25de
Septbr.ang. «Til Fuldførelse, saavidt fornediges,af Arbeidernevedkom-
Res2rg- mendeSænkningen af Indseen Øieren bevilges 7,000 Spd., mod
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at der i de af Statskassen til disse Arbeider bevilgede Belob 1865.
senere kommer til Afdrag, hvad der maatte indkomme ved Rea-
lisation af de Anlægget tilhorende Beholdninger».

Kfr. Storth. Forh. for 1865, 1ste Del S. No. 3, Pag.
281,8de Del, Indst. S. No. 38 og 10deDel Pag. 33.

I Henhold til Skrivelse fra Departementettil Kanal-Departe-

direktøren af 14deJuni skulde for Eftertiden Ildgifternesievnetlestesaf

ved Opsynet med og Vedhgeholdelseaf Dam og Lændser1148t ajnugn.i

bliveat udrede af de af Storthingettil lebendeUdgiftervedePair:ehl-
KanalenbevilgedeMidler. En fast Damvogterblev derpaa delse.
ansat med 120Spd aarlig Løn og fri Bolig samt med For-
pligtelsetil udenErstatningat besørgeLændsernesogDam-
mensManevreringtilligemedde mindreReparationer. Han
blev ansat paa en MaanedsOpsigelse,og blev der for ham
vedtageten Instrux.

Af 47 Landeiereblev i September1868indgiveten af 1868.

vedkommendeKommunebestyrelse,Foged og Amtmandan-Ittnirraeigeernnz
befaletunderdanigstAnsegning om, at der for Storthinget
maatte blive fremsat kongeligPropositionom Eftergivelsei5idrag.

eller Tilbagebetalingaf de af LandeierneomkringØieren
tegnedeBidrag til denneIndsøs Sænkning,forsaavidtdisse
Bidrag knyttede sig til Strækninger beliggendeunder 20
Fods Høide over 0 paa RelingensVandmærke(kfr. Storth.
Forh. 1868-69 Bind 7,-Dok No. 90).

Ansøgningen,i hvilkendet var anført, at de vundne
Resultatervare saare langt fra at svare til, hvad den kon-
geligeKommissionhavdepaaregnetogforespeiletLandeierne,
somaleneunderdedembibragteForestillingeromNyttenved
Foretagendethavdetegnet sig for saa store og betyngende
Bidrag,var bilagt med'en af LandbrugsskoledirektørDahl
og LandbrugsingenierSmitt afgivenErklæring,dateret 1ste
Juni 1868(kfr. ovenanførteDok. No. 90, «Side7).

Denne gik ud paa, at Vandstandsobservationerneun- Dahls og
1Sdineirt1nsgEarf-

der Flommeni Aarene 1863,64 og 67, altsaa i 3 af de
5



J

Aar, Reguleringsarbeidernehavde virket, viste en Over-
lstenni

skridelseaf det lavesteMaximum,uden at der forelaano-



gen Grund til at antage disse Aars Flommesomextraordi-



nære, og at .Reguleringsarbeidernesyntes ikke at have haft
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1868. afgjørendeIndflydelsepaaFlommensVarighed. Disse Her-
rer antoge derfor:

at ikke alene den Jord, som laa lavere end 14 Fod,
Intet havde vundet ved Reguleringen,men at den, der laa
lavere end 10 Fod, endoghavde lidt Skade,

at den Jord, der laa mellem 14 og 20 Fod, ikke var
sikker for Oversvemmelsemen underkastetde sammeUlem-
per, som efter ØierkommissionensIndstillingvar tilskrevet
Jorden mellem25 og 29,

at Jorden mellem20 og 29 Foci paa Relingens Vand-
mærkekundesiges at være sikret for Brug som almindelig
Agerjord.

I Henholdhertil var det antaget, at denJord, der laa
under 20 Fod, var uskikket for regelmæssig Dyrkning,
saaledesat Rimelighedtalte for, at den befriedesfor at yde
noget Bidrag til Reguleringen,ialfald indtil denne var bragt
saavidt, at Flommen underordinæreOmstændighederikke
oversteg 14 Fod.

Af Indredepartementetblev i Sagens Anledning md-
hentet Betænkninger fra Arbeidsbestyreren,Kanaldirekte-
ren og Ingeniørkommissionen. Den af Arbeidsbestyreren
afgivne Betænkning, dateret 4de November1868, indehol-
der bl. A. Følgende:

Gremtvedts «Efter den oprindeligePlan for Øierens Regulering
Betmakning
ang. Dahlsskuldeder i Mørkfosseni det Hele udmineres10,648 Ku-
og Smitts
Erklæring bilfavne Fjeld, og Udgifterneved Arbeidetvar i detHeleogLd-eierhesanAn-anslaaettil 472,000 Kr. EftersomArbeidet skred frem,

dragende af ,
4de Novem-ViSte det sig for FlommensAfleclningnødvendigtat -udvide

ber 186&
Mineringen, og til Dato er i det Hele udbragt16,455 Ku-
bikfavne Fjeld med en samletUdgift af Kr. 547,094.03.

Efter den sidst vedtagnePlan for MørkfossensUdvi-
delse af 10de November 1863, ved hvis Gjennemførelse
man efter de da vundneErfaringer antog at ville opnaa
den planmæssigeSænkningaf Øieren,rester der endnuUd-
minering af 941 KubikfavneFjeld, der hovedsagelig ere
samledei Merkfossens2det Fald, hvor en nedenforopskyl-
let Stenøre dæmmerlavt Vintervand op og hindrerMine-
ringens Udførelse til fuld Dybde. Da dennei 2det Fald
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gjenstaaende Fjeldnabbeligger i den trangeste Del af El- 1869.

velebet kun 5 700 Alen nedenforDammenog dæmmer
Flomvandet op over 7 Fod, vil dens Bortskaffelse— da
ElveleietsUdvidelsesaavel ovenfor somnedenforer fuld-
kommen tilstrækkelig— vistnok bevirke den paaregnede
resterendeSænkningaf Flomvandet, ligesomde resterende
Kr. 24,905.97ere fuldkommentilstrækkeligetil Fjeldnabbens
Bortminering,saafremtdennebliver befriet for det nu over-
strømmendeVand; men da dette ikke vil ske, forindenden
-nedenforliggendeStenøreer ført væk, liggerUsikkerheden

om Elven vil haveMagt dertil. — Af sig selv har Elven
hidtil ikke formaaetat føre den omtalteStenøremere end
den halve Vei nedover, og her er den i de sidste 2 Aar
blevenliggende,og skuldeman blive nødt til ovenpaaSten-
oren at anbringeen Dam for hervedpaa dette Sted at øge
Elvens Fald og derveddens Magt til at føre Stenenvæk,
vilde Virkningenaf et saadantForsog altid blive tvivlsomt.

Uagtet MørkfossensforøgedeAfledningsevneikke kan
.antagesat staa i direkte Forhold til den ovenforangivne
betydeligeForøgelseaf Mineringen,idet denoprindeligemere
i DybdengaaendeMineringvilde have virket kraftigeretil
FlommensAfledningend en ligesaastor Masseaf den ud-
førte Minering,. ved hvilken man netop har øget Bredden
paa DybdensBekostning,vil det dog af medfølgendeKote-
karter og TverproflleroverMorkfossen,hvorpaasaavel den
oprindeligforeslaaedesomden virkelig udførteMineringer
aflagt,være indlysende,at man alleredenu baademedHen-
syn til Virkning og absolutStørrelse betydelighar over-
skredet den planmæssigpaaregnede Udvidelseaf Mørk-
fossen».  

Under Henvisning til en indsendtTegningbemærkede
Bestyrerenvidere:

«Betragterman nu Bilag 1, vil man se, at en Flom
som den i 1853 kun er sænket til 16.8 Fod istedet-
for, at den efter Planen skulde være sænket til 14 Fod
paa RelingsundsVandmærke,men ved de høiereFlomme
nærmer den opnawmleSænkning sig mere og mere den
planmæssige,ved en Flom saa stor SQM 1867 er den
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1868. planmæssigeSænkning allerede naaet, og ved en endnu
heiere Flom som den i 1850vil den være overskredet.—
Ved en Flom som den 1 1853 mangler der altsaa endnu
2.8 Fod paa den planmæssigeSænkning af Øieren, men
lykkes det ogsaafor en saadan Flom at naa Maalet, vil
dette rigtignokved de endnuhøiereFlommeblive saameget
mere overskredet».

Kanaldirek- Kanaldirektørensunder 5teDecember1868afgivneEr-
tørensBe-
ttenkning

af 5te De-
klæringgik ud paa at bestrideRigtighedenaf de af D'Hrr.

cember1868Dahl og Smitt fremsatteResultateraf Vandstandslisternes
derom. Granskning,hvorimodKanaldirektøren udtalte sig for, at

Landeierneeftergivesen Del af sit Bidrag, da Normalflom-
mensSænkningikke var fuldstændig,og da det var uvist,
hvorvidtUdførelsenaf de resterende Sprængningervilde
fuldstændiggjøreden.

1869. I IngeniørkommissionensBetænkningaf 25de Januar
Ingeniør- 1869 paavistes det Feilagtige i D'.Hrr.Dahls og Smitts

kommissio-
nens Be- Opfatning af ReguleringsarbeidernesIndflydelse,og blev

ttenkning
af 25deJa-det efter en Fremstillingaf ReguleringensIndflydelsepaa
nuar 1869

derom. forskjelligeFlomine anført, at SagensStillingvar den, at
den største Restancei tilveiebragtSænkning netopfandtes
ved den 25 Fods Normalflom,hvor der skortedeomkring
3 Fod. For høiereFlomme var den aftagendeindtil
Fods Flomme og derover„for hvilke den tilsigtedeSænk-
ning var naaet. Paa Sænkningenaf de lavereFlommevar
ligeledesRestaneenaftagende, eftersom man fjernede sig
fra 25 Fods Flomme, indtil den forsvandt ved 14 Fods
Flommen. Kommissionenfandt,at et paa de vundneResul-

. tater baseret Opgjør MedLandeierne, der kunde medføre
ArbeidetsendeligeAfslutning,vildevære ønskeligt.

Storthings- Ifølge Indstilling fra Indredepartementetblev i Anled-
b
le7ed1 ning afLandeiernesAndragendeforStorthingetfremsatkon-

18
r fo2n4gd1e.gelig Proposi1) tion, dat. 24deApril 1869,hvorefterStorthin-Marts1869

ang. Land-get under 17deJuni 1869fattede følgendeBeslutning:
eiernesAn-

diAarbeelitt°sg «Ilnder Betingelse af, at alle Vedkommende erklære sig
Afslutning.fyldestgjorte ved den nn iværksatte Sænkning af Indsoen Øieren,

samtykker Storthinget h
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at de til Regulering af Vandstanden i Indsøen Øieren sig- 1869.
tende Arbeider, uagtet den for samme lagte Plan ikke Md-
til fuldstændigen har kunnet gjennemføres,blive at afslutte
paa det Pùnkt , hvortil Udførelsen nu er naaet.
At der tilstaaes de i Reguleringen interesserede Landeiere
saadan Nedsættelse i de af dem som Bidrag til Foretagen-
det tegnede Beløb, at intet Bidrag bliver at erlægge for
Jord, der ligger lavere end 20 Fod paa RelingsundsVand-
mærke».
(Kfr. Storth.Forh. for 1869,4deDel, Storth.Prp. No.

81, 8de Del Pag. 594 og 10deDel Pag. 78).
Efterat Departementethavde truffet de fornodneOver- 1871.

enskomstermed de i ReguleringsarbeiderneInteresseredeisK001.1%Raei.

Overensstemmendemed Storthingets Beslutning af 17deyelinot111-108-n
Juni 1869,afgaveskongeligResolutionaf 10deNovemberardli.Air-
1871saalydende: slutning.

.At det i Henhold til Storthingets Beslutning af 17de Juni
1869 naadigst bestemmes, at Arbeiderne til Regulering af Vand-
standen i Indseen Øieren blive at afslutte paa det Punkt, hvor-
til Udførelsen nu er naaet, og Opgjør med vedkommendei Re-
guleringen interesserede Landeiere at istandbringe i Overens-
stemmelse med Storthingets nævnte Beslutning, forsaavidt denne
Ordning af dem er vedtagen, samt at der iøvrigt bliver at for-
holde efter § 6 i Loven af 31te Mai 1848».

I Aniedningaf en Bemærkning,somHafslundsBrugsp:rwation
Eiere havde gjort paa sin Erklæring•angaaende, vhvorvidtmøeenrs

rn:gn.-
de fandt sig tilfredsstilledeved Reguleringsarbeiderne,med
Hensyn til Underretningorn DammensManovreringfore-
spurgrteDepartementethos Ranaldirektoren(14deSeptem-
ber) om der var Noget til Sinder for, at bemeldteBrugs-
eierevedPublikationeller specielMeddelelseherefter kunde
erholde den attraaede Underretning. I Skrivelse af 19de
Septembergjorde Kanaldirekterenopmærksompaa, at den
regulæreOpsætningog Nedlægningaf Dammen,der sker
sukcessivt gjennemMaaneder, ei paa Forhaand kan be-
stemmes,hvorimodden pludseligeStandsning og Slipning
altid har været og stedse skulde blivepublicereti Bladene
saa tidligt, som det stod i hans Magt. SomRegel, anforte
han, kunde antages,at Dammenmanovreredesfra de for-
ste Dage af August til sidst i Oktober. Undtagelsesvis

i*
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1871. havde den været benyttet endog fra sidst i Juni, og nogle
Aar fra midt i Juli. I Regelen kunde man regne paa, at
DammenvedMorkfosmanøvreredes,naarVandet paa Sarp-
fos Mærke stadig faldt og kom ned paa 8.5. DenneKanal-
direktørensErklæringbiev af Departementet(3die Oktober)
gjennemSmaalenenesAmt tilstillet HafslundsEiere.

1872. Ved kongeligResolution af 7de September1872 blevKongl.Re-



solution af
7de Septbr.

bestemt et Tillæg til det ved kongeligResolution af 27de
1872 ang. Mai 1865 udfærdigedeReglement for Tømmerfiedningen
Tillseg til

Flødnings-
reglement

ved Mørkfos. (Tillæggeter indtaget Pag. 141).
Øierens Spergsmaaletom, hvorvidtVandstandeni Øierenburde

fiøss inat holdes opdæmmetefter 14de Oktober,hvoroverKanaldirek-
tøren havde afgivet Erklæringer under 6te Oktober1866
og 8de Mai 1869, havde siden givet Anledningtil forskjel-
lige Forhandlinger. Efterat Departementetunder 19de Au-
gust 1869 havde forhert sig hos Jernbanedirektionen,om
hvorvidt den ansaa Opdæmningenefter 14de Oktober for
at være af væseatlig Interesse for den til Jernbanenknyt-
tede Dampskibstrafik,og om hvorvidtden fandt at maatte
faStholdeden tidligereBegjæringom,at Opdæmningenfandt
Sted— samt efterat Jernbanedirektioneni Skrivelse af 7de
September1869 havde anbefalet, at Sagen, forinden den

. forelagdesDirektionentil endelig Erklæring, maatteblive
oversendttil Erklæringaf Kommunebestyrelsernei Enebak,
Trøgstad;Askim, Eidsberg og Rakkestad samt Eierne af
Gahn, Præstaaen og Nerdby, lod Departementeterhverve
disse Erklæringer og gjordeJernbanedirektionenbekjendt
dermed. Da af de nævnte Kommunebestyrelserkun Treg-
stads udtalte sig ubetinget for, at Dammenholdtesoppe
saa længe som muligt, 1nedensde øvrige fandt Sagen lige-
gyldig for dem, og Fedts endog udtalte sig derimod,afgav
Direktionenunder9de April 1872 en Erklæring, hvorefter
den troede at kunne frafalde sin tidligereBegjæringom,
at Vandstandenholdtesoppeefter 14deOktoberindtil Damp-
skibsfarten maatte standse paa G-rundaf Is, medensden
dog ansaa det ønskeligt,at Vandstandenindtil Videre ikke
maatte sænkes yderligere, end at Farten til FedtsundSta-
tion blev mulig, saalænge Is ikke var til Hinder. Idet
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Departementetunder 22de Juli oversendtesamtligeSpergs- 1872.
maalet vedkommendeDokumentertil Kanaldirektørenfor-
langte det, forinden det foretog Videre, hans Erklæring.
Han fremholdt(27deAugust), at han altid havdeværet af
den Mening, at Dammenburde hol,desoppe udover 14de
Oktober,da BrugeneomkringØierenutvivlsomthavdestor
Interesse deH, ligesomogsaa Bygdernederomkring,ved at
Dampskibsfartentil Lillestrøm opretholdtessaalængesom
muligt. Trods de fiere fra disse fremkomneErklæringeri
modsatRetning maatte han fremdeles'være af denneMe-
ning og antog, at de i betydeligGrad havde undervurderet
Fordelenderaf. For Temmerfiedningenansaa han Spørgs-
maalet for at være af mindreBetydning,da den i Regelen
var forbi 14deOktober. Han ansaa dog de fra Kommune-
bestyrelsernefremkomneErklæringer-for at være af den
Beskaffenhed,at det maatte betragtes som forsvarligtat
trække Dammenden 14de Oktober, og bemærkede,at der
fra KanalvæsenetsSide Intet var til Hinder derfor.

Departementetbestemtederefteri Skrivelseaf 12teAu-Departe:

tember 1872,at Dammenherefter og indtil Videre skulderafZ22:-
aabnes fra og medden 16e Oktober, hvorved dog efterai
den derom af Direktionen for HovedjernbanenfrewatteAne's
Begjæring og overensstemmendemed Forslaget fra Amt- Unteg:m
mandeni Akershusskulde iagttages, at Vandstandenindtil
Videreikke snkedes yderligere, end at Dampskibsfarttil
Fedtsund Station blev mulig, saalænge Is ikke var til
Hinder.

I Skrivelseaf 22de SeptembermeddelteKanaldirektø- 1874.
ren DamvogterenfølgendeOrdre medHensyntil Dammens
Manøvrering:

«SaafremtDe ikke senere faar andenOrdreskal Mørk-
fosdammenefter 15deOktoberblivestaaende som den da
staar, indtil Vandet af sig selv falder ned til 13.3 paa
MørkfosVandmærke,og Vandetderpaasaavidtmuligthol-
des paa denneHeide, indtil Øierenislæggersig».

Alleredei 1869 havde man opdagetet Hul dybt nede
under nordre Pillar ved Indsnittet i Dammenog forgjæves
segt at tilstoppedet med Tømmer. Senereviste sig fiere
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1874. størreHullerog endeligfaldtPillaren med den under samme

hegri
NizzrdPie_ l-liggendeRevetementsmurNat til 9de September1871 over-

ere--vende, hvorved den udfyldte° nordreDel af Dammen stod
tørens For-
slag af 13deganske blottet og i Fare for efterhaandenhelt at oprives.
(tfi[tLeVFor at afvende denneyare blev der ved kongeligResolu-
gjenopføre tion af 22de Deeember1871 bevilget 8,000 Kr. af Elve-

den.
rensningsfondettil Karrets Gjenopførelse. Det lykkedes
ikke at faa gjenopførtRevetementsmurenpaa Grund af
Strømmen,hvorimodman ved en Trækonstruktionfik dæk-
ket JettAen. Paa dennekunde imidlertidingen Pillar op-
føres til Beskyttelse af den bevægeligeDam. Efter Erfa-
ring-fra Sommeren1872, 73 og 74 tilskrevKanaldirektøren
under 13deOktober1874Departementet,at man kunde und-
være den nordrePillar paaMørkfosdammen,hvorforhan an-
befalede at lade de af de til dens Gjenopførelsebevilgede
8,000Kr. resterendeKr. 2,188.80 indgaa i Statskassen.

1878. Under 11teJuli foreslogKanaldirektøren,at man skulde
faa præciseret og ved Thinglæsning fastslaaet den under
2den Oktober1871 med E. Thoresen paa Sandvik afslut-
tede OverenskomstomLændsefæste,for at ikke en ny Eier
skulde kunne forlange Lændserne flyttede eller Afgiften
forheiet. Han var i den Anledningenig med Thoresenom
at kapitalisereden tidligere fastsatte aarlige Afgift af Kr.
3.20 til 80 Kr. engangfor alle, ved hvis UdbetalingThore-
sen var villig til at afgive det nødvendigeDokumenttil
Thinglæsning. I Skrivelse af 28de August bifaldt Depar-
tementet denne Foranstaltnink,og i OktoberMaaned blev
Dokumentetthinglæst.
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II.

Forslag.

øierkommissionensIndstilling (se Storthingsdokument
1857-60, S. No.3, Pag. 372-387).

KanaldirektørRøyemsForslag af 15deNovember1856.

Expropriationer, Forlig og Overenskomster.

1. Overenskomst om Grund til Oplægning af
Materialier og Redskaber, nødvendige til

Dammens og Lændsernes Betjening og
Vedligeholdelse.

UndertegnedeG-rundeiereindgaaherved paa afgiftsfrit
at afstaa til det Offentligepaa MørkfosDamanlægsVegne
den Strand — der ligger nordenfor den til Damvogterbo-
ligen førendeVei og begrændsespaa Vestsidenaf Bækken,
der gaar under den paa denneVei værendeBro, og paa
Østsiden af Rodeveien, til fri og udelukkendeAfbenyt-
telse for bestandigt til Oplægningaf de for Dammensog
LændsernesBetjeningog VedligeholdelsenødvendigeMate-
rialier og Redskaber.

Morkfosden 18deMarts 1867.

Even Halvorsen Greverud. T. Grevæg.

Til Vitterlighed:
L. Grentvedt. C. Sand.

Læst paa Maanedsthingetfor Trøgstad Sorenskriveri
den lste Juni 1867.
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2. Overenåkomst 4111 Lændserne ved
Morkfos.

Undertegnede,Erik ThoresenSandvig, erkjender her-
ved af Kanaidirektørenat have modtaget80 Kroner, for
hvilke otti Kroner Kanalvæsenetskal have Ret til for alle
Tider at have Lændserliggende foranminStrand fra Svart-
hulnabbennedovertil MørkfosDam samt Ret til at have
denne Dam staaendepaa og fæstet til min Strand, ligesoin
ogsaa fri Passage til samt fri Grund for det for Dammate-
rialiernesOpbevaringpaa DammensNordsideopførteNaale-
hus, samt fri Passage derfra,ned til Dammen.

Den hidtil oppebaarneLændseafgiftaf Kr. 3.20 pr.Aar
bortfalderfor Fremtiden.

Sandvig den 7de September1878.

Erik Thoresen.
Til Vitterlighed:

C. J. Kingstad. Chr.Pedersen.
Thinglæst ved Extrathingetfor Trogstad Sotenskriveri

den 3die Oktober1878.

3. Overtaxtforretning af 26 de August 1857
til Erhvervelse af Grund til Damvogterbolig

af Gaarden Grevæg i Tregstad.

For Afstaaelse af Grund til Eiendom indtil 4 Maal
28 Kr. pr. Maal, dog iaaledes, at der, forsaavidtder
herpaa anlæggesLændse eller Damfæste, bliver dette
Gjenstandfor særskilt Taxt.
For Afstaaelse af Vei til Damvogterboligen80 Kr.
For Afstaaelse af Skov til Udhugninginden de under
16de Juli sidstledenkorsbetegnedeTræer, indtilArbei-
det er udført, 860 Kr.

• I Henhold til denne Taxt er ifølge Skrivelse fra
Kanaldirektørentil Departementetaf 5te April 1867 over-
sendt Opgjør med Eieren, hvorefter 2.2 Maal Jord er ex-
proprieret.
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4. Skjønsforretning af 16de Juli 1857, i An-



led.ning af Afgivelse af den nødvendige Grund
til Reguleringsarbeidet.

Halvor Aaser for Bortmineringaf Fjeld, Tomter til
Smedier og Materialhus og fornødenAdgang for Ar-
beidsstyrken indtil 100 Alen fra høieste Vandstand
Kr. 60.
Peder Aaser forAdgang forArbeidsstyrkenpaa samme
Maade som underNo. 1 Kr. 16.
Hans nedre Hoel for Adgang for Arbeidsstyrkensom
oven anført Kr. 8.
Amund Hoel i sammeAnledningKr. 20. -

5_.Hans øvre Hoel Do. Do. Kr. 12.
Johannes Aars, nedre, for Minering af Fjeld og Tom-
ter til de for ArbeidetsFremmenødvendigeBygninger
Kr. 100.
Elias Grevæg for ArbeidsstyrkensAdgang Kr. 8.
Theodor Grevæg,se ovenforOvertaxtforretning.
Halvor Greverud for Afstaaelse af Skov paa samme
Maade som underforegaaendeNo. anført Kr. 100 samt
for Afstaaelse af Grund til den sammestedsanmeldte
Vei Kr. 32, endvidere for Benyttelse af det Pladsen
Elvestad tilhørendeStykke nedenforde blinkedeGran-
træer indtil Veien og Elven Kr. 12 aarlig, saalænge
Reguleringsarbeidetvarer.
Kristoffer og Jakob Olsen Haugland for Bortminering
af Fjeld og Tomter til de for Arbeidet fornedneByg-
ninger samt Adgang forArbeidsstyrkenindtil 100Alen
fra høieste Vandstand Kr. 60. Forsaavidt vedkom-
mende Eier herunderhar fremsatPaastand om Erstat-
ning fordi det med den Minering, der her vil findes
Sted, vil blive bekosteligerefor ham at opføreen ny
Bro over Vittenbergfossen,istedetfor den Bro, der i
Aaret 1850 bortgik ved Flom, antage Lagrettesmæn-
dene, at de mangleAdgangtil under nærværendeTaxt
at tage dette SpergsmaalunderBehandling,hyori Ad-
ministratormed dem maatteerklæresig enig.
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og Tomter i den Udstrækning samt Adgang for Ar-
beidsstyrken,somovenforanført, Kr. 72.
Thorer Eriksen Næs for Bortmineringaf Fjeld og Ad-
gangfor ArbeidsstyrkenKr. 40.
Erik ThoresenSandvigfor Bortmineringaf Fjeld, Ad-
gang til at opførede fornødneBygningersamt Ret til
at oplæggeSten i den mellemNæs og Sandvig ind-
gaaendeBugt Kr. 72.

Mændeneerklærede,at der underforanstaaendeTaxa-
tioner er forbeholdtRet for det Offentligetil at oplægge
Sten langs Strømmenog i Dybet paa de dertil hensigts-
mæssigeSteder samt Ret til at læggede fornedneBaner
langs Elveløbet.

TV.

Omkostninger ved Øierens Regulering.-

Totaludgift 	 Kr. 554,753.33
herfra gaar for Redskaber 	 « 13,768.65

Rest medgaaet Kr. 540,984.68

v.
Anlæggets senere Bestyrelse og Forhold til Staten.

Anlægget staar direkte under KanaldirektørensBesty-
relse, og er der ansat en fast Opsynsmandved Dammen,
for efter nedenforanførte Instrux at besørgeDammensog
LændsernesManøvreringog paase, at Alt er i Orden, samt
kontrollereFlødningenover Dammen. Hans Løn saavel-
som alle Udgifter til Extrahjælpved Manøvreringenog til
almindeligeReparationer bestrides af de til lobendeUdgif-
ter for KanalvæsenetbevilgedeMidler.



— 139 —

-V

Re;glerxienter og Instruxer.

Reglemerit

for
T ømmerfledningen ved Morkfos i det Glom-



menske Vasdrag
(approberet ved kongl. Resol. af 27de Mai 1865 som

gjældende indtil Videre).

§ 1.

Ingen Slipningaf Trælast gjennemMørkfosmaa finde
Sted, medmindreden ved DammenansatteDamvogteri det
Mindsteeen Timeforud deromer underrettet.



Naar fiere Tommerbommesamtidig skulleslippespaa

Mørkfos, maa dette ske med saa store Mellemrummellem
Bommene,at ikke mere end 500 Tylter Tømmerpaa een
Gang passerede ovenforDammenanlagteLedningslændser.



Bommenehuggesmindst600 Alen ovenfor den i Led-

ningslændserneanbragteFlødningsaabning.



Det paaligger Trælasthandlerneved enhver Slipning

at holdedet nødvendigeMandskab og mindst2 Mand til
at lede Tømmeretned modFlødningsaabningenog ved Af-
stikning saavidt muligt hindre det fra at sætte sig fast
i samme.



Tilstoder Beskadigelseaf Lændserne eller Dammen,

kan DamvogterenstandseSlipningen,indtilUdbedringenaf
Skaden— somstrax iværksættes— er fuldført.
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§ 6.

Overtrædelseaf disse Bestemmelserstraffesifølge Lov
indeholdendeBestemmelsermed Hensin til Flødnings-og
Flodrensningsvæsenetaf 26deAugust 1854 § 7 med Beder,
og med Behandlingenaf Sager angaaende saadanneOver-
trædelser forholdes efter Forskrifternei sammeLovs § 3.

Iteglement

for

Tømmerflødningen i Glommen og Nitelven
paa Strækningen mellem Jernbanebroerne ved

Fedtsund og Lillestrom

(approberetved kongl. Resol. af 7de November1863).

§ 1.

I Nitelven paa Strækningen fra LillestromsJernbane-
bro til Aarnæs Gaardi Relingen maa Trælast kun flodes i
Fartei eller sammenlagtFlaade, hvortil dog ogsaa bliver
at henregneBom, som er forsynet med et saadantAntal
Rægler (overlagteStokke), at den med sammeLethed som
en Flaade kan haandteresog fortøies.

2.
I Lændserne ved Fedtsund paaligger det Flodnings-

bestyrelsen at holde en forsvarlig stor Aabning, og saa-
snart Dampskib, der gaar i fast og forud bekjendtgjort
Rute, ankommertil eller afgaar fra Fedtsund Jernbanesta-
tion, betimelig at standse Slipning af Trælast i den paa
hoireElvebredtil Sorteringaf Lasten anbragteSamlelændse.
I denne Lændse maa aldrig mere Tømmerslippesmd, end
at stedse Baade, Fartoier og Dampbaadekunne passere fra
Elven ind til FedtsundJernbanestation.

§ 3.
Naar Flaader paa Strækningen mellemLillestrøm og

FedtsundJernbanebi:oerfortøies ved Land, skal dette ske
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saaledes,at det dybesteLeb af Elven, den saakaldteSeil-
rende, derved ikke spærres, og at Seilrenden,hvad enten
kun den ene eller beggeElvebredderbelæggesmedFlaader,
faar en Bredde af mindst 60 — sexti — Fod. Derhos
skal enhverved Land oplagtFlaade være forsvarligt for-
teiet, saa at den under almindeligeForholdehverkenkan
drives løs eller svaie ud og dervedspærreSeilrenden.




Enhver Flaade, der er under Seil eller driver med
Strømmen,skal,*naarDampfarteieller andreFartøier mode
eller indhenteden,saavidtmuligtvige ud af den afmærkede
Seilrende. Dampfartedskal i saadanneTilfælde,samt naar
Lændserneved Fedtsundpasseres,sagtnesin Fart.



Overtrædelseraf disse Bestemmelserpaatalesog straf-

fes efter Lov angaaendeFlednings-og Flodrensningsvæse-
net af 26de August 1854§§ 3 og 7.

til
Reglement af 27de Mai 1865 for Temmerflød-



ningen ved Morkfos
(approberet ved kongl. Resol. af 7de September 1872).

Indtil det i Høsten 1871 udgaaedenordre Kar i den i
MørkfossenanbragteReguleringsdamer blevengjenopført,
have samtligeVedkommendei den Tid, da den bevægelige
Dam er i Brug, ved TemmerslipningengjennemFossen at
rette sig efter de Bestemmelserog Paalæg, som gives af
Kanaldirektøreneller hvem han dertil bemyndiger.



— 142

Midlertidig Instrux

for
Damvogteren ved Mørkfos.

§ 1*).
Naar Vandet omVaarenefter Isens Bortgangfra Øie-

ren er voxet til 15.3 paa VandmærketovenforMerkfos,
hindres det ved Manevreringaf den bevægeligeDam fra
at falde under denneHeide indtil 15deOktober,efter hvil-
ken Tid Dammenbliver staaende, somden da staar, indtil
Vandet af sig selv falder ned til 13.3,paa hvilkenHeide
Vandet derpaa saavidt muligt holdes, indtil Øieren islæg-
ger sig.



Damvogterenpaaser, at intet lest Tømmerom Høsten

bliver gjenliggendenedenforSlippetangen,og at det Tom-
mer, der her om Vinterenudkjørespaa Isen, bliver oplagt

enkelte Lag i Bugten søndenforG-aaseholmen,hvorfra
det ved en Læk.hindresfra at gaa ud, forindenVandet er
voxet til 12 paa VandmærketovenforMørkfos.



Før Isløsningenom Vaaren kaster Damvogterensamt-

lige Lændser løs i deres nedre Ende, og naar Øieren er
fri for Is, trækker han dematter til og anbringerden nor-
dre Ledningslæk.— Naar han skal begyndeat reise Dam-
mens søndreHalvdel, trækker han til Lændsenfra Gaase-
holmenog anbringerden søndreLedningslæk,hvorhoshan
sørger for at samtligeLændser og Lække til enhverTid
ere i forsvarligStand.



Damvogterener tilstede ved enhverTømmerslipning,

iagttager om den foregaari Overensstemmelsemed Slip-

*) Denne § led oprindeliganderledes,men er her indtaget med dens
nugjældendeunder 22deSeptember1874affattedeRedaktion.
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ningsreglementet,og indmeldertil KanaldirektørendeOver-
trædelser, der kunne medføreFare for Dammen,hvorhos
han saavidt muligt bør sørge for at have 2 Vidner, der
kunne bekræfteRigtighedenaf hans Indberetning.



Enhver Beskadigelseaf Dammenbliver saavidt muligt

strax udbedret, hvorhos Temmerslipningenkan standses,
indtil man dermeder færdig.



Ved Udgangenaf hver Maaned indsenderDamvogte-

ren til KanaldirektørenArbeidslisteog Vandstandslistefor
den forlobneMaaned.



Damvogterenfører Tilsyn med alle til ØierensRegu-

leringsarbeiderhørendeHuse og Materialierog drager Om-
sorg for, at de til DammenhørendeNaale og Gangbretter
om Hesten blive indlagte saavidt muligt tørre i Skurene.

Hvert Aars 1ste Juli indsenderhan Inventarieliste.

8.
Naar nye Materialier maa anskaffes, indsender han

itide Opgaveherovertil Kanaldirektøren.

Mørkfosden 10deAugust 1865.

L. Grøntvedt.



Flødning i Rotua og Leerelven.



Indhold.

Side.
tiakaIbeskriveIse  147

Soots og Rustads Plan til Flødbargjørelse  147

Kanaldirekterens Erklæring af 7de September 1861 om Planen 147

Andragende om Tilladelse til Fledbargjørelse 	 148

Modforestilling mod Planen 	 148

Ranaltlirekterens Kontinuationserklæring af 19de Februar 1862

angaaende Plunen  148

Kanaldirekterens, Jensens og Rolls Fælleserklæring af 12te Juni

1862  149

Kougl. Resolution af 12te August 1862 angaaende Tilladelse til

Fledbargj ørelse  149

Kanaldirekterens Erklæring af 27de April 1864 ang. Anlæggene  150



Fledningi Rotua og Leerelven.

Oppefra HadelandkommerLeerelveni sydligRetning.Lokallbe-
krined igjennemNannestadPræstegjeld og gaar videre paa s ve se.

GrændsenmellemGjerdrumog Ullensaker,gjennemSerum
og Skjedsmo,indtil den ved Relingsundi Fedt falder ud
Nitelven. Paa sin Vei optager den fiere mindreBielve,
idet den gjennemlobergode Skovtrakter, for hvis Produk-
ter den er den naturligeFørselsvei. Ved sine fiere Vand-
fald er den nyttigdort i IndustriensTjeneste, og det har
dels derfor havt sine Vanskelighederat faa nedningsfor-
holdenetilfredsstillendeudvikledeog da væsentligi Side-
vasdragene, og dels har der inellemSkoveierneindbyrdes
ikke været tilbørligImødekommenhed.

Omkring en af dens Bielve,Rotua, der kommerfra 1861.
Raasjøernepaa Grændsenaf Nannestadog Nittedal,havde Soots og

Rustads
Plan tilGrossererYoung i Kristiania større Skovstrækninger,for Flødbar-

hvis Drift han agtedeat flødbargjøreRotua og faa frigjort gjørelse.

Flødningeni Leerelven. I Hensigt at indhenteRegjerin-
•gens Tilladelse til at udføre de med en Farbargjørelsefor-
bundneAnlæg havdehan ladet udarbeideen Plan for dem
ved BrugsfuldmægtigRustad ogFlodningsinspektørG. Soot,
og anmodedehan Kanaldirektørenom at besigtigeForhol-
denesamt afgiveErklæring angaaendePlanen. MedDe-
partementschefensSamtykke befor KanaldirektørenLeer-
elvenog Rotua fra Krogfosi Ullensakertil vestre Raasjø.

rneaniUnder 7de Septemberafgav han derpaa en Erklæring

hvori han efter en Beskrivelseaf Lokaliteternebl. A.
talte, at den væsentligsteDel af deYoung tilhørendeSkove

k*
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1861. paa denneKantgjennemstrømmesaf Dalførerog Vasdrag,der
anvise Rotua og .Leerelvensom den n'aturligeFlødningsvei
for de i dem aavirkedeTræmaterialier,og at Sagene ved
Krogfos ligesom Møllerne der ei kunde lide nogen Skade
eller Afgang i Produktion, naar Elven ovenfordenne Fos,
der skal have et Fald af 42 Fod paa en Længde af 400
Fod indrettedesefter det paaKrokiet overLeerelven gjorte
Udkast med Delelændseøverst, Lændse langs efter Elven
og Tømmerrendenederst,der ei kunde forvolde de der an-
lagteDammenogenSkade. Forbi HombledaIensBrug havde
der i flereAar været fiedetTømmer,og der behøvedesingen
forandredeIndretninger.

Nedre Rotua og øvre Rotua vilde ved de paa det med-
følgendeKart antydedeSkaaddammeog Mineringerkunne
dannestil et flødbartVasdrag, og da de til Aaen stedende
Bredderbestaa af udyrket Skovland, kunde de paatænkte
nødvendigeArbeider, som antageligkundeudføres for den
af Rustad anslaaedeSum, ei forvoldenogen Skade paa de
tilstødendeBredder,ligesaa lidt som paa den i Hendriksfos
paabegyndte•Sag.

Aondraffi::le Den 19de SeptemberindsendteYoung gjennemAmtet
dmelsetil Andragendeom Tilladelse til at fledbargjøreRotua og er-Flødb 'ø-

relsean9deholde fri Flødning gjennemLeerelven ned forbi Krogfos.-Septbr.1861.
1862. Blandt de i den AnledningindhentedeErklæringerVar

'Modfore-der en Protest fra Tostrup& Mathiesen af 17de Januar,
stil11ianngemn.odledsagetaf en EP rklæringfra HavnedirektørRoll og Brugs-

eier Jensen af 2den December, som foranledigedeYoung
Kanaldirek.til at indhente en Kontinuationserklæringfra Kanaldirek-
trigtftc,„?.-tørenaf 19de Februar,der tildels var støttet til direkte afMlib 10

Ingeniør Lassen foretagneMaalinger, hvorom denne under•
bruar 1862.1 8de Februar afgav Rapport.

Af de i denneErklæringmeddelteOplysningerfremgik,
hvad en Del af Brugseiernei Erklæringaf November1861
syntes at betvivle, at der efter RotuasFledbargjørelsenød-
vendigvis vilde blive mere og ialfald ikke mindreVand i
Leerelven end tidligere, ligesomat de i Bilag af 2den De-
cember 1861. af Roll og Jensen anførte Betænkeligheder
kunde bortfalde.
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Idet Tostrup & Mathiesen vedbleve at protestere mod 1862.
Anlæggene, medens samtlige de øvrige Eiendomsbesiddere,
hvis G-rund de paatænkte Arbeider vilde berøre, havde sam-
tykket i deres Udførelse, blev Andragendet med samtlige
Bilage tilstillet Departementet. Det var betænkt paa at
anbefale Andragendet paa ViIkaar, at Young indrettede sig
paa den i Kanaldirektørens seneste Erklæring omhandlede
Maade med Hensyn til Anbringelsen af Tømmerrendeni
Krogfos, men fandt dog, inden Videre foretoges, at burde
høre Kanaldirektørens Formening om Sagen. Det over-
sendte ham den med samtlige Bilage under 23de Mai med
Anmodning om paa Stedet at gjøre sig bekjendt med For-
holdene og om muligt der faa et Mode istand med Young,
Tostrup & Mathiesen og de Andre, der havde deltaget i
Sagens Forberedelse for paa Aastedet at meddele nærmere
Oplysninger og muligens tilveiebringe et mindeligt Arran-
gement mellem Parterne.

iDen 5te Juni var Kanaldirektøren samlet med de nævnte FaelIeser-

Herrer ved Krogfos og under et senere den 12te s. M. irtref
rae

holdt Møde paa Kanalkontoret enedes han med Roll,
jen_K,Indfirk-

sen og Soot om en fælles Erklæring, hvorefter Departemen-stZeUeoii.
tet udvirkede følgende kongeligeResolution af 12te August:Kongl. Re-

At det i Medhold af Lov angaaende Sænkning og Udtap-
ning af Indseer og Myrstrækninger m. V. af 31te Mai ,RMda.a.
1848 naadigst tillades Grosserer N. 0. Young af Kristiania
at lade udføre de i hans Ansøgning af 19de September
1861 og i den forhenværende Kanaldirekter, Ingeniermajor
Reyems Erklæring af 17de næstfør omhandlede Arbeider
til Flødbargjørelse af Rotaa og Leerelven i øvre Romme-
riges Fogderi, dog under følgende nærmere Betingelser:

at den opførendes Tømmerrende i Krogfos i Leerelven
lægges som i Erklæring fra den fungerende Kanal-
direktør, Ingenierleitnant Thams, af 14de Juni 1862
omhandlet med Underkant af Bunden i lliøide med den
paa vedlagte Kroki med b betegnede Dam, samt ei be-
nyttes, men afstænges, saasnart der ikke løber Vand
over den paa samme Kroki afsatte Dam, betegnet med a.
At der for Andres Benyttelse af nævnte Tømmerrende
saavel som de øvrige omhandlede til Flødningens Istand-
bringelse og Lettelse i Vasdraget sigtende Arbeider og
Anlæg ikke bliver at erlægge nogen Godtgjørelse.
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1862. 2. At Bestemmelse om, hvorvidt og i bekræftendeFald hvil-
ken Erstatning1Henhold til bemeldteLov maatte tilkomme
Grundeierne eller Andre i Anledning af det omhandlede
Foretagende, bliver overensstemmendemed Lovens § 5 at
afgive af dertil af Songen udnævnteMænd».

	

1864. Da Young +ar færdig med Anlæggene, afgav Kanal-
tnajsatk:direktøren paa hans Opfordring under 27de April en Er-
klæring afklæring,hvori han anerkjendte Anlægget somfyldestdørende27de April
1864ang.ggene. Betingelserne i den kongelige Resolution af 12te August

1862, og Indretningerne navnlig sammenlignet med de der-
steds 6xisterende ældreLændser som forsvarlige. Hvorvidt
Rendens Indtag skarpt var lagt efter de i den kongelige
Resolution opstilledeFordringer, kunde han ei overbevise
sig om, da Vandet var for heit. Forevrigt gav han en Be-
skrivelse af Lændserne. -

	

1872. Formodentlig har der fra Tostrup & Mathiesens Side
været gjort Indsigelse mod de af Young anbefalede md-
retninger ved Krogfos; thi paa Foranledning af Advokat
Bergh i Skrivelse af 26deNovember afgav Kanaldirektoren
under 5te Decebber en yderligere Erklæring.



Glommens Farbargjørelse fra

øieren nordover.



Indhold.

• Side.
I. Sagensadministrative Behandling  155

Kongl.Resolution af 13deFebruar 1805angaaendeNedsæt-
telse af en Kommissionsamt dennesForslag  155

DepartementetsOrdre af 16deMarts 1824 til Kanalinspek-
toratet om Undersøgelser  156

	

Kaptein SchivesTJndersøgelserog Forslag  156
KanelinspektørengjenoptagerProjektet til:en Farbargjørelse

den 23de September1843  156
KanalinspektørensForslag af 3die December1844  157
Kongl.Resolutionaf 16deJuli 1845 ang. Nedsættelse af en

Kommission  157
OberstErichsen tilkaldes  158
KommissionensTerrainundersøgerved Røyemog Ræder 158

Do. Indstilling   158
OplændingernegjenoptagerFarbargjørelsesprojektet  159
FlødningsinspektørE. SootsForslag  159
KommissionensErklæring af 29deMai 1849ang.SootsForslag 159
Nye Undersøgelser,OberstErichsontilkaldes paany  160
KongeligResolutionaf 15deAugust 1859angaaendeDetaille-

undersøgelser  160
OberstErichonsRapport af 13deSeptember1849  161
Do. Do. Forslag af 8de Januar 1851  161

Mødepaa Kongsvingerden 7de April 1851  161
FlødningsinspektørSootsnye Forslag 	 162
Medei Kristiania den 4de Februar 1852 til Behandling af

SootsForslag, Kanaldi;ektørensUdtalelser  162
Undersøgelseaf Glommenop til Kongsvinger  163
Kanal gjennemVingerseenog Vrangselventil Sverige 	 163



- -154 -
Side.

Kongl. Resolution af 6teAugust 1855 ang. nye Undersøgelser 163
Vedelers Forslag af 29de-December1856 til GlommensFar-

bargjørelsefra Næstangentil Kongsvinger  164
Farbargjørelseaf GlommennedenforKongsvinger opgives  165
GlommensFarbargjørelseovenforKongsvinger  165
KanaldirektørensIndberetning af 6te Mai 1857 ang. Glom-

mens FarbargjørelseovenforKongsvinger  165
Generalundersøgelseaf Glommen og dens Bielve fra Tolgen

	

til Kongsvinger   166
KanaldirektørensIndberetning af 18de December 1858 efter

en Befaring af Glommen  166
Ingeniør Vogts Forslag af 15deApril 1861 til Farbargjørelse

af Glommenmellem Eigsfos og Kongsvinger  168
ProkuratorSchultzes Andragendeom delvisFarbarglørelseaf

Gjelstad- og Nordsfossene	 168
ITndersøgelseaf Gjolstad-og Nordsfossene  169
KanaldirektøTensBemærkningeraf. 26de September1862 til

Vogts Forslag  169

	

IL Forslag 	 170 .



IT1.

GlommensFarbargjorelse fra Oieren nordover.

I.

Sagens administrative Behandling.

Forinden Jernbanerne vare blevne almindelige Kom-
munikationsmidler hertillands, laa det nær at søge Vasdra-
gene benyttet som saadanne. Det var da ogsaa rimeligt,
at Tanken opstod om at farbargjøre vor største og vigtigste
Elv Glommen med dens Bielv Vormen og derved bringe
vore mægtigste Landdistrikter i en lettere Forbindelse med
Havet og Hovedstaden. Allerede ved kongelig Resolution 1805.
af 13de Februar 1805 blev en Kommission nedsat for atMido.-

ecitritegiseLeanstille Undersøgelser i den Anledning. Denne Kommis- a8
asion foreslog en Farbargjørelse for større Baade af G-lomstincrf

men og Vormen mellem Mjøsen og Øieren tilligemed en
Kanal fra .Nitelven ved Slattum gjennem Mobækken og
Movandet til MaridalsVandet og derfra i Akerselven til
Kristiania og havde beregnet det hele Anlæg til at koste
Kr. 8,160,000 (hvoraf alene de direkte Bygningsomkostninger
udgjorde for den forstnævnte Strækning Kr. 1,280,000 og
for den sidstnævnte Kr. 5,920,000). Kommissionen opstil-
lede en Beregning for Indtægterne af disse Anlæg, hvor-
efter Udbyttet paa Strækningen mellem Mjøsen og Øieren
aarligen skulde blive omtrent Kr. 131,080 og paa Kanalen
fra Øieren til Kristiania omtrent Kr. 482,700. Af Kom-
missionens Medlemmer udtalte kun Præsident Bull sig imod
Kanalanlægget fra Øi&en til Kristiania, medens han bifaldt
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1505. Farbargjørelsenaf Vasdraget fra Mjøsen til Øieren, dog
kun som privat Foretagende. Formodentlighar Landets
økonomiskeStilling og de politiskeForholdehenskudtSagen.

 1824.

Først senere i 1824 blev den igjen optaget, idet Fi-
mDenel%Or-nantsdepartementet under 16de Marts s. A. tillagde. det

124 daværendeKanalinspektoratOrdre til at undersøgeVor-
tKanpektael:mens og GlommensElve for at udfindede Hindringer,somiirant:Iteres laa iveien for disse Elves Farbargjørelsefra Mjøsen til

gelser. Fredrikstad.
SehivesUn- Resultatet af de som Følge heraf anstilledevidtløftige

edersøglser Undersøgelserer trykt i Magazin for Naturvidenskaberneog Forslag.

Aargang 1828;10deBind. Meget fuldstændigeKarter over
Terrainet bleve optagne og opbevaresnu i Kanalvæsenets
Kartarkiv. Undersøgelsernevare udførteog bearbeidedeaf
IngenierkapteinSchive. For FuldstændighedensSkyld ud-
strakte han dem helt ned til GlommensUdlob ved Sarps-
borg og Sanne og Soli Brug, men fandt Forholdeneneden-
for Øieren saaledes, at der aldrig kunde blive Spergsmaal
om nogen Farbargjørelseder. En Ordrefra Finantsdepar-
tementet af 10de Juni 1826 gik derforud paa kun at an-
stille specielleUndersøgelsermed Hensyn til en Farbar-
gjørelse af Elvedraget mellemMjøsen og Øieren og med
Hensyn til Anlæg af en Jernvei fra Relingsund til Kri-
stiania. De Arbeider,som vare foreslaaede,bestod væsent-
lig i Elverensninger,Moringsindretninger,Skraaplanerefter
Mortons System istedetfor Sluser til at omgaa Fossene,
Stranddækningerog Lændserm. m. . Det hele Anlæg, der
var beregnetpaa 5 Fod dybgaaendeFartøier, mellem Mjø-
sen og Øierenvar kalkuleretat skulle kosteKr. 3,996,560,
medensder fra KanalinspektionensSide ikke sees at have
været fremlagtnoget Projekt for Jernveisanlægget.

	

1f.343. Ogsaa dengang har Landets økonomiskeTilstand for-
23deseptbr.modentlighindret et saa storartetForetagendedg først
gjenoptager

Kanalin-
spektøren

Sk,rivelse til Departementetaf 23de September1843 gjen-
Farbargjø-optog den daværendeKanal- og HavneinspektørJohnsen
rel.sespro-

jektet. Spergsmaalet,efterat han i Forening med Kaptein Wali-
gorski med FinantsdepartementetsSamtykkeaf 30te Januar
1843 havde anstillet forelebigeUndersegelserog ladet ud-
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arbeide et nyt Overslag, hvorved det tidligere af Sehive ud- 1843.
arbeidedeblev betydeligenreduceret (nemligtil Kr. 1,800,000),
idet han arrangerede Elveløbene m. m. kun for 3 Fod dyb-
gaaende Fartøier og indrettede Sluser istedetfor Skraapla-
ner. I sin Skrivelse udbad Inspektøren sig Departementets
Tilladelse til at foretage de videre nødvendige Undersøgel-
ser for senere at kunne indsende et fuldstændigt Projekt
baade til Farbargjørelsen af Vasdraget mellem Mjesen og
Øieren.og til et Veianlæg mellem Øieren og Kristiania.

Senere under 3die December 1844 indgav han til 1844.
Departementet et Forslag til Proposition for Storthinget KØ

S

om Bevilgning af Midler til Farbargjørelse af Vasdraget3E8ML.f.
fra Eidsvoldsbakken til Raanaasfos, men Departementet ud-  
talte i Skrivelse af 3die Februar 1845, at det ikke fandt
at kunne forelægge Storthinget nogen saadan Proposition,
forinden et fuldstændigt Forslag til Udførelsen af det hele
Foretagende, ledsaget af Omkostningsoverslagforelaa; men
at det, da Sagen endnu ikke var saavidt fremskredet, maatte
anmode Inspektøren om fremdeles at have sin Opmærksom-
hed rettet paa denne Gjenstand, og, saasnart Omstændig-
herne maatte tillade det, indkommemed en fuldstændigPlan
til Vormens Farbargjørelse.

Under 16de Juli faldt der kongelig Resolution for: 1845.
K3untfe«1. at der nesættesen Konimissiontil at anstilleUndersøgeiserf Ri
s

samt afgive Indstilling om den hensigtsmæssigsteMaade,m °1u1i
hvorpaa et Kommunikationsanlægkan istandbringestil For- Komint
bindelse inellemMjesen, øieren og Kristiania samt detail-stntste-rs?
lerede Forslag til saadant Anlægs Udførelse,ledsagetmed
nøiagtigeOpgaverover de dermedforbundneUdgifter.
at til Medlemmeraf denneKommissionnaadigstudnævnes
Amtmandi AkershusAmt Erik Røning Moinichen,Oberst
og Chef for IngeniørbrigadenBaltasarNikolaiGarben,Pro-
fessor i Statsøkonumi,Statistik 'og LovkyndighedAnton
Martin Schweigaard, Premierleitnant i Ingenierbrigaden
joban Georg Ræder samt Kjebmand i Kristiania Hans
Gulbrandsen.
at Kommissionennaadigst bemyndigestil at sætte sig
Forbindelsemed de forskjelligeøvrigheder og Autoriteter,
samt fra demindhentede Oplysningerog Erklæringer, den
maatte findenødvendige.
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1845. Senere blev paa KommissionensForanledningvedSkri-
velse af 3die OktoberogsaaKanal-og Havnedirektørentil-
lagt Ordre af Departementettil at tiltræde Kommissionens
Forhandlinger.

Oberst Kanal-ogHavnedirektøren,der lod til at interesseresigRriehson
tilkaldes. meget for Farbargjørelsen,bevirkede den svenskeOberst

Erichsontilkafdt baadei AnledningdenneogKanaliseringen
af Skiens*Vasdrag. I Følge medDirektørenog de tvende
tekniske Medlemmeraf Kommissionen,Garben og .Ræder,
befor OberstedVasdraget og gav en Anvisningpaa, hvor-
ledesUndersøgelserneburde anstillesmed forskjelligeandre
Vink og Raad, idet han forelobigkalkuleredeAnlæggettil
ea. 1,200,000Kr.

1846. IngeniørleitnanterneRøyem og Ræder havde i 1845
Kommissio-paa:KommissionensForanledninganstillet nogle forelobigenensUnder-
søgehervedUndersøgelser medHensyn til Jernbaneforb.indelsermellem
Røyem og

REeder. Vasdragetog Kristiania og afgave den 23de Januar sin
Rapport. I denne nævnte de som forskjelligeEndepunk-
ter for Banen ved Vormen dels Minne eller Tranum ved
Mjøsen, dels Eidsvoldbakkeneller AndelvensMunding,og
delsGaardenHorgenvedVormensamt angav de forskjellige
Linieretninger; endeligomtaltede ogsaaen Linie til G-aar-
den Rund ovenforRaanaasfossen,fra hvilkenGlommenog
Vormen med Lethed kunde kanaliseres, og lr-crorialfald
Østerdalstrafikenkundeoptagesi Tilfældeaf, at der lagdes
Bane helt op til Mjøsen.

Royems og Til at foretage de nødvendigeMaalingeri Anledning
Waligorskis

Undersø-af Forslag til Glommensog VormensFarbargjørelsesamt
gelser. til den da paatænkteSænkningaf ØierensFlomvandstande

ved en Udmineringi MørkfossenbleveKapteinWaligorski
og IngeniørleitnantRøyemengageredeaf Kommissionen.

Efter dens Ordre af 27deFebruar opsatte de Vand-
mærkerovenfor og nedenforBingfossen,ovenforog neden-
for Sundfossen,ved Blakjer, ovenforog nedenforRaanaas-
fossensamt paa tvendepassendeSteder i selve denneFos.

Ki,'3emnisnisn8,1°-Resultatet af KommissionensForhandlinger blev et
stilling. Forslag til Jernveisforbindelsemellem Kristiania Lille-
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strøm og Mjesen og en Henpegen paa Vigtighedenaf en 1846.
Sænkningaf Øierenshøiere Vandstandel

Planen til GlommensFarbargjørelse syntes dermedat 1848.
skulleblive skudt tilside men det var somom den, efter rFelasrebnt?rgi;
saa mangeAar at have været paa Tale, var groet fast hos?,,trrusdia,'.
Publikum. Mangevare derfor i Tvivl, om man ikke burde ger"-

foretrækkeVandveisforbindelsenmellemMjøsen og Øieren
medJernbane derfra til Kristiania fremforJernbane paa
den hele Strækning. For at faa dette Spørgsmaalyder-
ligere drøftet, samledesfiere af OplandenesBønder til et
Mede paa GaardenNordliei Sørum den 20de Juni, paa
hvilket de udvalgteen Komite bestaaendeaf N. A. Bjørn,
L. W. Schjenheyder,E. Soot og Kristian Haneborg,for at
anstille forebabigeUndersøgelserog i sin Tid fremsættebe-
grundet Forslag. ben utrættelige FlødningsinspektørE. E. Soote

FSoot,der dengangnød megenTillid somVandbygmester,ud- orelag,

arbeidedederpaa en Plan til Farbargjørelseaf Vormenog
GlommenmellemMjøsenog Øieren,hvorefterdet hele An-



læg kun skulde koste Kr. 400,000. Hans Plan var forsaa-•
vidt ny, som•dengik ud paa vedAnbringelseaf Dammeat
koncentrereFaldet i Elven paa enkelte for Sluseanlæghen-
-sigtsmæssigeSteder og derved tilligeindskrænkeElverens-
ningsarbeiderne.

Paa Anmodningfra Soot tog den dengangalleredeop- 1846.
løste Kommissionhans Plan underOverveielseog fandt sigKonenins]Asoli.:
foranledigetved de nye af Soot udtalte Ideer til at over - rizrfir
sendeden med sin Erklæring under 29deMai til Departe-ang. Soote

Forslag,
mentet. Den udtalte*deriØnskelighedenaf,at den helePlan
efter Anvisningaf og OverlægmedSoot og dem, han øn-
skede til Assistance ved Befaringpaa Stederne,kundeblive
nøiagtigereundersøgtaf andre kyndigeMænd, saasomden
svenske OberstløitnantErichson og konst. Kanaldirektør
Røyem,idet den ikke fandt det tvivlsomt,at Midlertil Ar-
beidets Udførelse maatte kunne tilveiebringes,naar Om-
kostningerne lodesig reduceretil en Sum, der kun nogen-
lunde nærmedesig til det i OverslagetanførteTal, og dette
fandtKommissionenGrund til ikke at betragtesomganske
umuligt.
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1849 . Sagèn var hermedigjen givet et Sted fremad. Depar-
Oberst tementet anmodedeunder31te Mai den svenske Oberstlait-Eriebson

tilkaldes nant Erichson om at meddeledet sin Formeningom For-paany.Nyeunaerr- slaget og om fornodigedes at reise hertil, samt be-søgelse.
ordredes. D. Kanaldirektørentil uopholdeligat lade anstille
de Undersøgelser,som i 1845 vare paapegedeaf Eriehson.
I Slutningenaf Juli Maanedindtraf dennehertil 'forefter
DepartementetsSkrivelsetil Kanaldfrektørenaf 17de Juli
at anordnede fornødnenøiagtige Undersøgelser,hvorefter
disse skulde udføresog Planerne udarbeidesaf Sanaldirek-
tøren under OberstloitnantensVeiledning.

I Forening medKaptein Waligorski, Kanaldirektøren
og FlødningsinspektørSoot beforErichsonVasdragetoPover,
og nedoverledsagedeshan tillige af StatsraadStang, Pro-
fessor Schweigaard,IngeniørloitnantRæder og Kjøbmand
Wiese. Paa denneBefaringmeddeltehan Kanaldirektøren
de fornødneAnvisninger med Hensyn til Undersøgelserne,
og under 9de August anholdtKanaldirektørenhos Departe-
mentet om Bemyndigelsetil at foretage Undersøgelserneog
anskaffede dertil fornødneMedhjælpere,hvorhoshan fore-
slog at Kaptein Waligorski engageredes til i Detaillen at
lede dem.

Kongl. Re- Den 15de August faldt i den Anledning følgendekon-
solution af
15deAug. gelige Resolution:
1849ang

Detailleun-.1. at -de ved en af Oberstbitnant Erichson m. Fl. i Slut-dersøgelser.
ningen af forrige og Begyndelsen af indeværende Maaned
foretagen Befaring af Vasdraget mellem Mjøsen og øieren
for at anstille Undersøgelser med Hensyn til dets Farbar-
gjørelse foranledigede Udgifter naadigst befales udredede
af Statskassen af det paa Budgettet til uforudseede og til-
fældige Udgifter opførte Beløb.

2. at Departementet for det Indre naadigst bemyndiges til at
antage det fornødne Antal kyndige Personer til at bistaa
ved de Undersøgelser af ovenmeldte Vasdrag, som udfordres
for, at der kan afgives et detailleret Forslag til sammes
Farbargjørelse og til iøvrigt at foranstalte, hvad det med
Hensyn hertil maatte anse fornødent, samt at ligeledes de til
Udførelsen af disse Undersøgelser m. V. medgaaede Udgifter
naadigst befales udredede af Statskassen af det paå Bud-
gettet til tilfældige og uforudseede Udgifter opførte Belob».
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KapteinWaligorskiblev derefterengagerettil med As- 1849.
sistanceaf LeitnanterneThams,Sissenerog Hjelm at fore-
tage Undersøgelserne,som de strax paabegyndte.

Den 13de September afgav Erichson en Rapport tilEriebsons
Departementetover sin Befaring og udtalte sig deri 01112PSerptt:!..1849.Ufuldkommenhedernei Soots Plan. Og i Skrivelseaf 20de
Oktoberforesloghan, at Planerne i sine Detailler udar-
beidedesaf ham selv med Bistandaf Kaptein Waligorski,
hvilket Departementetogsaabifaldt for derved at undgaa,
at Kanaldirekterenfor længereTid var fraværendefra sit
Embede.

I Slutningenaf November vare Undersegelsernei det
Væsentligefærdige,og bleveResultaterneoversendteErich-
son til Behandling,medensObservationerved de forskjel-
lige i den Anledninganbragte Vandmærkerblevefortsatte.

Den 8de Januar fremsendteErichsondet færdigt udar- 1851.
beidedeForslag. Han forkastede den SootskePlan: vedporriespas,:nasf
kunstigeOpdæmningerat gjøre ElvenesNiveauer bekvem..8dysgrar
mere for de forskjelligeAnlæg,da Virkningenaf saadanne
Opdæmningervar vanskeligat beregne,isærdeleshedi Flo-
der med saa store Variationeri Vandføringensom Glom-
men og Vormen. Elven skuldederfor overaltbibeholdes
i sin oprindeligeSkikkelse,og Fosseneomgaaesved Kana-
ler med Sluser. Af saadannevar der i detHele paaregnet
7 egentlige Faldsluser og 5 bestemmendeSluser af 120
Fods Længde, 20 Fods Bredde og 6 Fods Dybde. Om-
kostningsoverslagetled paa Kr. 1,776,027.

Interessen for Farbargjørelsen var fremdelesstor op-MødepaaKergnsvi;over i Bygderne, men de af Erichson beregnedeOmkost-g olcie
ninger gave kun liden Udsigt til at se Foretagendetreali-Apri11851.
seret. Man lyttede derfor atter til SootsForestillingerom
Mulighedenaf ved enklere Konstruktionerog tarveligere
Anlægat naa Maalet, og haabedead saadan Vei at kunne
udstrækkeFarbargjerelsen end videre op til Kongsvinger
eller muligens faa istandbragt en Sidebanefra Hovedjern-.
banen til Vormsundog derfra Farbargjørelse af Elven op
til nævnte By. Paa dette Sted samledesderfor Flere til
et Mededen 7deApril for at forhandleomSagensFremme.
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1851. Her valgtes en KomitemedPastor Rynning somFormand
for at tage den i sin Haand, og Soot lovedeat udarbeide
en ny Plan medOverslag. I et senere afholdtMødeden
2den Decemberpaa Kongsvingerforelagdeset Forslag fra

Soots nye Soot, hvoreftenFarbargjørelsenfra Bingsfos til Mjøsen
Forslag. skuldekoste Kr. 400,000og fra Vormsundtil Kongsvinger

Kr. 94,400. Det bemærkes,at der i dette OverslagIntet
var paaregnetfor Adkomstentil Lillestrømmen.

1852. KomiteensFormandhavdealleredepaaOpfordringfaaet
DepartementetsSamtykke(19deSeptember1851) til at faa
SootsProjekt gjennemgaaetog bedømtaf Kanaldirektøren,
og da det nu var færdigt,anmodedehan i Skrivelseaf 14de
Januar Departementetom at lade Kanaldirektørengjen-
nemsedet samt beordres til i Forening med Kaptein Wa-
ligorski at overvære et Mode,der skulde afholdesi Kri-
stiania den 4de Februar.

Mødei Kri- Ifølge en Skrivelse fra Kanaldirektørentil Komite-
stianiaden
4de Febr. formandenaf 4de Februar havdeDirektørenpaa Modeti

ha d fel
185

n21tiilBea-_,et Væsentligefremholdt:sootsor-
slag.Kanal- Principet forAnlægget vedDammeat regulereVand-
direktørens
UdtalelserStanden saaledes,,at Kanalerne bliver kortere og Vandets

der.
Variationmindre— er kjendt og ofte praktiseretved min-
dre Elve, men i en saa betydeligElv som Glommen,bvor
Vanskelighederneforøges,eftersomVandstandenstiger,er det
tvivlsomt,om man ved saadanneDæmninger,hvis Virkning
ei altid forud medBestemthedkan paavises,vil opnaanogen
Besparelse, naar alle..Omstændighedertages i Betragtning,
og Seilladsentil enhverTid skal være sikker og bekvemei
alene for Dampskibe,men forBondensegneBaade. Førend
man kunde bedømmeSootsIdeer i denneHenseende,maatte
han med Bestemthedangive de Forandringer, han vilde
frembringei Vandstandenog i Detaille omtalesde Midler,
hvormedForandringerneskuldefrembringes. MedHensyn
til Bygningsmaaden,da var der Intet til Hinder for at op-
føre Sluserneaf' Termur og frembringeden fornødneFast-
hed ved en Plankeklædning,men i Længdenville saadanne
Sluser blive ligesaa kostbare som de af OberstErichson
paaregnede. Soots Overslag fandt han upaalideligt, thi



— 163 —

skjont hans Anlæg ved de paatænkteReguleringermaatte 1852.
blive ganskeforskjelligefra Oberst Erichsons,saa var dog
Overslaget alene et vilkaarligt Uddrag at Oberstens, og
Enhver kunde ved Sammenligningoverbevisesig om, at
dette Uddragrobede,at Soot hverkenhavde forstaaetOber-
stens Plan eller gjort sig fuldstændigRede for sine Ideer.

Da det nu ,ogsaavar kommetpaa Tale at farbargjøreyenrclef7z
Glommentil Kongsvingerog muligensbringe den i For-
bindelsemed Hovedjernbanen,havdeKanaldirektørenopfort vinger.
paa sit Reiseforalagaf 29de Januar Undersogelseri den
Anledningog faaet demapproberedeaf Departementetmed
Anmodningom Udarbeidelseaf et genereltForslag. Han
undersøgteTerrainet i Slutningen af Septemberog Begyn-
delsenaf OktoberMaaned og lod speciellereMaalingeraf
Fundenfosudfore af Leitnant Thams.

Sidejernbanentil Vormsundblev paa Grund af de be- 1853.
tydeligeAnlægsomkostninger(Kr. 900,000),hvortil den varnKea:WZ:
beregnet, i Forhold til den efter indhentedeOplysningervreanngo:
paaregneligeTrafik opgivet,derimodopstodder Sporgsmaalelven ttl

Sverige.
om til en Farbargjørelseaf GlommenmellemNæstangenog
Kongsvingerat slutte et KanalanlæggjennemVingerseen,
Tarven dens Dalfore over i Vrangselventil Sverige,og paa
sit Reiseforslagaf 8deFebruar havdeKanaldirektørenfore-
slaaetenforelobigUndersøgelseaf Terrainforholdeneder,hvil-
ket blev bifaldtaf Departementetved Skrivelseaf26des.M.

Kanaldirektorenhavde det foregaaendeAar befaretDal- 1855.

foret fra Vingerseentil Grændsenog udarbeidetet generelt
Forslag medOverslagtil et SluseanlægvedFundenfos,men
med Hensyn til Farbargjørelsesprojektetforøvrigt havde
det ved nærmereGjennemgaaelseaf Materialet fra Under-
segelsernevist sig,at det ikke var fuldstændigtnok til der-
paa at basere nogetForslag. I sitReiseforslagaf 23deJa-
nuar foreslogderfor KanaldirektørenyderligereUndersogel-
ser anstillede,og meddeltesunder 26deMarts Departemen-
tets Tilladelsehertil.

Den 6te August bemyndigedesDepartementetved kon-Kag12:f-
gelig Resolutiontil at lade anstille de Undersøgelserog61:5,-t
søgetilveiebragtdeOplysninger,sommaatte findeafornedneugneteeri."

1*
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1855. til Bedømmelseaf SpargsMaaletom•den hensigtsmæssigste
Maade,hvorpaaet fuldkomnereKommunikationsanlægkunde
istandbringesmellemKongsvingerog Hovedbanen.

Nærmesthavdeman denganget JernbaneanlægforØie,
men Departementet fandt som Alternativ at burde lade
undersøge,om Glommensog VormensVasdrag ved for-
holdsmæssigBekostningmaatte kunne gjøres tjenligt for
Dampskibs-og andenFlodfart og med Fordel benyttesfor
den omhandledeKommunikationi Forbindelsemed Anlæg
af en Jernbane fraHovedjernbanentil et eller andetPunkt
ved dette Vasdrag. I Skrivelseaf 22de Augustbeordrede
det derforKanaldirektørentil at anstille de fornødneUn-
dersegelserefter nærmereKonferancemed Veidirektøren,
hvemUndersøgelsernemed Hensyn til et Jernbaneanlæg
vare overdragne,og for det Første udarbeideet generelt
Forslag med Omkostningsovetslag.

I Slutningen af August bleve de nye Undersøgelser
paabegyndteaf LeitnanterneVedelerogBang samtIngeniør
Lassen. I Novembervare de færdige dermedog paabe-
gyndtederpaa Bearbeidelsenaf de samledeMaterier.

1856. Den 29de Decemberafgav Leitnant Vedeler derefter
Vecielers

Forslag til et Forslag til GlommensFarbargjørelsefra .Næstangentil
MommensKongsvingermedOmkostningsoverslag,hvorefterUdgifterneFarbargio-
iCissteanf:nvare beregnedetil Kr. 1,000,992. Ifølge dette Forslagud-
tilxongs-gjordeLængde'nmellemNæstangenog Konsvinger3.9 Milvinger.

og er Faldet paa denneStrækning76.79Fod. Forslaget
gik ud paa en Farbargjørelsefor Fartøier af de samme
Dimensionersom de, der vare lagte til Grund for Oberst
ErichsonsPlan til Farbargjørelsenaf den nedenforliggende
Del af Glommen,nemlig 5V2Fods Dybgaaende,19 Fods
Bredde og 90 Fods Længde, saaledes at Sluserne gjordes
6 Fod dybe og 20 Fod brede, samt 110Fod lange. De
Arbeider,som vare foreslaaede,bestodevæsentligi
1. a) En kort Kanal med 1 bestemmendeSluse langs

venstre Bred forbiKurudfos.
En bevægeligDam over Svartholmsfossen.
En fortlobendeKanal med 1 bestemmendeSluseog
4 Faldsluserfra SvartholmsdammenindtilGullevigen.
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En Strømkanal gjennem Veslefosved Stroms Kirke. 1856.
Oprensningi Glommenudfor Pladsen Snedkermoen.
En sammenhængendeKanal med 1 bestemmendeSluse
-og 3 Faldsluser langs Glommensvestre Bred forbi
Fundenfos.

Den 6te Januar oversendte KanaldirektørenFor-Fairb;a5rL-

slaget til Departementet,men som bekjendt blev senere01.4.Z:ef.
hen en Jernbane besluttet anlagt, saa Projektet dermed'9fel(r=n
blev henlagt. Kongsvin-

geropgives.

Beslutningenom Anlæg af Jernbane til KongsvingerFarbaergjfø-

fremkaldteIdeen omFarbargjørelseaf GlommennordenforGrloevoenInrienr

Kongsvinger opigjennemSolor. Der var allerede vakt longs-
SpørgsmaalomAnskaffelseaf et Dampskibtil Fart mellem

vinger.

Kongsvingerog Eigsfosi Vaaler, en Strækningaf 51/2Mil,
i Haab om, at de tvendeFossefaldved Gjølstad og ved
Nor, resp. 3/4og13/4Mil ovenforKongsvinger,skuldekunne
farbargjøres.

Formodentlighar der dengang allerede været Spørgs-
maal om at forlængeHamar--Elverums-Jernbanentil G-rund-
set ; thi paa DepartementschefensmundtligeOpfordringblev.
IngeniørleitnantGrontvedtbeordrettil at anstille en generel
Undersegelseaf Grundsetfossenefor derefter at kunne an-
stille en sammenlignendeBeregningmellemen Kanalisering
af dem og en Jernbane paa denneStrækning. Den 29de
April afgav han sinRapportoverUndersøgelsenog den 6te
Mai indberettedeKanaldirektørentil Departementet,at Fal-xiarnetn-
det i Fossene (vedmegetlavt Vand)var for stærkt til vedil:;,3r6etten2i
Oprensning at kunne farbargjøre dem, hvorforde maatte
omgaaesved en omtrent9,500Fod lang Kanal med 1 be-gsvovnegns:
stemmendeog4 Faldsluser. GjordesSluserneaf Tørmurmed vinger.

Træbeklædningog indrettedesde for 90 Fod lange,20Fod
brede og 51/2Fod dybtgaaendeFartøier, var det heleAnlæg
beregnettil 180,000Kr. Kanaldirektørenudtalte dertil, at
skjentKanalisationensaaledesfofmodentligvildekoste lig8-
saa meget somAnlægget af en Sidebanefra Elverumtil
Grundset,saa vilde dog derveden vigtig Del af heleGlom-
mensKanalisationvære færdig,og det var vel ingen Tvivl
om, at et saadantArbeidei Fremtiden vildeblive udført
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1857.og dervedden hurtigsteog billigsteTransportveiblive aab-
net for ØsterdalensTræprodukter.

1858. EfteratJernbanernehavdegjortFarbargjørelseaf Glom-
men nedenfor Konsvingermindre nødvendig,havde man
mer og mer rettet sin Opmærksomhedpaa dens Farbargje-
relae ovenfordenneBy, for at bringe Østerdalen og Solør
i lettere Forbindelsemed Banerne.

c2nrseziBne-Kanaldirektørenforeslog derfor,i sit Reiseforslagaf
alommen29de April, at der skuldeforetagesen Generalundersøgelseog dens
ellgenvefra

To til
af Glommenog dens vigtigsteBielve fra Tolgentil Kongs-

Kongs-vinger. I. Skrivelse af 22de Mai bifalcltDepartementetvinger.
dette men formodentligaf Mangel paa Tid blev kun en
løseligBefaringaf VasdragetmellemEidsfossenog Grund-
set Gaard foretagetaf Kanaldirektereni ForeningmedLeit-
nant Grentvedt.

Kanaldirek- Den 18deDeeemberafgav han til Departementeten
tørens Rap-
port ansdeRapportover denneBefaring, indeholdendeBeskrivelse af
Deobr. 18581 ele Ebren paa den nævnteStrækning. Efter denne Be-



skrivelse skuldeElvestykket fra GaardenØian nordligsti
•Tonset til PladsenKjensmoi Lille Elvedalen,en Længde
af næsten 4 Mil, uden væsentligeBekostningerkunne gjø-



res seilbar for mindredybtgaaendeFarteier. Der tiltræng-



tes kun enReguleringaf «Strommen»og noglemindreStryg
samt en Fordybningaf en mindreDel af ElveleietsBredde
paa noglekortere Strækningeri den Grad, somFartøiernes
Dybgaaendemaatte gjøre nødvendigt. Paa de 6 Mile fra
Kjensmo til Koppang Sund i Storelvedalenhavde Elven
derimoden ganskeandenBeskaffenhed,saaledesat den her
ikke kunde gjøres farbar undtagenved talrige Dammemed
Sluser,der sikkert vilde kommetil at koste eirka fire Mil-



lioner Kroner, medens den ved Oprensningerog Anlæg af
Render forbi Fossenemaattekunne gjøres farbar for Flaa-



der nedad, men selv dette vildeneppekommetil at koste
mindre end ca. fire HunclredeTusindeKroner. Paa de 7
Mile fra KoppangSund til Grundsetvar den forovrigtseil-



bare Elv kun afbrudt ved de 6 Fosse eller større Stryg
ved Messelt, Spaangsveen,Fumset, Hovde, Glomstadog
Indset, og dette Elvestykkekunde det vistnoklønne sig at
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gjøre farbart paa en ellerandenMaade. For at farbargjøre 1858.
det blot for nedadgaaencleFlaader vilde en Reguleringaf
de forskjelligeFald samt en Indskjærmningaf Bielvenes
Mundingervære nødvendig,hvilket neppekundekommetil
at koste over Kr. 120 å 160,000. SkuldeFarbargjørelsen
udstrækkes til opadgaaendeDampskibe,vilde man ogsaa
Ted en yderligereRegulering af Fosseneuden Dammeog
Sluser kunne realisereden,menvildeda mindstdendobbelte
Sum medgaa. Man vilde ved en saadan Reguleringvinde
betydeligtmed Hensyntil de aarlige Oversvemmelser.

Efter denne MeddelelseunderrettedeDepartementeti 1859.
Skrivelse af 25deJanuar Kanaldirektørenom, at det ikke
ønskedeanstilletnogenfuldstændigereUndersøgelseaf denne
Strækning.

G-eneralundersegelsenaf Strækningen mellemKongs- 1880.
vinger og Grundset blev i Juni Maaned sat igang under
Ledelse af IngeniørVogt medAssistanseaf Ingeniererne
Blix og Borehgrevink.

I Forbindelsemed denneUndersøgelseaf Hovedelven,
som der kunde være Spergsmaalom at farbargjøremellem
Kongsvingerog Eigsfos,skuldetillige densvigtigsteBielve
imdersøgesog da specieltOuselvenmed,Hensyntil en mil-
ig for at bringe Storsjøeni seilbarForbin-

delse medKongsvinger(seOuselvensFarbargjørelse). End-
videre skulde der anstilles Undersegelseom Anledningen
til at omgaa.Gjelstadog Nordfosseneved en Kanal over
Indsoen Nueren og Terrainet sendenforsamme.

UheldigeVeirforholdehindredeUndersegelsernesFuld-
forelsei den Udstrækning,som man havde ønsket. Man

., fik saaledesi detteAar kun tilveiebragten fuldstændigOp-
maaling og Lodning af Elvestykket mellemKongsvinger
Jernbanestation og Opager SundstedmedDetailleunderso-
gelser af Gjølstadog Nordsfossenesamt af Alternativlinien
gjennemIndsøenNueren. Fra Opager Sundsted til Eigs-
fossenblev der optagetet Længdenivellement,Elveii befaret
og dens Dybde undersegt ved Frihaandslodning;mellem
Eigsfossen og Grundset Markedspladsblev Elven tildels
befaret og de derværende5 Fosses Heider nivellerede.
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1861. Disse•Undersøgelser ansaaes imidlertid tilstrækkelige
Zr:AZtil Basis for et Forslag til Hovedølvens Farbargjørelse
tenalrib8a6r1-mellemKongsvinger og Eigsfos, saa Ingeniør Vogt under

trieel
isnei 15de April kunde afgive et Forslag til Farbargjørelsenaf

Eigs" " den omhandledeStrækning med Omkostningsoverslag. IKongs-
vinger. døtte Forslag er beregnet1 Sluse ved Gjelstadfospaa ven-

stre Bred og tvende Sluser ved Nordsfos ligeledespaa ven:
stre Bred, idet det viste sig langt kostbarere at omgau
begge Fosse ved en Kanallinieover Nueren. De samlede
Omkostningervare beregnedetil Kr. 351,640.

Sehultzes Det oven omtalte Dampskib til Fart mellemKongs-.Andragende
om delvis
Farbargjø- vinger og Eigsfos blev dette Aar allerede anskaffet; men

relse af saalængeGjølstad- og Nordsfossene vare ufremkommelige,Gjølstad-
og Nords-maatte det indskrænke sin Rute til Strækningen mellemfossene.

Nord og Eig. Da Udgifterne til Farbargjørelsenaf disse
Fosse efter Vogts Overslagvare for store til, at man kunde
vente den realiseret, henvendte Prokurator Schultze sig
paany den 11te August til Kanaldirektørenmed Anmod-
ning om ved en af sine Ingeniører at lade undersøgeMu-
lighedenaf blot ved en simpel Oprenskningog maaske no-
get Minering at kunne faa istand et saavidt stort
at Dampskibet kunde slippe igjennem under visse Vand-
stande.

Efterat Kanaldirektørenpaa Stedet havde konfereret
medDampskibetsDirektion og formodentliggjendrevetdens
Forestilling om ved mindreOprensningerog enkelte meka-
niskeHjælpemidlerat kunnepassereFossene, blev der frem-
sat den Mening, at, naar Farbargjørelsenskulde blive saa
kostbarsom anført,maattedet ansees for bedst at forlænge
Jernbanentil Stalsnordstrax ovenforNordsfosi enLængde
af omtrent13/4Mile. I Skrivelse af 6te Septemberhen-
vendte derfor Kanaldirektørensig til Departementetmed
Forslag til endnu sammeHøst at lade Jernbanedirektøren
foretage Undersøgelseog derefter forfatteForslag og Over-
slag til den efterOmstændighedernehensigtsmæssigsteLinie
mellem Stationen ved Kongsvinger og Nuerens Udleb i
Glommen ved Stalsnord, idet han, naar Undersøgelserne
med Hensyn til Vandkommunikationenvare fuldførte, til
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Sammenligningskulde kalkulere de mindsteOmkostninger1861.

for en fremkommeligVandvei.
MedAssistanceaf IngeniørArnebergfortsatteIngeniør

BlixUndersøgelserne,hvormedhan naaedetil FlobergSund,
og hvorover han den 1lte Novemberafgav Rapport, der
den 18des. M. blev oversendttil Ingeniorbrigaden.

I Skrivelseaf 22deJanuar androgKanaldirektørenhos 1862.
IndredepartementetomTilladelsetil ved en af sineIngeniø-IZtrsof:

rer at lade Gjolstad-og Nordsfosseneyderligere undersøge
under den da indtraadteusædvanliglave Vandstand,hvor- fossene.
til Departementetunder 28de Januar gav sit Samtykke
med den Bemærkning,at det efter denneUndersøgelseøn-
skede sig meddelt, hvorvidt nogenNedsættelsei det fore-
lobig kalkuleredeBeleb af Omkostningernekunde ventes,
da det vilde bei:oderpaa,om Behandlingenaf dette Anlig-
gendefra KanalvæsenetsSide skuldefortsætteseller ei.

Da"Departementetagtede at forelæggeStorthingetFor-
slag til de Anlæg, som maatte findeshensigtsmæssigstfor
at knytte Solør til Jernbanen, og da den forelobigeKal-
kule over Omkostningameved Farbargjørelsenaf Gjølstad-
og Nordsfossenesyntes at umuliggjøreden, beordredeDe-
partementeti Skrivelse af 19deApril Ingeniorbrigadentil
ogsaa at lade anstilleUndersøgelserog udarbeideForslag
med Omkostningsoverslagtil saadanne Forbedringermed
Hensyntil den daværendeVei fra Kongsvingertil Nords-
fos paa Elvens østre Side, sommaatteanseesfornødnefor
at give den en saadanTransportevne,som ved nyere Vei-
anlægkræves for en større Færsel.

Af KanalvæsenetsArkiv sees IngeniørBlix at have
været beordret til at anstille de videreUndersøgelserved
Gjølstad-og Nordsfossene,men det lader af senereSkrivel-
ser til, at han paa Grund af andre Forretningerhar været
hindret i at udføre dem, ialfald forefindesingenRapport
eller Indberetningfra ham. •

Den 26de September oversendte KanaldirektørenKanaldirek.
mtøæreAnBgee-VogtsForslag med sine Bemærkningerderover til Inge- sir

niorbrigaden. Efterat have gjort en Del væsentligeFor=edre722-
Lvsandringer i Forslaget med Hensyn til Slusearrangemen-
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1862. terne opstillede han følgendeOmkostningsoverslagfor Far-
bargjørelsen:
fra Kongsvinger til Gjelstadfos 	 Kr. 200
Gjølstadfos  « 208,800
fra Gjelstadfos til Nordsfos  « 120
Nordsfos  100,800
fra Nordsfos til Eigsfos 	 « 800

Kr. 310,726
Hermecl er Behandlingen af Spergsmaalet om.Glommens

Farbargjørelse afsluttet.

Forslag.

Den i 1805 nedsatte KommissionsForslag til Farbargjørelse
af GlommenogVormen samt til en Kanal fra
Øieren til Kristiania.

Kaptein SchivesForslag fra 1828til en Kanalisering af Glom-
men ogVormen mellemØieren ogMjesen (trykt
i Magazin for Naturkundskab. 1828,10deBind).

Leitnanterne Røyems og Ræders Forslag af 23de Januar
1846 til Jernbaneforbindelse mellemGlommens
Vasdrag og Kristiania.

Den ved kongl. Resolution af 16de Juli 1845 nedsatte-Kom-
missions Forslag af 1846 tir en Jernbane mel-
lem Kristiania, Lillestrøm og Mjøsen.

Oberst Erichsons Forslag af 8deJanuar 1851 til Glommensog
Vormens Farbargj. mellem Øieren og Mjesen.

Fledningsinspektør Soots Forslag af 2den December 1851
til en Farbargjørelse af Glommenog Vormen
fra »Bingsfostil Mjesen.

Leitnant Vedelers Forslag af 29de Decbr. 1856 til Glommens
Farbargjørelse fra Næstangen til Kongsvinger.

Ingeniør Vogts Forslag af' 15de April 1861 til Glommens
• Farbargjørelse fra Kongsvinger til Eigsfos.
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Elvebrud ved Næs Kirke og

Præstegaard.



II n.
Elvebrud ved Næs Kirke og Præstegaard.

I.

Sagens administrative Behandling.

I den i Magazin for Naturvidenskaberne10de Bind,
1828 trykte Afhandlingom Undersøgelserneover Vormen
og Glommenomtaler SchivePag. 61 flere ældre Jordfald
langs disse Elve, deriblandtet veitenforNæs Kirke, der
indtraf Vinteren 1728, et paa det Yderste af Næstangen,
hvor en stor Del gik ud i August 1737,et strax nordenfor
dette, men af ringe Betydning,der fandt Sted i Slutningen
af 1814,et ældre ved Ullershaug,der den 20de September
1725bortrev tvendeGaarde,og et senere, men mindre,der
indtraf først i Aaret 1815. SenerePag. 64 og 65 i nævnte
AfhandlingbemærkerSchive, at Breddernefra Thesenog
Itakkestadfaldenei Vormennedover, ligesomovenfor,alle-
Tegneer Leer, dog uden Elvebrud,naar Hovindoddenind-
lages; fremdelesat man strax nedenforNæs Kirke ser det
ovelinævnteJordfald fra 1728gaiisketilgroet. Han udtaler
forøvrigtat hele Næstangener et af de for Jordfald mest
udsatte Punkter, og mener, at Tangeni Fortiden sikkert
har gaaet meget længeresydover,saa det endogvar muligt,
at den vestre EIvebredaf Glommenhar havt sin Fod der,
hvor den østre nu er,at TangensEnde har været nede mod
Løken og ElvensDyb strax vedHusmosanden. Siden1837
har Tangenmegetaftaget og bliver aarlig mindre, hvorfor
Schivei 1828 foreslog den beskyttetved et Parallelværk.

Ældre
Brud.
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Somdet vil sees i Afsnittet om G-lommensFarbargjø-
relse, blev der dengangIntet foretaget.

	

1854. Efter at Næs Kirke var afbrændtog en ny skuldeop-
•

	

%dr xnzii-fi es, reistes der Spørgsmaalom Tilraadelighedenaf atf o 


ningaf"og:denopføreden pat den gamleKirketomt,der ansaaestruetketomt 

41;_afde stadig fremadskridendeElvebrud., Samtidignæredev€Eilv-reebrus

gaarden. man Frygt for, at Præstegaardenskuldeformegetmedtages
af disse Brud, og ønskedeat træffeForanstalthingertil at
gardereden. I Anledningaf beggedisseSpørgsmaalhen-
vendteSognepræstensig under 1ste Juli og Næs Formand-
skab under 8de s. M. til Kirkedepartenientetmed en Fore-
stilling,i Anledningaf hvilken dette under 15deJuli an-
modedeKanaldirektørenom at anstilleUndersegelserog
afgive sin Formening om, hvorvidt nogenForanstaltning
burde træffes for at sikre Næs Præstegaardfor Elvebrud,
samt om,hvorvidtdet kunde ansees tilraadeligt at opføre
en ny Kirke for Næs Hovedsogni den afbrændtesSted
paa dennesTomt (kfr. KanaldirektørensSkrivelse af 23de
og Kirkedepartementetsaf 25de August).

	

1855. Undersøgelsernefuldendtesi April Maaned og bestode
i Optagelseaf et Kart i 1/2000med tilhørendeLodninger
og Boringer; men da Kanaldirektørenvar for optaget af
andre Forretningertil at kunne udarbeidenoget Forslagtil
Forbygningsarbeiderfor det Første, gjorde han i Skrivelse
til Kirkedepartementetaf 17deApril forelobigopmærksom
paa, at Bruddene vare farlige for Kirketomten, og at der
ville medga&en 16 å 20,000Kr. for at dækkedem, hvor-
hos han lovedesenereat indsendenærmereForslag.

	

1856. Den for Kirkens OpførelsenedsatteKomite har for

	

U

-
nanalcurek-modentlig ikke anseetBruddenefor saa farlige; thi daAm-
ttearleenIsseat tet —i den Hensigt at forelæggeKommunerepræsentationen
llte Febr. ,
1856 ang. 1 Næs et udtrykkeligtog bestemtSpergsmaal,om den vilde
Elvebrud-
delts Far- deltagei Omkostningerneved Forbygningsarbeiderne,saa-

ighed.
ledes somde af Sagkyndigemaatte erklæresfornødne,der-
somKirken skuldegjenopførespaa dengamleTomt,—havde
oversendttil Kanaldirektørende senereForhandlingeri Sa-
gens Anledning (8de Februar), bemærkededenne i Skri-
velse af 11te Februar med Hensyn til KomiteensYtrin-
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ger om Forbygningerne,åt det vistnok forholdt sig saa, 1856.
at den Del af Vormens Strand, der laa over laveste
Vandstand ei i de senere Aar havde undergaaet nogen
mærkelig Forandring; men at det derimod var sandsyn-
ligt, at Forandringerneei havde været ubetydeligei den
egentligeElvebund, der dannede en næsten lodret Leer-
væg. Naar denne steile Afsats var kommenden tørre
Bakkes Fo1 nær paa en Distance af omtrent dens egen
Hoide, saa vilde der paafølgeen Udglidning,somforme-
delst den tørre Bakkes Steilhedvilde forplante sig helt til
dens Top.

Den 18deApril fremsendteKanaldirektøren sit ende-txtarnenasidit
lige Forslag med Omkostningsoverslagtil Forbygningsar-sn85?
beider. Planen gik ud paa at fjerneStrømrendenfra Bred-tilIFIZ.vg-

den og beskytte den tørre Bred modFlommensPaavirkning
og Bølgeslaget. Til den Hensigtvar der foreslaaetanlagt
21 Buner foran PræstegaardensStrand og foran Kirketom-
tens 8 Buner modGlommenog 7 mod Vormenog derhos
Beklædningog Beplantning. Omkostningernevare bereg-
nede for PræstegaardensVedkommendetil 16,480Kr. og
for Kirketomtenstil Kr. 4,900langsGlommenogKr. 13,920
langs Vormen,tilsammenaltsaa Kr, 35,300. Det farligste
Brud var det modVormen. Forøvrigt gav Kanaldirektøren
en Beskrivelseaf Bruddeneog foreslog,at Omkostningerne
med de foreslaaedeForanstaltningerdeltes lige mellemPræ-
stegaardenog Kirken.

Paa Amtets Opfordringaf 27deOktober (kfr. Fogdens 1857.

Skrivelse af 12te og 23de s. M.) overvar KanaldirektørenZøcLdie,,,n
den 6te November,et Mede af Næs Formand-og Repræ-viZaafnifir_
sentanskabsamt den geistligeKommissionfor Næs Kirke, ketomt

ved hvilket tilligeAmtmandog Foged var. tilstede. Paa
detteModeafgavKanaldirektørensinmundtligeErklæringan-
gaaendeden ældreKirketomtsBeskaffenhed.Formodentlig
har denne Erklæringikke været til Anbefalingfor Tomten;
thi af en Skrivelsefra Sognepræstensees, at der i et Re-
præsentantmødefor Næs Præstegjeld den 21deNovember
udvalgtesen Komite,bestaaendeaf 10 Medlemmerforuden
Sognepræsten,for at fremkommemedForslag om,hvorvidt
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i saa Fald, om hvor. Denne Komite troede, at der kinde
blive Sporgsmaalom Opførelsen af en ny Hovedkirkepaa
GaardenLeer; men da den paa Grundaf de tidligere Bo-
ringer i Nærheden ikke uden yderligereUndersøgelservo-
vede at foreslaaden, henvendteden sig gjennemSognepræ-
sten under 5te December direkte til Kirkedepartementet
medAnmodningomKanaldirektorensAssistance. Den 10de
Decemberbeordredesdenne til at være behjælpelighermed,

1858 og lod han de onskedeBoringer udføreved Furer Taubol.
Boringer. Selv inspiceredehan Undersogelsernei Begyndelsen af Ja-

nuar og afgav den 14de s. M. sin Betænkning. Han fra-
raadedederi Valget af de smukkesteaf de paapegedeTom-
ter paa en isoleret Høide paa Gaarden Leers og Ilvenæs
Grund, da Grundeni en Dybde af 12 14 Fod under
Overfladenvar temmeligblød. Sommindrehensigtsmæssige
antog han ogsaa Tomten ved Hovedveienpaa Præstegaar-

. dens Grundog Tomtenlænger ind paa Nyborgsjordet,men
anbefalede en Tomt i Ullerhaugshagen,hvor JordsMonnet
var tilstrækkeligtfast.

1861. I Skrivelse af 22deMai anmodedeSognepræstenKanal-
Kartog direkteren om at kommeop til Næs for at bese Bruddene

Lodninger
nordenfor og give Raad med Hensyn til en Forbygningved Opager-
Uens licl-

løb. skjæret,som paatænktes,og hvortil man agtede at erhverve
Tilladelse. I Slutningen af Mai var han deroppe, men
kunde paa Grund af G-lommenshøie VandstandIntet ud-
rette. Ved herom under 30te Mai at give Indberetning
til Kirkedepartementetudtalte han dog med Hensyn til et
paatænktForbygningsarbeideovenforUens Udlob fra hoire
Bred indtil Opagerskjæret,at der var Sandsynlighedfor,
at man paa den Maade med forholdsvisringe Bekostning
kunde forebygge videre Brud paa Præstegaardenog nær-
liggendeGaardes.Eiendomme.Han udbadsig derfor Kirke-
departementetsSamtykketil ved lavere Vandstandeat lade
optage et Kart med LodningernordenforUens Udleb som
en Fortsættelse af det tidligere Kart over Præstegaar-
dens Strand. Dette bifaldt Departementetved Skrivelse
af llte Juni.
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AssistentPinchert blev beordret til at optageKart, og 1862.
i Slutningen af August besigtigedeKanaldirektørenselv
Forholdene. Den 5te Septemberafgav Pinchert Rapport
med Kroki og Lodninger; men Sagenhar formodentligder-
med været henlagt, da intet Videre sees at være foretaget
fra KanalvæsenetsSide.

I Skrivelseaf 9de Septembervakte Sognepræstenfor- 1867.
nyet Motion om, at der maatte blive truffet Foranstalt-mFo?.rnorotin

ninger til Betryggelseaf Næs PræstegaardmodyderligereFark=lneg
UdskjæringervedElvebrud. I denAnledningudbadKirke-bg:zest-.
departementetsig under 8de NovemberKanaldirektørens
Formeningom, hvorvidt der uden særdelesstore og beko-
steligeArbeidermaatte kunne foretagesNoget til Forebyg-
gelse af Udskjæringerm. V. paa den omhandledeStræk-
ning af GlommensVasdrag tilligemedet forelebigtOver-
slag over de medet saadantArbeidesandsynligvisforbundne
Omkostninger.Kanaldirektørenbemærkedeunder 3dieDe_tnetn.12-
cemberhertil,at han efter de senereErfaringerikke kunde3tcaiileelgegr.

anbefaledenForbygningsmaade,som var foreslaaetaf hans 1867.

Formand i Embedet (kfr. Forslag af 18de April 1856),
men maatte tilraade en direkte Dækning med Sten eller
Faskinværk eller med en Blanding af beggeDele, helst
dog med Sten. Han var for lidet kjendt medLokaliteterne
til at kunne udtale sig mednogenBestemthed,men antog,
at Omkostningerneved enDækningvilde kommetil at dreie
sig omkring Kr. 12,000 .og støttede sig da til det ældre
foreliggendeKart med Lodninger. For at kunne udar-
beide et nøiagtigereForslag fandt han nye Undersøgelser
nødvendige.

Senere har Kanalvæsenetikke havt nogenBefatning
med denneSag.
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IL

Forslag.

Kaptein SchivesForslag af 1828 til Beskyttelseaf Næs-
tangenved et Parallelværk.

KanaldirektørRøyemsForslag af 18deApril 1856 til en
Forbygningaf Elvebrud.ved Næs Kirke og
Præstegaard.

KanaldirektørThamsErklæringaf 3dieDecember1867.



• Opstad- eller Ouselvens

Farbargjørelse.

m*



0 .

Opstad- eller OuselvensFarbarderelse
(mellem Storsjeen og Glommen).

I .

Sagens administrative Behandling.

NordenforGlommen der, hvor den, efter at have passe-
ret Kongsvinger,tager en sych;estligRetning, ligger den ikke
ubetydelige Indse Storsjøen. Den er henimod 11/2 Mil
lang og ligger omtrent med den ene Halvdel i søndre og
anden Halvdel i nordre OdalensPræstegjeld. Den har Sine
Tillob helt fra Stange, Rommedal, Hof og Grue Præste-
gjelde og staar i umiddelbar Forbindelse med de mindre
Seer Sembsjøen og Sandsjøen.

Storsjøen har gjennem Sembsjøenog Opstad- eller Ous-
elven sit Allob til Glommen og ligger ikke hoiere over
denne, end at dennes Flomme gaar op i Soen, hvorved den
for en Del tjener som regulerende Bassin for den. (Se
herom Afsnittet om Oversvemmelseri Glommen).

Da Ouselvens Fald saaledes kun er ubetydeligt, og da
der omkring Storsjøen ligger rige Trakter, laa det nær at
soge ogsaa denne Elv farbargjort, da der var Tanke paa
GlommensKanalisation, og selv om denne ikke kom istand,
for at faa en forbedret KommunikationsforbindelsemedJern-
banen.

Af en Skrivelse fra Departementet til Hedemarkens
Amt af 27de Februar 1846 sees, at man allerede dengang
var opmærksompaa Elvens mulige Farbargjørelse, idet De-

Tidligere
Forhold.
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partementeti Anledningaf en BrosOpførelsepaalagdeAm-
tet at konfereremedKanal-ogHavnedirekteren,for at den--
kundebyggessaaledes,at den senereikke lagdeHindringer
iveien for Farbargjørelsen.

	

1860. I Forbindelse med de i 1860anstilledeUndersegelser
Undersø-
gelser.

medHensyn til Farbargjørelseaf GlommenovenforKongs-
vinger blev derfor ogsaa en Undersegelseaf Ouselveni
sammeHensigt iværksat (kfr. Afsnittetom GlommensFar-
bargjørelse). De vidtleftigeUndersegelserlangs Glommen

.hindredeimidlertidIngenierernei dengangat fuldføreUn-
dersøgelsernei Ouselven. Man naaede kun til at optage
et Kart i V2000over Terrainet og oploddesamt nivellere
den nedersteDel af Elven, medens dens evre og meget
grunde Del kun befores og undersøgtes ved Frihaands-
lodning.

	

1861. Ingenier Vogt, der lededeUndersegelsernei Glommen,
v:rgttsafRwfgavi April en Rapportover dem. I 1861blev Ingenier
Yanuar1862.131ix beordret til at fortsætteUndersegelsernei Ouselven,

og afgav han under1ite Januar 1862sinRapport,hvorefter
den.søndreEnde af Storsjøen,Bjelkersjøenkaldet, med en
Del af Opstadelvensøvre Ende var blevenopmaaltog op-
loddet,samt Breddernenivellerede,ligesomet Kart i 1/2000
medLodningerog Nivellementvar blevenoptagetover El-
vensUdleb fra Sembsjøen.De tidligereLodningerafElvens
Sammenstodmed Glommenblevederhoskorrigerede.

	

1862. Denne Rapportblev under 13deJanuar af Kanaldirek-



tøren ovetsendttil Departementet.
Andragende Sendre OdalensFormændog Repræsentanterhavde op-af27de Fe-
bruar 1862nævnt en Komitefor at behandleSpergsmaaleneom, hvor-
om Under-
søgelse medvidt der burde foretagesNoget til Elvens Farbargjørelse,
Hensyn til
Farbargjø- samt om der var Noget og i saa Fald, hvilket at gjøre til

relse og
Flommens Forebyggelseaf Oversvemmelserved GlommensFlomme.
Smnkning. DenneKomite indstilledeunder 15deFebruar, satFormand-

skabet skulde søge de nødvendigeforelebigeUndersøgelser
og Beregningeri saa Henseende iværksatte ved Regjerin-
gens Foranstaltning og paa dens Bekostning. Efter Kom-
munerepræsentationensBeslutning blev derefter gjennem
Foged og Amtmandog med deresAnbefalingAndragende
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af 27de Februar tilstifietDepartementet. VedSkrivelseaf 1862.
3dieJuni anmodedeDepartementetIngenierbrigadenom ved
Bearbeidelsenaf de alleredeanstilledeUndersøgelserat lade
tage Hensyn til Andragendet.-

Kanaldirektørenlod IngeniørVogt udarbeideet For- 1863.
slag til Elvens Farbargjørelse,hvilket denne afgav under;X:gt:/4%
4de Juli. Dette Forslag gik ud paa ved Oprensningat
farbargjøreElven for 3'/2 Fod dybgaaendeFarteier eller gjørelse.

give den 41/2Fods Vanddybdeved laveste Vand. Renden
skuldegaa ud fra Bjelkersjøeni den søndreEnde af Stor-
sjøen og var Omkostningerneved dens Oparbeidelsebereg-
nede til Kr. 19,520. Fors/aget blev i alt Væsentligttil-
traadt af Kanaldirektøren-ogunder 30te August oversendt
Departementet.

Spergsmaaletom OuselvensFarbargjørelse har senere 1876.
ikke været opstillet. I sin Behandlingaf Spørgsmaaletom
Storsjøens Sænkning (se Afsnittet om Oversvemmelseri
Glommen)af 16deMai antyder Ingeniør Sætren, at den
Dam, som Maatte bygges for at holde GlommensFlomme
ude fra Storsjøentillige kundebenyttestil at holdeden for
Færsel nødvendigeVandstandi Ouselven.

Da der i 1876blev Tale om Opførelseaf en Bro over 1879.
Glommenved Skarnæs,foranledigedeVeidirektøren,af Hen-1rneank.-
syn til Valget mellemde forskjelligeBroalternativer,Kanal-yniMarf
direktørensBetænkningaf 4de Oktober med Hensyn til4182:Z_
OuselvensFarbargjørelse. Denneudtalte deri,at Ouselvens reise.
Farbargjørelse paa letteste og billigste Maadekunde ske
ved under Ousbroenat afjævneElvebundenog paa samme
anbringeen Bundsviltvert over beggeLeb samt 10 Styk-
ker Jernfermetter til Understøttelseaf de øvreStembjælker,
et Arbeide,somvildekoste Kr. 9,000; men han kunde dog
ikke findedenneMaadetilraadelig; thi den nødvendigeOp-

• dæmningtil mindst41/2Fod over lavt Høstvandeller til
Ktiten414.5 vilde medføreSkadeserstatningfor de antage-
lig ikke ubetydeligeLandstrækningerlangs Storsjøensflade
Bredder, som derved sættes under Vand, föruden at den
krævede aarlige Udgifter til DammensVedligeholdelseog
Betjening. Der forelaa da for OuselvensFarbargjørelse
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1879. kun Ingenior Vogts Forslag, for hvilket han efter vundne
Erfaringer og forandredeArbeidsforholdkorrigerede ver-
slaget til Kr. 48,000. Han formenteendvidere,at Farbar-
gjørelsesprojektetikke kunde faa nogen afgjorendeIndfty-
delse paa det paatænkteBroanlæg over Glommen,da dets
Virkning til Befordring af en let og stadig Forbindelse
medSkarnæsJernbanestationmaatteblive væsentligmindre
end Broanlæggets. Endelig fandt han det ikke urimeligt,
saafreintBroen over Glommenblev bygget og Komunika-
tionen med Skarnæs iernbanestationdervedsikret, at de
til StorsjøenstedendeDistrikter kunde finde foroget Opfor-
dring til at bidrage til Oprensningaf Ouselven ovenfor
Ousbro, og saafremt Interessen herfor var saa stor, at
Distriktet v6dtogat udredeHalvdelenaf de dertil anslaaede
18,000 Kr., maatte der være fuld Grundtil at udrededen
andenHalvdel af ElverensningsfonUt.

IL

Forslag.

Ingenior Vogts Forslag af 4de Juli 1863 til en Oprens-
ning af Ouselven for 31/2Fods dybgaaende
Fartoler.

Kanaldirektor.GrøntvedtsBetænkningaf 4de Oktober1879
om OuselvensFarbargjørelse. -



II p.

Raasensjøens Sænkning.



II p.
Raasensjsens Sænkning.

Sagens administrative Behandling.

Nordenfor Sandsjøen, der danner ligesom en Arm af Loklalbe-

Storsjøen (se Afsnittet om OuselvensFarbargjørelse), ligger
skrive se.

den omtrent 12,000 Fod lange Raasensjø. Mellem begge
-disse Søer gaar Sands- eller Raasenelven, der er omtrent
6,000 Fod lang. I sin nederste Ende danner denne Sands-
fossen, hvor Elvens væsentligste Fald er koncentreret, og
hvor en Dam er anbragt, der dels tjener som Brugs-
dels som Flødningsdam. Ved dens venstre Bred ligger en
Molle og paa dens heire en Sag, der tilhøre Nordre Odalens
Præstegaard. Længer oppe i Elven, nOget over 2,000 Fod •
nedenfor Raasensjøen, ligger den saakaldte Veslefos eller
en omtrent 600 Fod lang Forsnævring, hvis Sider og Bund
for en Del bestaa af Aur, men hovedsagelig af Fjeld. I -
den Tid Observationer af Vandstandsforholdenehave været
anstillede, har det absolute Fald mellem Raasen- og Sand-
sjøen varieret mellem 9.93 og 21.25 Fod, medens Raasen
ved laveste Vandstand ligger omtrent 18 å 19 Fod over
Sandsjøen eller omtrent 21 Fod over Glommen ved Ous-
elvens TJdleib. Som det under Afsnittet om Flommene i
Glommenog om Ouselvens Farbargjørelse er omtalt — gaar
GlommensFlomme op under Sandsdammen-,hvorved Faldet
ved den er underkastet betydeligeVariationer. Ialmindelig-
hed tiltager det ved faldende og aftager ved stigende Vand
i 0-lommen. I den Tid, Observationer have været anstil-
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lede, har Faldet saaledes varieret fra 7.83 Fod til 19.78
Fod, medensdet sandsynligvisunder denstoreFlom i 1850
har været.reducerettil nogle faa Tod.

Faldet i Elven mellemRaasen og Sandsdammenhar i
Tiden for Observationernevarieret mellem0 og 3.86 Fod
og skal efter Opgivendei Flom kunne gaa op til omtrent
4 Fod. Under de midlereog lavere Vandstandei Raasen
domineresVandløbetderfra hovedsageligved Reguleringen
af Sandsdammen.

De høiereVandstandei Raasen indtræffei Regelen om
Vaaren i April og Mai og om Høsten i September eller
Oktober, medensder selvfølgeligi et saa kortVasdragsom
dette ogsaa udenfordisse Tider oftere kan indtræffehøiere
Vandstande. Slipningenaf de mange Flødningsdammei de
flere tømmerførendeElvedrag,der falde i Søen, er ogsaa af
Indflydelsepaa Vandstandeni Søen.

	

1863. OmkringRaasensjøenliggeren vel bebyggetBygd, og er
Andragondedefleste G-aarde,især paa SøensVest- og Nordside, i Flom
af 13deNo-
vember1863udsatte forOversvømmelseaf godeLandstrækninger.Eierne
om nder-sogehueforantoge ved en Sænkning af Vandstandenat kunne uden
Sænkning.uforholdsmæssigeOmkostningerfaa disse Strækningertør-

lagte. En Del af dem enedes derfo.rom at faa udarbeidet
en Plan med Omköstningsoverslagtil en saadanSænkning

• og androgeunder 13deNovmber i den AnledningDeparte-
mentet om dets Assistancehertil.

	

1864. Efter en Del Korrespondancemellem Departementet,
Fogden og Vedkommendebeordredehint under 31teDecem-
ber Kanaldirektørentil at udarbeidedet forlangteForslag
med Omkostningsoverslagog til i den Hensigt at lade an-
stille de fornødneUndersøgelser,hvortil Udgifterne skulde
bestridesaf vedkommendeGrundeiere.

	

1867. De fornedneUndersøgelserbleve anstilledeaf Ingeniør
g DatsFr-eVogt, som ogsaa udarbeidedeet Forslag af 1lte Juni 1867,

sio1t
Juni 1867efter at nogen Tids Observationerhavde givet lidt Oplys-
til Ssenk-

ning. ning med Hensyn til Vandforholdene.
Dette Forslag behandledetrende forskjellige Maader

at udføre Sænkningenpaa og for hver af disse Maader
igjen forskjelligeGraderi Sænkningen,nemlig:
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Raasens Flomvandstand sænkes 2 Fod uden at fore- 1867.
tage nogen Forandring med Sandsdammen, men kun
ved at regulere Elveprofflerne ovenfor.

Dens Flomvandstand sænkes 2, 3 eller 4 Fod under
Forudsætning af, at Sandsdammen forandres saaledes,
at heieste Vandstand ovenfor samme sænkes omtrent
21/2 Fod.

Dens Flomvandstand sænkes 2, 3, 4 eller 5 Fod under
Forudsætning af, at Sandsdammen forandres »saaledes,
at høieste Vandstand ovenfor samme sænkes 4.94 Fod.

Efterat det var fremholdt i Forslaget, at ingen af
disse Sænkninger vilde have nogen mærkbar Indflydelse paa
Vandstandsforholdene nedenfor i Storsjøen og Glommen, be-
mærkedes med Hensyn paa Valget af den fordelagtigste
Sænkning af Raasen, at denne beroede foruden paa Stør-
relsen og Godheden af det Areal dyrkbart Land, som ved de
forskjellige Sænkninger kunde indvindes, tillige paa, hvor-
vidt det var i Landelernes Interesse at faa• sænket de mid-
lere og lavere Vandstande. Men da Undersøgelser i denne
Retning ikke var indbefattet i Undersøgelsesordren, kunde
det med de foreliggende Oplysninger ikke afgjøres, hvilken
af de beregnede Sænkninger knnde være fordelagtigst, saa
meget mindre som dette beroede paa Størrelsen af den Er-
statning, som ved Sandsdammens Forandring vilde blive
forlangt eller ved Skjøn tilstaaet Eieren.

Omkostningerne ved de forskjellige Sænkninger vare,
fraregnede Erstatninger til Brugene ved Sandsfossen for
Forandring af Dammen og for Afsavn af Vand under Ar-
beidet, beregnede til for Alternativ

1 	 Kr. 9,400.00
2. a) 2 Fods Sænkning af Raasen 	 « 8,840.00

3 « «  « 11,880.00
4 « « « 17,200.00

3. a) 2 « «

•

11,280.00
3 « — «« 11,880.00
4 « — «

•

13,600.00
5 « « « 16,040.00
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aMdkneixt_bemærkede,at allerede kun en 2 Fods Sænkning vilde være .
gust 1867.t11 stort Gavn for Jordbruget, medens Spørgsmaalet om

den hensigtsmæssigste Sænkning først vilde kunne afgjøres,
efterat det oversvommedeTerrain var opmaalt og boniteret,
samt efterat Erstatningsspergsmaalet var afgjort. Ligeover-



for Brugene fandt Kanaldirektøren ingen Betænkeligheder
mod Foretagendet, ligesom han var enig i, at Sænkningen
vilde være uden Indfiydelse paa Vandstandene i Storsjøen
og Glommen.

Efterat Forslaget under 29de August med tilhørende
Karter og Profiler af Departementet var oversendt Amtet,
har dette Spergsmaal senere ikke været fremme.

Forslag.

Ingeniør Vogts Forslag af llte Juni 1867 til Raasensjøens
Sænkning.

1867. Under 21de August oversendte Kanaldirektøren dette
Kanaldirek-Forslag til Departementet, idet han i det Væsentlige kuntørensBe-



Tjuraaens Farbargjørelse.



Irq.
Tjuraaens Farbargjerelse.

I.

Sagens administrative Behandling.

Omtrent3/4Mil østenforGrue Kirke og paa østsidenBeskrivelse
af Glommenligger Fryssjøen, der har sit Afiøb til Glom-

aftel.,eornkae1.i-

men gjennemTjuraaen. Paa sin Vei gaar denneAa gjen-
nem de mindreSøer, Tysjøenog Gaardssjøen,og optager
nogle mindreBækkedrag,hvorafOurbækken,der falder i
nedenforTysjøen,er det betydeligste. De vigtigste Tilløb
til Fryssjøen er Sormobækkenog Gjedetjærnsbækken.

Fryssjøen ligger omtrent 180 Fod over Gaardsjøen,
hvis Niveau ligger meget nær i Heide med Glommensog
kun 6 å 7 Fod over Tysjøen, saaledes at Elven har sit
største Fald nedenfor denne Sø, hvor dette tildels er kon-
centreretved flere Brugsdamme. I Reglen er Elven smal,
og, hvor Stremningener stærk, opfyldt med større og min-
dre Stene; forøvrigt findes der fornemmeligi dens nedre
Del længere Strækninger,hvor den gaar roligt og tildels
gjennemdyrkedeMarker.

Dette lille Vasdrager omgivetaf betydeligeSkovtrak-
ter, hvoraf de væsentligste ligge omkringFryssjøen,, men

•da det er meget benyttet til Drift af industrielleAnlæg,
har det foranledigetfor store Kollisionermed disse for til-
lige at kunne benyttes ved Flødning. Man har derfortid-
ligere maattetkjøre Tømmeretned til Gaardsjøen.

fl
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For at regulereVandføringenhavde Brugene anbragt
DammebaadeforanFryssjøenogTysjøenog har disseBrug,
hvis Antal er 8, desudennedoveri Elvene sine 9 Brugs-
damme.

	

1869, I Længdenmaattedet naturligvisfor Skoveierneblive
.tdrit MitfOr besværligt at kjøre sit Tømmer saa lang Vei ned til

søgelser.flødbartVand, al den Stund man havde Vasdraget til at
kunriefaa det frem i. Engang havde der været gjort et
Forslag til Anlæg af en Tømmerrendehelt fra Fryssjøen
ned til Gaardsjøen men da en saadanvilde blive for kost-
bar i sit AnlægogVedligeholdelse,var man nu betænktpaa
at faa Elven flødbargjort men da dette — som nævnt —
havde sineVanskelighederligeoverforde modstaaendeBrugs-
interesser,henvendteSkoveierene sig gjennemOverretssag-
fører Fischer til Departementetmed et Andragendeaf 13de
Juli om offentlig Bistand til Undersøgelse af Forholdene.
Denne AnmodningefterkomDepartementet,idet det i Skri-
velse af 3die August beordredeKanaldirektørentil at for-
anstalte Vasdragetundersøgt samt efter Omstændighederne
til at afgive Forslag til de for Lettelse af Fledningenhen-
sigtsmæssigeArbeider.

	

1870. Disse Undersøgelserbleve foretagne af IngenierVogt,
VogtsFer-som derefter ogsaa udarbeidedeet generelt Forslag med
sFe r. 1870.Overslagaf 16de Februar. Da der til Flødningen,som an-



toges kun at ville kræve en 8 å 14 Dages Tid underFlom-



menei Mai MaanedtiltrængtesstørreVandforingend Bru-



gene krævede, og da man af NedslagsjistriktetsBtørrelse
var berettigettil at paaregne et større Tillob underFlom
til Fryssjøenenddet,derkundeindeholdesaf den bestaaende
Dam foran samme, saa var der i Forslaget paaregnet 1
Fods Forheielse af denne Dam for ikke at berøveBru-



gene noget af derestidligere havte Driftsvand. For uden
Gene for Brugene forøvrigt at kunne fremmeFledningen,
var det foreslaaetrved Skjærme,Tømmerrender,Elverens-



ninger,Lændserog ved de fornødneForandringeraf Brugs-



dammeneat gjøreElven fledbar, ligesom det ansaaes for-



nødentat lefte et Par Broer noget heiere. Omkostningerne
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vare medUndtagelseaf Administrationsudgifterberegnettil 1870.
Kr. 12,240.

Idet Kanaldirektøreni alt Væsentligt tiltraadte detteKanaldirek-
Forslag, oversendte han det under 19de Februarmed denitjæreVari
Bemærkning,at Forslaget ikke var bleven udarbeideti alle

19d2br.

sine Detailler, da det vilde fordretuforholdsmæssigtstore
Undersøgelser,og da disse ansaaes mindrenødvendigeher,
hvor ArbeidetsUdførelse vilde blive beserget af eivvante
Folk. fl

Med Hensyn.til den af Vogt foreslaaedeForhøielseaf
Vandstandeni Fryssjøen, saa anførtehan, at en Del Skov-
land derved vilde sættes under Vand; men da Retten til
at holde Vandet paa den større Heide burdeindskrænkes
til kortereTider af Aaret, og Tiden derhos vælges uden-
for den egentlige Vegetationstid, saa vilde Erstatningen
antageligblive saare ringe. Uden nærmereat kunne give
noget Forslag til, inden hvilkeTiderFledningenburdefore-
gaa, bemærkedehan, at der forudenomVaarenunderFlom-
men ogsaa om Høsten burdevære Adgangtil at faa flede;
men foreslogexempelvis,at Vandstandeni Fryssjøen i Tiden
mellem 1ste Juni og 14de Septemberikke burde holdes
dæmmetover den tidligereDæmningsheide,medenssaavel
Brugseiernesom Flodningen burde gives Ret til at holde
Vandet i den nye Opdæmningshoideudenfor den nævnte.
Tid,og burdedenne vedUnderhandlingmellemalle Interes-
serede afgjøresog fordelesmellemde nævnteParter,Brugs-
eiere og Flødning.

Kanaldirektørenbemærkedeendelig,at den foreslaaede
Flødbargjørelseaf Vasdraget vilde skaffe Skovene.en bety-
delig Værdiforegelse,medensde dervedforvoldteEiendoms_
forringelservare af ringe Betydning. Han anbefalededer-
for, at der gaves Tilladelse til at foretage de foreslaade
Arbeiderefter afholdt Skjøns- og Taxtforretning.

Efter atAndragernevaregjortebekjendtehermedtraadtestiftelse af

de sammentil et Mede paaGaardenTjurenden 20deApril,Fizessffloøre.d-

hvor de stiftede en Forening for Fællesfiedningi det Tju- ning.
renske Vasdrag, regnet fra Fryssjedammentil Gaardsjøen,
og hvor de vedtoge at udføre de til Farbargjørelsenaf Tju-

n*
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1870. renaaenforeslaaedeArbeider, samart de fornødnePenge-
midler vare tilveiebragteog ForholdetmellemBrugseierne

. var ordnet. Af disse vare flere tilstede paa Mødet, og var
der fra SkoveiernesSide gjort dem et Tilbudmed Hensyn
til en Overenskomst,men de forlangte14 Dages BetEenk-
ningstid for at overveieden. Til at varetage Fællesfied-
ningens Interesser blev der paa Mødetvalgt en Direktion
paa 3 Medlemmer.

Skoveierne indsendte under 3die August 1870 Anseg-
ning til Departementetom Tilladelse til .at realisereFor-
slaget og ved kongl. Resolution af 15de Oktober 1870
blev det bestemt:

Kongl. 1 At der i Medhold af Lov af 31te Mai 1848 angaaendesolutionaf
15deOkto- Indsøers Sænkningm. V. samt Lov af 26de August 1854
ber 1870. angaaendeFlødnings-og Flodrensningsvæsenettillades Di-

rektionen for Fællesilødningengjennem Tjuraaen i Grue
Præstegjeld, Soler Fogderi, HedemarkensAmt, at foretage
endel til Farbargjørelseaf bemeldteVasdrag sigtende Ar-
beider overensstemmendemed det af Kanaldirektørenunder
19de Februar 1870 afgivne Forslag.

2. At Bestemmelseom, hvorvidt og i Tilfælde hvilkenErstat-
ning i Henhold til bemeldteLove maatte tilkomme ved-
kommendeElendomsbesidderei Anledning af ovennævnte
ArbeideraUdførelse, bliver at afgive af dertil af Kongen
udnævnteMænd».

Forslag.

Ingeniør Vogts Forslag af 16deFebruar1870 til Tjuraaens
Flødbargjørelse.
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r.
Elvebrud ved Glommeni Odalen,Vinger, Grue og Holr.

I.

Sagens administrative Behandling.

Alleredei ældreTider havdeGlommensBredderi disse
Trakter været udsatte for Brud og ved Ous i Odalenskal
alleredei 1816af daværendeVeimesterIngjer være iværk-
sat GarneringerafBreddernevedHjælp af nedfældteTræer
og Stene, lagte lagvis paa hverandre, hvilkenBeskyttelses-
maadeefter enUdtalelseaf densenereKanalinspekterGedde
skal have vist sig god. Forevrigt henvisestil Kanalinspek-
ter SchivesAfhandlingi Magasin for Naturvidenskaberne
10deBind 1828.

Under en stor Flom i Aaret 1827havdeGlommenpaa 1827.
forskjelligeSteder i Odalens,Vingers og Grue Thinglag
bevirket farlige Elvebrud, hvoromVeiinspekterHersæther
under 9de Juli •s. A. indgavIndberetningtil Hedemarkens
Amt Paa dettes ForanledningforanstaltedeJustits- og
Politidepartementet(20deDecember)enUndersøgelseat For-
holdene ved ditværendeHavne-og KanalinspekterGedde,
og henvendteAmtetsig tilligeunder 24deNovembertil In-
genierbrigadenangaaendeRaad med Hensyn til forelebige
Foranstaltningertil at forebyggevidere Farer.

Efter at have besigtigetForholdeneafgavKanalinspek-
ics pkpt:rrragfteren under 25deJanuar en Rapport til Amtet, hvori han

opgavfelgendeElvebrud, der truede med at underskjære025.ded=
Hovedveien: lige Elye-

brad.
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1828. a) ved GaardenSnedkermoenog østre Ous i Oclalen,
ved Nordsaaenog paa VingersPræstegaardssamt paa
søndreRustadsJorder, alle i Vingers Sogn,
ved ChefsgaardenFoss i Grue og
ved den afbrændteGrue Kirke østenfor det saakaldte
Gruetjærn,derhavde afskaaretenBygde- eller tidligere
Kirkevei.

For midlertidigat afhjælpeUlemperneved disseBrud
og sikre Veiene foresloghan forelobigat skraaneBakkerne
og garnereBreddernemed Faskinværk. Og paa hansFor-
slag beordre Amtet i Henhold til Veiloven af 28de Juli
1824Arbeidetudførtsom Pligtarbeide,idet det betragtedes
væsentligsom et Arbeide,der tjente til VeienesBeskyttelse.

Den nærmereAnordningog Ledelse af Arbeidetover-
drogesKanalinspektørensAssistent, Kaptein Schive.

tv.elinsstd- Efterat Aarets Flomme vare over, indgav Veiinspek-
kZentning-taf 5te Sep- øren under 5te Septemberen ny Indberetningtil Amtet

te2ereli..8628angaaendeBruddene, og foreslog yderligere Forbygninger
Brud. ved Gamlegrue,Gjelstad og Vingers Præstegaard. Han

foreslogderhosat lade Arbeidetudføreved leiedeFolk, da
der forrige Gang havde vist sig saa stor Uvillighedmod
Pligtarbeidethos Almuen,men Amtet fandt ikkeAnledning
til at fravige Pligtarbeidet. Det henvendtesig derimodtil
Kanalinspektørenunder20de Septembermed enAnmodning
om hans Assistancetil Udførelsenaf disseArbeiderog gav
s. D. Veiinspektørende fornedneOrdres med Hensyn til
Opbudaf Mandskabog Heste til Fremkjørsel af Materi-
alier og Udførelse af Forbygningsarbeiderne,som skulde
paabegyndesendnu samme Hest, inden Tælen blev for
stærk.

Kaptein Schive blev paany beordret til at være be-
hjælpeligmed ArbeidernesAnordningog fik en Anmodning
af 14deOktoberfraAmtet om ikke at lade udføreArbeidet
paa andre Steder end der, hvor en offentligVei aabenbar
udsættesfor Fare, da Pligtarbeidet kun for saadanneTil-
fælde kundepaabydes. Det specielleTilsynblev.overdraget
Leitnant Sigholdt, og Arbeidernesattes for Størstedelen
strax igang.
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Ifølge en Rapport fra Kaptein Sehive har følgende 1829.
Arbeider da været udførte: Sohives

Rapport om
Ved Bruddet østenfor Gruetjærnet var anlagt en For- tMerti..e
bygning af Faskiner og Granbar, omtrent 135 Alen
lang, sluttende sig med Enderne til Stranden, omtrent
35 Alen i største Bredde og i Form af en afrundet
Triangelkrybbe. Ved laveste Vandstand var Elvedybet
paa Spidsen af denne Krybbe 19Fod ogMiddelsdybden
paa det Sted, det heleVærk laa, omtrent 14 Fod. Det
var vel forbundet til Landet saavel paa Enderne som i
Midten samt belastet med Sten.

Elvebakkerne, der tilhørte dette Brud, tilligemedBak-
kerne omtrent 100Alen oven- og nedenfor samme vare
afjævnede og derefter beklædte med Granbar og Polser
samt beplantede med Vidier, medens omtrent 60 Alen
af Bakkerne længere nede vare afjævnede og blot be-
plantede for at forsøge,om saadant som isoleret Foran-
staltning kunde lykkes i dette Jordsmon.

Forøvrigt var Overvandsgrofter anbragte.
Korrektionen ved Fos i Brandvold Annex bestod i et
Afvisningsværk af Faskiner paa Odden nordenfor Fos,
hvor det mest udsatte Punkt fandtes. Det bestod af
3 bepolsedeog bepindedeLag, som vare forbundne til
Land og derefter nedsænkede med Sten. Det var om-
trent 100 Alen langt og laa med sin yderste Spidse
paa 11 Fod Vand, tjente som en Beklædning under
Vand og skulde tjene til at sikre mod Oddens Under-
vaskning samt Nedbrydning af den heftigeOpevje langs
samme. Omtrent paa en Længde af 800 Alen fra
Gaarden Fos af og nordefter forbi Odden vare Elve-
bakkerne afjævnede,beklædte og beplantede paa samme
Maade som ved Grue Elvebrud, samt ved Anbringelse
af passende Render beskyttede mod overlobendeVand.
Til Beskyttelse af Bredden mod Tømmergangeni Op-
evjen blev der anbragt en Lændse.
Fra Nordsaaen opefter indtil Bakken paa søndre Ru-
stad Jorder vare paa 4 forskjellige Steder afjævnet,
beklædt og beplantet omtrent 510 Alen, ligesomNords-
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1829. aabækkenog en andenBæk paa nordreVingers Præ-
stegaardsjordeved deres Udleb vare forsynedemed
Græstorv.
Ved Moe i Odalenvar paa en Strækningaf 190 Alen
lagt en Rad Faskinermed deres Spidser ud i Vandet.
da der mangledeForstrand. Disse Faskiner bleve vel
bepelsedeog bepindedeog Elvebakkernelangs Konge-
veien afjævnede,beklædteog beplantede.
Det Stykke af Elvebakkerne,der laa langs Veien ved
østre Ons bleve paa ca. 15 Alens Længde efter
tidligere af GeneralveimesterIngier benyttetMaadebe-
skyttet ved Hjælpaf Bar og Sten.

	

1830. Som i Rapportenforudsagt syntes Forbygningerne
Undersø-

gelse af El-
af Breddeine oppei Nærhedenaf Gruetjærnetikke at have

vebred-
derne mel-

afvendt Faren for et Gjennembrud;thi under25de Okto-
lem Grue-l-ber beordredeFinantsdepartementetSchive, der var blevenset ogSkustad. Havne-:og Kanalinspektør,til at sammentrædemed Amt-

mandeni Hedemarkenog i Forening med ham at befare
den truede Aabred fra Grueset til Skulstadi Grue Sogn,
hvor Glommentruedemed at bryde igjennemog tage en
andenRetning, for at overlægge, hvad der til Arbeidets
Udførelse kunde ansees nødvendigt, gjøre Overslag over
Bekostningerne,som dertil vilde medgaa,foreslaa,hvilken
Del deraf og hvilke Arbeider burde bæres-af Kommunen
eller af Statskassen, samt fremmedet nødvendigsteaf Ar-
beidet, som Aarstidendengangendnumaatte tillade.

	

1831. De fornedneOpmaalingeraf TerrainetmellemGrueset
Sehives og Skulstad bleve udførte af Leitnarit Sigholt og under

Forslag af
28deApri26de April afgav Schive et Forslag med Overslag til de
1v83e1fotriblyE

g-1- nødvendigeForbygningsarbeiderforudenen Del Oplysninger
nleTl:vedkommende samme. Han udtalte deri bl. A., at Tradi-



set :tt,s1!"11-tionenvilde vide,at Glommenlængeretilbage i Tiden havde
en bedre Retning end dengang, og at Flodleiet først i sil-



digere Tider havde taget en for en stor Del af Grue Sogn
farlig Direktion. En Forbygning af den Serpentine, der
efterhaandenhavde dannet sig og stadig skar sig dybere
og dybereind i Terrainet,medførtenu betydeligeOmkost-



ninger, men de vilde dog blive ringereog Forbygningerne
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mindreprekære,end omman udsatteendnulængereTid med 1831.
deres Udførelse,da det var altfor sandsynligt,at Elven om
længere eller kortereTid vilde ødelæggeden størsteDel af
-detJordsmon,hvorpaadenarbeidede,og endeligved et plud-
seligtGjennembrudbane sig en nyVei gjennemdet omtalte
Terrain. Af Karternevilde det sees, at Elvebruddetstedse
mere nærmedesig Gruetjærnet,hvisBund for det meste kun
laa 2 å 3 Fod over Elven i lavesteVand og som ved lave-
ste Vand skiltes fra den ved en omtrentkun 10 Fod hei
og 30 til 40 Alen bred Bakke. Blev den gjennembrudt,
hvilket antagelig vilde ske i Løbet af en 2 å 3 Aar, saa
maatte den videreUdhulingaf Serpentinengaa langt hur-
tigere for sig, og da Terrainetstrax bagenforblev lavere
med en svag Heldning ned modGaardeneVold og Horn-
bæk, saaledesatVandet under megetstore Flommeallerede
oversvømmededet for en Del og gjennemGruetjærnetsDal-
føre gik nedovermodnævnte Gaarde,saa maatteder være
tilstrækkeligGrundtil at antageRigtighedenaf foran frem-
satte Formening,saamegetmere somJordsmonnetbestod af
yderst fin Materie. Man maatte saaledesfrygte for, at en
stor Del af den bedreDel af G-rueSogn var udsat for en
øieblikkeligØdelæggelse,forudenat Veikommunikationerog
Tømmerdrifti betydeligGrad vilde generes, ja endog den
-ny opførteKirke være udsat forFare. Og en saadanOm-
-væltningvilde ikke blot have Indfiydelsepaa det Terrain,
hvor Gjennembruddetumiddelbartforegik, men ogsaa paa
det nedenforliggendeElvelob.

For nu at gardereBreffierne mod videre UdvaskningTilveiebrin-
 afforeslogSchiveAnlæggetaf 9 Buner(Udslageller Afvisere)45; til

fc,rdervedat drive Elven til at dannesig et tilstrækkeligtningsarbei-

Leie i Forsandingernepaa SerpentinenskonkaveBred og derne.

berepede han Udgifternehertil til Kr. 159,082.00. Da et
saa betydeligtBeløb ikke kunde ventes udredetaf Bygden
og de i Foretagendet nærmest interesseredeGaarde,fore-
slog Schive, at Statskassen",Amtet og Oplysningsvæsenets
Fond her i væsentligGrad skulde bidrage, idet de alle
vare interesseredei, at intet Gjennembrudaf Glommen
landt Sted.
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1833. Finantsdepartementetvilde imidlertid ikke indgaapaa
at foreslaa udredet noget direkteTilskud af Statskassen
men antog at burde lette Grundeiernei Udredelsen af de
til de foreslaaedeForbygningsarbeiderfornødneMidlerved
at yde dem et Forskudaf Statskassen,stort Kr. 160,000,at
tilbagebetalei 25 Aar og Fritagelse for at erlæggedirekte
Skatter i sammeTidsrum.

I et af AmtmandensammenkaidtMode paa Vold den
• 24de August erklæredeGrundeiernesig imod at deltagei

de omhandledeElvebrudsforbygningsarbeideri større Grad
end de øvrige Distrikteri Landet,men fandt atUdgifterne
burde udredes af Statskassen og fordelespaa hele Rigets
Matrikulskyld.

Dteknings- De tidligere foretagneDækninger ved Nordsaaen og
arbeiderved
NordsaaenVingers Præstegaardviste sig ogsaa utilfredsstillende,saa
og Vingers

Præste- Kanal- og HavneinspektørensAssistance paany blev paa-
gaard.

kaldt. Han undersegteForholdenepaa Stedet og afgav et
Forslag af 25de Mai til i Aarene 1833 og 34 respektive
at anvendeKr. 3,508 og Kr. 3,672 til Beklædningsarbeider.
Paa Amtets Henvendelsetil Finants- og Tolddepartementet
lovede dette i Skrivelse af 22de Juni at ville indstille paa
et Bidrag af Statskassenstort Kr. 3,560, saafremtAlmuen
vilde tilskydeResten af Omkostningerne.I et i denAnled-
ning afholdt Modepaa GjæstgiverstedetAabogenden 24de
Juli nægtedeimidlertidAlmuen at gaa ind herpaa, da den
ansaa den hele Sag som alene Statskassen vedkommende.

Amtet indgik derpaaunder13de August med en Fore-
stilling til det nævnteDepartpment,hvori det forslog,at
Statskassen skulde tilskyde de to Trediedele af Omkost-
ningerne samt udredeOmkostningerneved Opsyn og Ud-
førelse af den tekniskeDel af Arbeidetmod at det i Over-
ensstemmelsemed Lov af 28de Juli 1824 paalagdede Vei-
arbeidspligtigei Vingers Thinglag den ene Trediedel af
Forbygningsarbeidet.

	

1834. Efter fiere Forhandlingeri denne Anledning faldt der
sKou

o
lntgion

1. Raef-den
5te Marts 1834 kongeligResolutionfor, at de to Tre-



steivsn3:n8".diedele af Omkostningerneskulde udredes af Statskassen›
til
ningsar- og at en Kommissionoverensstemmendemed ovennævt&
beider.
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Veilovskuldenedsættestil at bestemmedet Forhold,hvor- 1834.
efter Opsiddernepaa de forskjelligeGaarde i Thinglaget
skuldedeltagei det extraordinæreArbeide.

Dækningsarbeidetblev derefter udfort i Aarene 1834
og 1835under Leitnant SigholdtsspecielleLedelse.

Foranledigetved en Forestillingfra Veiinspektørenan- 1844.
modedeAmtet (29 Marts) Kanal-og HavnedirektørenomsZsaoliffai.-
at undersøgeElvebruddeneved Snedkermoeni Odalenogs

dereftermeddelePlan og Forskrift for deresIstandsættelse.21(18: 'iuom

Saadanblev ogsaaafgiven,menformodentligpaa Grund af MedIkveerd.
en pludseligtindtrædendeFlom blev Intet foretaget. So
Følge heraf udvidedeBruddetsig, saa et Stykke af Hoved-IT,(11,11Zr
veien gik ud, hvorvedman nødsagedestil at læggeen nygaard
Vei ved Siden af. Men claogsaaden seneretruedes,hen-
vendte Amtet sig under 1lte Juni paany til Kanal- og
Havnedirektørenmed lignendeAnmodning,hvoriogsaafrem-
holdtes Bruddenei Nærhedenaf Nord i VingersThinglag,
hvor ogsaa et Stykke af Veienvar bortrevet,saa et nyt
Veistykkemaatte anlæggesvedSiden.deraf. Efter at have
forelagt disse Andragender for Finants- og Tolddeparte-
mentetbeordredes(17deJuni) Direktørentil at lade en af
sine Assistenter foretage det Fornødne for at undersøge
Elvebruddenei Odalens og Vingers Thinglage. Kaptein
Waligorski og IngeniørleitnantFalsen bleve opsendtefor
at anstille Undersøgelserne,og de afgave under 2den Juli
en Rapport,hvori de behandledefølgendeBrud:
I. ved Snedkermoen,somforeslogesforbyggetpaa samme

Maade,somtidligereanvist.
2: strax nedenfor dette Brud et andet, der med Tiden

kundeblive skadeligerei sineFølger, idet det laa i en
Beiningaf Elven,hvisStromrendegik altfor nærBred-
den. ForeslogesForbygningerind i selveElven for at
tvingeden til at oparbeidesin Stromrendelængereud.

3. Ved Nord i Nærhedenaf Kongsvinger,foranledigetved
at den Aa, der forenerVingerseenmed Glommen,dan-
nede en altfor stor Vinkelmed denne. Foreslogeset
Lag Strømfaskinerog to Lag af almindeligeFaskiner
og ovenfordemen simpelBeklædning.



— 208

1844. 4. ved søndre Bastad og Vingers Præstegaard,hvor der i
Fortiden havde været anbragt Beklædninger,men som
nu for Størstedelenvare udgaaede. En oventil godt
forankretBeklædningantogestilstrækkelig; men vilde
muligensved nærmereUndersøgelsevise sig utilstræk-'
kelig,
ved Roverud,væsentligforanledigetaf Tømmeret,efter
at en af Lastehandlerneengang anbragt Afvisnings-
lændse var borttaget. Foresloges at indskrænkeEl-
vens Bredde ved at anbringeen Forbygningovenfor
Lilleelven imodØen samt en andenfra den Pynt, der
laa mellem Øier og LyssandensEiendomme,dog til-
trængtes her nærmereUndersøgelsefor hensigtsmæssi-
gen at arrangeredette. Bruddetvar en Fortsættelse
og tildels en Følge af Bruddeneved Haukerud,Strøms-
næs og Gjølstad.

vedHaukerud,foranledigetoprindeligfra dennogetlæn-
gere oppe liggende Gjølstadfos. Vaaningshusenepaa
Haukerud havde maattetflyttes. Kraftige Midlerfor
at modarbeideElvens Virkningansaaes nødvendige,da
det var at befrygte, at Bruddetfremdelesvilde gribe
betydeligtom sig, saa meget mere som i enAfstand af
omtrent200 Fod fra det nærværendeBrud og næsten
parallelt med Strandengik et Dalføre, der bestodaf
særdeles frugtbarJord og hvorpaa der fandtes flere
Bygninger, hvilket Alt vilde ødelægges, om Vandet
fan-dtVei herhen. Hele Bruddetvar danneti Løbet
af 5 å 6 Aar. Buner foresloges som det hensigts-
mæssigste og mindst bekostelige Middel mod videre
Brud, til hvis Anordning nærmere Undersøgelsetil-
trængtes.

1. ved Stremsnæs,foranledigetpaa sammeMaadesom det
foregaaendesamt ved Overvand,hvilket ved uheldige
Forbyggelsesmidlerfra EierensSidevar gjort end mere
skadende.
ved Gjølstad,truendeforVelen. Foresloges efter nær-
mere foretagendesUndersegelsesikkret ved et Afvis-.
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ningsværktil Betryggelseogsaafor denedenforliggende 1844.
Brud.
ved Bønnerud,foraarsagetved en uregelmæssigBred,
forenet med en Opevje, som blev virksommerepaa
Grund af en nedenforliggendened i Elven gaaende
Fjeldpynt. Et af Eieren til BruddetsStandsningfore-
tagetArbeidehavdesnarerevirketskadeligt. DaVeien
var truet, paabegyndteVeivæsenetStrandbeklædning.
vedFos Chefsgaard,foranledigetaf Nordsfospaasamme
Maadesomde ovennævnteaf Gjelstadfosforanledigede

Tidligereanvendte Beklædningerog Beplant-
ninger havdevist sig utilstrækkelige. OgsaaOvervand
havdeforaarsagetUdhulninger.
ved G-ruetjernet. Bruddets Udviklingvilde medføre
storeFarer, hvorfordet særligfortjentesnarestmuligt
alvorligenat tages under Behandling. NærmereUn-
dersøgelsermaatteangiveMaaden.

Bruddet ved Snedkermoenblev Høsten 1844dækket
medFaskiner.

I Juli MaanedagtedeKanal-ogHavnedirektørenat lade 1845.
foretageen Befaringaf hele GlommengjennemØsterdalen
og Solorog.Odalenog ved heromat underretteAmtethen-
vendte dette (3dieJull) hans specielleOpmærksomhedpaa
et i April Maanedopstaaet Brud ved GaardenStremsnæs
i Grue, medensVeiinspektøren(15deJuli) ved at underrette
ham om den beleiligeTid for Befaringenomtalte,at der
var mangeved sidsteVandflomforaarsagedeElvebrud,hvis
Forbygningtildels vare af Interesse og Vigtighedfor det
Offentlige.

Den 10deAugust foreslogDirektøren for Finants-o4arneatreek:
Told-Departementetat lade foretagespecielBesigtigelsearZ 1.(8),1518

GlommensBredderi SolerogOdalenog modtogunder20den:=26
dets Bemyndigelsetil at lade den foretageved en af sinebraeUirnve-e
Assistenter. Undersøgelsernebleve derpaa udførte af In-
geniørleitnantRøyem,som den 30teMarts afgav sin Rap- 1846.
port medtilhørendeKarter derover. I den angavhan 35u2resa:ei-
Steder, som angrebesaf Glommen,og til hvis BeskyttelseZrak
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1846. han foreslog Stremarbeidertil et Belob af 244,000 Kr.
Der skjelnes i Rapportenmellem Overbrud,hvor Strem-
stregen ligger fjernet fra de angrebneSteder,og hvor alt-
saa Beskadigelsenfremkommerderved, at Flomvandet i
Forbindelsemed,Isgang og Temmeropriverdet lese Jords-
mon; og Grundbrud,hvor Stremstregenligger tæt under
den afbrudteBred, og hvorHovedaarsagentil Beskadigelsen
laa deri,at Elven, saasnartdensHastighedtillod det, under-
grov Bredden.

Uden at der efter de anstilledeUndersegelserkunde
opgjøresnoget neiagtigt Forslag, foreslogesi sin Alminde-
lighed at standseOverbrudved BreddenesAfskraaningog
Beplantning,og Grundbrudved Buner.

Kanal- I Mai Maaned indtraf en usædvanlighei Flom, .der
direktørene
Rapport afanrettedevidere betydeligeødelæggelser. I den Anledning
25de Ang.
1846efter foretog Kanal- og Havnedirekterenen Befaring af Brud
Plominen.

stederneog afgav derefterunder25de August en Rapport
til Departementetfor detIndre. Sombetegnendefor Flom-



mens Sterrelse anferte han deri, at den heieste Vandstand
i Hofs og Grue Præstegjældeefter Paavisningmaatte an-



tages at have været 16 å 17 Fod over laveste Vintervand,
Vingers Sogn ved Nordsbroen20 og ved Kurufossen18

Fod derover,i nedre Odalenved Ous og Tinstrem 17 Fod,
ved Semb og Storsje omtrent17 og ovenforFundenfoskun
12 Fod derover.

Efter en nærmereBeskrivelseaf de farligsteBrud, ved
Floberg, Gruesk eller Skubtad, mellemStremsnæsogNord,
Gjelstadm. Fl., beregnedehan, at der i Soler og Odaleni
sidst forlebneAar var udbrudtomtrent1,082,000Kvadrat-
alen eller 108 Tender Land, der anslaaet til 240 Kr. pr.
Tendelandudgjordeen Pengeværdiaf 25,920 Kr.

Idet Kanal- og Haynedirekterenhenviste til Reyems
Projekter med Overslag som Norm, uagtet de betydelige
Forandringer,som Bruddenehavde undergaaetsiden disses
Udarbeidelseog fremdelesvilde undergaa,inden noget Ar-
beide kunde foretages med dem, foresloghan, at der strax
burdegjøresNoget for forelebig at dække en Del af de i
Reyems Rapportanferte Brud.
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I sit Reiseforslagaf 12te Februar foreslogKanaldirek-1847.
tørenReiser til GlommenovenforKongsvingerfor at befare
de derværendeTrakterog gjøre sig end merebekjendtmed
de saa hoiligt befrygtedeØdelæggelserlangs dette Vasdrag
for i forekommendeTilfælde at kunne sættes istand til at
foreslaa de nødvendigeMidlermod de Ulykker, for hvilke
de derværendeEiendommevare udsatte, og, hvis det Offent-
lige skulde finde det hensigtsmæssigt,at gribe Initiativet
til at foreslaa de i den Anledning udfordrendesMidler.
Dette Forslag blev ved DepartementetsSkrivelseaf 23de
Februar approberet.

Under 10de April anmodedeHedemarkensAmt Kanal- 1848.
direktøren om snarest muligt at reise til Vinger og GrueBruLid ved

er.
for at bese et Brud ved GaardenLier og et ved Strems-
næs, begge i Hovedveien,og derefterafgiveForskrifterom
Istandsættelseog Betænkningom, hvorvidtdet første Brud
var foranledigetved en af KapteinEngelhardtanlagtVand-
ledning.

Efter at have besigtigetBruddenegav Kanaldirektøren
i Skrivelse af 21de April Veiinspektørende fornødneIn-
struktioner for at hindre videre Udvidelse af Overvands-
bruddene; og, idet han heromunderrettedeAmtet(27April),
gav han en Beskrivelseaf Forholdeneved Bruddetved Lier,
hvorefterden af KapteinEngelhardtanlagteRørledningtil
Irdtapning af Tjærnet Lierdokkenvel maatte ansees som
nærmesteAarsag. Ikkedestomindreanbefaledehan dog, at
Amtskommunenher kom den enkelte Mandtilhjælpved et
uforudseetUheld som dette, da man hertillandshavde van-
skeligt for at søge Raad hos kyndige og erfarneMændfor
saadanneAnlæg, og da dette her sigtede til at udvideog
forbedre det dyrkbareAreal, hvilket maatte ansees som
rosværdigtog almennyttigt,om det end nærmestskede til
egen Fordel. Formodøntlighar det desuagtetværetpaalagt
Kaptein Engelhardta træffe og bekoste de fornødneFor-
anstaltningertil Omlægningaf den ved Bruddeneødelagte
Hovedvei; thi det sees, at han har ansøgt Departementet
om-et Laan af Statskasseni Anledningheraf og til videre-
gaaendeMyrudtapninger.

0*
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1848. I Juli Maanedforetog Kanaldirektørenefter fornyet
Kanal" Forslag sin det foregaaendeAar paatænkte Befaring afdirektørens

Bronge:fGlommennordenforKongsvinger(se Reisejournalen)og af-
nordenforgav under 12te Juli til Departementetsin RapportoverKongsvin-

ger og SOM ovenfornævnt havde han som Assistent tid-port af 12te
Jull 1848. ligere undersegt samtlige Brud i denne Del af Glommens

Vasdragog mider30te Marts1846 afgivet sin Indberetning
derom. I Rapportenanførte han de Forandringer,som
seneré.vare indtrufne,og meddelte,at det 4,000Alen lange
Bråd ved Flobergsundhavde udvidet sig betydeligt,men
omtrent parallelt med sin forrige Retning og endogvist
Tendents til at formindskeBøiningen, da den nedre Del
var forholdsvismereafbrudt end den øvre. En af Korse-
gaardensEiere havdeforsegt at beskytteStrandenmedBar
og Sten, men om end BeklædningenmodstodStrømmens
Magt, saa vilde den dog, saafremtde ovenforværendeNa-
boer ei fulgte Exemplet,inden føie Tid blive udskaaretfra
Land og muligensved at danne en Banke i Elven frem-
skyndeØdelæggelsen. Den nedreDel af Bruddetvar stærkt
medtaget, saa Eieren af Gaarden nedre Floberg havde
maattet flytte flere af sine Huse og turde ikke bebo sit
Vaaningshus,uagtet det endnulaa 50 Alen fra Elvemælen.
Ogsaa Flisen Elven havde fortsat Afbrydningenaf sine
Bredder,og vilde der om kortereeller længereTid.foregaa
et Gjennembrud.Kanaldirektørenantog, at der siden Hø-
sten 1845 var udbrudtomkringFlobergsundet Areal af
nfindst100 Maal mest dyrket Jord, og at det var rimeligt,
at Ødelæggelsenvilde skride frem i stedse stærkerePro-
gression. Flisens Udmundingvar beiet mere opad mod
GlommensRetningend i 1845. Langs Engen Hebrea var
der udbrudten Bredde af omtrent15 Alen. Ved Sparby
var der ndbrudtomtrent40 Maal veldyrketJord.og Boi-
ningen var blevenstørre, hvorimod tromstregenhavde om-
trent sammeDybdeog Beliggenhedksomfør. I Barsengen
havde Brydningenværet voldsom især nedenfor Toverud-
'søernes Udleb. Af Borgholmenog Bredden ved Bolnæs
var omtrent 15 Maal god Jord udbrudt. Det østre Leb
havde her uddannetsig noget paa BorgholmensBekostning.
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MellemBolnæs og Misundstadvar Bruddet omtrent parallelt 1848.
med sin forrigeRetning, i Flaxengen var derimodBeiningen
skarpere og Stremstregens Dybde større end for. Omtrent
25 Maal England var siden1845 udskyllet paa de to sidste
Steder. Den foran Hundebybjerget værende Forstrand var
tildels bortskyllet og langs den heire Bred til ned forbi
Gaarden Engen havdes nu et sammenhængendeGrundbrud
af 3,000 Alens Længde med en betydelig Beining ovenfor
Gaarden Enger.

Bruddet mellem Grueset og Skulstad var i hei Grad
tiltaget, det dybeste Punkt af Boiningen var længere oppe
og Beiningen langt skarpere. Mere end 50 Maal mest af
Gue Præstegaards Eiendom var udtaget. Veien fra Skul-
stadmoen til Skulstad Færgested var aldeles ødelagt og
Gaaseholmenvar bleven omtrent 10 Alen smalere.

Bruddene ved Voldnæs og Kongsmo, Bruddet mellem
Kongsaaens Udleb og Opager Sundsted og Bruddet ved
Bjerke havde faaet dybereBeininger, hvorvedElvens Uregel-
mæssighed betydelig var tiltaget. Omtrent 60 Maal Jord
var her bortskyllet.

Mellem Mo og Grinder havde ødelæggelsenværet mere
end almindelig voldsom, og Jordsmonnet bestod ogsaa der
af finere Sand, som næsten ingen Modstand kunde gjøre.
Boiningen var bleven skarpere. Langs heire Bred ved
Gaardene Næs og Ramsøen, hvor Bredden i 1845 i Reglen
var hel, fandtes fiere Grundbrud med en betydelig samlet
Længde.

Bruddet ved Stremsnæs og Nord var fremdeles det
voldsomstepaa den hele Strækning : omtrent100Maal Jord
vare her bortskyllede siden 1845. Gaarden Haukerød var
næsten ganske ødelagt. Gaardene Stromsnæs og Nord vare
stærkt medtagne, og Elven nærmede sig Hovedveien paa en
længere Strækning.

Bruddene ved Foss og Fjoser vare mindre betydelige
og idetheletaget havde Elven mellem Gjølstad og Nords-
fossene lave, stenbundne og ret godt bevarede Bredder.

Bruddene strax nedenfor Gjølstadfos havde udvidet sig
meget og Hovedveien var paa en Længde af 4 å 500 Alen



— 214 —

1848, truet med en snarligØdelæggelse. Bruddeneved Bolstad
og Roverud havde udvidet sig mindre og de øvrige Brud
nedadtil Kongsvingervare mindrebetydelige.

i3raddetnedenforGullefosvar ei synderligt forandret,
det ved Hernæs havde derimodfaaet en skarpereBøining.
BeklædningenvedSnedkermoenhavde holdt sig godt, hvor-
imod Beplantningenikke vilde trives.

Som en af de vigtigere Aarsager til de mangeBrud
var — anførte Kanaldirektøren at Bredderneuforsig-
tigen blottedesforSkov eller ialfald ikke passedesmed den
fornedneOmhyggelighed,og paapegedehan det Ønskeligei
at have almengjældendeBestemmelseri saa Henseende.

De fleste Brud havde nu en saadanUdstrækning,og
deres Forbygningvilde nu være forbundenmed saa bety-
delige Omkostninger,at de langt vilde overskrideGrund-
eiernes Kræfter. For paa en varig Maade at forhindre
videre Ødelæggelseburde de enkelte Elvestykkerreguleres
i deres hele Længde,hvorvedtillige betydeligeStrækninger
kunde indvindesfor Agerbruget; men hvis et saadantAr-
beide skulde paabegyndes,vilde det være nødvendigtat op-
tage et Generalkartover en større Strækningaf Elven for
at kunne bringe de enkelte Arbeideri Harmonimed den
hele Reguleringog saa senere umiddelbartforudfor Arbei-
dets Udførelse optage Specialkarter,da en eneste Flom
kunde gjøre dem ubrugbare.

1850. Der var hverkenfra det Offentligeg.Side og — saavidt
Kanal- vides — heller ikke af Private endnuforetagetNoget for

direktørens
Befaringaf
Glommen

at rette paaForholdene. Kanaldirektørenlagde dogpaa en
:7216tdamReisetil det NordenfjeldskeTilbageveiengjennemGlom-



1850. mens Dalføre for bl: A. ogsaa at studereBruddenevidere,
og blev i den Anledningaf Amtmanden(18de Juni) anmo-



det om foruden at besigtigeBruddenetillige at fæste Op-



mærksomhedenpaa den betydeligeOversvemmelsedetteAar
og at udtale sig om,hvorvidt en Udmineringaf Fossene i
nogen væsentlig Grad kunde forebyggesaadan, samt om
Slipningen af Flødningsdammenei nogenvæsentlig Grad
kunde have IndflydelsepaaFlommene. Efter Reisen afgav
Kanaldirektørenunder 26de Juli en Rapport til Departe-
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-mentet, hvori han med Hensyn til den her omhandlede 1850.
Strækning bemærkede

Mellem Skjefstadfos og Braskerudfos vare Elvebrud-
dene af større Udstrækning end i 1848. Nedenfor Braske-
rudfossen faldt Strømmen mere over mod den hoire Bred,
og en Banke, som laa udenfor Pladsen Foseid var bort-
taget. Nedad mod Eigsfossen holdt Bredderne sig endnu
godt paa flere Steder, men Bruddet ovenfor Gearden Eig
havde udvidet sig betydeligt opad, og en stor Del Skov laa
nedstyrtet. Bruddet ved Magnor havde udvidet sig betyde-
ligt. Strax ovenfor Bøiningen ved Tværaaen var der i
1848 et Overbrud, som nu havde uddannet sig til Grund-
brud og besynderligt nok var fortsat rundt om Odden af

,clen konvexe Bred, medens den konkave Bred, hvor der
hist og her fandtes Fjeld, næsten var ganske ubeskadiget.
Ved Kragsund havde Stranden en større Bøining, men
længer nede var Foden og Mælen bleven beskyttet ved
nogle af Korsegaardens Eiere anlagteDækninger, der havde
holdt sig godt, medens den øverste udækkede Del var af-
brudt. Odden ved Flobergsund var foregaaendeAars Høst
af Sundstedets Eier bleven dækket rundtom med en Belæg-
-ning af Bar og Sten; men denne Dækning, der nu saaes
100 Alen ud fra Mælen, havde hal;t en for ringe Høide og
havde saaledes kun kunnet beskytte Foden, medens kele
.Næsset var bortskyllet indtil Høiden af laveste Vand.
Havde det der anvendte Arbeide og Materiale været an-
bragt paa en hensigtsmæssigMaade,.vilde man efter Kanal-
direktørens Formening kunne have vedligeholdt Næsset og
forhindret det voldsommeBrud under Floberg, hvor Strøm-
men nu faldt lige paa. Paa begge Bredder var Veien til
Sundstedet bleven ødelagt. Paa den anden Side af Floberg
havde Flisen Elv fortsat Brydningen skjønt i mindre Grad.
Ved Sparby skulde der være udbrudt 10 å 15 Maal Jord.
For at beskytte Veiene til Arenberg-Sundet paa den høire
Bred og Færgemandens Stue havde Suncleiernepaa en kor-
tere Strækning dækket Stranden; men ogsaa her i en saa
ringe Hoide, at Elven havde gravet sig ud et lidet Leb
bagenom Dækningen og borttaget Huset. Denne Dækning,
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1850. der kun bestod af middels store Grantræer, fæstede med
nogle Krydspæle og høiest sparsomt belæssede'med Sten,
havde — skjønt Elven kom bagenom den beskyttet fuld-
stændig den Del af Stranden, hvorpaa den laa og beviste
saaledes, at Dækværkerne i den Del af Glommen kunne
udføres temmelig simple og billige. Nogle Vidiestiklinger,
som i Vaar vare plantede mellem Træerne, havde fæstet
Rod og voxede frodigen. — Bergholmenvar bleven betyde-
ligt smalere, det heire Leb mindre og det venstre større.
Bruddene ved Bolnæs og Misundstad og Flaxengen saaes
at have udvidet sig betydeligt, at dømme efter de store
Sande, somvare oplagte paa de modsatteBredder. Bruddet

Risemoen var nu sammenhængendemed Bruddet under
Gaarden Enger, der havde udvidet sig helt ned til Beinin-
gen ved GrinL Overbruddet ved Gaarden Gruesæt var
standset af Eieren'ved Anbringelse af Bar og Sten i Stran-
den. Det betydelige Brud mellemsamme G-aardog Skul-
stad var ei synderlig udvidet ovenfor den fra Gruetjern
fremskridende Myr, der kun langsomt gav efter for Elvens
Paavirkning; nedenfor Myren bavde Bredden lidt noget
mere. — Bruddet ved Gaaseholmenhavde udvidet sig opad
langs det faste Land. MellemKongsaaen og Opager Sund-
sted var den øvre Bue bleven betydeligt krummere. Mel-
lem Moe og Grinder havde det dette Aar brudt betydeligt.
især i den øvre Boining,hvor Skoven laa nedstyrtet. Un-
der Gaarden Næs og Ramseien laa flere Strækninger i
Brud, som i 1848 vare hele. — Bruddet ved Stremsnæs
var som forhen det voldsomstepaa den hele Strækning, et
stort Areal var udtaget og Elven nærmede sig Hovedveien
paa en Distance af 25 Alen i en kort skarp Beining. —
Bruddet ved Gjølstad paa venstre Bred, som foraarsagedes
ved den store Bagevje under Gjølstadfos havde udvidet sig
betydeligere og angreb.Hovedveien paa 2de Steder. Paa
den anden Side havde Gaarden Gjølstad lidt betydeligt og
Gaarden Rolstad i noget mindre Grad. Af Bruddene i
Audalen havde det i Hverven især udvidet sig.

Kanaldirektøren bemærkedederhos i Rapporten,at dette
Aars Flom havde været usædvanlig stor, angavVandstanden
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under den paa forskjellige Steder nedover Glommen og 1850,

sammenlignede den med Flommene i 1789, 1773 og 1827.
Med Hensyn til den af Amtet udtalte og blandt Almuen
almindelige Anskuelse, at Flodningsdammeneskulde virke
væsentligt til Flommens Forøgelse, antog Kanaldirektoren,
at den ikke var begrundet (se forovrigt Afsnittet om Flod-
ningsdammenei GlommensVasdrag). Derimod ansaa han
det nok sandsynligt, at man ved Sprængningsarbeider i
Nordsfos vilde kunne formindske Flomhøiden, hvorfor han
anholdt om Departementets Tilladelse til at lade foretage
specielleUndersøgelser og Opmaalingerved den. Forøvrigt
foreslog han ogsaa, at der gaves ham Tilladelse til at op-
rette Vandmærker til Studiet af Glommens Vandstands-
forholde.

Departementet samtykkede (12te August) i, at Nords-Nordts-

fossen blev opmaalt, og i at .der opsattes de fornodneVand- =lin:
mærker i Elven til Observation af Vandstandsforholdene.
Nordsfossens Opmaaling blev udfort af Ingenieurloitnant
Thams.

Under 18de Oktober anmodedeAmtet Kanaldirektoren 1851 .

om paa en Reise, som han foretog langs Glommen,at fæste N=2
særligen sin Opmærksomhedpaa et nyt og for Hovedveiensotrnis=
paa GlommensØstside truende Elvebrud mellemStromsnæs
og Nord.

Efterat have besigtiget dette med de fiere andre ældre
Brud gav Kanaldirektoren (4de November) Veiinspektøren
de fornødne Instruktioner med Hensyn til Beskyttelsen af
dette Brud, der var et Overbrud, og samtidig henledede han
i en særskilt Skrivelse Amtets Opmærksomhed paa, at det
var paa høi Tid at træffe alvorlige Foranstaltninger imod
Glommens store Brud mellem Stromsnæs og Nord, da Ho-
vedveien ellers efter al Sandsynlighedvilde blive afbrudt
ved den første storre Flom, og da der paa 2de Steder ei
var stort mere Terrain udenforVeien, end hvad der behove-
des for at give Bredden en holdbarSkraaning. Han antog,
at de fornødne Arbeider vilde medtage en Tid af 2 å 3
Aar og efter en loselig Beregning koste omkring12,000Kr.
Tanken var at anlægge 6 Buner,
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1852. Disse Udgifter fandtAmtet for byrdefuldeog, efter at
Kanaldirektørenhavde fraraadetat unddragesig dem ved
enten at omlægge Hovedveien eller anvise Elven et nyt
Leb gjennem Forsandingenpaa heire Bred, segte Amtet
Departementetom et Tilskud af Statskassen,idet Amts-



kommuneni Tilfælde af et saadant havde bevilget den
resterendeSum til de foreslaaedeForbygningsarbeider.Ka-



naldirektøren anstillede personligensamtidig med Under,
søgelserne angaaendeen Kanaliseringaf G-lommenmellem
Kongsvinger og VormensMundingen Detailleundersøgelse
af Stromsnæsbruddeneog optogKart medProfiler. I . Skri-



velse af 29de Septemberunderrettedehan Departementet
om, at Bruddet, forsaavidt det truede Hovedveien, vilde
kunne forebyggespaa en betryggendeMaadefor 12,000Kr.,
og anmodedeDepartementetom strax at anvise Veiinspek-



tøren 1,200 Kr. — saafremtTilskuddetvilde blive bevilget
— for at Arbeidetunder hans Nærværelseder kundepaa-



Kongl. Re-begyndes. Den 5te Oktoberfaldt den kongeligeResolution
solutionaf

.5teoktobersaalydenck:
1852ang.

Bevilgning At der af det til tilfældige Udgifter ved Kanalvæsenetaf Midler
til forelø-samt til Understøttelse af enkelte Arbeider i Elvedragene paa
tyiLF„g°,,r,"Budgettet opførte Beløb naadigst bevilges udredet en Sum af

vedStrøms-1500 Spd. som Bidrag til Udførelsen af et Forbygningsarbeidenæs.
ved Glommen mellem Gaardene Nor og Strømsnæs i Brand-
volds Annex til Grue Præstegjæld, Soløer og Odalens Fogderi,
Hedemarkens Amt, under Betingelse af, at bemeldte Amts Vei-
væs.en mod at erholde det nævnte Tilskud overtager Arbeidets
Udførelse overensstemmende med en af Kanaldirektøren nærmere
udarbeidendes Plan. »

Arbeidet blev derefter øieblikkelig paabegyndt. Som
nævnt gjaldt det kun at beskytte den Del af Bruddene,
som var faretruendefor-Hovedveien,men da nu Arbeidet
var sat igang, tilskrev (20de Oktober)Eieren af Gaarden
nordre Nord i Grue Kanaldirektørenen Anmodningom
samtidig at faa beskyttetBruddene langs denne Eiendom
ved det OffentligesHjælp, idet han tilbed at levere samt-
lige dertil fornedneSkovmaterialierog fremkjøre150 Læs
deraf tilligemed100 Læs Sten.
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Den 31te Oktober indsendte Kanaldirektøren til De- 1852.
partementet et Overslag til Forbygning af Elvebruddenedi2 tnaens
mellem Stremsnæs og Nord. Han oplyste deri, at Brud-Yic'tresiati;'rf.
dene havde en Længde af 7,125 Fod og Heide af 10 å 25145:31ngFoari
Fod over laveste Sommervand,medens Elvens Dybde foraniBenirus`krmørnels-
Bruddet var indtil 40 Fod og strax ovenfor mellem Grin- nier3g
dersanden og Lautersanden kun 5 å 6 Fod. Den østre
Hovedvei gjennem Soler truedes af dette Brud paa en
Længde af omtrent 4,000 Fod. Det var en almindelig
Mening i Bygden, hvis Mulighed ikke kunde benægtes, at
Elven vilde bryde ind i Veslenoret og true Veien ved nor-
dre Nord saavelsom den strax søndenfor over Nuerens Ud-
lob værende Bro, og i saa Tilfælde vilde det vistnok være
lettere at dække Veien, naar Elven var traadt ind i Ve-
slenoret, hvorved Distancen blev kortere og Bredden lavere,
men Kanaldirektøren mente desuagtet, at det burde komme
under Overveielse, hvorvidt man burde forbygge det hele
Brud istedetfor kun den Del deraf, hvor Veien ølensynligen
truedes, og hvor det havdeværet foreslaaet at omlæggeden,
da Eieren af nordre Nord havde tilbudt et ikke ubetydeligt
Bidrag. Han opstillede derfor baade et Overslag over Om-
kostningerne ved Forbygning af Bruddet, forsaavidt Veien
derved truedes, fra dets Begyndelse til Dalen søndenfor
Haukerød, der lød paa Kr. 12,000, og et for Forbygning af
den Del af Bruddet, hvor Veien ei var udsat for nogen
nær Fare, der lød paa Kr. 5,000. Beskyttelsen skulde be-
staa i Anlæg af Buner, og af saadanne maatte der anlægges
15, forsaavidt det hele Brud skulde dækkes, men kun 10,
forsaavidt man kun vilde dække den Del deraf, som truede
Hovedveien. Desforuden var det paatænkt at afstikke, be-
klæde og beplante Stranden mellemBunerne for at beskytte
den mod Bølgeslag.

Den 2den April var 6 Buner færcligt nedlagte, og der- 1853.
med maatte det henstaa med Anlægget af de øvrige (densBese:rbeider
1ste, 5te og 7de Bune), indtil den paafølgendeVinter. Dæk-velesstr.7-
ning og Beplantning af Stranden blev derimod fortsat ud-dn:ene1%1.
over Vaaren.

Under Aarets Flom var der foregaaet nye Brud, hvoraf
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1853. det ene truede medat skille den ene Bune fra Land. De-
partementet beordredederfor (21deJuni) Kanaldirektøren
til at reise deropog bistaa med den fornødneVeiledning.
Saavidt muligt blevede nye Brud afskraanedeog i Foden
belagte medBar og Sten samt i Skraaningernebeplantede
med Vidiekviste. Udover Høsten opstod der imidlertid
endnuflerenye Brud.

Kanaldirektørenlod optage Proffier af de nye,Brud
1854.og sendte (19de Januar) Veiinspektøren, der tidligere

havdeforestaaetArbeiderne,et Udkast til de videre for.
tasfnodneBuner (30 Stkr. mindreBuner eller Bundsviller)og

/287::2ZAnlæg, og var senere i Slutningenaf Februar paa Stedet›
vebeiidstP0mes_hvQrhan gav de nødvendigeAnvisningerog lod Arbeidet

"s• sætte igang. Den 27deApril afgavVeiinspektørenen Rap-
port over det fuldendteArbeidetilligemeden Regnskabs-
oversigt,hvorefterder endnuhavdesKr. 3,349.63i Behold,
og foresloghan, at der ansattes en Opsynsmandfor stadigt
at paase,at enhverindtræffendeBeskadigelsepaaVerkerne
snarest blev udbedret. MedAmtets Samtykkeblev ogsaa
en saadanansat og meddelten Instrux, hvortilKanaldirek-
tøren i Skrivelseaf 16deMai gav nogleMomenter.

	

Nye Brud Allerede den 25de Mai indmeldteVeiinspektørentilved Strøms-
nEes. K-analdirektøren,at et betydeligereBrud var opstaaetpaa

en 200 Alens Længde,og en kort Tid efter, at dette Brud
havdeudvidetsig saaledes,at Mælenkun var 30 Alen fra
Hovedveien. Senere den 2denJuli gav han atter Indmel-
delse om nok et nyt Brud nedeved GraardenHaukerød.
I den Anledningvar Kanaldirektørenpaa Stedet,og efter
hans Anvisningblev Skaderne foreløbigudbedredesaavidt
gjørligtuden Hjælp af Sten og Breddernebeplantedemed
Vidier.

	

1855. Efterat nye Lodninger og Maalingervare foretagne,
Yderligere bleve yderligereDækningsarbeiderudførte,men den reste-



Dkb:idnegrs-rende Del af Bevilgningenrak ikke til at fuldstændiggjøre
ved strøms-

næs. dem,saaledessomKanaldirektørenønskede. Da det imid-
lertid gjaldt at faa dem færdigeindenFlommen,indgav
Kanaldirektørenunder 2den April en Forestillingtil De-
partementet,hvorihan anholdtom,at det snarestvildeyde
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et Tilskud af 800 Kr. dertil. Af en Skrivelsefra Vei- 1855.
inspektøren(26deApril)sees, at Beløbetblevbevilget,men.;3(..s,ie.1i1igpre
Vinterføretog Isen vare da alleredesaaledesmedtagne,at afv1800"ff
Nedlægningaf yderligereBundsvillermaatteindstilles. Af
det udoverMælenstrømmendeSnevandblev der kort efter
udgravet et stort Hul i Breddenlige ud for GaardenRap-N.„(33it3raud
stad og senerei Slutningenaf Mai og Begyndelsenaf Juni stad-

udgikBreddenigjen paa 2deSteder i en samletLængdeaf
omtrent500 Fod. En større Del af det bevilgedeTilskud
benyttedesderfor til allerede inden FlommensAnkomstat
lukke det nævnte Hul og afskraanesamt beklædede sidst
opstaaedeBrud.

Erfaring havde nu vist, at de bel‘rilgedeMidlervare
utilstrækkeligetil fuldstændigenat standseBruddenesvidere
Fremgang,men efterKanaldirektørensFormeningogsaa,at
man var inde paa den rette Vei, saaledesat man ved at
fortsættesombegyndtvilde naa fremtil at sikre sig mod
videreødelæggelse.

Han indsendte derforunder 13deOktoberen RapportdirKeZens
til Departementet,hvori han, efter at have givet en Over-Dadmttbarf
sigt over de udførteArbeiderog de indtrufneBeskadigelser 1855.

samt paavistAarsagernetil, at man medden skede Bevilg-
ning ikke havde kunnet naa Maalet,foreslog,at Omkost-
ningerne for de videre Reparationeraf Elveforbygningen
mellemStremsnæsog Nord udrededesaf de til tilfældige
Udgifterved KanalvæsenetbevilgedeBeløb,og, dersomdet
var nødvendigtat begrændseSummenfor denneBudgetter-
min, at den da ei fastsattestil mindreend 2,400Kr.

Paa Foranledningaf en Skrivelsefra Amtet af 12teBAruasdna3v:d
Mai beordredeDepartementetKanaldirektørenunder 22dedirKeisr:le-n
s. M. til at besigtigenogle Jordfald ved GaardenAasnæsjetlyide

paa GlommensVestsidei Soler. Direktørenafgav denIste 1111411855.
Juli sinBetænkningdesangaaendetil Departementet,hvoraf
fremgaar,at Veienvar opbrudti en Længdeaf 200 Alen.
Aarsagen til Jordfaldet ansaaes at være de fleremindre
Vandaarer,der saaes at kommeud af den heieBakke, idet
de havdeværet standsedei sit Aflebog derefterhavdeop-
blødt Terrainet under Myren. I den Anledningforeslog
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1855. han Veiens Omlægninghen til det heie Plateau omtrent
20 Alen fra Bækkekanten.

1856. Den 3die Marts 1856 faldt der kongelig Resolu-
Kongi.Re-tion for:
solutionaf
3LManargts. at der af det til tilfældige Udgifter ved Kanal- og Elve-

nre,dragsvæsenetsamt til Understøttelseaf enkelte Arbeideri Elve-



tiaStrøms-drage4e paa Budgettet opferte Beleb naadigst bevilges udredet
nEedtru

e.d- en Sum af indtil 2,400 Kr. for i Forening nied et i samme
Øiemed af HedemarkensAmtskommunesMidler bevilget Beleb
af 400 Kr. at anvendestil Fuldførelseog Udbedringeraf det i
den kongelige Resolutionaf 5te Oktober1852 omhandledeFor-



bygningsarbeidei Glommenmellem Gaardene Nord og Strems-



næs i BrandvoldsAnnex til Grue Præstegjæld,Solørs Fogderi.

Forbygnin- Efter at Lodningerforan Bruddenevare optagneafgerneved

fortsættes.Strømn" Kaptein Sommerfeldtog VeiinspektørFougner, bleve Re-



parationsarbeider(15 større og mindre,Bundsvillerm. m.)
drevne indtil henimodMidten af April Maaned, da der
idethelevar medgaaetkr. 1,842. Paa VeiinspektørensOp-



fordring foreslog Kanaldirektørenfor Departementet(lste
AnsættelseJuni) at der igjen ansattes en Opsynsmandmed 48 Kr.
af Tilsyns-

Inand. aarlig Løn, hvilket Departementeti Skrivslse af 17de Juli
bifaldt.

1857. De udforteArbeiderhavde holdt sig godt,og der havde
kun været foretagetnogle mindreUdbedringeraf smaaBe-
skadigelser, foranledigedeaf Overvand, indtil 1857 Aars
ualmindeligeFlom foranledigede2de Brud, et sterre og et
mindre,i den forbyggedeStrand i Nærhedenaf Haukerød.
Af de' bevilgede Midlervar der kun omtrentsoo. Kr. til-
bage,og for at kunnefortsætteReparationsarbeidernevidere
indgik Sanaldirektørenmed en ny Forestillingtil Depar-
tementet (11te November),hvori han androgom en yder-
ligere Bevilgningaf 2,400 Br. for Budgetterminen.

1858. Der faldt derpaaunder 23de Januar kongeligResolu-
Kongl.Re-tionfor:
solutionaf

23deJanuar
1858ang. at der af de til Oprensningeraf Elvedragmed Videre paa
yderligereBudgettet opferte Midler naadigst tillades udredeten Sum af
Bevilgning
til strøme-mdtilKr. 2,400 til Fuldførelse og Vedligeholdelseaf det i de
nsedsebnreu.d-kongelige Resolutioner af 5te Oktober1852 samt 3die Marts
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1856 omhandledeForbygningsarbeidei Glommenmellem Gaar- 1858.
dene Nord og Strømsnæs1 BrandvoldAnnex til Grue Præste-
gjæld, Solørs Fogderi.

Kanaldirektørenlod derpaanyeMaalingerog Lodninger
udføreved TngeniørLassen, som forestodde videreRepara-
tionsarbeider. Den 11te April afsluttedesdisse, og a,fgav
Lassen den 14de s. M. en Rapport,hvorefterDæknings-
arbeidernehave bestaaet dels i vertikale Fletværkermed
Faskinpolser,dels i Bundsviller,dels i Sænkstykker,dels i
horizontaleFletværkerog dels i Stranddækningermed Bar
og Sten. Udgifterne til•disse Arbeider tilligemedde for-
udgaaendeOpmaalingerbeleb sig til Kr. 1,702.47.

I Skrivelse af 13de Juni anmodedeAmtet Departe-70ørnsiavgeda7
mentet om KanaldirektørensAssistance i Anledningaf etjg:Vpoli,
om Foraaret opstaaet Elvebrud ved Gaarden Korsmo i bZn:df
Odalen,hvilket antoges at kunne medføreSkade for den i Korsmo.
Nærhedenværendevestre OusBro. I denAnledningbeor-
dredes Kanaldirektøren(25 Juni) til at anstilleUndersø-
gelser og afgive Forslag med Omkostningsoverslagtil For-
bygningsarbeider. Undersøgelsernebleve overdragneInge-
niørleitnantGrøntvedt, som derefter den 10de Juli afgav
det forlangte og af KanaldirektørenvedtagneForslag med
Overslag, der lød paa 800 Kr. Forslaget gik ud paa at
afstikke Stranden med Skraaning1:1V2 og derpaadække
den underVand med 11/2Fod tykkeSynkstykkeraf Busk-
verk læsset med Sten og over Vand med Løvtræer,hvor-
over lange Raier, fastholdtemedPæle. Samtidigmeddette
llækningsarbeidehavdeAmtet andresaadanneoppei Øster-Kon

:7;de
dalen og paa Ansøgningfik det ved kongeligResolutionag oktbr.
27de Oktoberbevilget 1,200 Kr. som Bidrag af Elverens-B=1:14

til forsIrjel-
ningsfondet til samtligeArbeider. kBzicgi

Efter Indberetningfra Tilsynsmandenhavde Dækvær- 1859-.
kerne ved Stromsnæsidetheletagetvist sig tilfredsstillende
underLebet af det foregaaendeAar, idet kun enkeltemin-
dre farlige Brud vare opstaaede. To mindreReparationer
bleve udførte og Skraaningernebeplantede. Idethele var
hertil medgaaetKr. 545.
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1859. I Slutningenaf Mai opstodder imidlertidigjen et stort
vn: og farligt Brud paa søndreStremsnæsJorde, hvilket efter

Str=es.en Indberetningfra Veiinspektørenaf 8de Juni senere ud-
D=s-videde sig væsentligoverPladsenRapstadsJorder, saaledes
indstilles. at Vaaningshusetder maatte rives ned. Bruddet havde

clerhos afbrudt Hovedveieni en Længdeaf 312 Fod, saa-
ledes at Amtsformandskabetmaatte.bestemmesig til at lade
foretage den tidligerepaatænkteOmlægningaf samme. Og
da Veiens Beskyttelse havde været den oprindeligeForan-
ledning til, at Dækningsarbeidernemellem Nor og Strems-
næs bleve paabegyndte,indstilledeman nu alle videre Ar-
beider her.

Deekning Dækningen af Bruddet ved Ous var bleven iværksataf Bruddet
ved Ons. efter Planen; men efter en Indberetningfra kanaldirek

tøren til Amtet den 22de August manglededengangAfstik-
ning af den øvre Mælekantsamt Beplantning.

Brud ved I et den lste November1858 afholdt Mede af For-Flisens Ud-
mændog Repræsentanteri Hofs Præstegjældblev man enig
om at henvende sig til Amtet med Anmodningom at ud-
virke KanaldirektørensBistandtil en Undersegelseog For-
slag til Forbygningaf de betydeligeBrud, som bevirkedes
ved Glommen og Flisen Elv. Paa Amtets Anmodning
gav Departementetunder 21de s. M. KanaldirektørenOr-
dre til at assistere.

Den 1lte Juli besigtigede han det omhandledeBrucl,
og formodentlighar han mundtligenbehandletdenne Sag
med Vedkommende,da KanalvæsenetsArkiv ikke indehol-
der nogen Korrespondancederom.

1860. Under 16de August gav Veiinspektørenen Indberet-
Iningdberet-ning til Amtet om at Hovedveienpaa østre Side af Glom-n• om
Brud ved

Redengen,
men paa fiere Stedertruedes stærkt af Elvebrud; navnlig

Grinder, var dette Tilfældet ved Pladsen Rødengen i Brandvold
Kongshaug

og samt Gaardene Grinder,, Kongshaug og G-rueseti Grue.
Grueset.

Især vare Bruddeneved Grinder og Kongshaugfarlige.
Veiinspektørenforeslog at sege KanalvæsenetsBistand til
Undersøgelserog Forslag til Forbygninger,hvoromAmtet

Skrivelse af 27de August anholdthos Kanaldirektøren.
Disse Undersøgelserbleve imidlertidikke foretagne.
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Under 25deMai sendteDepartementetKanaldirektøren1870
efi Forestillingfra Sognepræsteni søndreOdalenangaaendedirKezIti«atns
et befrygtetElvebrud paa Strøms Præstegaardmed OrdreTgigeteefide

til at ladeForholdeneundersøgeog afgiveBetænkningmed kntgbar.i.87do
Omkostningsoverslag.Kanaldirektørenbesaa Stedet og af-vetrsætratr
gav under 24deOktobersin Betænkning,hvoraf det frem- gaard.
gaar, at det ikke lod til at være Fare for noget Grund-
brud, da Elveleieti længereTid havdeværet uforandretog
under Sommervandetdesuden dannedeen stor Forstrand.
Over Sommervandderimodvar Breddensteil men bevoxet
med Træer, og i den havdeder dannetsig paa nogleSte-
der store Huller, formodentligfremkommetved Overvand,
medenspaa andre Steder Jorden var udvasketunder Træ-
roddernepaa det Punkt, hvor Vegetationenophorte,saale-
des at Bakkeskraaningender havde mistet sit Fodfæste.
Han antydedede Foranstaltninger,somburde træffes.

Den 23deAugust henvendteKirkedepartementetsig til 1875.
Kanaldirektørenmed Anmodningom at anstilleUndersø-Ns
gelser i Anledningaf Elvebrudved StremsPræstegaardogBgrdemviEed

afgivesin Erklæring angaaendesammeledsagetaf OverslaggaParrrty_
over Omkostningerneved de Forfoininger,som maatte an-suogniaslizie
sees fornødne. Leitnant Nysombeordredestil at anstilleOktbr. 1875.

de fornødneUndersøgelserog afgav han den 14deOktober
en Indberetningmed Forsiag og Overslag. Efter den var
Forstranden og de øverste 700 Fod af Præstegaardens
Strandbred fremdeles som tidligere af Kanaldirektøreni
1870beskrevet,medensden nederste110 Fod langeStræk-
ning stod i Brud af 10 Fods Heide. De Træer, hvormed
Strandentidligerehavdeværetbevoxet,varetildelsndfaldne,
dels udgledneog hang udoverBredden,saa de med første
Flom vilderives væk. IndenforBreddenog ofte i betyde-
lig Afstand derfra fandtes flere dybeSprækker,hvoraf en
saa ud til at kunnetrue Kirken. Han foreslogen Afskraa-
ning af Bruddetefter 1: 1 og Dækningaf Skraaningenmed
Sten i Alens Tykkelse,og paa den øvreDel,hvorDelet _
mellemForstranden og Skraaningenvar udhulet,en Ud-
fyldning med Sten. Dækningenaf de 1,100 Fod lange
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1875. Brud anslog han til at koste 2,080 Kr. og af de ovenfor
liggende 700 Fod Strandtil Kr. 0.93 pr. løb, Fod. •

Kamal- Henholdenclesig til dette Nysoms Forslag tilraadededirekterens
Etri,lf[.1g .Kanaldirektøren(18deOktober)at Dækningsarbeidetallerede
Oktbr.1875.udførtesi den forestaaendeVinter, og at der dertil stilledes

et Beleb af 2,880 Kr. til Disposition. Han udtalte der-
hos, at Arbeidetvar i sig selv saa simpelt, at det kunde
overladesSognepræstenselv at sætte det igang og paase
dets ordentligeUdførelse.

Det blev udfort af en Entreprenørog ifølge Skrivelse
af 30te Mai 1876 anerkjendtsom forsvarligt efter Besig-
tigelse af Kanaldirektøren.

Brnd ved Den 12te April indsendteAmtet til Departementetet
ZroZ Andragendefra Ordførereni Hofs Herredsstyrelseaf 5te

1F3doers10akgtbarf.Martsgaaende ud paa at faa bevilget af offentligeMidler
1875.

et Bidrag til Forbygningsarbeidermod et Elvebrud ved
Sparby i Hof. I den Anledningforlangte Departementet
(20de April) KanaldirektørensErklæringover Andragendet,
i Tilfælde efter at fornødneUndersøgelservare anstillede.

Lointnant Nysom afgav den 13de Oktober efter an-



stilledeIUndersøgelseret Forslag til Dækningsarbeider,der,
naar de forsvarligenskulde udføresi BruddetsheleLængde,
vare beregnedeat koste 36,600Kr. Ved at oversendeFor-

direktørens
Erklæring slaget til Departementet(16de Oktober)anbefaledeKanal-

af 16d
Oktbr.18e75.direktøren, at Bidraget800 Kr. blev indrommet,skjønt det

i Forbindelsemed de af Hofs HerredsstyrelsebevilgedeKr.
860 kun udgjordeen saa ringe Del af, hvad der udfor-
dredes.

I Skrivelse af 27de Oktoberlod Departementetmed-
dele Hofs Herredsstyrelse,at det var villigt til at anbefale
Ansøgningen om Kr. 800 Bidrag til ElvebruddetsForbyg-
ning, naar Herredsstyrelsenvilde garanterefor, at ethvert
af Arbeidet flydendeAnsvar blev det Offentligeuvedkom-
mende. Herpaa indgik Herredsstyrelseni et den lste De-
cemberafholdt Modeaf Formændog Repræsentanter,idet
den anmodedeDepartementetom, at der paa detOffentliges
Regning maatte blive opsendt en kyndig Mand til at lede
Arbeideti dets Begyndelse.
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Departementetbevirkededa følgendekongeligeResolu- 1878.
-tion af 5te Februar: Kongl.Re

solutionaf
At der af de til Oprensninga Elvedrag m. V. bevilgede5t26'°1:ga.r
Midler tilstaaes Hofs HerretIsstyrelsei HedemarkensAmtBeviigningtilBprztyvedet Beløb af Kr. 800 til Forbygningsarbeidermod Elve

- s

brud ved Sparbygaardenepaa Betingelse, at Belebet først
udbetales, naar der af Vedkommendeer udført Arbeide af
en UdstrækningogBeskaffenhed,somKanaldirektørenfinder
fyldestgjørende.
At den af Hofs Herredastyrelseunder lete December1875
fattede Beslutning om Overtagelse af det af ovennævnte
Arbeide muligensflydendeErstatningsansvarnaadigstappro-
beres i Henhold til Lov om Formandskaberpaa Landet af
13de Januar 1837 § 39, forsaavidtKommunendervedkan
paaføresildgifter for et længere Tidsrumend 5 Aar. .

Efterat den øversteEndeaf Bruddetvar blevendækket 1878.
og ifølge Skrivelse fra Herredsstyrelsenhertil var anvendt !PkilDaroeuenXe-
Kr. 1,140, indsendte Amtet (15de Juni) til Departementetved 4arby.

Ansøgning fra Herredsstyrelsenom at faa det bevilgede
Bidrag udbetalt. Efter en i den AnledningforetagenBe-
sigtigelse af Bruddeneafgav Nysom under 19de Juli en
Indberetning,hvori han udtalte, at Bruddene siden 1875
vare betydeligtfremskrednei den nedersteog midtersteDel,
hvorimodderes Udviklingpaa det øversteParti var hindret
ved de udførteForbygningsarbeider,der strakte sig over en
Længdeaf ca. 300 Alen og med en Middelbreddeaf ca. 9
Alen. I det væsentligevar Dækningenudført i Overens-
stemmelsemed Forslaget,dog med følgendeMangler:

paa fiere Stedervar den ikke ført tilstrækkeligtlangt
ned, hvilket havdehavt Bundgravningtilfølge, der paa
fiere Steder kunde foraarsage Dækningens Udglid-
ning.
BruddetsAfskraaningvar paa fiere Steder ikke udfort
med tilstrækkeligDocering.
Dækningenvar næsten overalt for tynd og Baret paa
fiere Steder endnuikke belæsset.
Dækningenvar intetstedsført over Flomgrændsen.

Han anbefaledeat BidragetudbetaltespaaBetingelse
af, at den nødvendigeDel deraf anvendtestil at rette de

1)'*
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1878. anførte Mangler og den tiloversblevneSum til Forbygnin-
gens videre Udstrækning.

Heri var Kanaldirektørenenig og i Skrivelse af 27de
Juli anbefalede han, at Bidraget udbetaltes,dok saaledes,
at det samtidighenstilledestil Herredsstyrelsenat rette de
af Nysom paapegede Feil, forindenDækningen fortsattes
nedoVer.

Under 9de August tilstod DepartementetHerredssty-
relsen Halvparten,400 Kr., idet det lovede, at Resten af
Statsbidraget skulde blive udbetalt, naar de •paapegede
Manglerved de udforteArbeidervare rettede.

1879. SkjøntHerredsstyrelsenikke magtedeat rette samtlige
ved ArbeidetpaapegedeMangler,blev dog paa dets Anseg-
ning af 16de Septemberog efter KanaldirektørensAnbefa-
ling af 25de s. M. Resten af Statsbidragetunder4de Ok-
tober anvist til Udbetaling.

I I.

-Forslag.

Havne- og KanalinspektørGeddes Forslagaf 25de Januar
1828 til midlertidig Dækning af Brud ved
Snedkermoenog Østre Ous i Odalen, ved
Nordsaaen, Vingers Præstegaard og Søndre
Rustad i Vingers Præstegjæld,Chefsgaarden
Foss i Grue og ved den afbrændteVingers'
Kirke, østenfordet saakaldteGruetjern.

Kaptein Schives Forslag af 5te September1828 til yder-
ligere Forbygningeraf Brud ved GamleGrue,
Gjølstadog Vingers Præstegaard.

Do. Do. Forslag af 26de April 1831 til Forbygnings-
arbeidermellemSkulstadog Grueset.

Do. Do. Forslag af 25de Mai 1833 til yderligereDæk-
ningsarbeiderved Nordsaaenog Vingers Præ-
stegaard.
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Kaptein Waligorskisog LeitnantFalsens Indberetningmed
Forslag af 2denJuli 1844 til Dækningaf fiere
Brud langs Glommen.

Leitnant RøyemsIndberetningmed Forslag af 30te Marts
1846 til Forbygningaf fiereBrad langsGlom-
men.

KanaldirektørRøyems Forslag af 21de April 1847 til at
hindrevidereUdvidelse af Overvandsbruddene
ved Lier og Strømsnæsi Vinger og Grue.

Do. Do. Forslag af 31te Oktbr. 1852 til Dækningaf
Bruddenemellem Stremsnæs og Nord tillige-
med Kontinuationsforslagaf 19deJanuar1854
samt Forestillingertil Departementetaf 2den
April 1855, 13de Oktober1855 og llte•No-
vember1857.

Leitnant GrøntvedtsForslag af 10de Juli 1858 til Forbyg-
ning af Brud ved Korsmoi Odalen.

Leitnant Nysoms Forslag af 14de Oktober1875 til For-
bygningaf Brud ved StrømsPræstegaard.

Do. Do. Forslag af 13de Oktober1875 til Dækningaf
Brud ved Sparbyi Hoff.



s.

Dam ved Kjelaasfos i Flisen.



II S.

Damved Kjelaasfos1 Flisen

Sagens administrative Behandling.

En knap Mils Vei oppe i Flisen Elv ovenfor dens Ud-
kb

sa,f,,strioz2.e
i Glommenligger en omtrent 2,000 Alen lang Fos eller teterne.

Stryg mellem høie tildels klippefulde Bredder uden noget
samlet Fald ; den heder Kjelaasfos. Under lave Vand-
stande bandt Tømmeret sig her og havde vanskeligt for at
komme frem; saaledes at i tørre Aar ofte fiere Tusinde
Tylter kunde opsamles der og først det følgende Aar dri-
ves videre.

Ovenfor denne Fos gaar Elven næsten paa en halv
Mils Længde ganske rolig indtil en mindre Fos ved Pladsen
Nyen, og begrændses den her hovedsageligaf temmeligt
bratte, skovbevoxedeBredder, idet der kun paa den øverste
Del af denne Strækning er nogle flade Enge. Nedenfor
Fossen er Elven paa et længere Stykke uren. Omtrent 1/2
Mil nedenfor ligger en gammel uregelmæssigDam for et
Melle-ogSagbrug paa SønsterudGrund og omtrent en 1,200
Alen nedenfor der igjen var der i Slutningenaf fireti Aarene
opført en Dam paa Syversæter Grund for et Mollebrug.

De Hindringer, somKjelaasfossen lagde for Flødningen,
var i et Vasdrag, hvor der aarligen nedflødedesen 25,000
Tylter Tømmer, altfor utaalelige, og for at•forebygge dem
havde Flødningsinspektør D. Soot i 1852 ladet opføre en
Dara paa Fossehovedet for saaledes ved en Opsamling af
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Vand i det ovenfor liggendeElvestykke at kunne tilveie-
bringetilstrækkeligtderaf til at bringeTømmerethelt frem
gjennemFossen eller til at rive med, hvad der kunde have
lagt sig op. Da det saaledesdannedeBassin kun var for-
holdsvis ubetydeligt,kundeFlødningenkun foregaastidvis.
DenneMethodeskaldoghavevist sig hensigtsmæssig. Imid-

• lertid havde den provisoriskeDam været for svagt konstru-
eret og ødelagdes derfor dels af Vandtrykketdels af Iis-
gang.allerede inden Vaaren 1853.

1853. Da man imidlertid ligeoverfor andre Interesser ikke
AnmdrTilla-agendeudenvidere kunde gjenopføre en permanentDam, androgo
ItelmsemteinlsKrisiania Tømmerdirektion1ste OktoberDepartementetom
Opførelse.Tilladelse til at opføreen permanentDam og tage den for-

nodneGrund efter Taxt, idet det paavistes, at de Grunde,
som i en kortere Tid af Aaret vilde sættes underVand,
bestodeaf uopdyrketLand og mindre god Skov, saaledes
at den Skade, der vilde paaføresdem ved en kortvarigOp-
dæmning, maatte antages ubetydelig ligeoverfor den For-
ringelse af TemmeretsVærdi og Henliggen af Kapital, som
TømmeretsOverliggeni Fossen til et følgendeAar bevir-
kede. Planen var at opføreDammender, hvor den provi-
soriske Dam havde staaet. Den vilde blive 220 Fod lang
og 7 Fod hei fra Bundenmed tvende 32 Fod lange og 12
Fod brede Midtkar, der formerede3 24 Fod bredeDam-
aabninger, som om Vinterenskuldestænges med Tømmer,
om Sommerenmed Planker. Andragendetvar ledsaget af
Amtets Anbefalingaf 6te Oktober.

Den 14de OktoberoversendteDepartementetSagen til
KanaldirektørensBetænkning og beordredeham til — om
nødvendigt— at undersøge de lokale Forholdeog derefter
navnlig udtale sig om, hvorvidtDambygningenkunde an-
tages enten med Hensyn til Vandstandeni Glommeneller
i andreHenseender at ville udøve nogen.Indilydelse,som
maatte gjøre det betænkeligtat gaa ind paaMeddelelsenaf
den ansegte Tilladelse.

Den 28de Decemberafgav Kanaldirekterensin Erkke-
ring, der gik wl paa at anbefaleMeddelelseaf den ansagte
Tilladelse. Kun maatteder enten gives Afieb for tilstræk-
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keligt Brugsvand gjennem Dammen, naar den var gjensat, 1853.

eller gives Erstatning til Brugene 'for Afsavn af Vand i de
korte Tidsrum, der behevedes til Opsamlingen.

Ved kongelig Resolution af 16de Marts 1854 blev det 1854.
derefter bestemt: Kongl. Re-

* solution af

«At det i Medhold af Lov af 31te Mai 1848 angaaende16V5114,rts
Sænkning eller Udtapning af Indsøer eller Myrstrækninger, Ud-
videlse eller Regulering af Strømme samt Kanalanlæg naadigst
tillades Kristiania Tømmerdirektion i Store Flisen Elv ved Kjel- .
aasfos i Aasnæs Præstegjeld, Solørs Fogderi, Hedemarkens Amt,
at opføre til Benyttelse, forsaavidt det til Lettelse af Tømmer-
fledningen fornediges, en Dam, overensstemmende med det af
Veiinspektør Gjems og Fledningsinspektør Soot under 23de Au-
gust 1853 dertil afgivne Forslag».
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t.

Elvebrud i østerdalen.

1.

Sagens administrative Behandling.

I Aarene 1827 og 28 indtraf der i GlommensVasdrag 1827.
betydeligeFlomme, og et af de Steder, hvor disse havdeBrud ved

Imsa.
anrettet største ødelæggelser,, var Imsa-Elvens Uclleb
Glommeni AamodtsPræstegjeld. DenneElv delte sig neden-
for Pladsen Ingeborgstueni 2de Arme, hvoraf den nordlig-
ste, som bar Navnet Imsa, forindenOversvømmelsenførte
den største Vandmasse, medens den anden, søndreArm,
der kaldtesFrostkilen,var mindre. Over beggeArme førte
der Broer.

Under Flommenførte Elven en Masse Sten, Træer og
Tømmerstokkemed andre Ting, som alt lagde sig op for
Indmundingenaf den nordre Arm Imsa, saaledesat hele
Vandmassen blev tvungen til at følge den anden Arm.
Denne manglede imidlertid tilstrækkeligtLeie til at mod-



tage en saadanVandmasse,hvorfordennetrængtesig frem,
hvor den bedst kunde, odelagdeHovedveien, Broer og de
tilstødendeMarker (odelagdesaagodtsomhele Gaardennor-



dre Messelt), tilkastede det gamleElveleie og dannede3
nye Leier, hvorhosTerrainetvar saaledesmedfaret,at der
var lidet Haab om, at disse Leler vilde vorde bestandige.

Departementetbeordredei den Anledning den davæ-



rende Kanal- og HavneinspektørGedde til at undersøge
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1827. Forholdene og afgive sin Betænkning over, hvad der burde
•foretages.

Kanalin- Efter en i Forening med Kaptein Sehive,Amtskonduk-
spektørens

1183:3.81atiatør, Imitnant Øvergaard og Lensmand Evenstad foretagen
1827 il e-galertiRafng Befaring af Stedet afgav Kanal- og Havneinspektøren den

Imsa. 18de Oktober en af Kart ledsaget Indberetning om Forhol-
dene med Forslag til Reguleringsarbeider. Han fandt, at
man burde søge at tilbagegiveImsaarmen sin tidligereVand-
masse og regulere den forandrede Frostkile tfl at optage
det Vand, den tildeltes, gjennem den oPstaaede nordligste
og største Gren. Til den Hensigt foreslOghan et triangu-
lært Separationsværk af store Stene for Spidsen af Land-
tungen mellem begge Elvearme nedenfor Ingeborgstuen og
en Rensning af Indmundingen til Imsenarmen, Afspærring
med en Conpure af den nye sydligste Arm af Frostkilen,
samt at give Broen over den nordre Arm 25 Alens Aab-
ning og endelig at garnere Elvebredderne,hvor det var nød-
vendigt. Han foreslog bevilget 1,800 å 2,000 Kr.

1850. Fra en Reise til det Nordenfjelske lagde Kanaldirek-
Kanal- tøren Tilbageturen gjennem GlommensDalføre for at bese

direktørens
Rapport af dets Vasdrag efter Aarets store Flom. Han afgav derefter
26de Juli
1850 ang. en Rapport til Departementet af 26de Juli 1850, hvori han
Qrlommen.gav en Oversigt over.Elvens Beskaffenhed fra dens Uclleb

til Grindalssund og nogle supplerende Bemærkninger til en
tidligere af ham under 12deJuli 1848 afgiven Rapport over
den nedenfor liggende Del af Elven til ned forbi Kongs-



vinger. Han omtalte deri følgende større Elvebrud i Øster-



dalen:

1. ved Messelt paa heire Bred i en Længde af omtrent
1,500 Alen. Breddens Høide over laveste Vand var
fra 5 til 10 Fod, og Stremstregen laa .tæt under samme
med en Dybde af 4 å 5 Fod. Dette Brud skulde det
foregaaendeAar kun havt af dets nuværendeLængde,
og Stranden skulde da af Eierne været dækket med
Bar og Sten; men da Brydningen dette Aar var be-
gyndt høiere oppe, var Vandet kommet bagom Dæk-
ningen, som nu laa som en Dam omtrent midt i Lebet
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og havde fremskyndetBreddensØdelæggelse,saaledes 1850.
at Eierne agtede at flytte sine Huse,
ved Ophusog nordre Øgla paa venstreBred fandtes
Brud i større Udstrækning,
mellemLangengen og Aasæt var der 16 å 18 Fod
høieMæler, der laa i Brud tæt ved Veien paa fiere
Steder. Strømstregenlaa langt fra Bredden,
ved Grundsetstrax ovenforStrandfos.var den 8 å 10
Fod høie Bred afbrudt paa en længereStrækning, og
nedersthavdeElven kastet sig indoverdet lave Ager-
land og oprodet sammei en Udstrækningaf omtrent
3 Maal,

.5. Forudendisse større Brud fandtes der enkeltemindre
ligesomogsaa Breddenpaa flere Stedervar beskadiget
i mindreGrad.

Aarets betydeligeFlom havde i Bivasdraget ImsaNyeGjen-
niZbarninafanrettet store Ødelæggelser. Broenover dens søndreArra

Frostkilenvar paany blevenbortreven tiffigemeddens eneotraranndaei-
Landfæste og Elveløbet udvidet næsten til den dobbelteVskttasnrd3n.s

Bredde. Det er ovenforomtalt, hvilkeØdelæggelserher
tidligerehavde fundet Sted og gjennemAarenesLob havde
Elven flereGangeforandretsit Leie og ødelagtflereBroer,
forudenat den havde anrettet store Ødelæggelserpaa pri-
-vatMandsEiendom. Isærdeleshedvar det Gaardenesøndre
Messelt,der truedes med saagodtsomtotalØdelæggelse.Paa
sin Befaringaf Vasdraget var Kanaldirektørenikke gjort
opmærksompaa disse Forhold, og han kom saaledesden-
gang ikke til nærmere at tage demi Øiesyn. Efter en
Indberetningfra DistriktetsVeiinspektørog paaAnmodning
omkyndigAssistancefra ham og fra flereskadelidteGaard-
eiere deromkringsaavelsomnedenforved Glommeni Elve-
rum og Aamodt, hvor Breddernestodei Brud, henvendte
Amtet sig under 29de Juli til Departementetmed Ansøg-
ning omKanaldirektørensBistandtil efter nærmereBesig-
tigelse at give Vink og Veiledningom denMaade,hvorpaa
videre Skade skuldekunne forebygges,saavelsommed Hen-
syn til Opførelsenaf en ny Bro over Frostkilen. Som
Følge heraf beordredesKanaldirektørenden 3die August
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1854. til at reise derop og yde den attraaedeBistand. I Slut-
Kanal-nsningen af August foretog han en Reise, og efter en Ind-

Indberet-
ning 27deberetningtil Amtet af 27de s. M. havde han tilraadetVei-
Ang. 1850.inspektøren at gjenopføreBroen over Frostkilen paa det

sammeSted, hvor den før .stod,men give den 80FodsAab-
ning, samt instrueretham medHensyn til de Arbeidet,som
han ansa,afor nødvendigefor at sikre Veien og den nye
Bro; saaledes skulde der anbringes4 Buner til at drive
Strømmenbort fra den ovenforBroen staaende300 Fod
heie Grusbakke, der stod i Brud. Endvidere besaa han
Elvebruddene ved Messelt og Mellem-Rustadog anviste
Eierne,hvorledesde burdesøge at forekommevidereSkade.
Ved Messelt foreslog han at afdæmmeden Elvearm,som
foraarsagedeBruddetog at beklædedeSteder, hvorfraByg-
ningernetruedes,i ForbindelsemedBeplantninger. For Ru-
stad,hvorBruddeti 1846var forebyggetved en lafigStrand-
dækning, som underFlommene1848 og 50 dels var gjen-
nembrudtdels overskyllet og afbrudt fra Land, var den
fornødneForbygningsmaadeikke anført. De foreslaaede
Foranstaltningervar ingen fuldstændigDækning,men vilde,
saafremt de første 1 å 2 Aars Flomme ikke bleve store,
være tilstrækkeligeog i betydeligGrad lette de Arbeider,
som senere maatte ansees fornødne. Eieren af Messelt
havdelovet selv at bekoste og udførede hamvedkommende
Dækningsarbeider,, hvorimodEieren af Rustad manglede
Midlerhertil og tidligere,i 1846, i sammeAnledninghavde
faaet saa megenHjælp af sineNaboer,at han ikke længere
turde paaregnesaadan. Kanaldirektørenudtalte derforfor
Amtet det Ønskeligei , at der ydedes ham Hjælp af det
Offentlige.

1851. I Anledning af en Befaringaf Glommenisom Kanal-
Velinspek-

tørens direktøren
agtedeat foretage, modtog han til Observation

beretningen Indberetning fra Veiinspektøren,der i det Væsentlige
omforskjel-
lige Brudomhandlede
og truede

Steder. A. Elveforbygninger,som burde foretages i søndreØster-
dalen for VeivæsenetsRegning:
1) ved Hovedveien fra den i 1850 ødelagte Nab-Bro

til henimod Torgerstuen, hvor nogen, men util-
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strækkeligForbygning Høsten 1850 havde været 1851.
foretaget,
ved Hovedveien fra Pladsen Strandvoldeni Stor-
elvedalen nordoverindtil '/8 Mil nordenforOphus-
stoen, hvor den af og til ligger ved GlommensBred
og er udsat paa enkelte Steder for Brud,
ved HovedveienomtrentV4Mil sydover fra Gaar-
den søndreMoklebyi Storelvedalenpaa en Stræk-
ning, som kaldes Syra og Røsten,
ved Hovedvelenover Siljordet under GaardenStai
i Storelvedalennordover til noget forbi Fleer og
Nyveihammeren,hvor Veien enkelte Steder er ud-
sat for Brud,
ved Hovedveien over Koppangøeni Storelvedalen.

B. Foranstaltninger,som vare Veivæsenetuvedkommende,
men ønskelige at faa fuldført:

en Udvidelse af Bradskerudfosseni Vaaler, Annex
til Holf, for at hindreOversvømmelseover en stor
Del af denStrækningaf Haraldsbygdeni Elverum,
som paa GlommensØstside ligger vestenforHoved-
veien mellemGaardeneSkjefstadog Haumb,
Forbygning af Elvebrud ved GaardeneGrundset,
Rustad og Øyset i ElverumsStrandbygd,

befrygtede større Elvebrud paa den Engstrækning
som ligger nordenforStationenAaset 1 Aamodtmd-
til GaardenLangengen;
Elvebrudved AamodtsPræstegaard.

Fra Kirkedepartementethavde Kanaldirektørenog-
saa modtaget Opfordringtil at iagttage Forholdenemed
Hensyn til Oversvommelserpaa AamodtPræstegaard og
deromafgive sin Betænkning.

Slutningen af Oktober befor Kanaldirektørendenne K
i gensra7.

Del af Glommenog forudenpaa Stedet at aftale det For-13eekt
naar1-

0g

nødnemed Velinspektøren,tilskrev han desudendenneun-Bear ng
der 4de November med Hensyn til ForbygningsmaadenforNovbr.1851.
Bruddetmellem Nab-Broeu og Torgerstuen, tilraadendeat
afstikkeKanten med en Skraaning1,:11/2,belæggeSkraa-
ningen med Buske, derover strækkePolser eller smekre

q*
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1851. Træerparalleltmed Vandlinienog befæstedem med Stene,
Krydspæle eller Hagepæle og endelig langs den øverste
Kant pakke vel med Grus og Steen samt beplanteSkraa-
ningen med Vidier. Endvidereudtaltehan medHensyn til
Udvidelsen af Bradskerudfossenden Formodning,at Flom-
vandstandenovenforFossen vilde kunne sænkes 3 Fod;
men han formaaedeikke med Bestemthedat udtale, hvor
stor Sænkningendereftervilde blive underSkjefstadfossen,
da dette afhang af ElvebundensBeskaffenhed. Skulde den
være les, vilde en Udvidelse af Bradskerudfossenkunne
give Anledningtil Elvebrud eller ialfald paaberaabessom
Grundtil saadanne. Derfor foresloghan heller at gardere
sig mod Oversvemmelserved Dæmninger. Han bemærkede
derhos,at Elv13breddenvedGli.undsetvar styrket med Sten-
belægning,hvorimodder ved Rustad Intet var gjort, hvor-
for han havde tilraadetEieren gjennemAmtet at søge of-
fentligUnderstøttelse endeligblev der vedLangengenfrem-
kjørt Materialiertil Forbygninger.

Odelleg- I Anledningaf de Ødelæggelser,som Flommeneanret-
gelaepaa
Aamodtstede paaAamodtsPræstegaard,tilskrev Kanaldirektørenun-Przef3te-

gaard. der 23de NovemberKirkedepartementet,at GaardensJor-
der ei vare udsatte for direkteBrud fra Elven, da Bred-
dernei Regelen vare hele, og Beskadigelserneialfald saa
ubetydelige,at enkelte Dagværkog nogleLæs Sten og Bar
vare tilstrækkeligetil deres Udbedring.

1858. Flommeni 1857 havde paany anrettet Ødelæggelsei
Nye Øde-flere af GlommensBielve, og da væsentligi Imsa og Sy-
laeggelser
ved Imsa,

og Sykung-
kungelven. Paa AmtetsForestillingaf 29deMai beordrede

elven. DepartementetKanaldirektørentil at anstille Undersøgelser
af de i ForestillingenanførteElve og navnlig i Imsa samt
derefterindsendeForslag til de Foranstaltninger,som til
Forebyggelseaf videreSkademaatteanseeshensigtsmæssige.

Grentvedts Undersegelsernebleve overdragnetil Ingenlørloitnant
F9doresillt1aifGrentvedt,der under9de Juli afgav sin Rapportmed For-
Ivastiolgslag ogOverslag. Efter den var det igjen den søndreArm,

Frostkilen,der forvoldteØdelæggelserne,medensden nordre
bygning,eller Imsa i en Række af Aar havde holdt sig i en temme-



lig ren og jævnElverendeog ikke foraarsagetandenUlempe,
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end at Vandet i stærk Flomgang truede med at bryde sig i 1858.

nordlig Retning paa en Strækning af 2 å 300 Fod i den
øverste Del af sit Løb, imod hvilken Fare man havde søgt
at sikre sig ved Anlæg af 2de Damme. Ved Frostkilen
derimod havde Flommenatter, som oftere før, ført en Masse
Grus, Sten og Tømmer ud over de omliggendeMarker og
ødelagt Broen for Hovedveien, idet de store Masser Mate-
rial, som Elven førte, lagde sig op i selve Løbet og tvang
Vandet over Bredderne og til at oparbeide sig nye Leier.
Størstedelen af dette Material kom fra en omtrent 300Fod
hei Mæle ved selve Løbet, idet de i 1851 foran samme an-
bragte 4 Buner, som visselig for en Del havde opfyldt sin
Hensigt, havde været for svage,saaledes at de midterste vare
ødelagte. Grøntvedt foreslog at grave et nyt omtrent 600
Fod langt Løb forbiMælen og stængeIndlebet til det gamle
ved en Dam i dets øvre Ende, for derved at omgaa Brud-
det og faa en heldigere Retning paa Elvelebet. Dernæst
skulde en Dam anbringes foran et Sideløb paa nordre Bred
strax nedenfor, og endeligElveleiet oprenses nedenforBroen
i en Længde af omtrent 1,700 Fod samt flere af de ældre
Beskyttelsesdammeudbedres. Samtlige disse Arbeider an-
slog han til at ville koste Kr. 3,200, hvoraf Kr. 2,000 ude-
lakkende vedkofn Veikassen og Resten væsentlig de for
ødelægge se udsatte Efendommesamt ømme ø mngen.

Med Hensyn til Sykungelven berettede Grøntvedt, at
den under 1857 Aars Flom havde ,brudt sig et nyt Leb
omtrent 1,200 Alen ovenfor den over Elven førendeBro og
udstødt en Del af Broens søndre Landkar. Det nye Leb
var ved hans Nærværelse der allerede afstængt ved en Dam,
som man imidlertid feilagtigen havde anlagt i en ret Linie,
saa Elvelebet paa dette farlige Sted blev for stærkt sam-
menkneben. At ombyggeDammen ansaa han for, Tiden
ikke tilraadeligt, men foreslog at give den 18Fods Beining,
naar den engang skulde ombygges. Strax ovenfor Broen
var ligeledes den søndreElvebred indskjærmet med en Dam,
som han foreslog udbedret og forheiet, og endelig foreslog
han nogle Oprensninger i Elveleiet, og kalkulerede samtlige
Omkostninger til Kr. 320.
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1858. Disse Leitnant GrøntvedtsForslag tiltraadtes af De-

nnuffi*Reipartementet, som paa Amtets Ansøgningudvirkedefølgende
gitsi£,Vr.kongeligeResolutionaf 27de Oktober1858 om Bidrag til
Bidrag  ridenævnte Arbeider og apdreElveforbygningernedenfori
RE engaft sa og GlommensVasdrag:Sykung-

	

elven. «At der af de til Oprensningaf Elvedrag m.V. paa Bud-
gettet opførte Midlernaadigst tilstaaes HedemarkensAmtskom-
mune et Bidrag af Kr. 1,200 til Udførelse under saadant Til-
syn, som af Departementetfor det Indre anordnes,ogfor Amts-
kommunensRegning af endel Regulerings-og Forbygningsarbei-
der i Ims-, Frostkil- og Sykungelvenei Østerdalen, samt ved
vestre Os og Korsmobroeni Odaleni det Væsentlige,overens-
stemmende med de dertil af IngeniørleitnantGrentvedtunder
9de og 10de Juli d. A. afgivne Forslag.

	

1859. De foreslaaedeArbeiderbleve udførte af Veiinspekto-
ren, Leitnant Daler, i Efteraaret 1859.

	

1860. Paa sit Forslag til Amtets VeibudgethavdeVeiinspek-
tøren i Østerdalenforeslaaet anvendt en Sum af Kr. 400
til Oprensningi Øxnaelven for at hindre Vandet fra at
oversvømmeVeien i Flomtiden. Uden at Kanaldirektøren
havde afgivet sin Formening herom, vilde Amtsformand-
skabet ikke indgaa paa nogen saadanBevilgning, hvorfor
Amtet under 7de Septemberhenvendte sig til ham med en
Anmodning om at undersøgeSagen og da samtidigunder-
søge, hvilke Sikkerhedsarbeiderder inden næstkommende
Vaar maatte være at foretageved Forbygningernei Stor-
elvdalen,der havdelidt meget ved dette Aars Flom.

	

Kanal- I Slutningenaf SeptemberMaanedvarKanaldirektøren
Indberet-1 WSL

	

direktgrens ,erdalen og efter at have befaretfiere af Bielvene i
ningogFor-
slag af lateFolge med Veiinspektørenafgav han under 1ste Oktober
Oktbr.1860.en Indberetning til Amtet med Forslag til de Foranstalt-

ninger, som burde træffes. Han omtaltei den, at de al
Grøntvedtforeslaaede,Veivæsenetvedkommende,Arbeideri
Imsa og Frostkilenvare udførteog i Reglen havde vist sig
at virke godt, ligesomde anbragteVærkerfor størsteDelen
havde staaet sig godt,menat de som alle i voldsommeElve
udførteForbygningerisær i Begyndelsen trængte jævnlige
Reparationer. Som saadanne, der tiltrængtes, anførte han
Udbedringaf Dammen,der stængte for det gamleLob forbi
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Mælen, samt Bortrensningaf en ny oplagtØr, alt beregnet 1860.
Kr. 200; Bortrensningaf en Ør i Frostkilen strax oven-

for Broen; Sikring af Broens søndre Landkar modUn-
dergravning,beregnettil 600 Kr. ; Reparationaf den ældre
Dara nedenforBroen, 60 Kr.; Afspærringved en simpel
Dam af Tømmerog Sten af et Flomlobfra Imsa til Frost-
kilen, 80 Kr.; Afrensningaf en Ør i Imsa noget nedenfor
Broen, 40 Kr. Han foreslogderhos,atElveleierneaarligen
skulde oprensesen 100Alen ovenfor og nedenforalleBroer,
og at der hertil paa Anatsbudgettetaarligenskulde opføres
en 40 å 80 Kr. pr. Bro.

Med Hensyn til Sykungelveni Aamot anførtehan, at
de af G-røntvedtforeslaaedeArbeidervare udførte; men at
en Ør paany havde dannet sig ovenforBroen og maatte
oprenses(60 Kr.). Ved Dammen længere ovenfor Broen
havde der lagt sig en stor stenet Ør, som truedeDammen
og den heire Bred med Ødelæggelse, hvorfor den *maatte
oprenses(100 Kr.).

Den af VeiinspektørenforeslaaedeOprensningbilaldt
han og fandt den paatrængendenødvendigsnarest mulig
(400 Kr.).

Forøvrigt tilraadede han ved GjutaaenI Aamodt og
vedLevengaaeni StorelvedalenOprennin er i Elveleietoven-
og nedenforBroerne,80 Kr. for hvertSted, og desudenved
sidstnævnteAa Lukningved Damme af flere mindreLob,
200 Kr.

Idethele vilde der tiltrænges 1,820Kr. til Beskyttelses-
arbeider paa de ovennævnteSteder og desudenidethele en
240 å,480 Kr. aarlig til Oprensninger.

Han paapegede derhos, at det muligens kundevære
hensigtsmæssigtpaa en varig Maadeat indskjærmeElvene
paa en 100 Alens Længde oven- og nedenforBroerne, og
lovede efter nærmereOverveielsederomat give Amtet Un-
derretning.

Endeligmeddeltehan, at GlommensBredderpaa lange
Strækningeri Nærhedenaf Hovedveieni større eller min-
dre Grad vare beskadigede af Strømog Skvalp og frem-
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1860. holdt Ønskelighedenaf, at en Sum aarligenbevilgedestil
at reparereBreddernefor at undgaa større Beskadigelser
med deraf følgendestørre Udgifter.

I I .

Forslag.

KanaldirektørGeddes Forslag af 18de Oktober 1828 til
Forbygningeri Imsa.

KanaldirektørRøyemsForslag af 27deAugust 1850 til For-
bygningeri Imsa m. m.

Do. Do. Forslag af 4de November 1851 til Forbyg-
. ningeraf Elvebrudm'ellemNab-Broenog Tor-



gerstuenm. m.
Løitnant GrentvedtsForslag af 9de Juli 1858 til Forbyg-



ningeri Imsa og Sykungelven.
KanaldirektørRøyemsForslag af 1ste Oktober1860 til For-

bygninger.i Imsa og Sykungelvenm. 11.Bi-
elve samt langs selve Glommen.
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Rena-ElvensFarbargjørelse og LombnæssjøensSænkning.

I.

Sagens administrative Behandling.

Renaelven dannes ved Sammenlebetaf Tyslen og Fin- Lokalbe-
stadaaen 1/4Mil ovenfor øvre Rendalens Kirke og skal skrivelse.
kunne roes nedenfor denne i omtrent 1 Mils Længde ned
til Harrennens Udleb, paa hviken Strækning Elven er dyb
med langsomStrøm og begrændset af store Myrstrækninger.
Strax nedenfor Harrennens Udlob ligger Hornsetstrømmen
med 3,000 Fods Længde og omtrent 3 Fods Fald, hvor Re-
nas Leie er opfyldt med Bielvens grovere Material. Fra
Hornsetstrømmen nedover er Elven igjen dyb og stille med
store myrlændteBredder i en Længde af noget over 1/4Mil,
indtil den falder ud i Lombnæssjøen. Denne Sø er omtrent
3/4Mil med en største Bredde af omtrent4,000Fod og med
i Reglen ftade Bredder. Ud for G-aardenAkre er Seen
temmelig grund, men Bunden er blød, og lidt ovenfor ved
Ytre Rendalens Kirke optager den en større Aa fra Vest.
Søen har sit Aflobtil Storsjøengjennem den5,000Fod lange
Akrestrøm med 19 Fods Fald. Dette betydelige Fald er
for en stor Del fremkommet ved det grovere Material fra
den betydelige Bielv Mistra, der kommer fra Øst. Stor-
sjøen har en Længde af lidt over 3 Mile med en største
Bredde af 6,000 Fod. Dens Bredder ere i Reglen høie og
bratte og kun for en liden Del opdyrkede,og den optager
foruden nogle mindre Bække kun Fleenaaen fra Øst. Paa
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en Længe ttf omtrent en Mil fra Storsjøen og ned til Di-
set optager Rena; ingen større ; den har her i Reglen
en Dybde ved laveste Vandstand af 8 å 9 Fod, naar und-
tages i de større og mindre Strømme.

Til de større Strømmehører :

øvrestrømmen 	 1,600 Fod lang med 3.2 Fods Fald
Ytrestrømmen. . . . . . 550 1.3
Grønvoldstrømmen. . . 3,600 4.7
Raustrømmen 	 6,000 9.14

Til de mindre Strømme kan henregnes:

et Elvestykke nedenfor de ved Pladsen Braaten opsatte
Fiskekar, hvor Dybden kun er 31/2Fod paa en kortere
Strækning,

Brevigstrømmen strax nedenfor Løsets Baadsto uden
synderligt Fald ved 4 Fods Vanddybde,

Netlandsstrommen, hvor den mindste Dybde paa en
kort Strækning er 4V2Fod uden mærkeligt Fald og

Stoklidgrunden i en Beining med kun 4 Fods Vand.
Fra Diset til lidlobet i Glommennoget nedenforAamodt

er Rena omtrent 2 Mile lang og optager den her fra øst
den betydelige Osen Elv samt Julus Aaen. Paa denne
Strækning findes flere mindre Strømme og grunde Steder
foruden følgende større Strømme:

Molungen 
 400 Fod lang med 2.8 Fods Fakl
Brandstrømmen 
 1,200 — « 5.9 « «
Granholmstrømmen. . 300 « 2.3 « «
Osstrømmen 
 5,800 « 21.3




jørgenstustrømmen . 800 « 4.3




Granrusstrømmen 4,000 « 21.0




Lebet (medFj eldbredd.) 280 — « 5.3 : «
Julusstrømmen 	 2,900 « 20.4




« •

Hele Elvens Fald fra Storsjøen af og ned til dens
i Glommen er efter et i 1866 optaget Veinivellement

120 å 130 Fod, hvoraf 30 å 35 Fod paa Strækningen
Storsjøen til Røsbakken og 90 å 100 Fod paa Strækningen
herfra ned til Glommen.
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I Rena foregaar Fledningen som Løsflødning, og det
Tømmer, som kommer ovenfra, opsamles paa Løsset Lændse
ea. 1/4Mil nedenforStorsjøen og udslippes i Partier derfra.

Til Lettelse af Kommunikationen bavde der oppe i 1856.
Rendalen dannet sig et Interessentskab ibr AnskaffelseaZ,ft:gkn2
et Dampskib tij Fart paa Seerne og om muligt en Del af
Elven ned til Diset, idet man antog, at Akrestrømmen mel-AKres:traf
lern begge Sfaerog den nævnte Del af Elven maatte kunnejne:1271:
farbargjøres. Paa dette Interessentskabs Vegne indsendtef(z0F,:irsbear-
i den Anledning LensmandSchulerud et Andragende af 4de
April til Departementetomat lade anstilleUndersøgelserm.m.
medHensyn til Mulighedenaf Elvens Farbargjørelse. Under
8de April gav Departementet Kanaldirektøren: Ordre til at
lade anstille de omhandledeUndersøgelserog derefter afgive
Betænkning, ledsaget af Omkostningsoverstag,vedkommende
de Arbeider, som maatte fornødiges til. Farbargjørelse for
Dampskibe af de til bemeldte Indsø stødende Elvestræk-
minger, nemlig den saakaldte Akrestrøm mellemLombnæs-
-sjøeni Rendalens Præstegjeld og Storsjøen, samt af den
Strækning af Renaelven,der ligger mellem sidstnævnte Ind-
soes søndre Ende og Gaarden Diset i Aamodts Præstegjeld.

Fra 17de til 20de August befor Kanaldirektøren den ugnelseerr-
imhandlede Strækning og gav Sergeant Hoel de fornødne
Instruxer med Hensyn til Detaillemaalingerne.

Karter og Loaninger bleve optagne over de forskjellige
Strømme samt en Beskrivelse over Dybderne i Rena fra
Diset til Glommenafgiven af Hoel.

I LombnæssjøenogStorsjøen blev anbragt Vandmærker,
Ted hvilke Vandstandene observeredes i 1856 fra 26de Au-
gust til 12te og 18de November og i 1857 fra 12te Mai til
18de November og 31te Juli resp.

Den 28de Mai indsendte Kanaldirektøren et Forslag 1857.
-med Omkostningsoverslag til Farbargjørelse. Det var ba-tKaer:sidkkr:
seret paa at skaffe Fremkomst for et Dampskib 106 Foddjawaggi28851°
langt, 14 Fod bredt i Bunden og 25 Fod bredt udenpaatijr:g7-
Hjulkasserne med 21/2Fods Dybgaaende, naar det var fuldt
lastet og med en Hurtighed af 13 å 14 Fod i Sekundet
geller8 å 9 Knob. Med et saadant Fartei havde man tænkt
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1857. sig at skulle kunnepassereStrommene,naar de bleve noget
reguleredeog fordybede. EfterKanahlirektørensFormening
lod dette sig ogsaa gjøre med samtligede ovenforDiset
nævnte Strømme med Undtagelse af Akrestrømmen,hvor
det relative Fald og somFølge deraf.Strømhurtighedenvar
for stor. For at•undgaa Sluseanlægher og for tillige at
indvindeLand foreslogKanaldirektørenved en betydelig
Gravningat sænkeVandstandeni Lombnæssjøenog derved
formindskedet relativeFald og bemærkedei denAnledning,
at om Dampskibsrutenskulde fortsættes forbi Hornset-
strømmentil øvreRendalensKirke, saa vilde vistnok denne
Sænkningaf Akrestrømmenhave Indflydelsepaa Omkost-
ningerneforHornsetstrømmensRegulering,mendader oven-
for denne StrømfindeSbetydeligeFlader af vandsyge,myr-
lændte Strækninger,saa vilde Landvindingenher fuldkom-
men,dække de forøgedeOmkostninger.

De mindsteDimensionerforRendenunderlavesteVand-
stand i den farbareTid bleve satte til 28 Fods Bundbredde,
3 Fods Vanddybdeog AnlæggetforSideskraaningernetil 2
Gange Heiden. Den Vandmasse,som i dette Profil skulde
afløbe, antoges til 7 à, 800 Kubikfodi Sekundet, og man
beregnedederaf det største relative Fald i Rendentil ',400.
Som den største Vandføringantoges evenforLombnæssjøen
5,555 Kubikfodog nedenfor10,000Kubikfod. EfterBereg-
ningenskuldeHastighedenda blive for stor forDampskibet,
men da Erfaring havde vist, at de til Beregningenbenyt-
tede Formler gave for ugunstigeResultater,og da Damp-
skibet ved de høiesteVandstandeei behøvedeat holdeRen-
dens Midte, men kunde søge en mindreHurtighednærmere
Bunden,og da den paaregnedeFlom kun vildeindtræffeen-
kelteAar og vare i kortTid,saa antogKanaldirektørendog
at kunne antage et Maximumsfaldaf lhoo.

Under disse Antagelser skulde Lombnæssjøensænkes
6.5 Fod hvorhosMistra-Aaenskulde ombyggesfra et Punkt
omtrent2,000 Fod ovenfor dens Udleb og gives Afleb di-
rekte i Storsjøen.

Omkostningerneved en saadanFarbargjørelsebleve be-
regnedetil Kr. 59,200, eller om man ikke vilde indladesig
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paa nogen Sænkning af Lombnæssjøen,men derimodan- 1857.
lægge 2de Sluser med tilhørendeKanal forbiAkrestrømmen
til Kr. 66,504.00.

Efter en Beskrivelse af Ingeniør Vogt over Renaelven
af 22de Juli 1871 har Interessentskabet for Dampskibeti
1859 anskaffetdette og sammensatdet ved Diset. For at
faa det op gjennemde ovenfor liggende grundeStryg lod
det i disse opgraveRender,som senere tildels have beva-
ret sig.

Saavidt det kan sees af KanalvæsenetsArkiv er fra 1870.

det OffentligesSide intet Videre foretaget ved denne Sag,diKrxten
forindenKanaldirektøreni Skrivelse af 2den Juni anholdtfasamrz._
om DepartementetsTilladelse til at lade befare ytre Renandyi:tecLu.r.
Elv fra Storsjøen til AamodtsJernbanestationfor at faaf:vairsje,r,
afgjort, om denneElv kan farbargjøresved Strømkanaler,gjørelse.

hvilketdervar Grundtil at antage efter en af den tidligere
Kanaldirektør,MajorRøyem,under 26deJuli 1850 afgiven
Rapport. Departementetmeddelte ham under 14de Juni
Bemyndigelsehertil.

Efterat Ingenier Vogt havde befaretVasdraget,afgav 1871.
han under8de FebruarenBeskrivelse af ytre Renaelv medsLon
de forønskedeOplysningertil Bedømmelseaf, hvorvidtdenjelkenbar.
kunde farbargjøresved Strømkanaler. 1871.

Den -22deJuli indsendte han et Forslag til Farbar-Vogts For-
slag af 22degjørelse. JuD 1871

Efter dette ansaa han en Farbargjørelseaf Elven ne- ørae.sr

denforResbakkenog ned til Ildløbet GlommenpaaGrundvfrdanaSireør.m-

af Faldforholdenefor saa kostbar, at der ialfald i en nær
Fremtid ikke kunde blive_Talederom. Derimodfandt han
Vanskelighedernemindrei den ovenfor liggendeDel af El-
ven; men der kundeher væreSpergsmaal,omFarbargjørel-
sen,som i det tidligereForslagaf 28deMai1857,kun skulde
gaa til GaardenDiset eller om den skuldeudstrækkesned
til Rosbakken.

Dette vilde bero, foruden paa Omkostningerne,tillige
paa den fra de respektiveSteder bekvemmesteog billigste
Adkomst til den eventuelleJernbane gjennemØsterdalen,
ligesom der vel ogsaa burdetages Hensyn til, om der mu-
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1871. ligens ved Forbindelsesveienmellem den farbargjorteIRena
og den østerdalskeJernbanekundeoptagesTrafikfra Osen
Annex til Trysil, hvis naturligsteForbindelsemed Hov&I-
dalferet fører gjennemRendalen.

Støttende sig til de ældre Maalingerog Lodningerog
under Forudsætningaf, at de i det ældre Forslag antagne
Dimensionerfor Rendenog Faldforholdebibeholdtes,bereg-
nede Vogt Omkostningerne

ved Farbargjørelseaf Elven mellemStorsjøen og Di-
set til Kr. 28,000.
ved en FarbargjørelsemellemStorsjøenog Røsbakken
til Kr. 48,800.

Da Overslaget,bemærkedeVogt, var baseretpaa kun
ufuldkomneUndersøgelser,især hvad angik Strækningen
mellemDiset og Resbakken, maatte det kun betragtessom
tilnærmelsesvist.

Eanaldirek- Den 30te Augnst oversendteKanaldirektørendetteFor-
tørensBe-
Uenkningslag til Departementetmed den Bemærkning,at det davæ-af30teAug.
1871til rende Dampskib, der kun havde 21/2Fods Dybgaaendeog

Irogts For-
sla8- fremdreves ved Hjul, havde vist sig uskikket til Fart

Elve med strid Strømog Løstemmer, hvorforde suppone-
rede Rendedimensionerutvivlsomt vilde vise sig for smaa,
saaledes at han antog, at Omkostningernevilde kommeat
gaa op til henimoddet Dobbelte, af hvad Vogt havde be-
regnet dem til.

1872. Udsigterne til en Farbargjørelsevare saaledes kun
Andragendesmaa, og da tidligere,som nævnt,Haabet om ved en Sænk-
om Under-
wgelse forninff af Vandstandeni Lombnæssjøenat indvindedyrkbar
Samkning °

Lomb- Jord var knyttet dertil,henvendteunder 1lte Mai 4 Gaard-ncessjøen.
brugere af ytre Rendalen sig med et Andragendetil De-
partementetom Bistandi Anledningaf en paatænktSænk-



ning af Lombnæssjøen. Kanaldirektørenblev som Følge
deraf i Skrivelse af 29de Mai anmodet om efter de Op-

• lysninger, som maatte forefindesved Kanalkontoreteller i
Tilfældeefter en forebbig Undersøgelseaf Forholdenepaa
Stedet at udtale sig om, hvorvidt den paatænkteSænkning
med Fordel lod sig iværksætte.
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Efterat Assistent Bodahl i AugustMaaned187( havde 1877.
undersøgtForholdeneved Lombnæssjøen,lod Kanaldirekte-F2ortil
ren, af Hensyn til at det gjaldt Forbedringenaf et størrezniir
Areal Jord, Leitnant Nysom udarbeideet Forslag af 8denttrjeunn
Juni til Sænkning,støttet til BOdahlsog de ældreUnder- 1877.

søgelser, uagtet det paa Forhaandkundeskjønnesat Om-
kostningernevilde blive forholdsvisstore. Ifølge detteFor-
slag omfattededeLandstrækninger,som tænktes indvundne,
omtrent 4,000 Maal Myr ovenfor Hornsetstrommensamt
400 Maal vandsyg Mark og 800 MaalMyr omkringLomb-
næssjøen. For at muliggjøreTorlægningenaf de omtalte
lavtliggendeLandstrækninger,skulde en Sænkning af al-
mindeligtSommervandmed mindst2 Fod være nødvendig,
medensdet vilde være vanskeligt om ogsaaFlommenkunde
sænkesomkring2 Fod for at befri en Del høiereliggende
Landstrækningerfor Oversvømmelse. Som Følge heraf
maatteAkrestrømmenoprensesfor at sænkeLombnæssjøens
Nivean og Hornsetstrømmenfor at sænkeElven ovenfor,
medensdet turde paaregnesat ElvestykketmellemHornset-
strømmenog Lombnæssjøenpaa Grund af dets,løse Bund
og bevægeligeBreddermed nogenTilhjælpselv vilde danne
sig tiltrækkeligtProfil paa de Steder,hvor det maattevise
sig nødvendigt. I Forslaget er behandlet2de.Alternativer,
nemlig:

en Sænkningaf Flommeni Lombnæssjøenmed 2 Fod,
hvilket medfører en Sænkning af Lavvand i samme
med 3.5 Fod.
en Sænkning af Lavvand med 2 Fod, hvilket ingen
mærkeligIndllydelsehar paa Flommen.

Ved begge AlternativersænkesaltsaaLavvandstær-
kere end Flomvand, saaledes at Søens Reguleringsevne
begge Tilfældevilde forbedrestil Gavn for de nedenforlig-
gende Strækninger.

Efter at have beregnetde nødvendigeRendeprofilerfik
Nysom Omkostningerne
ved lste Alternativtil 	 Kr. 143,000
og ved 2det.til 	 « 48,000
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1877. Den 22de Juni oversendteKanaldirektørendette For-
- slag til Departementet,idet han bemærkede,at Omkost-
ningernefor begge Alternativer •stillede sig saa store, at
det maatte ansees tvivlsomt, om vedkommendeJordeiere
vilde indgaapaa Foretagendet.

Forslag.

KanaldirektørRøyemsForslag af 28de Mai 1857 til en
Farbargjørelseaf Rena-ElvmellemLombnæs-
sjøenog Storsjøen samt mellemStorsjøenog
Diset.

Ingeniør Vogts Forslag af 22deJuli 1871 til Farbargjørelse
af Rena-Elv mellemStorsjøen og alternativt
entenDiset eller Røsbaliken.

Leitnant NysomsForslag af 8deJuni 1877 til en Sænkning
af Lombnæssjøen.
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Oversvemmelser1 Glommenog Sænkningaf Flomvan

stand 1 Slorsjoen.

Ifølge en Rapport fra daværendeAssistent, Ingeniør-
loitnant Røyem,af 30teMarts 1846 og Schives Beskrivelse
af Glommenog Vormenaf 1828 regner man ialmindelighed
3 Flomgange om Aaret i Glommen,nemlig Vaarflommen
eller Hjemmeflommen,som i Reglen indtræffersidst i Mai
og er den betydeligste,idetVandet da ialminclelighedstiger
10 å, 11 og undertiden 14 å 15 ja paa sine Steder endog
fiere Fod over laveste Vand; Sommerfiommeneller Hegge-
flommen,der derne indtræfferved St. Hansdagstiderog
kun er ubetydelig, samt Høstflommensidst i August eller
først i September. Denne er i Reglen mindre end Vaar-
flommen,men kan dog undertidennaa den i Størrelsesaa-
ledes som f. Ex. i 1843. Enkelte Aar hender det ogsaa,
at der kan indtræffeen Flom i Juli Maaned, naar Sneen
smelterhurtigt paaHeifjeldet,og ,det er da gjernefraTrak-
terne om Lougen,at denne gjennemVormentilferes Glom-
men eller Storelven.

Efter Schives Beskrivelse begynder Flommeni Glom-
men nogle Dage tidligereend i Vormen og naar tiRige sit
Heieste før denne..

Mer end almindeligtstore Flomme have, •saavidt be-
kjendt, indtruffet i Glommeni Aarene 1773, 1789, 1808,
1827, 1828, 1846, 1850, 1860 og 1867.
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Paa en Stenstøtteved Grindalsundpaa hoireBred af
Elven staar fiere ældreFlommærkerindhugne. Ligeledes
flndesved Negaard Mil søndenforKoppangflereFlomme
afmærkede.

Paalidelige Observationerover GlommensVandstande
haves for Aarene 1826 og 27, da der i Anledningaf Un-
dersøgelsermed Hensyn til GlommensFarbargjørelsevar
anbragtVandmærkerved Blakjer, ovenforFundenfos, ved
Næstangen,ovenfor.Raanaasfos,ovenforog nedenforBings-
fos. Senerehar manObservationerfra Aaret 1846. Langs
ChansFAenopover Gudbrandsdalener LougensVandstand
underFlommeni 1860paa flere Steder afmærket.

Flommei Glommensaavelsomi flere af dens Bielve
kunneanrettemegenØdelæggelsedels ved at angribeElve-
bredderneog dels vedOversvømmelse. Man se heromSchi-
ves Beskrivelse og Kapitlerne om Elvebrudved Glommen
samt ØierensRegulering.

De TrakterlangsGlommen,der væsentligvare udsatte
for Oversvømmelse,er:

TrakterneomkringØieren (se heromAfsnittet om Øie-
rens Regulering),
ved Økna paa heire Bred søndenforUdnæsKirke (se
Schives trykte Beskrivelse),
ved Vingersøeni Vinger Præstegjeld,
Brandvoldog Grue ovenforNordsfos,
ovenforBraskerudfossen,

6, i Os Annex og Tenset Hovedsogn,
i StorelvedalenogAamodt,hvor i 1850 heleDalbunden
fra Fjeld til Fjeld stod underVand,
i Elverumisær den store Halve udenforSkiftet Hau-
kub og
Odalen.

Paa Opfordringaf 18de Juni 1850 fra Hedemarkens
Amt om at iagttage Oversvømmelsernei Glommenbefor
KanaldirektørenVasdragetefter sammeAars Vaarflom.

I sin Indberetningaf 26de Juli 1850 efter denneB -
faring udtaltehan:
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«GlommensFlom var iaar usædvanligstor. Efter deKanaldirek-
Mærker,som staa indhugnepaa Stenstøtten ved Grindals-ti'3":7einitd-
sand var den iaar den 25de Mai 3 Fod 8 Tommerunderafir5ttni
heieste Vandstandi 1789, 0.8 underden i 1773 og 10 Fod F1c1181501.en
høiereend den i 1827, samt 15 Fod høiere end Vandstan-
den ved min Nærværelse der den 7de Juli d. A. Det er
Skade, at høieste Vandstandfor 1846 ei er afmærketpaa
dette Sted, da vi fra det Aar af har Vandstandsobserva-
tioner længerenede i Vasdraget. OvenforFundenfos, det
eneste Sted i Glommen,hvor der har været foretagetVand-
standsobservationerførend dens Sammenlebmed Vormen,
var høieste Vandstand iaar. den 27de Mai kun 0.4 Fod
heiere end heieste Vandstand den 26de Mai 1846. Ved
GrindalssundkanForskjellenneppehave været1 Fod. Ved
Negaard,1/2Mil syd for Koppangsundpaa Glommensven-
streBred,skal derfindesfaste Mærkerfor fiere af de større
Flomgange, men jeg blev først underrettetderomlængere
nede i Dalen, saa at jeg ei havdenogenAnledningtil at
undersøgedem. FlommensHeide har været forskjelligi
forskjelligeElvedele. Saaledes fandt jeg ved Nivellement
fra opgivneMærkerFlommensHøide over den daværende
Vandstandnoget nordenforAaset i Aamodt17.0 Fod, ved
Grindalssund15.0 nedenfor Bradskerudfossen21.8, i Bøi-
ningenved Floberg 20.5, ved Nordsbroenved Kongsvinger
19.4, ved Ousbroeni Odalen omtrent16.0».

‹Betydelige Strækningerbleve satte underVand. I
Os Annex og Tønset Hovedsogn, hvor de lavest liggende
Strækningertildels er uopdyrkede,var Oversvammelsenaf
dyrketLandei særdelesstor. I StorelvedalenogAamodtstod
derimodhele Dalbundenfra Fjeld til Fjeld underVand og
Hovedveiensaaes kun paa de enkelteSteder,hvordenover-
stiger fremspringendeFjeldpynter. MangeVaaningermaatte
forladespaa længereTid. I Elverumvar ogsaa betydelige
Strækningeroversvømmede,især den store Halve udenfor
Skiftet Hankub,hvor de fieste Huse stode i Vand. Gjen-
nem Rof og Grue var ogsaa Oversvemmelsenalmindelig
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I Vinger og Odalengik Glommenogsaa paa de fieste Ste-
der «er sine Bredder. Paa enkelte Gaardef. Ex. Odaleils
Præstegaardbrkkedesdet ved Jorddamme,opkastedeunder
Vandets Stigen, at indskrænkeOversvemmelsen. Paa de
fieste Steder maatte Agrene tilsaaes paanyt, paa mahge
Steder havde Vandet efterladt betydelige Kvantiteter af
Sand, paa andreStedervar Madjordenbortskyllet og Jor-
den oprodet ofte i stor Udstrækningog med dybe Huller,
saasomvedMesselt,Øgle,Grundset,Flobergnæssetog mange
andreSteder. Paa mangeGaardevareHusenebeskadigede,
Grundmureueundervaskede,Kakkelovne nedstyrtede,La-
derne paa de lavere liggendeEnge bortskylledeaf Strøm-
men. •Hovedvelenvar paa fiere Steder beskadigetdels ved
store Masser oplagtSand dels ved at Fylden var bortskyl-
let, især i Elverumog Aamodt,hvor Hovedveienpaa lange
Strækningerligger lavt og ofte lige vedElvebredden. Flere
Broer ere odelagte dels derved, at Træværketer loftet af
Karrene og dels derved, at Karrene ere undervaskedeaf
Flommen i Bielvene, saa som ved Imsa i Storelvedalen,
hvor det er meget vanskeligt at faa nogen Bro til at staa.
Tømmeretgik paa mangeSteder ud over Agere og Enge.
Det er en temmelii almindeligTro blandtAlmuen,at Flom-
men iaar•er bleven betydeligforstørretved de ilereDamme,
som i den senere Tid skulle være opførtei Bielvene, og
Almuen skal paa enkelteStederhave truet med at ødelægge
disse Damme, da de frygte for, at en lignendeFlom vil
indtræffehvert Aar. HedemarkensAmt har forlangt min
Formeningom Sagen, hvilkenjeg skal afgive, saasnartjeg
fraNordfiøterSoothar modtagetnoglefornedneOplysninger.
Efter det Bekjendtskab,jeg nu har til Forholdene,trorjeg
ikke, at det ved DammeneopsparedeVand kan have havt
nogen mærkeligIndtlydelsepaa Vandstanden,og iaar skal
ilere af disseDammenetop formedelstden storeVandmasse
ei have været benyttede. At Flommen iaar blev saa stor,
kan formodentligpaa en tilfredsstillendeMaade forklares
af Veirforholdene,og som medvirkendeAarsager kan man
af end større Grundend Dammenenævne Skovens Irelhug-
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ning, hvervedVandet hurtigere kan søge Elvesengen„og
de betydeligeElvebrud,hvorvedEiveleiet bliver grundtog
uregelmessigtog Aflobethindreb.

«End mere almindeligblandt alle Klasser er den Me-
ning, at FlomgangensHøide maattekunne formindskesved
Oprensningog Udmineringaf Fossene, og om denne Sag
har ogsaa Amtmandenforlangt min Formening. At nogle
Fosse hindreAfiøbet er unægteligt,saaledes som Sundfos-
sen og Svanefosseni Vormen,men ligesaa vist er der an-
dre f. Ex. Funnefos og Raanaasfos, der befordreAfiebet,
og det er vanskeligt at danne sig nogen Mening om For-
holdenepaa hvert enkelt Sted uden ved Vandstandsobserva-
tioner, ligesom man heller ikke kan faa nogen Ide om de
Bekostninger, som udfordresfor at lette Afiøbet, førend
vedkommendeFos noiagtigener opmaalt. I Hof og især
Grue antages det som afgjort. at man ved Nordsfossens
Udsprængningvil kunne formindskeFlomgangenemed 1/2
å 1 Fod, hvorvedder efter Sigendevilde vindes betydeligt.

I Skrivelse af 12te August 1850 bifaldt DepartementetOplin:ring

NordsfossensOpmaalingsamt Anbringelsenaf de fornødneNordsfos

Vandmærker. I Henholdhertil blev da saadanneanbragte
ved Nordsfos,Eigsfos,Bradskerudfosog Skjefstad-ogHaugs-
fossene.

Assistenten, IngeniorleitnantThams,anstilledehenimod
Høsten 1850 Undersøgelserved Nordsfos og fortsatte dem
det følgendeAar, men nogennærmereBearbeidelse,af dem
eller noget Forslag til Sænkningsarbeiderder sees ikke at
være gjort.

Senere nemlig i 1864 indsendte en Del Indvaanere af
Grue et Andragendetil Departementetom, at der maatte
blive anstillet Undersøgelser,om hvorvidtGlommensVand-
stand i Flo-mtidernavnlig gjennemen Udvidelseaf .Nords-
fossen nmaattekunne sænkessaaledes at flen saagodtsom
aarligt stedfindendeOversvemmelseaf de lavt beliggende
Egne.kundeforebygges. I denAnledning'anmodedeDepar-
tementet under 1.2te August s. A. Kanaldirektørenom —
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forindenVidere foretogesi den Anledning•at udtale sig
om-Sagen,-foresavidthan kundedannesig en Meningom
Forholdene efter de tidligere anstilledeUndersøgelser. I
Skrivelse af 30teSeptembers. A. meddelteKanaldirektøren,
at Faldet i Nordsfos under lavt Vand er 9 Fod, medens
det med VandmassensForogelse stadigen aftager, saa at
det f Ex. i Flommen1852 kun var 5 Fod. At borttage
disse 5 Fod vilde koste overordentligeSummer,men ved at
bortspratge en Del mindreSkjær og to større fremsprin-
gende Oddervilde en Flom som1852 antageligkunnesæn-
kes omtrent2 Fod og mindreFlomme noget mere for en
Sum af omkring32 å 40,000 Kr. Forsaavidt skulde en
Sænkningkunne synesmeget rimelig,da derer storeStræk-
ninger,som lide ved Oversvømmelsen. Men der er andre
Hensyn, som væsentligen stille sig imod et Foretagende
som dette. Det er fordetFørstedenIndfiydelse,somSænk-
ningenvil have paa TerrænetnedenforFossen, idet Vand-
massen foreges, og for dét Andet den Indfiydelse,den vil
have paa Elvebredderneovenforsammeved at Strømhastig-
hedenforøges. De forhaandenværendeMaterialertillodham
ikke angaaendedisse Forhold at anstille nogen Beregning,
men de havdevaktTankenhoshampaaved en hensigtsmæs-
sig Manevreringaf de mangeforFlodningeni Bivasdragene
indrettedeSlippedammeat kunnetilbageholdeVandettil be-
leilig Tid og dervedindskrænkeOversvømmelserne.Han
tilraadedederforvidere Studier af Flomforholdenei Glom-
men i den Retning og antog, at en saadanTilbageholden
af Vandet i ForbindelsemedMineringi Fossen kundegive
et virksommereResultat.

D. Soots For at faa enForestillingom, hvilkenIndflydelseFlød-
FoovrteergnFlejas-eningsdammene i Bivasdragenehavde paa Flommene,
ningsdam-
me

	 md-
1850.hentedeKanaldirektørenfølgendeFortegnelse af 30te Juli

1850 fra NordfiøterD. Soot over de Fledningsdamme,der
fandtesi BivasdragenenordenforFlisoset:

1. I Tresa Aaen, der falder i Glommennedenfor Kop-
pang Sund i Storelvedalen,en Dam foran en
liden Myr, hvor høist ubetydeligtVand kan op-
samles.
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Løvengen, en i de sidste Aar opført meget hei ,Dam.
Dammen kan fyldes paa et Kvarter og tømmes
paa 20 Minutter.

Steenbækken,en Dam, der kun holderlidet Vand.
Rækkebækken,der falderi Hovda i Storelvdalen,en

betydeligDam, som dæmmerop Vandet over en
Myr, men da BækkensLængdekun er 1/8Mil,
indeholderden kun lidet Vand.

Flesna, der falderi Storsjøeni Rendalen,en betydelig
Dam langt syd i Aaen foran en Myrstrækning.
8 Fods Heide, benyttes 2de Gange omDagen.

. Reenaaen. Ved densFald i Flesna er opførten liden
Dam, men da den ei har nogen flad Strækning
at opdæmmeVandet paa,er det høistubetydeligt,
den kan indeholde. Paa et Kvarter er Dammen
fuld af Vand.

Osensjo, en betydeligDam, som kan indeholdemeget
Vand, men benyttes imidlertidei før efter den
største Vandflom,da der til første Tømmerfied-
ning er Vand nok og den anden Fleclningikke
sker førend10de Juni. Ved denne Tid dæmmes
den i nogle Dage for at faa Vand til det Tom-
mer, som kommerfra de i Osen faldendesmaa
Tverelve.

Æra, vestre, en liden ubetydeligDarcived Aaens Ud-
spring. Den har ikke nogetTjærn,men blot en
Myr, som den dæmmerfor, og saaledesindehol-
der den ubetydeligtVand.

Lilleelvaaen,en liden Dam, som staar i Aaen. Dam-
men, hvorvedheist ubetydeligtVand opdæmmes,
bruges blot, naar der lægger sig store Tømmer-
hobe for at rive Tomretløst.

Jullusa, søndre,en Dam for en Sø, kaldet Bergsjøen,
opdæmmerikke ubetydeligtVand, men bruges
efter den 2den

Røta, en liden Dam, som blotkan benytteaunderAr-
beidstiden; staar saaledes, at den ikke kan op-
dæmmemeget Vand, stænges kun en kort Tid.
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Gransjøbækken,der falder i Reta, en meget ubetyde-
lig Dam.

Ringsaasbækken,der ligeledes falderi Rsta, en Dam
ved Udspringet, som opdæmmerVandet fra en
Myr, og en Dam ved Udlebet, som benyttes i
Arbeidstiden. Fledningen er her stedse færdig
til lste Mai.

Lekjærna,en Dam tæt ovenfor et Fald i Aaen, som
kun benyttes,naarTømmeretfæster sig i Faldet.

Agaaen, en Dam for en lidenSø, som kaldes Agsjøen,
benyttestil Fledning, naar der er lidet Vand.

Bronkaaen,en gammel, forfaldenDam for en liden
Sjø, kaldet lille Sorten,
en Dam for Sjøen store Sorten,
en liden Dam for Sætersøen,
en Dam for Sjøenlille Bronkenog
en Dam for Sjøenstore Bronken,som ei bruges

til Flødningen,undtagennaarderer lidetVand.
Sjøen er omtrent Mil lang.

SamtligeovennævnteSeer gaa saa sent op, at
det er sjeldenTømmerflødningenher kommerud
førendden 10de eller 15de Juni.

Sorma,en Dam for en liden Sø, kaldet Stormsjøen,
en Do. « Langtjærnet.

Aaens Længdeer 1/2 Mil,og saaledeser der me-
get ubetydeligtVand.

Tveraaen,en Dam for Vestsjøen. Aaen gaar meget
tidligt op og er udflødt, førendGlommengjør
Flom.

Hasla, en Dam for Dybsjøen,
en Dam for Holtsjøen,en liden Tværbæk,som

rinderi Hasla,
en Dam for Tandlidtjærn,der er meget liden.

Skya, en Dant
Kanaldirek- Efterat have modtagetdenneFortegnelseudtalte Ka-terensUd-
2tdaelnelii2kgr.
1850ang.

Flødnings- HedemarkensAmt angaaendeDammenesIndflydelse saa-
dammenesindflydelse. ledes

naldirektørensig i en Skrivelse af 2den Oktober1850 til
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• «AntagesDamaabningeni Reglen at være 12Fod bred
og at aabnesi 3 Fods Dybde, saa vil der i hvert Sekund
udstrømme200Kubikfod,men kun faa af disseDammefor-
maa i længereTid at afgive en saadanVandmasse,ogVan-
det vil derforendog i de korte Bialve fordelespaa en læn-
gereTid, saa at man vel neppekan antage, at der ved Ud-
løbet af de forskjelligeBielve somFølge af DammenesAab-
ning udløbermere end 1/4af denne Masse eller 1 Middeltal
50 Kubikfodpr. Sekundfor hver DanD.

«Den største Virkning af DammenesVandmassevilde
upaatvivleligenindtræffe,naarSlipningstiderneordnedessah-
ledes, at Vandet fra alle Damme, medensElven var paa
sin høieste Stand, samtidigenindtraf paa sammeSted i Ho-
vedelven, og jeg skal derforundersøge, hvormegetGlom-
mens Vandspeilvilde hæves i dette Tilfælde eller forøget
med 16 x 50 --- 800 Kubikfodi Sekundet».

«Naar de bredesteog smalesteSteder sættes ud af Be-
tragtning, saa har Glommengjennem Soloer en Middel-
bredde ved Flom af over 1,000 Fod med en Hurtighed,
som.neppenoget Sted er under3 Fod i Sekundet. En Til-
væxt i Vandmasse af 800 Kubikfodpr. Sekund vil altsaa

hæve Vandspeilet xsoo1000= 0.266 Fod eller omtrent 1/4

Fod, der altsaa er den størsteVirkning,disseDammekunne
have. Da de fleste af Dammene,13 Stkr., i Opgaven•ere
anførte som ubetydelige, saa ville de neppekunne afgive
den antågneVandmassei mere end 1 Time ad Gangen,og
i Henhold til den antagneFordeling af Vandeti Bielvene
skulde den fundneStigning af 1/4Fod kun vare i 4 Timer
ad Gangen. En saadan periodiskStigen og Falden•flere
Gange i Døgnet finderefter det Bekjendtskab,jeg har til
Elven, ikke Sted, hvilket beviser, hvad man gjerne paa
Forhaandkundehave paastaaet,at Vandet fra de forskjel-
lige Damme,om de end brugespaa sammeTid og ved høie-
ste Flom, ei samtidigennaar samme Sted, hvoraf igjen
følger, at Stigningen ei bliver saa stor, som den under
denne Forudsætningfandtes og i Reglen vel neppe naar
en Tomme».
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• I Aaret 1851 befor KanaldirektørenpaanytVasdraget
og foretognogle flygtigeMaalingerved Bradskerucifosfor
at undersøge,hvorvidt en Udvidelse af den vilde bidqtge
til en Sænkningaf Flomvandstandenovenfor. I en Skri-
velse til. Velinspektøreni Østerdalenudtalte Kanaldirektø-
ren, at man for 16 å 20,000 Kr. vilde kunne samkeFlom-
men ovenforomtrent3 Fod, medens han ei kundeudtale
sig om, hvor stor Sænkningenvilde blive underSkjefstad
Fossen.

Tdiarrcod:18::Efter den usædvanligeFlom i 1860 indkomtil Depar-
lizs.euodmta-tementeten Besværingfra LandeiereomkringØierenover,
SliPning af at de mangeTømmerdammepaa en Gang bleve slupne,Flødnings-
dammene. hvilken AnledningDepartementetunderlite Mai forlangte

KanaldirektørensErklæring. Paa dennesHenvendelsetil
KristianiaTømmerdirektionangaaendeOplysningerom de
i Bivasdragene værendeDamme bemærkedeDirektionen
Skrivelse af 21de Mai 1860, at ikke samtligeBielve i det
GlommenskeVasdragog de i dem værendeDammesorte-
rede underden,idetFledningeni samtligeBielve besørgedes
af de respektiveSkoveiere og Tømmersælgere. Under Di-
rektionen sorteredealene de i Hovedvasdragene,Flisen og
søndreOsa værende3de Damme,i Henseende til hvis Be-
nyttelse den oplyste,at de efter Sagens Natur ikke slippes
underen herskendeVandflom,men alene naar der i Elven
var lidet Vand, hvilket selvfølgeligogsaa gjælderom Dam-
mene i Bielvene, da slige Vandsamlingerunderen modsat
Fremgangsmaadevilde være hensigtsløse. Det indseesvist-
nok ogsaa af sig selv, anførerden videre, at Lokalforhol-
dene tilsige, at DammenesSlipningi de forskjelligeVas-
drag maa foregaatil heist forskjelligeTider og ingenlunde
samtidig,ligesomdeVandmasser,som samles i hine til Tom-
merflødningensFremme anbragteForbygninger,ere altfor
ubetydelige til, at deres Slipning under den brugelige,af
ForholdenesBeskaffenhedsomnødvendigtilsagteFremgangs-
maade kan udove nogen kjendeligIndflydelse paa Vand-
standensHeide i Øieren. Tømmerdirektionenlod gjennem
sine FlødningsbetjenteindhenteOpgaver over de inden de-
res Distrikter forefindendesDamme, hvilke Opgaver den
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under 7deMai 1861tilstilledeKanaldirektøren.Efter disse Opgave

Opgaverfandtes der dengang over Fled-



ningsdam-

Atna 1 Dam
Tøsla 1 «
Mistra 1 «
Tresa 1 «

Imsa 1




Neta 1




Løvengen 1




Stenbækken 1




Hovda 1




Bakkebækken1



















KunAtnadammener af nogenmei 1861.

Betydenhedogopdæmmes,før
den egentligeVaarflom md-
findersig. DeøvrigeDamme
sættes, efterat Vaarfiommen
er begyndt,ogMistradammen
endogførst,efterat den stør-
ste Flom er gaaen. Dam-
meneslippesi Reglen2Gange
daglig.

Lille Ulveaaen1 « Kun Dammeni søndre Osa
Østre Æra 1 « er af nogenBetydenhed,men
Vestre Æra 1 « benyttes ikke underhøieste
Legtningen 1 « Flom, de øvrige indeholder
Stroa 1 « forholdsvismindreVandmas-
Ena 1 « ser. I RegelenslippesDam-
Tverena 1 « mene2 Gangedaglig.
Nordre Osa 1 «
Stjørbækken 1 «
Stemma 1 «
Kubba 1 «
Flena 1 «
SøndreOsa 1 «
BergersjøDam 5 Fodhei 10 FodbredAabning
Røtdam 10 12 — "S'M
Gransjedam 41/2 11 ilf1-1'3e ø
Ringsaasbækd. 61/2 12 a4
Nedre Do. 51/2 17 

Lekjærndam 5 — 12
I Lekjærnaaener desuden2 Damme,der

kunne kommei synderligBetragtning.

..e1ø

ere forfaldneog ikke
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Agaadam

6 - 14 - 1




Nedaasdam

6 16 -




Bjørsletdam

8 .

15 _ -  •••• I 7 I




Bjudam

6

-

12

gl




Dybdammen

5

-

18

Q




Holsjødam

6

-

14

-

..




•8.

Tandlidam

6

-

16

-

-

..5.

Nydam

6

-

16

-




Danielsdam

11

-

16

-

-

P




Stratkværndam

8

-

12

-

-

.....




Svennebydam

8

16

-

-

30.

Horndam

6Fod hei, 12 Fod bred Aabning . f8 4'l ørn w

34.

Jenmeaadam

61/4Fod

hei,

26 Fod bred Aabning,April b.0xlgi..c.)

43.

Bjørnebydam,

øvre

Disse

ere

Sag-

og

Mélledamme

44.

Do.

nedre

uden

særskilt

Fledningslob,

da

45.

Skyadam

Tømmeret

gaar

over

Damkronen.

46.

Tværaadam

8

Fod

hei,

15

Fod

bred

Aabning

47.

Magnæsaadam

6

-

22

48.

Øvre

Do.

51/2

-

12

-

49.

Sortdam

9

-

16

50.

Lilledam

6

-

15

-

-

51.

Lillebronkdam

1

6112

-6V2

-

13

-19

-

-

51/2

-

-

52. Storebronkdam}

7 7

-

15

-

-

53. Sætermyrdam

6

-

20

-

54. Nydam 6

-

14

-

-

I Aaen Storma er 2 andre
Damme,

nemlig

en

Sagdam

og

en

Sørsaassjodam, der ere ganle og

uden

Betydning.

55. Neklevandsdammen56. Gransjødammen57. 1Elsjedammen i Østvandsaaen58. Nøktjærndammen59. Bakkefløddammen60. Tausjødammen i Tanaaen.61. Jursjødammen i Juraaen.62. Grytdammen i Grytaaen.

Slipning

i

Begyndelsen

af

Juni.
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Maalivasdammen
Gørtjærndammen
Baantjærndammen i Faldaaen og Gaukaaen,der falde •
Fjestaddammen ud i Haugsaaen.
Gaukdammen
Matisdammen
Stygaadammen i Haugsaaen.
Rundsjødammen i Troftaaen.
Jeddervasdammen
Kjonstendammen . Løvsetaaen.
Løvsetdammen
Mørktjærndammen . Merkaaen.
Mosemyrdammen
Sagstudammen i Sagstuaaen, tillige Sag- og Mølledam.
Stensedam
Bjørtjærndam i Faldaaen
Miggerdam
Træsedam for Træsøen
Langtjærndam for Langtjærn
Dammen foran Findholtsøen

« Faldtjærn
— « Kjensmotjærn

« Krogstadskoven
Nogen Fortegnelse fra senere Tid over de nu be-

staaende Fledningsdamme haves beklageligvis ikke ligesaa-
lidt som nærmere Opgave over den inden samtlige Damme
opdæmmedeVandmasse og de paa dem anbragte Dam-
aabninger.

En andenVirkning af Flommenei Glommen,som længe Beftygtet

havde været befrygtet, var et Gjennembrud af Dalføret, der Jruaaæ

strækker sig over store og lille Vingersøen, og Tarven
Vrangsøen, hvorfra Vrangselven gaar ud i Sverige. Kap- eiven.
tein Waligorski blev i Oktober 1844 beordret til at under-
sege Forholdene her for i Tilfælde at foreslaa Foranstalt-
ninger til at forebygge en muligFare. Efter hans Rapport
af 30te s. M. laa dengang, altsaa under lave Vandstands-
forholde, store Vingersøen 0.10 Fod over Glommen, lille
Vingersøen 0.14, Tarven 4.27 og Vrangsøen 7.6 Fod over

Dammei Fosaaen, der
disponeres af Eierne
af Gaarden Kjensmo
og Foss i Næs samt
af Haneborgpaa Ten-
nerud i Vet.
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samme,hvorfor han fandt, at det — omend Glommenbrød
ind i Vingersoen — vilde være meget vanskeligt eller i

• det mindste udfordre en meget lang Tid, inden den kunde
dasnne sig et Leie gjennem det stigende Terrain mellem
Lille Vingersoen og Tarven og herfra til Vrangseen. Vilde
man imidlertid, for at forebygge det mulige Tilfælde, dog
foretageNoget, saa foreslog han enten at udvide og forhøie
den dengang existerende Fiskegar mellem store og lille
Vingersø eller anlægga en Dæmning tvers over Dalforet
mellem Tarven og lille Vingersø.

Oversvøm- Naår, Glommenstiger, strømmer den gjennemOuselven
vmeed1ssertonre-ind i Storsjøen og oversvømmerogsaa der betydeligeStræk-

sjøn. ninger dyrket Land. Længe havde man derfor der havt
sin Opmærksomhedhenledet paa Midler til at forebygge
saadanne Oversvømmelser. Paa et Formands- og Repræ-
sentantmøde i SøndreOdalen den 26deFebruar 1862 enedes
maui om at indgaa til Departementet med Andragende om
Undersøgelser for en Farbargjørelse af Ouselven og Sænk-
ning af Flommen i Storsjøen og denneElv. Et Andragende
af 27de Februar s. A. blev affattet og med Fogdens og
Amtets Anbefalinger af 26de Marts og 2den April resp,
tilstillet Departementet, som den 3die Juni anmodedeInge-
niorbrigaden om at lade de tidligere foretagneUndersøgelser
med Hensyn til Farbargjørelsen supplere med de fornødne
Undersøgelser i Anledning af Foranstaltninger til Flommens
Sænkning, hvortil ijrigaden under 27de Juni gav de for-
nødne Ordres til Kanaldirektøren. Et Kroki med Tver-
profi.lerover Teinstrømmen blev optaget, men i det senere
indkomne Forslag til Ouselvens Farbargjørelse er Over-
svømmelserne imidlertid ikke behandlet, saa Undersøgelser
i saa Henseende formodentlig ikke have været anstillede.
Senere paa et Formandskabsmede den 24de Februar 1872
blev det besluttet atter at indgaa til Regjeringen medAndra-
gende om at faa undersegt Sagen. Paa Modet havde man
behandlet følgende 3 forskjellige Alternativer for at hindre
Oversvemmelserne,nemlig:
1) Anbringelse af en Dam over Opstadaaen (Ouselven)

ved dens Udløb i Nærheden af Ousbroen. -
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Dam i skraa Retning fra Ouslandet til Korsmolandet,
eller
Udvidelse af Teinstrømmen saaledes, at Glommender
fik samme Bredde som ovenfor og nedenfor, i Forbin-
delse med en Sænkning af Fundenfossen.

Denne sidste Maade at realisere Sænkningen paa
vare samtlige de Mødende enige i, medens 9 af dem vare
imod de tvende førstnævnte, idet de nærede Frygt for, at
GlommensVandstand nedenforOuselvensUdlob derved vilde
forhaies. Efter Fogdens Anbefaling af 1ite Marts s. A.
og Amtets af 14de s. M. anmodedeDepartementet under
19de April 1872 Kanaldirektøren om, forinden videre fore-
toges, at udtale sig angaaende Andragendet.

Behandlingen af denne Sag blev overdraget til Ingeniortsz,entrgnaef-
Sætren. Den krævede gjennemgribendeStudier af de Vand-1,%leoni-Lait
standsobservationer, som fra tidligere havdes, og vidtleftigezernstinæriergies
Beregninger, saa Sætren først den 16de Mai 1876 kunde Ruisitniore_
afgive sit Forslag, der gik ud paa ved en i OuselvensMun- sjøen.

ding anbragt bevægeligDam at afstænge G-lommenfra Stor-
sjøen ved heit Vand, medens den ved lavt Vand skulde
tjene til at holde Ouselven og Storsjøen oppe paa farbar
fleide. Ved en detailleret Beregning paaviste han, hvilken
Sænkning af Storsjøen man herved kunde opnaa ved for-
skjellige Flomme i Glommen,samt hvilkenIndflydelse-dette
vilde have paa Glommens Flomheide nedenfor Ouselven.
Som Resultat deraf anførte han, at man ved Afspærringen
af Storsjøen under GlommensFlomme i Almindelighedvil
kunne vente nogen Sænkning af Storsjoen, men at dennes
Størrelse er afhængig af Flommens Karakter, saaledes at
den er liden ved langsomt forlobendeFlomme, men kan gaa
op til 3 å 4 Fod ved voldsommeTopflomme. Ligeledes er
den ved Storsjøens Afspærring foraarsagede Forogelse af
Vandstand og Vandføring i Elven nedenfor liden for lang-
somt varierende Flomme, medens den for rapide Flomme
vil kunne gaa op til henimod 1.5 Fod ved Skarnæs og for-
holdsvis mindre paa Steder, hvor Vandstandsforandringen
er mindre eller Vandforingen større. Nogen væsentlig for-
eget Vandfering kommer først til ved Næstangen, hvor



— 278 —

Vormenfalder ad i Glommen,og nedenfordette Sted bidrager
endvidere den Omstændighedtil Formindskelseaf Flommens
Stigning, at ved Afspærringen tvinges øvre Glommens
Flomme til at komme endnu mere foran Vormens end nu.
Øvre Glommens Flomme ville derfor efter Afspærringen i
Almindelighedsammentræffemed en mindre Vandføring fra
Vormen end nu, saaledes at den samlede Vandmasses For-
øgelse reduceres adskilligt. Flomme i nedre Glommen,som
komme, efterat øvre Glommens Flomme have kulmineret, '
altsaa væsentlig af Vand fra Vormen, ville endog kunne
blive sænkede. De ville nemlig sammentræffemed en min-
dre Vandføring fra øvre Glommen end nu, da denne ikke
vil indeholdedet Vand, som under nuværende Forholde ud-
tappes af Storsjøen, naar øvre Glommenfalder.

En lignende Afspærring har aldrig været udført i en
saa stor Maalestok, som her foreslaaet. Man maa derfor,
da man mangler Erfaringer fra lignende Arbeider, være
forberedt paa uforudseede Vanskeligheder og paa tildels at

• blive skuffet i sine Forventninger. Man maa til en vis
Grad betragte det hele Arbeide som et Forsøg, der ialfald
tildels kan mislykkes.

En Sænkning af Vandstanden ved en Udvidelse af
Teinstrømmen ansaa han for lidet virksom, da Faldet i
Strømmen kun vår ringe, og en Udminering af Fundenfos
vilde blive meget kostbar, foruden at den vilde have ube-
regneligeFølger medHensyn til Udskjæringer,Udglidninger,
Forøgelse af Hastigheden ved Overfartssteder o. s. v. —
altsaa blive en righoldig Kilde til Erstatningskrav, Krangel
ogProcesser. Da saaledesen almindeligSænkning af Glom- •
mensVandstand ved Ousbro har sine store Betænkeligheder
ogVanskeligheder, maa man opgive ved en saadan at frem-
bringe en Sænkning af Flommen i Storsjøen.

Omkostningerneved en Dam i Ouselven havde Sætren
beregnet til 16,000 Kr.

Nysoms  e-B
regning af Kanaldirektøren lod ved Leitnant Nysom yderligere
vAninr. beregne Virkningen af Storsjøens Afspærring paa Flom-
enE!AfspEer- •

nng paa men Glommen ved Skarnæs og Blakjer. Efter denne
- Lti°n=aennå,Beregningskulde Flomme som de efternævnte forøges:
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under Forudsætning af, at Storsjøen;;;;eget Tilløb er
1,500 Kubikfod i Sekundet!

i 1865  0.1 Fod vedSkarnæs, 0.07Fod vedBlakjer
- 1866 1steFlom 0.51 — — 0.35 —
- 1866 2den — 0.52 0.43
- 1867 lste — 0.70 — 0.57
- 1867 2den 1.06 0.87

under Forusætning af, at Storsjøens eget Tilløb er
500 Kubikfod i Sekundet:

i 1865 	 0.3 Fod vedSkarnæs, 0.24Fod vedBlakjer
- 1866 lste Flom 0.77 0.53 —
- 1866 2den 0.80 0.61
- 1867 1ste — 1.09 — 0.75
- 1867 2den — 1.54 1.05

Den 27de Juli 1876 oversendte Kanaldirektøren Sæt-Kanaldirek-
rens Betænkning og NysomsBeregninger til Departementet,tteeenrkinsinBgea-f
idet han bl. A. udtalte, at han ikke kunde anbefale nogen21% janugli.

ogSænkning af Storsjøen, da den vilde kunne bevirke en For-ZtormenssE-

heielse navnlig af de største og voldsomsteFlomme i Vas-kheringer.

draget nedenfor. Selv om man gik ud fra, at høiere og
pludseligere Flomme end de, der ere behandledei Nysoms
Beregning,ikke vilde forheies mere end en Fod .vedBlakjer,
saa er dog dette et saa betydeligt Tillæg til Flomheiden,
at Erstatningen for den derved bevirkede Skade mangfol-
dige Gange kunde overstige de Fordele, som ved Storsjøens
Sænkning kan ventes opnaaet. I saa Henseende behøves
blot at bemærkes, at 1 Fods Forhøielse ved Blakjer vilde
hæve Øierens regulerede Vandstand 11/2Fod, og at 1 Fods
Forheielse af en stor Flom ved de nedenforØieren liggende
Brug : Sanne og Soli, Hafslund og•Borregaard vilde kunne
begrunde betydelige Erstatningskrav.



Trykfeilliste.

Pag. 191 staar: «Tjuraaens Far ba rgjørelse», skal være : «Tjur-

aaens Flødb argjørelse».
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