
KANALMS HISTORIE.

VII.

SKIENS VASDRAG.

KRISTIANIA.

TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

1884.

UDARBEIDET

VED

KANALKONTORET.



IndhoId.

Side.

VII a. Flødning i Herreelven 	 1

Vil b. Sænkniug af Børsesjø  7

VII c. Skiens Vasdrag :

Nordsjø--Skieus Kanal og Regulering af Vaudstan-

denei Nordsjø og Gjellevand 	 13

Flodningen i Vrangfo s i Eidselven og Slippedam i

Stensfos 	 153

Sænkning af Vandstand i Nomevand ovenfor Stensfos 169

Farbargjørelse af Thelemarkens vestfjeldske Vande

(Skarperudstrommen, Sundkilen, Fjaagesund, Kaar-

stenssund og Strengen) samt Farbargjørelse af Elven

mellem Flaavand og Nordsjø  175

Elvebrud paa Hvideseid Præstegaard  205

Flødbargjørelse af Landsverk—Rjukan og Rjukanfos

i Dalelven . .  219

Flødbargjørelse af Hyllandsfos og Nedrebdos i Toke-

elven, Dam i Totakvand og Rukkeelvens Fællesflød-

ningsforening 	 225

Regulering af Berelvens nedre Del mellem Gvarvholen

og dens Udleb i Nordsjø  229

Sænkning af Bøelven gjennem Harpestaamyrene 	 245

Foranstaltninger i Eisanfos og Satahullet i Siljords-

elven samt i Karpusjuvet i Flatdalselven til Let-

telse for Flødningen  253

Sænkning af Fladdalsvand 	 263

Farbargjørelse af Saudeelven og Elvebrud ved samme 275

Farbargjørelse af Juxe- og Lovaas-Vasdrag  297



Side.
, 14. Elvebrud ved Herbjørnsrud og Hitterdals Præstegaard 303

Elvebrud ved Ørvella og Hedøla  315
Fledbargjørelse af Svælgfos og Tinfos og Tømmer-
rende forbi disse 	 327
Sænkning af Tinsjø 	 339
Korrektion af Gjosdalselvens lidleb i Tinsjø, Elve-
brud ved Ullern  345*



Flødning i Herreelven.



VII a.
Fledning i Flerreelven.

I.

Sagens administrative Behandling.

Ved Herre Gaard ved Frierfjorden modes tvende Vas- Lokal-
drag, som derpaa samlede gaa under Navn af Herreelven beskrivelse

ud i Frierfjorden. Det ene kommer nordenfra Kilevand,
ved hvis Udlob der er en Dam, en kort Strækning neden-
for er Siljantjærn, for hvilket ogsaa er en Dam, atter læn-
gere nede i Elven er en Sagdam, en saakaldt Kneppe-
dam, der pludselig kan aabnes og derved sende en stor
Vandmasse ud i kort Tid for at lese Tømmervaser, som
kunne have bundet sig i Elven. Et Stykke nedenfor er
Herre Brug. Den hele Længde fra Kilefjord til Herre er
omtrent 5/8Mil. Det andet vestenfra kommendeVasdrag
bestaar af en Række Søer: Langen, Flaate, Me og Helle-
tvet strax ovenfor Herre. Ingen af disse Vasdrag ere far-
bare for Baad ovenfor deres Sammenstød,men nedenfor dette
kan Herreelven, skjønt den er meget strid., passeres af
Pramme indtil en Bro, som fører over den. Nedenfor Broen
er den almindelige Anlægsplads for Baade fra Frierfjorden,
og herfra kan Elven godt roes. Omtrent 1000Alen neden-
for Broen ved Herrebækken, ved Frierfjorden har Elven
grundet sig op, saa at der selv i det dybeste Elveleie ved
lav Vandstand neppe er 3 Fod Vand. Over denne Grunde
er anbragt en Lændse.
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I begge Vasdrag fiedes Tømmer og fra Frierfiorden
trækkes ligeledes Tømmerop til Sagbrugene,men da der i
Frierfiorden ikke erMulighedfor at opbevareTømmeret,har
dette sin væsentligeOplagspladsi Strækningen fra Broen
og ned til Herrebækken. Som Følge heraf er det til
sine Tider meget vanskeligtat kommefrem med Baad paa
Elven.

1867. Dette gav Anledning til at en Del Grund- og Brugs-
magefn,eiere indgave Klage til Amtet over de Hindringer, somBrugselerne
n".3Zritinn: Tømmerdriftenlagde iveien for den øvrige Færdsel paa

Elven.
1868. Denne Klage, ledsaget af 5 Bilage, oversendteAmtet

under 4deSeptember1867 til Departementet,hvorpaadette
under 5te Mai beordredeKanaldirektørentil at foranstalte
Sagen undersøgtog til at afgiveForslag til reglementariske
Bestemmelser for Flødningen overensstemmendemed Lov
af 26de August 1854, forsaavidt der fandtes Anledning
dertil.

Kanal- Efterat have undersegtForholdene paa Stedet afgav
lirektørens
F F ICanaldirektørenunder28deSeptembersin Betænkningmedrag

tg
151.

reglement Forslag til Reglementfor Flødningenpaa Strækningenfra
af 28d

Septbr.1.8e88.Broen.over Herreelvenned til Frierfjorden.
1869. Efterat Flødningsbestyrelsenog Brugseierne havde

givet sin ErklæringangaaendeForslaget, afgav Kanaldirek-
Losnetri--:tørenden10deDecbr.Kontinuationserklæringog indgik deri

1.0deringDbr.af paa nogle af de foreslaaedeModifikationerog Redaktions-ee
1869. forandringer. Naar det derimodforlangtes,at Reglementet

skulde gjælde op til Brugene,saa fandt han dette utilraade-
ligt, da Elven her var af ren privatNatur, idet den almin-
delige Baadfart standsede strax nedenforBroen, og kun
BrugenesPrammeog Flaadergik ovenforBroen. For disse
var den Sikkerhed, som formentlig kunde tilveiebringes,
givet derved, at Tømmerslipningeni betimeligTid skulde
bekjendtgjøres.

1870. Ved kongeligResolution af iste Oktober blev Regle-
15.1.lotn,rafmentet for Temmerfledningenog Baadfarteni Herreelven

18" ang. paa Strækningenfra BroennedenforHerre til FrierfjordenFlødnings-
reglement.approberetsom gjældendeindtil Videre.
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Fællesflødningenagtede at udføre en Del til Fled- 1870.
ningens Lettelse i Vasdraget sigtende Arbeider, nemlig enAonmdrage
Forbygning af Bugten lige overforHolders Brug °g enArd=
Forlængelse af SkotbroenunderSagdammen; imidlertidvar
der paabegyndtAnlæg af en Laxetrappe, dog efterat Plan telse-
til Forbygniugenvar optaget, saa der var Spergsmaalom
ikke denne vilde blive til Skade for andreInteresser. Fæl-
lesflødningenanholdt derforom kongelig Tilladelse til dens
TJdførelse.Med Skrivelse fra Amtet af 29deOktober1869,
29de Januar og 8de April 1870 blev Ansøgningenmed til-
hørendeBilage tilstillet Departementet,der den 12te April
affordredeKanaldirektørenErklæringherom.

Ved med Skrivelse af 23de April at remittereSagen Kanal-

til DepartementetbemærkedeKanaldirektøren,at den fore-czeitri:

slaaede Forbygning maattevære til Fordel for Flødningen
og uden nogen Skade for Baadfarten eller den tilstødende
Landeiendom. Skotbroen ansaa han ligeledes for at være
"til utvivlsom Fordel for Fledningen, og naar Laxetrappen
undtoges,vilde den neppe;efter hvad der var oplyst,kunne
skadeBredderneeller de tilstødendeLandeiendomme.Han
antog derimod,at Laxetrappenvilde blive gjort unyttig.

Ved kongelig Resolution af 24de Mai blev det derpaaiii . Res.
i Medhold af Lov af 31te Mai 1848 angaaende Indseers Saenk-ai.8271d)aepmg
ning m. V. samt Lov af 26de August 1854 angaaende Flednings-  Tilladelas
og Flodrensningsvæsenet tilladt Direktionen for Fællesfledningen
gjennem Herrevasdraget i Bamble Fogderi at foretage en Del til
Lettelse af Flødningen i bemeldte Vasdrag sigtende Arbeider
overensstemmende med en af Civilingeniør Borchgrevink under
20de Oktober og 22de December 1869 afgiven Plan til Arbei-
der, som for Tiden ere antagne at paakræves til omhandlede
Øiemed.
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II.

Reglementer og Regulativer.

Reglement
for

Temmerflodning og Baadfart i Herreelven
paa Strækningen fra Broen nedenfor Herre

Brug til Frierrjorden
(approberetved kg1.Res. aftiste Oktbr.1870somgjældendeindtil Videre).

1.
Paa Strækningenfra Broen nedenforHerre Brug til

Frierfjorden maa Elven ikke belæggesmed Flaader eller
Baade anderledes, end at der til enhver Tid efter Elvens
Dybfure bliver en fri Passage af 15 Alens Bredde for
Flodningenog Baadfarten.

§ 2.
Det paalæggesTømmerflødningenat sørge for, at Tom-

meret ikke binder sig paa den Del af Elven, der er forbe-
holdt den almindeligeFærdsel. Ligeledes paalægges det
Temmerflodningen— forsaavidt ikke Lændsen ved Herre-
bækkenforandressaaledes, at Baade og Flaader altid kan
kommefrem — saa ofte der ligger Tømmerpaa Lændsen,
stadig at holde tilstrækkeligtMandskabtil at hjælpeBaade
og Flaader frem mellem Tømmeretmed høist 1/2 — en
halv — Times Ophold.

§ 3-
Slipning af OlgestadDam skal af Vedkommendevære

bekjendtgjortpaa saadanMaade, som Øvrighedenbestem-
mer, 24 Timer forindenSlipningeniværksættes.

fl
§ 4.

Overtrædelseraf disseBestemmelserstrairesifølge Lov
indeholdendeBestemmelserom Flødnings-og Flodrensnings-
væsenet af 26de August 1854 § 7 med Bøder, og med
Behandlingaf Sagen angaaendesaadanneOvertrædelserfor-
holdes efter Forskrifternei sammeLovs § 3.



b.

Sænkning af Børsesjø.



VII b.

Sænkning af Barsesja.

I det strax østenforSkien liggendeDalføre ligger øverst  enmindre Sø, Børsesjø, der •har sit Tillob fra de nærmestbeskrivel

ved liggende Aaser og Fjelde og sit Aflob sydover gjennem
Lerkupelven, der ved østre Porsgrund falder ud i Skienselven.

Børsesjø omgives af flade og lave Jordstrækninger, der
strakte sig langt frem under Lavvand, og som jævnligen
vare udsatte for Oversvommelser. Et Par Dages Regn for-
maaede at hæve Vandstanden i den Grad, at disse Jorder
ikke kunde underkastes nogen Opdyrkning, medens deres
myrlændte Beskaffenhed var af skadelig Indflydelse paa
'remperaturforholdene deromkring.

Allerede i Begyndelsen af Firetiaarene var en Sænk-
ning af Flomvandstanden kommen paa Tale mellem de om-
boende Landeiere og for at kunde faa et Begreb om, hvor-
vidt en saadan kunne tænkes realiseret, lod Amtmanden
samt Sorenskriver Wessel og Föged Borchsenius paa egen
Bekostning Kaptein Rye optage et Kart over Terrænet om
Søen og Elven •samt udarbeide en Betænkning med Forslag RyesFo
til, hvorvidt Noget var til Hinder for at sænke Seen om- dagti

Sesnknin
trent 10 Fod og udtappe de nedenfor langs Elven liggende
Myrer. Det af Rye udarbeidede Kart med Boringsresul-
tater, Terrænbeskrivelse og Forslag til en Sænkning blev
dennem Regjeringen forelagt den svenske Oberst Ericson•
til- Betænkning. Sommeren 1845 var han paa Stedet, be-
sati Lokaliteterne oggav sine Bemærkninger til Ryes Forslag.
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1846. I 1846 enedes flere af de Omkringboendeom at ned-
rseechatsætte en Komite til nærmereUndersøgelseaf alle Foreta-
Komite. gendet vedrørendeForhold og forelobig underhandlemed

alle vedkommendeG-rundeiereom Erstatninger for Jords
Afstaaelse m. m., samt til at engagereen kyndig Mand for
at anstille videre Undersøgelserog udarbeidePlan for Ar-
beidets Udførelse.

1847. Formodentligpaa OberstEricsons Foranledninghavde
nTstriimsKomiteenformaaetKapt.Norrstrômtil paaoffentligBekost-
Forslag.

ning at anstille Undersøgelserog udarbeideen fuldstændig
Plan for Sænkningen,og ansøgte den senereDepartementet
om Tilladelsetil at udføreArbeidet overensstemmendemed
NorrströmsPlan.

1848. Med Skrivelse af 14de Januer sendte Departementet
Sagen til KanaldirektørensErklæring,og i saadanaf 22de
s. M. beklagedehan, at Planen ikke var ledsaget af for-
nødne Undersøgelsesresultaterog formente,at Beregningerne
vare urigtige.

Idragende Efterat Norstrinnvar givet Anledningtil at gjøre sine
oLff:a1,Int.Modbemærkningerhertil, medensKanaldirektørenfremdeles

fastholdt og nærmerebegrundedesine tidligere Udtalelser
med Beniærkning,at videre UnderPege1sermaatte ansees
unedige, sa.ifremtmankunde faa udleveretNorrströms,var
Komiteendog tilbøieligtil ikke at tillæggeKanaldirektørens
Indvendinger nogen Vægt og indgav underdanigstAnsøg-
ning om at tilstaaes et Laan af Statskassenpaa Kr. 40000
til ArbeidetsUdførelse.

Forinden dette kundeanbefales,maatte Departementet
faa Forvisning om, at Arbeidet var baseret paa en Plan,
der med Sikkerhedkundeantages at lede til de forønskede
Resultater. Havnedirektørenhavde derhosunder 31te Ja-
nuar og 15de Mai fremsat den Betænkelighed ved dette
Arbeide, at det muligens kunde lede til skadeligeFølger
for PorsgrundsHavn.

Det beordredederforunder 26deMai den ny tiltraadte
Kanaldirektørtil at foretageen Reise til Stedet for at sam-
menholde de fremsattePlaner og Bemærkningermed Lo-
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kaliteterne og derefter afgive en motiveret Betænkning over 1848.
de mod Norrstffims Plan fremførte Bemærkninger.

Den 10de Marts afgav han saadan Betænkning, hvor- 1849.
efter Komiteen indgav fornyet Ansøgning om, at der i Med- 1852.
hold af Lov af 31te Mai 1848 maatte blive meddelt naa-Aonnidrzin

eei stenr:digst Tilladelse til Foretagendets Udførelse overensstem- dn

mende med den af Kaptein Norrström udarbeidedePlan, dog Lgsatnru,

under Forbehold af efter særskilt erhvervet naadigst Ap-
probation defi at foretage de Forandringer, som senere
maatte findes hensigtsmæssige, samt om at der overensstem-
mende med bemeldte Lovs § 5 maatte vorde udnævnt Mænd
til at afholde det fornødne Skjøn saavel med Hensyn til det
Forhold, hvorefter Lodeierne skulde bidrage til de med Ar-
beidet forbundne Omkostninger, som angaaende den Erstat-
ning, der muligens maatte tilkomme Nogen for Jordskade.

Ved at oversende denne Ansøgning under 21de Juni
gjorde Amtet opmærksom paa, at Grunden til det i Ansøg-
ningen tagne Forbehold med Hensyn til Befølgelsen af Norr-
ströms Plan laa defi, at Lodeierne almindeligen antoge, at
Arbeidet skulde kunne udføres paa en billigere Maade end
af Norrst~ foreslaaet. Amtet ansaa det imidlertid nød-
vendigt, at Spørgsmaalet herom saavidt muligt blev endelig
bestemt, forinden noget Skjøn afholdtes, og ønskede derfor,
at Kanaldirektøren paany kunde gjennemgaa Planen.

Paa Amtets Anmodning og efter nærmere Konferance Kanaldire
med Amtmanden undersegte han Søen og deus Afieb og frem-
satte under 29de Juli for Departementet sin Formening om 291Mul
den Maade, hvorpaaArbeidet burde udføres, samt beregnede
Omkostningerne derved til Kr. 24000.

Ved Heieste Resolution af 4de September 1852 blev uøieste
det derefter bestemt:solution 4de Septi

At det i Medhold af Lov angaaende Sænkning eller Ud-
1852ang
TindEeen11:

tapning af Indseer og Myrstrækninger m. V. af 31te Mai 1848 ning.
dens § I naadigst tillades vedkompende Grundeiere gjennem
Udgravning af en Kanal at sænke Børsesøen i Gjerpens Præ-
stegjeld, Bamble Fogderi. Bratsbergs Amt, i det Væsentlige
overensstemmende med den af Kaptein Norrström under 4de
August 1847 dertil afgivne Plan.
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1852. I DeeemberMaanedvar Kanaldirektørenunderet Qp-
hold i SkienKomiteenbehjælpeligmedForfattelsen af Kffi-
ditioner, hvorefter Arbeidernekunde bortsættes paa En-
treprise.

1853. Den 28deFebruar1853 anmodedeDepartementetKanal-



direktørenomoverensstemmendemed de approberedePlaner
at udføre den til SænkningennødvendigeUdstikning.

Efter at man var bleven enig om i det Væsentlige at
følge det gamle Leie og lægge Renden i det, blev Arbeidet
overdragetLeitnant Sissener paa Kontrakt. Det blev paa-
begyndtved Midtsommertid,efter at Kanaldirektørenselv
havde udstukketRenden.

1854. Ud paa Sommeren1854 blevArbeidet fuldførtog mod-
taget af Grundeierneuden KanaldirektørensMellemkomst.
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VII c. 1.

tiordsje—Skiens Kanal og Regulering af Vandstande i
Nordsje og Gjellevand.

I.

Sagens administrative Behandling.

a. Nordsjø—Skiens Kanal.

SkienselvenmellemNordsjøogLangesundsfjordenneden- Lokal-

for Porsgrund danner Afiebet for Vasdragene i den største beskrivelse.

Del af øvre og nedre Telemarken. I den 28 km. lange
Nordsjø samles de 3 større Elve :

Lunde- eller Eidselven, der danner Afiøbet fra Totak-
vand og de nedenforliggende saakaldte Vestvandene:
Bandags-, Hvideseid- og Flaavandene.
Bøelven fra Sillegjordsvand samt
Hjærtdela og Tinelven (fra Mjørvand og Tinsø), der
begge falder i Hitterdalsvandet, som ved den farbare
Saudeelv er forenet med Nordsjø.
Lige foran Nordsjos Udløb danner Skienselven de til-

sammen ca. 30' høie Fossefald Firingfos og Skotfo s,
gaar saa med ringe Fald ned til Elgstrøm strax ovenfor
Fahret, hvor der tidligere ved Lavvand var et Fald, som
benyttedes til et mindre Mollebrug, og ved Heivand en
stærk Strøm derfra ned til Gjellevandet i Skiens By var
Strømmen svag, men fra Gjellevand havde Elven igjen ut 14-4'44-1

11019--ovet-3de Fossefald direkte ned til Skiens Havn eller
Bryggevandet. Disse Fosseleb vare Langfos, Damfosog,
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Kløsterfos,og Faldeneher lige ved Havnen vare naturligen
fuldt optagne for Brugsdrift, Molle- og Sagbrug. Elven
nedenforSkiens Havn har ikke stærkereFald, end at den
er farbar, imidlertiddannerden ved Graatenen Snevring,
hvor Strømmenunder større Flomme bliver saa stærk, at
Færslen da maa indstilles:

Det hele Fald paa den 16000 Fod lange Strækning
mellemNordsjøogSkiensHavn varieredefra 58 til 44 Fod.
Strax nedenforSkotfossenailøbi Flomtideren Del af Vand-
massengjennem den saakaldteFiskekasa, Lille- og Store-
hølen, videre gjennemBæver- og Bjølnfossen samt Meyer-
elven og forenede sig atter med Hovedvasdragetca. 400
Fod nedenfor Nordsjø.COmtrent3000 Fod ovenforSkien
falder Falkumelven, der gaar forbi Fossum Jernværk,
Skienselven.

I Henholdtil KanalffirektørRøyems Forslag af 19de
Februar 1852 og 23de September1853 var de dengangbe-
kjendte Grændserfor Vandstandenei Nordsjø og Skiens-
elven følgende:
I Nordsjø: Høieste Vandstand+ 58.0Fod (i 1822

skal Flommenhave naaet ca. 60 Fod).
Laveste Vandstand+ 43.6Fod.
AlmindeligFlom + 55 å 56 Fod.

I Gjellevandet: Høieste Vandstand+ 25.0Fod (i Flom-
men 1822 angivet til 28 Fod).
Laveste Vandstand+ __LAFod,
AlmindeligFlom + 22.0Fod..\

1 B ryggevandet: Høieste Vandstand+ 6ALFod.I
Laveste Do. + 2.0 Fod.
Midlere Do. + 1.0 Fod.

Senere Erftringer, gjorte efter Reguleringen,har vist
følgendeVandstande:

I Nordsj ø: Høieste (1860) 60.2 Fod.
I Gj elle vandet : Høieste (1860) 30.5 Fod.
I B ryggev and et: Høieste (1860) 8.0 Fod.

De saaledes angiv.neHeider referere sig alle til et
iNelærke,hvis Nulpunktligger 1 Fod under observeretlave-
zte Vandstandi Gjellevandet.
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De thelemarkske Trakter, hvis Dale have sit Afløb til
Nordsjø, have en Folkemængde, der i 1845 udgjorde 45,000 Lartili(3,1:
Mennesker. Deres væsentligste Udførselsartikel er Trælast
fra de vidtstrakte og godeSkove, medens de maa importere
Fornødenhedsvarer i t etydelig Mængcle. Nedfledningen af
Trælasten gjennem Skienselven var paa Grund af de der-
værende Fossefald besværlig og kostbar, og Landkommuni-
kationen mellem Byerne ved Langesundsfjorden og Nordsjø
samt Trakterne ovenfor var ogsaa meget tung. Mellem
Nordsjø og Skien foregik al Landtransport ad den særdeles
bakkede og tunge Vei over Gjeteryggen.— Ved Holden og
Ulefos laa ilop--13etyde1igeJern- og Sagbrug, som led under
de besværlige Transportforhold. Den skaarne Last fra---clem
maatte føres i sammenlagteFlaader over Nordsjø til Loveid,
kjøres mectiHeste over dette 1400 Fod brede Eide og saa
gjennem en Plankerende slippes ned i Storehølen, for derfra
igjen i Flaader at føres gjennem Meierelven ned til Gjelle- r t
vand. Den Last, der -saaledes førtes nedover til Skiens
Havn og videre, blev herfra sluppen løs gjennem Fossene
og atter flaadelagt nedenfor.

De store Hindringer, som Thelemarkens lange, bak-
kede og besværlige Veie lagde iveien for en livlig Forbin-
delse mellem Skien og dens Opland, foranledigede, at der
endelig i 1850 sattes en Dampbaad igang paa Nordsjø og
Hitterdalsvandet, hvorved man paa den 58 km. lange Stræk-
ning mellem Tangen i Hitterdal ogFjærstrand vedNordsjøs
sydligste Ende fik i væsentlig Grad lettet Samfærdslen.
• Imidlertid laa Veien over Gjeteryggen og Fossene i
Skienselven fremdeles som Hemsko for clers–falciaUdvik-
ling,skjent Afstanden mellem Skien og Nordsjø kun var
forholdsvis kort. Længe havde man derfor havt i Tankerne
at faa en tidsmæssigKommunikationsforbindelsead den ene
eller anden Vei bragt istand her, og da en forbedret Flød-
ning var et saa fremtrædende Sporgsmaal, var naturligen
Opmærksamhedensærlig henvendt paa en Vandkommunika-
tion ad Elven.

Den 1.6de Juli .18.31/var Amtmanden i Bratsbergs Amt 1831.
fiegjeringen med en Forestilling om•Ønskelig-
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1831. heden af en forbedretKommunikationmellemNordsjøog
Ordretil Skien. Finants-,Handels-og Told-DepartementetbeordredeUnder-
søgelser. i den Anledning.under 23de Decembers. M. daværende

Kanal- og HavneinspektørSchive til at lade foretageUnder-
søgelser, hvorefter saadanne bleve anstillede af Ingeniør-
leitnanterneF. Aubertog M. Rye.

	

1835. I Anledningaf de medTømmerfiedningeni Skienselven
Nedsæt- stedfundneUordnerhavde ligeledes Statsraad N. Aall medtelse af

iKon7illsr-d.fiere Trælasthandlereunder 21de September1835 indgivet
tLnginaefr.Ansøgning om, at der maatteblive udnævnten sagkyndig
fledningenKommissionmed Opdrag at undersøgeFleciningsforholdenem.m.

og fremkommemed Forslag til en Ordningaf samme,samt
tillige at undersøgeAnledningentil et Kanalanlægmellem
Nordsjø og Skien. Den 8de Oktober gav Finantsdeparte-
mentet HavneinspektørenOrdretil i Forening med Fogden
i nedre Telemarkenog Bamble og den, som af de i Sagen
interesserededertil maatteUdvælges,at foretagede nødven-
dige Undersøgelsermed Hensyn til en Ordningaf Tømmer-
fledningeni Skienselven.

[onve
idler-
ntion Denne KommissionsForhandlingerledede til Antagelse

m m
tidig Ord af en KonventionmellemLastehandlerneom en midlertidig
ning af

Tømmer- Ordningaf Temmerliedningen,en Ordning,der med mindre
ledningen.Forandringer blev indført uden at underkastes kongelig

Approbation(kfr. TømmerdirektionensSkr. af 21de Marts
1843 til Kommissionenfor Farbargjørelse).

	

1843. I Skrivelse af 13de Februar 1843 anmodedeFinants-
Nedsest-departementetKjøbmandBårnholdt,KapteinM. Rye, Pro-telse af
Kommis- kuratorBorchseniussamt VicekonsulS. Munchtil sammension for
Elvens med Kanal- og Havnedirektørenat sammentrædefor at til-Farbar-
gjørelse. endebringede tidligerepaabegyndteUndersøgelserangaaende

Tømmerflødningenog Farbargjørelsenaf Vasdraget mellem
Nordsjø ogSkien, hvorhosdet under 13deMai blev paalagt
Kommissionen,i Henholdtil et Andragendefra SkiensFor-
mandskab af 5te Mai, at tage under speciel Overveielse,
hvorvidt en Opdæmningaf Gjellevandettil Fordel for Bru-
gene i Skien lod sig udføre.

	

1844. Paa G-rundlagaf de oven omtalteaf LeitnanterneAu-
bert og Falsen anstillede og senere kompletteredeUnder-
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søgelser uClarbeidedeKanal- og Havnedirektøren Planer til 1844.

forskjellige Kommunikationsveie og støttende sig til disseK=At
Planer afgav Kommissionenunder 18de September 1844 sin antnknartag,
Betænkning. •

gjørelsena
18deSepth

De af Direktøren fremsatte Alternativer vare : 1.844.

En Kanal gjennem Løveid, Farbargjørelse af Elven
nedenfor tilligemed Opdæmning af Gjellevandet. Ka-
nalen indrettes for 46' lange 15' brede 3' dybtgaaende
Fartøier. Udgifterne beregnedes til Kr. 233400.
En Kanal gjennem Løveid til Fledning af Tømmer og
samtidig til at afgive Vandkraft til et Maskineri til
Fremskaffelse af andre Varer paa en Jernbane ved
Siden af Kanalen. Fremdeles Farbargjørelse af Elven
nedenfor tilligemed Opdæmning af Gjellevandet. 15d-
gifterne beregnedes til Kr. 166400.

0. En Jernbane over Loveidet, hvorpaa Varetransporten
kunde. foregaa•med Hestekraft, samt Farbargjørelse af
Elven nedenfor. Kalkuleret til Kr. 105400.

D. En Sten-ogJernbane over Løveidet med Farbargjørelse
af Elven nedenfor samt Opdæmning af Gjellevandet.
Anslaaet at koste Kr. 89 400.

Af disse Alternativer anbefalede Kommission6n det
første under A. nævnte og anførte, at den Del af Brats-
bergs Amt, der overNordsjø har sin Varetransport til Skien
og Udstederne, indbefatter omtrent 45 000 Indvaanere og
er en "af Norges betydeligste Skovdistrikter, hvis aarlige
Tømmerdrift udgjør omtrent 25000 Tylter Rundlast. Kom-
missionen antog, at Anlægget af en Kanal mellem Nordsjø
og Skien nærmest maatte blive Gjenstand for privat Spe-
kulation.

Efterat dens Be ænknini v forelagt Kongen, blev en .1844.
gjennemgribendeUnd rsøgeyiseaf den anbefalede Plan be- Iarkst

sluttet og overdraget Kanyavæsenet ssistent, Kaptein Wa- fuldstEendlgereUnder
ligorski. søgelser.

Den svenske Oberstleitnant og Bestyrer af Kanalan- 1846.

lægget ved Trolhåtta, N. Erickson, befor ogsaa efter An-Mia,°g"Igi
modning Terrænet, og efter Samraad med ham afgav Wali- fy,:rztv

gorski den 22de Marts 1846 sit Forslag til en Farbar- ti jddie
Marts1846
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1846. gjørelseaf Elven fra Gjellevandovenfor Skien med•enKa-
nal gjennemLøveid til Nordsje. 1 Sluse skulde anlægges

Elgstrømmen,1 Do. i Vraghullet nedenforLøveid og 3
Sluser — hvorafiden ene -en bestemmende ved Løveld.
KanalensDimensionervar beregnedesaaledes,at den skulde
kunne passeres af Farteier og Flaader af 5 Fods Dyb-
gaaende, 16 Fods Bredde og 90 Fods Længde. Omkost-
ningernevare anslaaedetil ca. 500000 Kroner.

Der forelaasaaledeset fuldstændigtForslag til et Ka-
nalanlægmellemNordsjø og Skien, men da man dengang
ikke kunde gjøre Regning paa tilstrækkelig privat Med-
virken til Anlæggets Realisation, maatte Sagen foreløbig
stilles i Bero.

Interessen for en Forbedringaf Kommunikationenpaa
den omhandledeStrækning vedligeholdtsig imidlertid,og
Planerne dertil vare stadig Gjenstandfor Droftelse. Der-
underblev atterSpergsmaalomAnlæg af enHeste-ellerLo-
komotivbanegjenoptagetog videreUndersøgelseranstillede.

1849. ImidlertidindgavFledningsinspektørE. Sootunder3die
E. Soots April til Indredepartementetet Forslag til Farbargjørelse
?orslagaf
3die

 
91 af Skienselven, hvori han særlig tilraadedeogsaa at lægge

184 til
2jellevan- Sluse mellem Gjellevandetog Bryggevandet samt at op-
dets -
remningOpogdæmmeGjellevandetsaaledes, at Brugene i Skien kunde
Farbargj.

Br yggev. faa Aargangsvand,samtidigmed, at den Elgstrømmenafn)rdEdo.
WaligorskiprojekteredeSluse kundeundgaaes. Istedetfor
at føres gjennemLøveidet skuldeKanalen da lægges fra
Storehølen gjennemLillehelen og Fiskekasen og udmunde
ved NordsjesUdlob ved Skotfossen, idet man ved en til-
svarendeUdvidelsei Firingfos og Anbringelseaf en bevæ-
gelig Dam i SkotfossensamledeheleFaldet i denne og ud-
strakte NordsjøsVandstand derned. Soot anslog Omkost--
ningernetil 200000, heist til 280000 Kroner.

:analdrkt.
etamkning

I Skrivelse til Departementetfor det Indre af 5te Juli
merSoots 1849 udtalteKanaldirektørensig delvis til Fordel for denne
?orslagaf
43Juli1849.Soots Plan.
1851. Senere blev ogsaa Oberst EricksonsBetænkning om

Erioksons
Bet. om
raligorskis

begge de foreliggendePlaner indhentetog oversendtKanal-



oLsootodirektøreni Forbindelsemed en tidligereunder31teJanuar
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1851 given Ordre til at tage Spørgsmaalet omGjellevandets
Opdæmning under nærmere Overveielse.

Under 19de Februar 1852 afgav Kanaldirektøren et 1852.
Kanaldrkt

motiveret Forslag til saadan Opdæmning af Gjellevandet,Forslag ti

hvilken i det senere Afsnit «Regulering af Vandstanden i OpdEemnin
af Gjellev

af  Gjellevandetog Nordsjø» findes nærmere behandlet.
Febr. 1819de52

I en Skrivelse af 22de Januar 1852 henstillede Amt-
mand Aall, Hofmarskalk Løvenskjold m. Fl. til Departe-
mentet at tilveiebringe yderligereOplysninger vedkommende
Farbargjørelsesspørgsmaalet,navnlig angaaende enUdvidelse
af Kanalprojektet til det nedenfor Skien liggende Brygge-
vand, ligesom de udtalte Ønsket om ved Siden at et For-
slag til en Hestejernbane, ogsaa at faa behandlet Spørgs-
maalet om en Lokomotivbane.

Det blev ogsaa overdraget Kanaldirektøren at udtale
sig herom, og under 19deApril 1852 afgav han sin Betænk-
ning «Om KommunikationsanlægmellemNordsjø og Skien».
I denne behandlede han saavel Farbargjørelsen som Heste-
jernbane, Lokomotivbane og Grusvei mellem Nordsjø og
Skien, og gav Beregning saavel over deres Anlægs- som
Transpottomkostninger. Hvad Kanalprojektet angik, fore-
slog han at. udstrække Kanaliseringen helt ned til Brygge-
vand og en Opdæmning af Gjellevand efter det tidligere
Forslag af 19de Februar 1852, at sløife den af Waligorski
foreslaaedeSluse i Elgstrøm, foruden nogle forøvrigt mindre
Modifikationer i dennes Plan, hvorved man idethele skulde
opnaa en Besparelse af Kr. 16000.

Omkostningerne ved de forskjellige Anlæg beregnede
han saaledes:

Vasdragets Farbargjørelse 	 Kr. 480 000.00
Hestejernbane 	 « 320000.00
Lokomotivbane 	 « 600000.00
Almindelig Landevei 	 « 80 000.00

heri dog ikke iberegnet Expropriationsomkostningerne.
Skulde Kanalen indrettes for 6 Fod istedetfor 5 Fod

dybtgaaende Farteier, antog han, at Omkostningerne vilde
forøges med omtrent Kr. 12000, ligesom en Forøgelse i

1851.

Kanaldrkt
Betænknin

af 19de
April 1852
ang. for-
skjellige

Proj ekter
saavel til
Farbargj.

som til
Jernbaner
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1852. Breddenaf noglefaaFod over de paaregnede16Fod yder-
ligere vildekoste omtrentKr. 12000 pr. Fod.

Under 3dieJuli 1852fattedeBratsbergsAmtsformand-
skab følgendeBeslutning:

Amtefor-« Amtsformandskabetbevilger et Belebaf Kr. 4 000 imandska-
ets Beslut-20 paahinandenfølgendeAar til et Kanalanlæg melleming af 3die
Juli 1852 Nordsjøog Skienunder Betingelseaf:ng. Bidrag

Farbar- 1. At de øvrige til ArbeidetsUdførelsenødvendigeMid-jørelsefra
1ryggevand ler paa andenMaade tilveiebringes,og at TerMinerneNordsjø.

ikke tager deres Begyndelse,førenddette er skeet.
At Kanalen udgaar fra Løveid og ved et Sluseværk
føres gjennemFossenevedSkien ned til Bryggevandet,
at den forøvrigt bliver byggetmedfornødenSoliditet
og tilbørligtHensyn til Fartens SikkerhedogBekvem-
hed, og at den gives de Dimensioner,somi Kaptein
WaligorskisForslag ere anførte, dog med den TJdvi-
delse, at den bliver indrettet for Fartøier af 5 Fods
Dybgaaendeog 18 Fods Bredde.
At Afgiftenfor Benyttelsenaf Kanalenfastsættesved
et af KongenapproberetRegulativog ikke udenAmts-
formandskabetsSamtykkebestemmeshøiere, end hvad
der omtrentudfordrestil at dækkeUdgifterneved Ka-
nalensVedligeholdelsesamt de fornedneTilsynsmænds
og ArbeideresLen».

I Forbindelsehermed anmodedesAmtmandenom at
at foreslaa for samtlige Formandskaberi Øvre og Nedre
Telemarkentil sammeØiemedog paa sammeBetingelserat
bevilgeet aarligtBidrag i 20 paahinandenfølgendeAar af
50 Øre paa hver Skylddaleri Øvre TelemarkensFogderi
og af 662/3Øre (20 Skilling) paa Skylddalereni Nedre
TelemarkensFogderi. LigesaaanmodedesAmtmandenom
at indbydeKommunebestyrelsernei Skien,Porsgrund,Bre-
vig, Langesnnd og Stathelle samt Sageiernei Skien til at
bevilgeet passendeBelobtil Kanalanlæggetpaa de ovenfor
anførte Vilkaar og endelig at udstede en Indbydelse til
Tegningaf frivilligeBidrag, somantageligburde erlægges
i 5 Aar med 1/3aarlig og forøvrigtpaa de sammeVilkaar.
EndvidereanmodedesAmtmandenom at indhentekongelig
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Tilladelsetil KanalanlæggetsUdførelse,forat man strax 1852.
kunde•afholdelovligtSkjøn overExpropriationerog Erstat-
ninger og saaledesfaa fuldstændigOversigtoverForetagen-
dets Kostende.

I Henholdtil den saaledesaf AmtmandenindgivneAn- Kg1.Res.af
5te Novbr.

søgningblev det ved kongeligResolutionaf 5te November1852 ang.
Tilladelse

1852bestemt: til Farbar-
gjørelse.

At det i Medhold af Lov angaaende Sænkning eller Ud-
tapning af Indseer og Myrstrækninger m. V. af 31te Mai
1848 naadigst tillades Bratsbergs Amtskommune i For-
ening med de Flere, være sig det Offentlige, Kommuner
eller Private, som med samme til dette Øiemed maatte for-
ene sig, at udføre et Kanalanlæg mellem Bryggevandet
nedenfor Skien og Nordsjø, i det Væsentlige overensstem-
mende med de af Kaptein Waligorski og den fungerende
Kanaldirektør,, Ingeniørkaptein Røyem, respektive under
22de Marts 1846 og 19de Februar d. A. afgivne Planer,
saaledes som de senere-Tqa Sidstnævntes Forslag af 19de
April sidstleden og den af Bratsbergs Amtsformandskab
under 3die Juli sidstleden afgivne Beslutning ere modi-
ficerede.
At følgende Mænd naadigst udnævnes til efter nærmere
Rekvisition af Amtmanden i Bratsbergs Amt som Under-
skjønsmænd at bestemme, hvorvidt og i bekræftende Fald,
hvilken Erstatning, der maatte tilkomme enhver Vedkom-
mende for Afgivelse af eller Forringelse •og Skade paa
Grund, Eiendom, Indretninger eller Eiendomsherligheder,
foranledigede ved bemeldte Foretagende, nemlig:

At Udgifterne ved det efter Ovenstaaende afholdendesSkjøn
naadigst bevilges udredet af det til tilfældige Udgifter ved
Kanalvæsenet paa Budgettet opførte Beløb.
At den af Bratsbergs Amtsformandskab under 3die Juli
sidstleden fattede Beslutning om Bidrag af Amtskommunen
til ovennævnte Kanalanlæg i Henhold til Lov omFormand-
skaber paa Landet af 14deJanuar 1835 dens § 50 naadigst
approberes».
Det Sluseanlæg,hvorvedGjellevandetskulde sættes i 1853.

ForbindelsemedBryggevandet,var i KanaldirektørensFor-113r.aalfdit
slag af 19deApril 1852, hvortil Resolutionenaf 5te No-

Lelgpr.A1.18te53r.

vembers.A. slutter sig, forudsatanbragt inde nfor Lang-
tiioteo?

fossen over Fru CappelensindersteSag. Da der imidler-siiiiesnetrnafe
Skien.
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1853. tid blev vakt Motionom heller at .vælge et ogsaa i For-
slaget af 19de April 1852 berørtSted udenforLangfostil
Anlæg af Sluserne, afgav Kanaldirektørenunder17de Fe-
bruar1853 til SammenligningdetailleredeForslagmedOver-
slag til Sluseanlægpaa begge disse Steder. Anlægsomkost-
ningerne,ikke iberegnetExpropriationserstatninger,stillede
sig derefter:

for Anlæggetinderst i Langfos til  Kr. 72000
og — udenforLangfos til  « 108000

For fuldstændigat kunne ballancereFordele og Mang-
ler mod hinandenmaatte man imidlertid vide, hvorledes
Expropriatiohserstatningerneville stille sig, men da Resolu-
tionen af 5te November1852 kun omhandledeet bestemt

RellsøndeAnlæg, blev der paa Ansøgningved heieste Resolutionaf
Mahs 1.852
ang. Alter- 26de Marts 1853 givet Tilladelse til Afholdelse af Alter-
nativtaxter.nativtaxter.

Ifølge de med Hjemmeli ovennævnteResolution fra
24de til 28de Mai afholdte Skjønsforretningerskulde Ex-
propriationsudgifternei Anledning af det hele Kanalanlæg
med Opdæmningaf Gjellevandet,naar Slusen mellemdette
Vand og Bryggevandetanlagdes indenforLangfos,udgjøre
Kr. 65532 ognaardenanbragtesudenforLangfos,Kr. 72652
eller Kr. 7 120 mere.

Kommu- Efter AmtsformandskabetsAnmodninghavdeAmtman-
nale og pri-
-vateBidrag.den udstedtOpfordringtil Kommunerog Private om Ved-

tagelse af Bidrag til KanalanlæggetsUdførelse. Samtlige
Herrederi øvre og ne dre Tel emarken medUndtagelse
af Nissedals vedtogede forventedeBidrag og knyttededem
til de af AmtsformandskabetopstilledeBetingelserundtagen
SolumsPræstegjeldi nedreTelemarken,der yderligereknyt-
tede denBetingelsetil sit Bidrag, at Amtskommunenskulde
yde de fornødneMidler til en Del Veiforbedringeri Præ-
stegjeldet. Disse HerredernesBidrag udgjordeidethele

Kr. 109727.33
Skiens Kommunebestyrelse be-

vilgede et aarligtBidrag af Kr. 1200 i 20
Aar, eller 	 « 24000.00

Lateris Kr. 133727.33
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Transport Kr. 133727.33 1858
paa Betingelse af, at Opdæmningeni Gjelle-
vandet sattes i ForbindelsemedAnlægget,
samt at denne Del af Planen iværksattes
saa snart det kunde ske uden væsentlig
Forøgelse i Omkostningerneved Arbeidet
og uden væsentlig Forsinkelse i dets Ud-
førelse.

Brugseierne i Skien tegnede sig
for et Bidrag af Kr. 100 aarlig for hver

• Sag i 20 paahinandenfølgende Aar, til-
sammenfor 24 Sage ialt  48 000.00

Dette Bidrag var foruden til de for
AmtskommunensBidrag opstillede Betin-
gelser tillige knyttet til den særkilte Be-
tingelse, at VandlebenefraGjellevandettil
Brugene skulde ordnesi Overensstemmelse
med en mellem Brugseierne under 3Ite
Mai 1853 vedtagen Overenskomst,der gik
ud paa, at RendernesBund med Bibehold
af deres tidligereBreddelagdes 8 Fod over
Nulpunktetpaa et underdenatholdteSkyld-
sætningsforretning benyttet Vandmærke.
(Dette Vandmærkes Nulpunkt ligger i
sammeHoide, som det for Kanalanlægget
benyttede, nemlig 1 Fod under Gjellevan-
dets tidligere laveste Vandstand).

Ved privat Subskription blev tegnet
af Amtm an d A all paa de for Amtskom-
munensBidrag opstilledeBetingelser samt
paa den yderligereBetingelse, at Kanalen
blev indrettet for Farteier af 20 Fods
Bredde, Kr. 800 i 5 Aar eller  4 000.00
af Jernværkseier D. Cappelen paa
samme Betingelser Kr. 1600 aarlig i 10
Aar eller  16000.00

Lateris Kr. 201727.33
8
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1868i Transport
samt af Ka mmer her re H. Å all ligeledes
paa samme BetingelserKr.600 aarlig i 10
Aar eller 


De samledekommunaleog private-Bi-
drag vare altsaa -
og lægger man hertil AmtskommunensBi-
drag Kr. 4000 aarlig i 20 Aar 


faar man det hele Distriktsbidragtil 


Kr. 201727.33

6 000.00

Kr. 207727.33

« 80 000.00

Kr. 287727.33

Amtmandenanmodes om paa AmtskommunensVegne
at indgive underdanigstAnsøgningtil Kongen om, at
der, efter at de Midler, som herfra kunne ventes, nu
ere tilveiebragte, maa blive fremsat naadigstProposi-
tion til næste Storthingom, at et Kanalanlægmed w-
hørendeOpdæmningaf Gjellevandet,overensstemmende
med forrige AmtsformandskabsBeslutning samt med
den yderligerei den private Subskriptiontilfeiede Be-
tingelse, atAnlæggetbliver indrettet forFartøier af 20
Fods Bredde,maa blive udførtforStatskassensRegning.
I ForbindelsehermedhenledesHans Majestætsnaadig-
ste Opmærksomhedpaa Ønskelighedenaf, at der sam-
tidig kunde foregaa en Regulering af Vandstanden
Nordsjø,saaledesat dennekunde holdes omtrent2 Fod
over laveste Sommervand,og Flomvandet derimodom
muligt blive noget lavere end nu er Tilfældet».

Ranal- Efter Modtagelsenaf Amtets Andragendei denne
direktørens
Forslag af Retning forlangteDepartementetKanaldirektørensUdtalelsezsdeseptbr.
1853ang. angaaendeHensigtSmæssighedenaf den paapegedeRegule-Reguieringafvand-ring af Nordsjøs Vandstand og modtog hans motiverede
standeni
Nordsjø. Forslag af 23de Septembertil at hæve laveste Vandstand.

2 Fod og sænke almindeligFlomvandstand2 Fod, hvilket
Forslag findes nærmere behandleti et senere Afsnit om
«Reguleringaf Vandstandeni Gjellevandog Nordsjø».

Amtsfor-
mandska- Efter denne kraftige Tilslutning fattede Bratsbergs
"t8 B"lut- Amtsformandskabi 1853 følgendeBeslutning:fing i 1853 —
mmat søge
Statsunder-



støttelse.
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Under samme Dato afgav Kanaldirektøren et fuldstæn- 1858.
digt Overslag over det hele Kanalanlægs Kostende. Naar !LpdirKeitwa4ns

diugleds4teen-Kanalen overenstemmende med den i den private Subskrip-
tion tilfeiede Betingelse gaves 2 Fods Tillæg i Bredde og Lawndrj
altsaa indrettedes for 20 Fod brede,6 Fod dybtgaaende og 90 OVer

Kanalens
Fod lange Fartøier, og naar dertil kom den af Kanaldirek- Kostende.

tøren foreslaaede Forandring i Planen, at den projekterede
Sluse i Vraghullet flyttedes til Løveid, hvorved saavel Be-
sparelse i Anlæg som Fordel for Kanalens Drift vilde opnaaes,
skulde Omkostningerne ved Anlægget, iberegnet Opdæmning
af Gjellevandet og de ved de afholdte Expropriationsforret-
ninger fastsatte Erstatningssummer, udgjøreialt Kr. 584 000,
saafremt Slusen mellem Gjellevand og Bryggevand lagdes
indenfor og Kr. 631 120, hvis den lagdes udenfor Langfos.

Ved kongelig Resolution af 30te December 1853 blev Kal.Res.
30te Deebr,

det derpaa bestemt: 1853 om
Modifika-

A) 1. At der ved Ildførelsen af det ved naadigst Resolution
af 5te November f. A. tilladte Kanalanlæg mellem tigai=
Bryggevandet nedenfor Skien og Nordsjø bliver at iagt-
tage saadan Forandring i den for dette Anlæg ved be-
me1dte naadigste Resolution bestemte Plan, at Kanalen
indrettes for Fartøier og Flaader af 20 Fods Bredde,
samt at den efter Kaptein Waligorskis Forslag af 22de
Marts 1846 i Vraghullet anlæggendes Faldsluse over-
ensstemmende med den fungerende Kanaldirektør, In-
geniørkaptein Røyems Forslag af 23de September d. A.
flyttes til Løveidet.
At det til bemeldte Kanalanlæg hørende Sluseanlæg
mellem Gjelle- og Bryggevandet bliver at anbringe
paa det i Kaptein Røyems Forslag af 17de Febr. d. A.
betegnede Sted indenfor Langfos.
At de af Kommunebestyrelserne for Kjøbstaden Skien
samt Solums, Holden, Be, Saude og Hitterdals Præste-
gjelde i nedre Telemarkens Fogderi, og Hjærtdals, Tins,
Silgjords, Hvideseids, Laurdals, Molands, Mos og Vinjes
Præstegjelde i øvre Telemarkens Fogderi rpektive
under 20de Juni 1853, 24de November, 27de, 1Ite,
14de og 17de September, 1lte Oktober, 7de December,
10de November, 4de December, 2den Oktober, 15de
Novemberog 22de Oktober 1852 samt 18de Januar 1853
fattede Beslutninger angaaende Bevilgning til ovennævnte
Kanalanlæg — i Medhold af Loven angaaende For-

3*
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mandskaber i Kjøbettederne og paa Landet, begge af
14de Januar 1837 respektive § 40 og 39, naadigst ap-
proberes.

B. 1. At der ved Affattelse af den førstkommende Storthing
forelæggender kongelige Proposition angaaende Stats-
kassens Indtægter og Udgifter . i Budgetterminen fra
lete Juli 1854 til 1ste Jull 1857 skal haves for Øie
Ønskeligheden af, at der til Udførelse for Statskassens
Regning af ovenmeldte Kanalanlæg mellem Brygge-
vandet nedenfor Skien og Nordsjø — til hvilket Anlæg
tillige anvendes de af Kommunerne og Private ved-
tagne eller herefter vedtagendes Bidrag, efterhaanden
som de indkomme — vorder for næste Budgettermin
opført en Sum af 60 939 Spd. (Kr. 243 756) eller
20 313 Spd. (Kr. 81 252) aarlig.

2. At der, under Forudsætning af, at der findes Ad-
gang til at opføre bemeldte Sum paa den næste Stor-
thing forelæggende kongelig Budgetproposition, i Forbin-
delse med samme for Storthinget fremsættes Forslag om
a. at der for ovennævnte Kanals Benyttelse bliver af

Kongen at fastsætte en saadan Afgift, som udfordres
for at dække Omkostningerne ved Kanalens Ved-
ligeholdelse og de ved samme ansatte Opsynsmænd
og Arbeideres Lønning samt ved Afgiftens Op-
krævning. •

b.- at Regjeringen bemyndiges til af forannævnte Beleb
. at anvende en Sum af 2 800 Spd. (Kr. 11.200)

til Udførelse i Forbindelse med ovennævnte Kanal-
anlæg af en Regulering af Vandstanden i Nordsjø i
det Væsentlige overensstemmende med det af Kap-
tein Røyem under 23de September 1853 afgivne
Forslag under Forudsætning af, at dette Foreta-
gende efter nærmere anstillede Undersøgelser maatte
bestemmes udført, og at de til Reguleringens Istand-
bringelse forøvrigt fornødne Midler paa anden Maade
tilveiebringes.

Det Bestem- Angaaende Valget mellem de 2de i Forslag bragte Loka-
mende for

Valg af liteter for Slusens Anbringelse mellemGjellevand og Brygge-Emplace-
ment af vandet, indenfor eller udenfor Langfos, vare Meningerne

Sluserne i
Skien. delte. Havnedirektøren havde blandt Andre i Skrivelse af

23de Februar 1853 fraraadet Anlægget indenfor Langfos.
Hvad der imdlertid var det Afgjørende for Valget indenfor
Langfos var, at Fru Cappelen havde opstillet dette som Be-
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tingelse for k't Samtykke til, at SagbrugenesVandindtag
Skien kunde ordnes overensstemmendemed Sagbrugseiernes
Betingelse for sine Bidrag, der belob sig til Kr. 48 000.

I Henhold til ovenstaaendeResolutionblev der forelagt
1854 Aars StorthingPropositionom Bidrag af Statskassen
(Storthingsforhandl.1854 I. S. No. 3 Pag. 361) og under
24de April 1854 fattede Storthinget følgende Beslutning
(Storthingsforhandl.for 1854 IX. Pag. 26 Indstillingen se
VII. Pag. 88) :

Til Udførelse af et KanalanlægmellemBryggevandet neden-
for Skien og Nordsjø overenstemme,,ndemed de kongelige
Resolutioner af 5te November 1852 og 30te December
1853 bevilges af Statskassen i Budgetterminenfra lste Juli
1854 til 30te Juni 1857 20 313 Spd. (Kr. 81 252) aarlig
mod at der for Kanalens Benyttelse o. B. V. (som Resolu-
tionens Post B. 2. Litr. a.)
Regjeringen bemyndiges til o. s. v. (som samme Posts
Litr. b.

1858.

18M.
Storthings
slutninga
24deApri
1354ang,

Stats-
bidrag.

Ved kongelig Resolutionaf 16de Mai 1854 blev denneici.Bes.a
Beslutning titgen tilfølge, og Indredepartementetbemyndiget14-22.eh3,%.
til at træffe de til KanalanlæggetsUdførelse fornedn For- tIgg2ers-1

sanktio-anstaltninger. neres.

Den 5te og 6teApril var imidlertidSkien bleven hjem-Ildsvaade

sogt af en Ildebrand, der odelagdeBroerne over Langfosreltgin'aon/
og Damfos foruden de mellemdisse Broer liggendeDæm-a=
ninger, Brug og Bygninger. Der opstodderved Spørgsmaal
om,hvorvidt den ved denneKatastrofebevirkedeFrigjørelse
af Terrænet kunde foranledigeForandringeri de til Far-
bargjørelsen mellem Gjellevandet og Bryggevandet lagte
Planer. Efter Anmodningfra AmtmandenbeordredeDe-
partementeti den Anledning under 12te April Kanaldirek-
teren til snarest muligt paa Stedet at konfereremed Ved-
kommendeherom.

Den 19de April og følgendeDage opholdtKanaldirek-
tøren sig i Skien, hvorFormandskabetfremhævedefor ham
Ønskelighedenaf at kunne stænge Langfos og tilsvarende
udvide Lebet underDambroen, samt at kunne bygge Slu-
serne mellem Gjellevandet og Bryggevandeti selve Lang-
fossens Leie. Samtidigt udtalte Formandskabetden For-
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18ffi4, mening, at Kanalanlæggetvilde vinde i Fuldkommenhed,
naar10Fod dybtgaaendeFarteier kunde kommeop i Gjene-



vandet, istedetfor som paaregnet kun 6 Fod dybtgaaende
(Skiens FormandskabsForhandlingsprotokolaf 21de April
1854). Dette Formandskabetsønske grundedesig paa den
Betragtning, at Skiens Havn er trang, og at Gjellevandet,
ved hvilket der findes god Plads for Pakboderbg Laste-



pladse, kunde betragtes som en Del af Havnen, naar 10
Fod dybtgaaendeFartøier kunde komme derop. I Mai
MaanedblevLangfos neiagtigt opmaalt«og nivelleret. For-



skjellige alternativeForslag til SlusernesAnbringelsebleve
af Kanaldirektørenforelobig udarbeidedeOg fremlagte i

Mødei tvende' den 2den og 3die Juni med alle Vedkommendeaf-
denog3dienalat
skien den , ,

e Moder paa Skiens Raadhus, og efter de her faldne
Juni 1854
nfig 11odi-Udtalelserafgav han senereunder15deAug.et fuldstændigti

Plaanieonn.Forslag,der indeholdt2deHovedafdelinger: A. Gjellevandets
Regulering og B. Sluserne i Langfos for 90' lange, 2Ø1

Kanal- brede og 10' dybtgaaendeFartøier.
irektørens •
Porslagaf A. Medens Gjellevandet efter tidligere Forslag af 19de
ScleAupst
1854tal Februar 1852 og 17de Februar 1853 var foreslaaet

Pjellevan-
lets Regu- hævet til en Minimumsheideaf 12 Fod over General-
wingog til
Sluser planet,foreslogesdet nu hævet til 14Fod derover,uden
Langfos. at høiesteFlomdervedskuldehæves. Langfosforesloges

lukket ved en massiv muretDam,opførttil 2 Fod over
høieste Vandstand,og af en saadanBredde,at Hoved-
veien kundeføres over paa samme. Afiøbsaabning6rne

Klosterfos og Damfos skulde udvides til en Bredde
af respektive180 og 120 Fod, og over sammeanbrin-
ges Grunddammetil Kkiten9 og derovenpaabevægelige
Damme af 5 Fods Heide til Regulering af de lavere
Vandstande. De nødvendigeIncltag til Brugene ved
Damfostænktes dannedevedUdminering,og en Kjøre-
bro opført over Fossen. Fra den bevægeligeRegu-
leringsdami Dainfos skulde paa venstreBred anbringes
en Skjærm af stenfyldte Tommerkar,dels for at be-
grændseImbet og dels for at give Vandmassenen for
Baadfarteni Havnen (Brykgevand)uskadeligRetning.
Ved at manøvrere de bevægeligeDammei Kosterfos
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og Damfos paaregnedes,at man i Aarets 300 Dage 1844.
vilde kunne holde Vandstanden Gjellevand paa en
Heide af 15 Fod.over Generalplanet. I de øvrige 65
Dage vilde Vandstanden stige mere eller mindreder-
over efterVandmassensStørrelse,dog aldrig ved samme
Ailebsmængdeheiere end for Reguleringen.

B. Da laveste Vandstandi Bryggevandet laa 12fid_nnder 
Generalplanetog reguleret Vandstand i Gjellevandet
skulde blive 14Fod derover,maatte Sænksluseni Lang-
fos bygges med et Fald af 15 Fod, og da fremdeles
høieste Vandstandi Gjellevandet paa G-rundaf util-
strækkeligtSjendskab til Flomforholdenefor Sikker-
hedsSkyld sattes lig den tidligerekjendtehøiesteVand-
stand, eller 28 Fod over.. Generalplanet,uagtet man
antog, at den tidligereFlom-paa 28 ved de foreslaaede
Reguleringsarbeider.vilde sænkes nedtil 26 Fod, maatte
den bestemmendeSluse indrettes for en Vandstands-
forskjel af 14 Fod. Sænkslusens underste Tærskel
foreslogeslagt 11.2' underGeneralplanetog dens øver-
ste Tærskel saavelsomTærsklernei den bestemmende
Sluse 3.8' over Generalplanet. Slusernes indvendige
Bredde bestemtestil 22 Fod ogAfstandenmellemTærsk-
lerne til 120 Fod, hvorhosSlusemureneskulde opføres
til respektive 16 og 30 Fod over G-eneralplanet,eller
til sammeHoide, som den ovenfor nævnte til Langfos-
sens Lukning opførteStendæmning.

I Forslaget paapegedes 2de Maader, hvorpaa Slu-
serne — Sænkslusenog den bestemmendeSluse Lang-
fos kunde anlægges.

Af disse anbefaledeSanaldirektøren at lægge Sænk-
slusen i den nedersteDel af Fossen strax ovenfor C. H.
BlomsBolværkog koble denbestemmendeumiddelbartdertil.
Dæmningenover Langfos tænktes da ført i skraa Retning
over Fosseleiet, noget nedenforden øverste Sluseport,me-
dens Rammet nedenforDæmningenskulde planeresfor de
nødvendigeTomtertil Langfosmollen,Øsageneog Stampen.
Vandet til Brugene skulde udtages gjennemHoveddammen
og Tømmerbroenenten lægges som i første Alternativ fore-
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118644slaaet eller langs-Langfossensheire Bred.ovenforDammen.

Hovedveien, der skulde føre over Dæmningen,maatte om-
lægges langs Fjeldryggenpaa Langfossensvenstre Bred og
over Smedjeøen.

Omkostningerneved SlusearrangementetmellemBrygge-
vandet og Gjellevandeti Forbindelse med Regulering af
GjellevandetsVandstandefter sammePlan beregnedeKanal-
direktøren til Kr. 204 192, eller til Kr. 27620 mere end
ved den oprindeligeallerede approberedePlan. Han resu-
merede sit Forlag saaledes, at .det gik ud paa, at den
approberedePlan for GjellevandetsRegulering og Sluse-.
anlæggetmellem dette Vand og Bryggevandet, forsaavidt
det kan ske uden foregede Udgifter for Statskassen, for-
andres derhen, at Gjellevandet ved at opdæmmeLangfos
og aabne de nødvendigeAfløb i Klosterfosog Damfosregu-
leres til en Minimumsvandstandaf 14 Fod over General-
planet,og at SlusernemellemGjellevandetog Bryggevandet
anlæggesi LangfossensLeie, som ovenforforklaret,og byg-
ges for 90' lange,20' brede og 10' dybtgaaendeFarteier,og
at saafremten privat Mand eller et Aktieselskabvil over-
tage de forogedeUdgifter Kr. 6 900 kunneSluserne
anlægges efter den anden, her ikke nærmere forklarede
Maade,derforøvrigtvæsentligvarforskjelligfra førstnævnte
deri, at den bestemmendeSluse og Faldslusenvare skilte
fra hinandenved en kortKanal, i Forbindelsemed hvilken
tænktes anlagt en Tørdok.

KommuSkiens I Henhold til de paa ovennævnteModer den 2den oge-
bestYrelnse3die Juni gjældendeAnskuelser havde Skiens Kommune-vedtager
13de Juli bestyrelsealleredei Møde den 13de Juli fattet Beslutning1854betin-
gelsesvis t ing' der, sammenholdtmed en tidligere Beslutningaf 6teden modi- 

fieerede s. M , er saalydende:Plan.

«Forsaavidt den til KanalanlæggetmellemNordsjøog
Bryggevandetsamt til GjellevandetsOpdæmningi den kon-
lige Resolution paaregnedeSum oVerskridespaa Grund af
det Forslag til en Forandringi Planen, somKapteinRøyem
idag har fremlagt (nemlig det senere under 15de August
til DepartementetoversendteForslag) vedtagerKommunen
et yderligereTilskud til Anlægget stort 6/7 Del af denne
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Overskridelseindtil et Beløb af Kr. 20 000, dog under Be- 1854.

tingelse af:
a. at Summen kan afgjøres ved et Laan, der betales i

40 Aar.
b. at Havnevæsenet overtager Halvdelen af ovennævnte

Beleb.
c. at det Manglendepaa anden Maadetilveiebringes,idet

Kommunener villig til at optrædesom Laantagerfor
det heleBeløb mod behørigGarantiefter førstePassus,
og at en Overenskomst angaaendeBroens Opførelse
kan træffes med vedkommendeEiere.

I Anledningaf BetingelsensLitr. b. i denne Beslut- skiens
ning fattede SkiensHavnekommissionunder28deSeptemberIi=kors
Beslutning om at overtage den andenHalvdel af det om-

swenriitt
en

handledeLaan, dog underForbeholdaf Marinedepartemen-na,getdaeflaf

tets Approbation. Denne meddeltes Skrivelse af 19deOk-
nEems eun-

tober, efterat Skiens Kommunebestyrelsei Beslutning af 4ucl!
16de næstfør havde afgivet Erklæring om, at den ansaatiie =.
sig Iforpligtet til inden Lovens Grændse at sætte Havne-
væsenet istand til at afholde denneUdgift.

Foruden ovennævnteBidrag af SkiensKommunevedtog Eierneaf
Fossum

derhos KammerherreH. Løvenskjoldpaa Høiesteretsasses- vedtoge

sor 0. Løvenskjoldsog egne Vegne som Eiere af Fossum yderligeventueltere
Bidragtil

Jernværkat bidrage— forsaavidtdet fornødigedes indtil Gjellevan-
dets Op-

Kr.8000til Iværksættelseaf den-forandredePlan forGjelle- dasmning.

vandets Opdæmning.
Det Beleb af Kr. 28 000, hvormedKanalanlæggetsKo-

stende ved den foreslaaedeForandringantoges at ville for-
eges, var saaledes tilveiebragt.

Ordningenaf Forholdet med de afbrændteBroer stod Ordningaf

imidlertidendnutilbage. BroerneoverLangfoshavdeværet
Fineogwekt_

vedligeholdtefor en Halvdel af Skiens By og for en Halv-
bzonedrt.e

del af Fru Cappelen som Eier af Gjemse Kloster. Dam- nKenmsour-

broenvedligeholdtesderimod af Eierne af de ved samme
ii:12,teeirsfeor

liggendeBrug, nemligMadamMathisenfor en Halvpart ogvD31fisZ

J. Thomsenelkr hans Opbudsboog JernværkseierDidrikgWrf.12ids:.
Cappelenhver for en Fjerdepart. Efter Forslag af 15de
August 1854 vildeBroerne overLangfos blive skifede,,idet
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1854. de remplaceredesved en, fast Stendam, paa hvis Krone
Hovedveienskulde lægges, medensDambrompaaGrundaf
Damfoslebets Udyidelse vilde blive betydeligt større, og
beregnetat ville koste Kr. 15 480.

I Anledningaf denneSagsOrdningfattede SkiensKom-
munebestyrelseunder 22de September1854 følgende Be-
slutning:
«1. I Henholdtil Repræsentantskabsbeslutningaf 13deJuli

1854 sidstePassus forpligterSkiensKommunesig til at
garantereKanalen en Sum af Kr. 8 280 til Opførelse
af den Bro, som ved Kanalens forandredeUdmunding
ifølge denPlan, der blev fremlagt i Repræsentantmødet
den 3die Juni og lagt til Grund for Beslutningenaf
6te og 13de Juli 1854 vil træde istedetforden saa-
kaldte D'ambro,underBetingelse af :

at Broen af Kanalbestyrelsenopføres solid og for-
svarligt overenstemmendemed det af Ingeniørkap-
tein Berg forfattedeForslag.
at Kanalenovertagerde Omkostninger,somVeiens
Omlægningefter Planen vil foranledige, forsyner
den medRækværkaf Sten ellerJern, forsaavidt et
saadant udfordres,og afleverer den og Broen til
Kommuneni fuldstændigStand.
at ovennævnteSum Kr. 8 280 forskydes enten af
Kanalvæsenet eller af det almindelige Veifond,
hvorommanforventer,at naadigstProposition,grun-
det paa de almindeligePrinciper for Statens Bi-
drag til Oparbeidelseog Omlægningaf Hovedveie
og Broer, vil blive forelagt næste„ordentligeStor-
thing.

Vedligeholdelsenaf den heromhandledeBro og Veien
vil paahvileByens Bro- og Veivæsen, uden forsaavidt
Veien gaar over et Fundament,der er nødvendigtfor
Kanalen, i hvilket TilfældeVedligeholdelsenaf dette
FundamentpaahvilerKanalen, ligesom alt øvrigt, som
vedkommerKanalen,vedligeholdesaf samme.
Under disse Forudsætningervil det Belob, hvormedde
Private kunne være villige til at frakjøbesig Forplig-
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telsen til Opførelsen af de afbrændteBroer og disses 1854.
senere Vedligeholdelse, tilfalde Kanalen, og disse fri-
tages for Andel i fremtidige Vedligeholdelsesomkost-
ninger.

4. Hvis der gaaes ind paa detteTilbudanseesBetingelsen
i Repræsentantskabsbeslutningenaf 6te og 13de Juli
Litr, c. sidste Passus som fyldestgjort».

Mod at fritages for de tidligere Forpligtelsermed
Hensyn til DambroensVedligeholdelseindgik Fru Cappelen
paaGjemsøKloster paa at betale til KanalfondetKr. 4 800,
MathisensEnke Kr. 1 000, og da man havde Haab om, at
der med Eierne af den andenHalvpart i den nævnte Bro,
JernværkseierD. Cappelen og ThomsensOpbudsbokunde
træffes Overenskomst,hvorved en lignendeSum vilde til-
flyde Kanalfondet, indgav Amtmandeni Bratsberg under
28de September1854 en Forestilling til Departementetom
at bevirke kongelig Resolution for en Forandringi Planen
for Kanalanlægget overensstemmendemed Kanaldirektør
Røyems sidst udarbeidedePlan, og om at den nye Bro over
Damfbssenskulde udføresfor KanalvæsenetsRegning,mod
at de tegnede Bidrag indbetaltestil Kanalfondet.

I Overslaget over Omkostningerneved den forandredeoverens-
Plan for Anlægget i Skien var der som Expropriationsud-meknisrutenrd.

gifter blot opført Erstatning for et Laxeflske og for denitur:fe.;eodg

Grund,som"behøvedestil Hovedveienpaa venstre Bred afDenan[Lem:

Langfos. Den øvrigeGrundtænkteserhvervetuden direkteTrininjearnfe.
Udgift for Kanalfondet, idet man paaregnecleved Overens-
komster med de brandlidteGrundeiereog med den offent-
lige BrandforsikringsindretningsSamtykkeat faa dem til at
afstaa Grundmod at erholdeudbetaltAssurancesummenfor
deres afbrændteBygninger enten uden Forpligtelse til at
opføre nye eller medTilladelsetil at bygge paa andreTom-
ter, som Kanalen skaffede dem isteden. Med de Grund-,
eiere,der ikke havde nogenAssurancegodtgjørelseat fordre,
tamkte man at opnaaOverenskomstom gjensidig Bytte af
Tomter. I denne Anledningafholdtespaa Foranledningaf
Amtmandenet Mode paa Skiens Raadhus den 25de Sep-
tembter1854, hvor Overenskomstertilveiebragtesmed Chri-
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1854. stofferH. Blom, HattemagerRestrup, Hoker Lukas Tlior-
sen og MolleeterHans Abr. Hansen, medenOSorenskriver
Schwach for sit Vedkommendeallerede under 2den Juni
havde indgivet et Tilbud. Endviderefremkomunder9de
Oktober gjennem Amtmandentvende Overenskomsteraf
s. D., -som vare indgaaedemedEnkefruCappelenogMadam
Mathisen.

Efterat saaledesalle Forberedelservare trufne og De-
partementeti Henhold til kongeligResolutionaf 16de Mai
1854 havde meddeltKanaldirektørenBemyndigelse til at
paabegyndeKanalarbeiderne,bleve disse i Oktobersatte i
Gang efter en af Kanaldirektoreni Skrivelse til Departe-
mentetaf 17de Mai foreslaaetArbeidsplan,hvorefterblandt
andreArbeiderGjellevandetsOpdæmningskulde fuldfores
i det forste Arbeidsaar. IngenierloitnantJ. T. Thamsblev
ansat som Arbeidsbestyrer.

	

Hanalarbei- Efter almindeligIndbydelsetil Anbudblev derpaaMi
paa-

-
derne
begyndesi neringsarbeidernei Klosterfos,Damfos og Langfos samt de
Oktbr.1854

og deres storre Murarbeiderni.V. inden SkiensBy ved Kontraktaf
Bestyrelse.25de Oktober1854 bortakkorderettil Ingenior C. Pihl og

LoitnantJ. Sissener.
Ibieste Ved hoieste Resolutionaf 21de Oktober1854 blev det

Ite
Okstb.ar.f211854debesterfit :
ang. Modi
fikation-er «1. At der ved ljdførelsen af det ved naadigst Resolution af

Planen,

	

Kommune- 5te November 1852 tilladte Kanalanlæg mellem Brygge-

	

beslutning vandet nedenfor Skien og Nordsjø bliver, forsaavidt angaarog Tomte,

	

regulering Opdæmningen af Gjellevandet og Anlægget af Sluserne
samt Assm-

	

u- mellem dette Vand og Bryggevandet, at iagttage saadanraneesu

	

mers Ud- Forandring i den ved bemeldte naadigste Resolution ogbetaling.
kongelig Resolution af 30te December 1853 bestemte Plan
for Anlægget, som under Bogstav A. samt B. Post 2 i
det af den fungerende Kanaldirektør, Kaptein Røyem, un-
der 15de August d. A. afgivne Forslag er bestemt.
At Erstatningen for de Expropriationer, der som Følge af
denne Forandring i Planen for Kanalanlægget fornødiges,
bliver, forsaavidt ikke mindelig Overenskomst med Vedkom-
mende opnaaes, at bestemme-ved Taxtforretninger, der af-
holdes af vedkommende Jurisdiktionsbetjent ved Mænd, der
paa sædvanlig Maade opnævnes.
At den nye Bro over Damfos, der som. Følge af hin For-
andring i Planen for Kanalanlægget vil fornødiges, bliver
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at opføre overensstemmende med den af Ingenierkaptein
Bergh affattede Plan for Kanalanlæggets Regning mod at
til samme indb.-ttales det af Skiens Kommune garanterede
Tilskud samt de Bidrag af vedkommende Private, som ved
Overenskomst ere eller vorder fastsatte, samt mod at af
Skiens Kommune, saaledes som i et Mede af Formænd og
Repræsentanter under 22de September d. A. er vedtaget,
overtager Vedligeholdelsen.
At de af Skiens Formænd og Repræsentanter angaaende
yderligete Bidrag til Kanalanlægget under ,6te og 13de
Juli d. A. fattede Beslutninger i 3hdhold af Lov angaaende
Formandskaber i Kjøbstæder _af 14de Januar 1837, dens
§ 40, naadigst approberes.
At Assurancesummerne for følgende den Ste og 6te April
d. A. i Skien nedbrændte Bygninger, nemlig :

2 970 Spd. (Kr. 11 880) for en Bygning paa Kloster-
haugene, tilhørende Sorenskriver Schwach,

2 060 Spd. (Kr. 8 240) for Bygning Matr.-No. 298
paa Smedjeøen, tilhørende Høker Lukas Thorsen

1 770 Spd. (Kr. 7 080) for Bygning Matr.-NO.419,
tilhørende Mellearbeider Hans Abraham Hansen og —
under Forudsætning af,, at Overenskomst angaaende
Tomtens Afstaaelse til Kanalanlægget istandbringes —

1 570 Spd. (Kr. 6 280) for Bygningen Matr.-No.
301, tilhørende afgangne Foged Plesners Bo,

naadigst tillades udbetalt uden Forpligtelse for Ved-
kommende til at opføre nye Bygninger i de afbrændtes
Sted, samt
300 Spd. (Kr. 1 200) for en Sagbygning Løbe-No.
390, Matr.-No. 32 og 33, tilhørende Madam Mathisen
og 50 Spd. (Kr. 200) for en Mølle Lobe-No. 319
Matr.-No. 33-35, tilhørende Fru Cappelen og Madam
Mathisen,

naadigst tillades udbetalt uden Forpligtelse til at
gjenopføre nye Bygninger paa samme Tomter, hvor de
afbrændte stode.

Alt under Betingelse af, at det godtgjøres, at Ret-
havende samtykker i , at Erstatningssummerne udbetales
som ovenmeldt».

I DepartementetsSkrivelse til Amtet af 21de Oktober Videre

1854, hvorved denne Resolution meddeltes, approberedesko°n=rnso-m
tillige de ovennævnte forelebig indgaaedeOverenskomsteraf?traaunete.

om Grundafstaaelge. VedAmtets Skrivelse af 23deNovem-
ber indsendtesOverenskomsteraf 16de OktobermedSkibs-

1854.



— 46

1854. forer Andreas Baar og Peter Hagstrom angaaendeTomterne
Matr.-No. 294, 295, 296 samt 293 paa Smedjeøen, eridvidere
Overenskomst af 11te Oktober med Enkefru Plesner ved-
kommende Tomt Matr.-No. 301 og en Del af 302 og af
18de Oktober med Madam Gundersen vedkommende Matr.-
No. 303.

1855. Departementet meddelte i Skrivelse til Amtet af 22de
Dep.tets Februar 1854 Approbation paa disse Overenskomster, efteratApproba-

dsis" tdrer_der ved kongelig Resolution af lste Februar s. A. paa de
enske°mstersædvanlige Betingelser var givet Tilladelse til UdbetalingsamtKg1.
1Wfilgt5e af Assuraneesummerne Kr. 9 680 for Bygningerne Matr.-No.
ang.Assu-294, 295 og 296, tilhørende Skibsfører Baar, uden Forplig-rancesum-
ml=nigj.d.telse til at opføre nye Bygninger i de afbrændtes Sted og

Kr. 1 960 for Matr.-No. 293, tilhørende Peter Hagstrøm,
mod at en ny Bygning skulde opføres paa den Del af Matr.-
No. 293 og 294, som ved Mageskifte af 16deOktober 1854
blev ham tilhørende. Under llte November 1854 var af-
sluttet Overenskomst med J. Thomsens Opbudsbo (Sag No.
14 paa Smedjeøen), der approberedes ved Departementets
Skrivelse til Amtet af 15de næstefter.

Overtaxt- Erstatningssummen for det ovenomtalte Fiske blev vedforretning
NoalV9.e8550vertaxtforretning af 1lte November s. A. bestemt til
ovzkl,rxe- Kr. 3 200.
Kg1.Res.af Ved kongelig Resolution af 20de April 1855 blev As-
20deApril
1855ombe-surancesummen for et H. Cappelens Enke tilhørende Vaa-

ningshus med Udhusbygning og Stakit tilladt udbetalt uden
acefsAun

74rrranet.Forpligteise til nye Bygningers Opførelse i de nedbrændtes
Sted under Betingelse bl. A. af, at saa stor Del af Tomten,

Rus, som af Kanalanlæggets Bestyrelse maatte findes fornøden
for Anlægget, uden Godtgjørelse afstodes til dette, og at
Tomten forøvrigt skulde blive ubebygget.

Kgl.Res.af Ved kongelig Resolution af 6te August 1855 blev Er-6teAugust
1855ombe-statningssummerne for de under 51e April 1854 affirændte
tingelsesvis
Udbet.af Gaarde Matr.-.No. 291 stor Kr. 4 612 og Matr.-No. 292 storAssuranee-

SUMIller110 Kr. 4 812, begge beliggende paa Smedjeøen, tilladt udbetalt
forMatr.-

No 291,292.uden Forpligtelse til nye Bygningers Opførelse, men paa
Betingelse af, at der af disse Gaardes Tomter uden Godt-



gjorelse afgaves til Kanalanlægget et saa stort Stykke, at
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der langs Langfosbassinetpaa Smedjeøenkunde faaes en 1855.
20 Fod og paa Spidsen af Øen en indtil 28 Fod bred Kai
regnet fra Sprængningslinien,samt at der afTomternelangs
Gjellevandetafstodesindtil Midten af den daværendeGsade,
regnet fra Vandlinien.

I Henholdhertil blev under 30teAugustnæstefterud- Egerrkalr rin3ot

stedt Erklæring fra Johan Vauvert, der var Eier af Tom- 241855
ten Matr.-No.291, om Overdragelsetil det Offentligeaf de afrfalirrne
ovenbeskrevneStykker deraf modUdbetalingaf Erstatnings-1%22901og

summerne,og under 24deAugust en lignendeErklæringaf tuanef,ef-
HøkerChristianPedersensEnke,som Eier af TomtenMatr.-
No. 292. BeggeErklæringer ere thinglæste 3die Sepem-
ber 1855.

Somnærmereomhandleti det senereKapitelom«Vand-diKrear:ns
standen i Gjellevandetog Nordsjøs Regulering»blev der&:sjaa,Laafr
efter Forslag af Kanaldirektørenaf 12te Januar 1855ved1855oagf

ista
kongeligResolutionaf 7de Februar s. A. bestemt saadanFebr.f10815:5

Forandringi den oprindeligePlan for NordsjesRegulering, tJea-f
at dens almindeligeFlomvandstandskuldesænkesblot1Fod gkiordarø.

(fra 60 til 59) istedetfor2, hvorhos de til saadan Regule-
ring fornødneMidler ifølge sammeResolutionskulde be-
strides af de til KanalanlæggetbevilgedeMidler.

Broen over den 160Fod bredeDamfosvar af Kapteinopførelseaf

Bergh foreslaaetbyggetsomSprengværksbromedtre 48Fods n13.1rdoleorvtiedrig

Spand. I Forbindelsemedde øvrigeArbeideri DamfossenDanif"'
blevdensLandkarog2deBrokar opførtei Løbet af Vinteren
1855; men da den foreslaaedeOverbygningumuligtkunde
skaffesfærdiginden Vaaren forendel fordi de Materia-



lier, somKonstruktionenkrævede, dengangikke kundetil-
veiebringes— og da den derhosviste sig at blive meget
kostbarere end paaregnet, medensFærdslenumuligti læn-
gere Tid kunde undværeBroforbindelsen,indgavArbeids-
bestyrerenet Forslag til at lade Bygningenaf .denende-
lige Bro udstaa indtil Videreog midlertidigkun at opføre
en provisorisk,hvis Kostendevar kalkulerettil Kr. 2 800.

Kanaldirektørenanbefalededette Forslag og erholdt
under 29de Marts DepartementetsBemyndigelsetil at
følgedet.



— 48 —

1855. Den lete Juni 1855 var den provisoriskeBro færdig.
Anmodet om at tage Brobygningenunder fornyet Over-
veielse indsendteKapteinBergh under 8de OkCobers. A. et
nytFørslag til permanentBro, hvis Kostendeaf SkiensKa-
nalens Bestyrer anslogestil Kr. 15200. Broens Overbyg-
ning udenRækværkblevoverensstemmendehermedog efter
DepartementetsBemyndigelseaf 22de November1855 bort-
akkorderetfor Kr. 7 000, og Broen i sin Helhed fuldførti
Lebet af den paafølgendeVinter.

Fra Direktørenfor Trælasthandlernei Langesund4or-
den var indkommenen Protest mod, at der ved Kanalisa-
tion af VasdragetmellemNordsjø og Skien udførtesnoget
Arbeide,som kundehindreeller skade LastensNedflødning.

Midlert. Vedunder26deFebruarat tilstille.Departementetdenne
Reglement
for Flødn.
fra Nordsjø

Protest blev Amtmandenanmodetom efter Konferancemed
Brygge-Kanaldirektørenog Fledningsbestyrelsenat afgive Forslag

vandetved
kgl. Res. af til saadanne definitive eller provisoriskeRegler for Flød-
27deJuni

1855. ningen mellemNordsjø og Bryggevandeti Henholdtil Lov
angaaendeFlødningsvæsenetm. V. af 26de Aug. 1854, dens
§ 7, som maatteansees hensigtsmæssigefor at hindreSkade
paa de under Opførelse værende Dammei Vasdraget. I
Henholdhertil afgav Bestyreren for Kanalanlæggetunder
1ste August ni-s-tefteret Fdrslag til Reglement for Træ-
lastilødningen gjennem Firingfos, Klosterfos og Damfos,
hvilket Reglement, efterat KanaldirektørensErklæring af
30te s. M. var indhentet, ved kongelig Resolutionaf 27de
Juni s. A. blev med ubetydelige Forandringerapproberet
som gjældendeindtil Videre.

Motion om Ifølge kongeligResolutionaf 21deOktober1854 skulde
ForøgelseafKanalensSluseanlæggetmellemBryggevandetog Gjellevandetindret-
Dimensio-



ner mellem
Nordajø og

tes for Fartøier af 10 Fods Dybgaaende. Paa Amtsfor-



Gjellevand.mandskabeti 1855.blev der vakt Mcitionom at en tilsva-



rende Udvidelse af KanalensDimensioner burde søges op-



naaet ogsaa for StrækningenmellemGjellevandetog Nord-



, sjø, der efter Planen skulde farbargjøresfor 90 Fod lange,
2 Fod brede og 6 Fod dybtgaaendeFartøier. Efterat der
af KanalanlæggetsBestyrelse den 19de Juni 1855 i . denne
Anledning var forfattet et Overslag over Omkostningerne
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ved .den paatænkte Udvidelse, fattede Amtsformandskabet 1855.
den 22de Juni s. A. saadan Beslutning Apitsfor.

e:11nt
«Amtmanden anmodes om at indgaa med en underda-bdlterom1af.

nigst Ansøgning til Hans Majestæt Komgen om, at Kana-
len og Sluserne mellem Gjellevandet og Nordsjø maa gives
saadanne Dimensioner, at samme kan passeres af Fartøier
af 21 Fods Bredde, 100 Fods Lrengde og 8 Fods Dyb-
gaaende, samt at den derved foranledigede Forøgelse af
Udgifterne, indtil et Belob af Kr. 44 000, maa forskydes
af Statskassen eller OplysningsvæsenetsFond og tilligemed
4 pet. Renter søges refunderet af Kanalkassen i Imbet af
10 Aar ved en saadan Forheielse af Kanalafgiften, som
paa Grund heraf maatte befindesnødvendig. Skulde Refu-•
sion af Kanalkassen ikke i den anførte Tid være at erholde,
indestaar Amtsformandskabet for, at Belebet med Renter
skal blive betalt i saadanne Terminer, som af Kongen be-
stemmes dog saaledes, at der i dette Tilfælde forbeholdes
AmtskommunenRefusion af Kanalkassen».

Departementet indhentede i denne Anledning Kanal-Kat rneani
direktørens Betænkning, der afgaves den 3die Juli. Han tdteenrninl‘

udtalte defi, at de beregnedeKr. 44 000 vilde være tilstræk- 3cuenju'li
1855.

kelige til at give Kanalanlægget i dets hele Længde de
ovenanferte Dimensioner.

I et senere under 10de September afgivet detailleret
Overslag over de forøgede Udgifter ved denne Forandring
beregnede han, at Kr. 6 520 deraf vilde medgaa tU den
Udvidelse, som i saa Tilfælde maatte foregaa ved Sluse-
anlægget mellem Brygge- og Gjellevandet, der vistnok var
beregnet for Fartøier af 10 Fods Dybgaaende, men af kun
90 Fods Længde og 20 Fods Bredde. Denne sidste Ud-
videlse var ikke specielt nævnt i AmtsformandskabetsBe-
slutning af 22deJuni, men imidlertid havdeAmtmanden dog
opfattet Beslutningen saaledes, at der kunde være Adgang
til at disponere den garanterede Sum ogsaa dertil, og han
vedtog dette foreløbig paa AmtskommunensVegne, hvilken
Vedtagelse senere stadfiestedes af Amtsformandskabetved
Beslutning af 27de Juni 1856.
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186-j.- I Skrivelse af 9deJuli 1855 nedlagdeimidlertidSkiens
>rntest fljaFormandskabProtestmod,at AmtsformandskabetsBeslutningSkiens
Komninne-toges tilfølge, idet det reserveredeKommunensRet til kunbestyrelse.

at yde sit Bidragpaade før opstilledeBetingelselser. Disse
Betingelser kundeimidlertidikke siges at staa i Strid med
Beslutningen om den paatænkteForandring, der desuden
alene kunde gjøre Anlæggetnyttigere, og da Sagen, for at
de paabegyndteArbeider ikke skuldelide Afbræk, snarest
muligt maatte afgjøres, udvirkedeDepartementet,efter at
have indhentetKanaldirektørensErklæring af 17de April

egl.Res. af 1855, kongelig Resolutionaf 21de Decembers. A., hvorvedlde Deebr.
1855 an g. bestemtes:Forøgelse
Kanalens 1. At der ved Udførelsen af Kanalanlægget mellem Brygge-Dimensio-

	

lermellem vandet ved Skien og Nordsjø bliver at iagttage saadan
qordsjøog

	

nd. Forandring i den for Anlægget ved kongelig Resolution afb'elleva
5te November 1852 og 30te December 1853 samt heieste
Resolution af 2/de Oktober s. A. bestemte Plan, at An-
lægget indrettes for Farteier og Flaader af 100 Fods
Længde og 21 Fods Bredde, og, forsaavidt angaar Stræk-
ningen mellem Gjellevandet og Nordsjø, 8 Fods Dybgaaende.
At den af Bratsbergs Amtsformandskab under 22de Juni
sidstleden med Hensyn til Overtagelsen af Garanti for et

' Laan indtil 11 000 Spd. (Kr. 44 000) til ovennævnte For-
andrings Iværksættelse fattede Beslutning approberes, og
At Bratsbergs Amtskommune naadigst tilstaaes et 4 pCt.
Laan af Oplysningsvæsenets Fond af Beløb indtil 11 000
Spd. (Kr. 44 000) mod Afbetaling til de Terminer, som i
Amtsformandskabets ovennævnte Beslutning ere fastsatte,
eller som i Henhold til denne naadigst maatte bestemmes,
samt løvrigt paa de for deslige Laan sædvanlige Vilkaar».

-Efter en Forestilling fra KanalanlæggetsBestyrer af
5te Oktober1855 om, at der maatteblive erhvervetTil-



ladelse til Expropriationaf nogleGrundstykker,der ansaaes
nødvendigetil Henlæggelseaf udsprængtSten m. m., blev.
efter at KanaldirektørensErklæring af 8de Oktobers. A.

Kg1.Res.af var afgiven ved kongl. Resolutionaf 21de Novembers. A.
1855ang.

ilde ovbr.N
bestemt:

for videre

	

Expropria- «At Erstatningen for følgende til Kanalanlægget melleni
fioneyved Bryggevandet nedenfor Skien og Nordsjø fornødne Expropriatio-Lovelaog
Firingfos. ner, nemlig af det til Oplagssted for Fjeld og Material fornødne

Terræn — udenfor hvad dertil tidligere er erhvervet i og
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ved Storehelen med tilgrændsende Bassins og Nordsjø, af Grund 1866.
til Landfæster for en Lændse ovenfor Firingfos, samt endelig
til en Tomt for et Skur til Opbevaring af de til Firingfosdam-
men hørende Naale og til Anlæg af en Vei fra Leveidei til
denne Tomt og Dammen alt efter nærmere Paavisning og
Udstikning bliver, forsaavidt ikke mindelig Overenskomst med
Vedkommende opnaaes, at bestemme ved Taxtforretninger, der
afholdes af vedkommende Jurisdiktionsbetjente ved Mænd, der
paa sædvanlig Maade opnævneU».

Den 26de April blev afholdtTaxtforretningi Anledning 1858.
af disse nye Expropriationer. Med en enkelt Eier, CarlT2W"ArPril

a855
.

ldAen12.Hansen Sand, var forindenindgaaetmindeligOverenskomst, f vii

der approberedesved DepartementetsSkrivelse af 5te Ja- vEe'dciriid
ognuar 1856. Firingfos.

Gravnings-og Mineringsarbeiderneved Løveidet bleve,,abearÅ-

efter deromaverteretIndbydelsetil Anbud bortsattil Tøm- eaderne

mermesterJ. F. Neelsen efter en af Departementetunder-vedLeve.ci
7de November 1855 approberetKontrakt, paa Grund af
Misligholdelse blev den ham senere fratagen, og Arbeidet
udførtaf Bestyrerenfor Anlæggene.

Under 30te Mai 1856 indberettedeArbeidsbestyreren, NY,

at de af Storthingettil Dispositionstillede Midlervare op-Bi[vrial3gZn.g
brugte med Undtagelse af et til Løveidarbeiderneafsat
Beleb. At indstille Arbeiderne vilde være til stor Skade
for Anlægget, og især var det af Vigtighed, at Arbeiderne
paa Sluserne mellemBryggevandet og Gjellevandetkunde
drivesuafbrudt,samt at Oprensningsarbeidernei Meierelven
kundepaabegyndes,hvorhos det ogsaa paapegedes,at de
fornødneTræmaterialierdengang vare at erholde billigt.
Til disseArbeidertiltrængtesca. Kr. 40 000, som han fore-
slog strax skulde stilles til Disposition,i hvilkenAnledning
Departementeti Skrivelsetil Amtet af 21de Juni forlangte
det af Amtskommunen(for den ved kongelig Resolutionaf
21de December1855 bestemte Udvidelse af KanalensDi-
mensioner)garanteredeBelob, Kr. 44 000, stillet til dets
Disposition.

Da det ved sammeResolution belovedeLaan af Op-
lysningsvæsenetikke kunde erholdes, og efter at Amtsfor-

4*
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1856. mandskabetunder27deJuni 1856 paaDepartementetsFore:
Kg1.Res. af spergselhavdegivet sit Bifald dertil, blev det ved kongelig25de Aug.
"56 ang.Resolutionaf 25de August 1856 bestemt:offentligt
Laan til

Amtskom- «At der af Statskassen naadigst tillades udbetalt Brats-
munen. bergs Amtskommune til Iværksættelse af den ved kongelig Re-

solution af 21de December f. A. bestemte trdvidelse af Kanal-
anlægget mellem Bryggevandet ved Skien og Nordsjo et 4 pet.
rentebærende Laan af indtil 11 000 Spd. (Kr. 44 000) mod at
dette tilbagebetales, saasnart det Amtskommunen af Oplysnings-
væsenets Fond ved den nævnte Resolution tilstaaede lignende
Laan kan erholdes betalt».

ForBeleibetudsted,tesderpaaaf Amtmandenunder 12te
Septembers. A. behørig Forskrivelse, og i Henhold til
IndredepartementetsSkrivelse af 17de September skulde
Belebet forrentes efterhvert, som det stilledes til Dispo-
sition. Men forsaavidt muligt at lette Amtskommunen
for Renteudlæggene,blev Sagen senere ordnet saaledes, at
disse Laan indfriedesefterhvert,.som der ved Storthingets
Bevilgninger stilledes nye Midler til Disposition(kfr. De-
partementetsSkrivelse af 12te Juni 1857).

Det viste sig imidlertid, at man heller ikke med de
tilveiebragteKr. 44000 kunde bestrideAnlæggetsUdgifter,
indtil ny Bevilgning til Arbeidet kunde erholdes af 1857
Aars Storthing, men at der yderligerevilde tiltrænges et
Belob af omtrentKr. 32000. I IndredepartementetsFore-
drag af 2den December1856 vedkommendePropositionom
Bevilgningtil KanalanlæggetsFuldførelseforesloges derfor
tillige forskudsvis at udbetale dette Belob af Statskassen,

1857. hvilket ved kongeligResolution af 3die Januar 1857
Res. af faldtes (se Storthforh.for 1857 IL S. No. 21 Pag. 18).

3die Janr.
1857 ang•

forskudsvis I sammeForedrag omhandledesogsaa et Aridragende
2er.tZ. fra Skiens Kommuneom, at der ved Forhøielseaf Kanal-

afgiften maattegives den Refusion for det af Kommunen
under6te og 13de Juni 1854 garanteredeBelob Kr. 20000,
og anførtes,at BratsbergsAmtsformandskab,der for dets
under 22de Juni 1855 garanteredeBelob af Kr. 44 000
havde forbeholdtsig lignendeRefusion, dertil havde givet
sit Samtykke.
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Ved den ovenforindtagneBeslutningaf 22deSeptem- 1857.
ber 1854, hvorved SkiensKommuneShavde garanteret etifg
Belob af Kr. 8280 til Opforelseaf Broen over Damfos,ld%
havde Komunentillige udtalt Forventning om, at der fori!..o.n.afttsg
det kommendeStorthing maatte blive fremsatProposition -
om BelobetsUdredelsei det Hele eller for en Del af det
almindeligeVeifond. I Henhold hertil blev dette Broan-
læg optaget paa den Storthingeti 1857 forelagte konge-
lige Veibudgetpropositionaf 11te April s. A. Broen havde
efter Opgave fra KanalanlæggetsBestyrer kostet omtrent
Kr. 16720. KommunensAndelsattes til enFemtedelheraf
eller Kr. 3 344. Af Private var•subskriberetKr. 6 680,
hvorefter Veifondets Tilskud skulde blive Kr. 9 920 (se
Storthingsforhandlingerfor 1857III. S.No.51Pag. 73, Ind-
stillingVIII. Pag. 392 og StorthingsbeslutningX. Pag.67).

I Henholdtil et af Arbeidisbestyrerenunder 26deSep- Overslag

tember 1856 afgivetOverslag skulde de gjenstaaendeAr-saonvjsryndieng

Overskri-
beider koste Kr. 521892.60; idethele var indtil 1ste Aug. dg:saf

1856medgaaetKr. 278187.40,deri iberegnetKr. 65244.57Inenaf

til Expropriationer,og det heleAnlægskuldesaaledesfuldtSeptbr.18&

færdigtkommetil at koste Kr. 800080.00.
Efter det til Grund for det foregaaendeStorthingsBe-

vilgning liggendeOverslag var Anlægsomkostningernean-
slaaet til   Kr. 584000.00

Til senerebesluttedeAfvigelserfra den
oprindeligePlan:
a. til de i ovenfornævntehoiesteResolu-

tion af 21deOktober1854Post 1 om-
handledeForandringer  « 28000.00

a. til den i sammeBeslutningomhandlede
nye Bro over Damfos  « 15480.00

c. til den vedkg1.Res.af21deNovbr.1855
bestemteUdv.af SlusernesDimensioner. « 44000.00

Da saaledesdet heleAnlægsKostendeefter
de tidligereOverslagvar beregnettil. Kr. 671480.00

saa vildeOverskridelsenblive...... « 128600.00

og de samledeOmkostninger. . . « 800080.00
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1657. I Henholdtil ovenstaaendekongeligeResolutionaf 3die
Sth.Besl.af Januar 1856 fattede Storthinget under 5te Marts 1857
5te Marts

1857 saadan Beslutning (Sorthingsforhandl.1857 X. Pag. 21,
fortsat

Bevilgning Indstilling VIII. Pag. 17):
til Kanal-
anhegget. «1. At et Beløb af 8 000 Spd. (Kr. 32 000), der ifølge konge-

lig Resolution af 3die Januar d. A. er. tifladt forskudsvis
udredet af Statskassen til Fortsættelse i indeværendeBudget-
terminen af Arbeiderne paa Kanalanlægget mellem Brygge-
vandet nedenfor Skien og Nordsjø, maa udredes af Stats-
kassen.

2. At det i Budgetforslaget for kommende Termin til Fuld-.
førelse af Kanalanlægget mellem Bryggevandet og Nordsjø
opførte Beløb 28 462 Spd. 58 Skill. (Kr. 113 849.93) aar-
lig bevilges, hvorhos Storthingat samtykker

de ved høieste Resolution af 21de Oktober 1854 og
kongelig Resolution af 21de December 1855 bestemte
Forandringer i den ved de kongelige Resolutioner af
8de November 1852 og 30te December 1853 appro-
berede og til Grund for næste Storthingsbevilgning
lagte Plan for ovennævnte Kanalanlæg, ligesom ogsaa

den ved førnævnte Resolution af 21de Oktober 1854
bestemte Overtagelse af Opførelsen af den ny Bro over
Damfos for Kanalfondets Regning samt endelig i den
ved kongelige Resolution af 7de Februar 1855 trufne
Bestemmelse om Udførelsen af en Regulering af Vand-
standen i Nordsjø udelukkende ved Hjælp af de til
Kanalanlægget bevilgede Midler.
at der ved Kanalafgiftens Fastsættelse bliver at tage
Hensyn ikke alene til dens Tilstrækkelighed ved Ka-
nalens Vedligeholdelse og de ved samme ansatte Op-
synsmænds og Arbeideres Lønninger samt ved Afgiftens
Opkrævning, men ogsaa til Ønskeligheden af, at Skiens
Kommune og Bratsbergs Amtskommune af den omhand-
lede Afgift i sin Tid kunne erholde Refusion for de af
dem respektive under 6te og 13de Juli 1854 samt 22de
Juli 1855 garanterede Bidrag til Anlægget af Beløb
indtil 5 000 og 11 000 Spd. (Kr. 20 000 og 44 000)
med paaløbende 4 pet. Renter. Statskassen forbeholdes
desuden Ret til gjennem Kanalafgiften at erholde Re-
fusion for de af samme nu udenfor det oprindelige
Overslag bevilgede Tilskud» .

DenneBeslutning,var overensstemmendemed den frem-
satte kongeligeProposition,dog medTilfeielse af det sidste
Forbeholdom Refusiontil Statskassen.
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Da det imidlertidvar opstilletsomBetingelse,forBrats- 1857.
bergs Amtskommunesførste Bevilgning til Kanalanlægget,
ligesom ogsaa for Størstepartenaf de øvrigeBidrag, at Af-
giften for Benyttelsenaf Kanalen ikke uden Amtsformand-
skabets Samtykke maatte sættes høiere end til, hvad der
udfordredestil Dækkelse af Udgifterneved KanalensVed-
ligeholdelseog Drift, var der ikke Adgangtil uden Amts-
formandskabetsSamtykkeat benytteStorthingetsBevilgning.

For at ArbeidetsFremme ikke skulde lide noget Af-Ift*RAesi:ir

bræk.,blev det ved kongeligResolutionaf 1lte April 1857 fusions-
1857 i
Re

bestemt: • bestemmel-
serne i

«At der til Fortsættelse af Kanalanlægget mellem Brygge- Storthings-
btrentmn-

vandet og Nordsjø tillades anvendt af Statskassens Midler et
e

saa stort Beleb, som udfordres til Arbeidets hensigtsmæssige
Drift, indtil Erklæring er erhvervet af førstafholdende Amtsfor-
mandskab for Bratsbergs Amt med Hensyn til det ved det nu for-
samlede Storthings Beslutning om fortsat Bevilgning til Kanal-
anlægget tagne Forbehold om Statskassens Ret til gjennem
Kanalafgiften at erholde Refusion for det af samme udenfor det
oprindelige Overslag bevilgede Tilskud, — og derefter naadigst
Bestemmelse i Sagen afgiven» .

Am tsfor-
I Møde den 23de Juni 1857 fattede i den AnledningBratsbergs

ineasgtgkabsAmtsformandskabetfølgendeBeslutning:
23,,e .unui«Forsaavidtden af det nu forsamledeStorthingtagne

Forbeholdenhedbetræffende,at de til KanalanlæggetvedR=78ioann
Skien udenfordet oprindeligeForslag af Statskassenbevil-sat'fL.t2War
gedeForskudskuldesøges refunderetgjennemKanalafgiften,indt"ten'
skulde blive sat i Udøvelse, reserveresAmtskommunensRet
i denneAnledning,og en lignendeReservationtages for de
Formandskabsdistrikteri Nedre og Øvre Telemarken,som
have bevilget Bidrag til Kanalanlægget›.

I Forbindelsehermed bevilgedeAmtsformandskabetet
13elobat Kr. 2 640 aarlig i 28 paa hinandenfølgendeAar,
at regne fra denTid, da KanalanlæggetmellemNordsjøog
Bryggevandetved Skien bliver færdigtog tages i Brug, for
dermed at forrente og afbetale de til KanalensUdvidelse
laante Kr. 44 000 underBetingelse af, at Bevilgningenbort-
falder, saasnartKanalen belastes med nogen andenUdgift,
end hvad der udfordrestil dens Vedligeholdog Drift».
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1857. Denne Beslutningblev kommuniceretDepartementet ved
Kg1. Res. ef Skrivelse-fra BratsbergsAmt af .24deJuni 1857. Den 25de10de Deebr.

November s. A. afgav Departementet Indstilling i Sagen,
thingsbe- overensstemmendemed hvilken det ved kongelig Resolutionslutning af
5te Marte af 10de Debember 1857 blev bestemt:1857 tages
tilfølge. «1. At den af sidstafholdte Storthing under 5te Marts 1857

fattede Beslutning angaaende Bevilgning af Midler for inde-
værende Budgettermin til Fuldførelse af Kanalanlægget mel-
leni Bryggevandet og Nordsjø naadigst tages tilfølge, og
at det paalægges Departementet for det Indre betimeligen
inden næste Storthings Sammentræde at forberede Forelæg-
gelsen for samme af en kongelig naadigst Proposition om,
at det i ovennævnte Beslutning tagne Forbehold af Ret for
Statskassen til gjennem Kanalafgiften at erholde Refusion
for det udenfor det oprindelige Overslag til Anlægget be-
vilgede Tilskud maa vorde frafaldt.
At naadigst Approbation i Overensstemmelse med Lov om
Formandskaber paa Landet af 14de Januar 1837, dens
§ 50, meddeles paa den af Bratsbergs Amtsformandskab
under 23de Juni sidstleden fattede Beslutning om Udredelse
af et Belob af 660 Spd. (Kr. 2 640) aarlig i 28 paa hver-
andre følgende Aar, for dermed at forrente og afbetale de
til Skienskanalens Udvidelse laante, af Amtskommunen ga-
ranterede 11 000 Spd. (Kr. 44 000).
At den af Skiens Kommunebestyrelse indgivne underdanig-
ste Ansøgning om, at et Beløb af 5 000 Spd. (Kr. 20 000),
som KOmmunen har garanteret i Anledning af foretagen
Udvidelse af ovennævnte Kanalanlægs Dimensioner, maa
bevilges Kommunen refunderet ved en Forheielse af Kanal -
argifteu ikke naadigst indvilges».

1858. . Som Følge af Post 2 i Storthingets Beslutning blev
Kg1. Res. af Betingelserne for AmtskommunensLaan af Oplysningsvæ-
24de April
1858 ang. senets Fond ordnede overensstemmende dermed ved konge-
Amtskom-
ihunens lig Resolution af 24de April 1858, som bestemte:

Laan.
«At det af Bratsbergs Amtskommune ved kongelig Resolu-

tion af 21de December 1855 tilstaaede Laan af Oplysnings-
væsenets Fond af Beleb indtil 11 000 Spd. (Kr. 44 000) bliver
at afdrage og forrente med 6 pCt. aarlig i 28 paa hverandre
følgende Aar».

Overtagelsen af dette Laan blev ordnet i 1861, da Am-
tet paa AmtskommunensVegne udstedte en under 8de Juli
1861 thinglæst Obligation.
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I Forestilling af 14de Januar 1858 fremholdt Anlægs- 1858.
bestyreren Nødvendigheden af, at der erhvervedes mere
Grund ved Løveid, dels fordi Kanalliniens Sideskraaninger avfevirt:vd_
maatte gives en slagere Vinkel end paaregnet og dels af eidet.

Hensyn til en hensigtsmæssig Ordning af de nødvendige
Bygninger, og foreslog han at indkjøbe yderligere 50 100
Kvadratfod.

Da Kanaldirektøren under 18de s. M. erklærede sig
enig heri, bifaldt ogsaaDepartementet denne Foranstaltning
og ''gav under 27de Januar Bemyndigelsetil det foreslaaede
Indkjøb.

Den 25de Februar sluttedes Overenskomst med Eieren
af vedkommendeJordstykker, Rollef HansenOmdal, hvilken
Overenskomst ved Departementet i Skrivelse af 6te Marts
1858 blev approberet. Kjøbesummenvar Kr. 500.

Som allerede ovenfor nævnt maatte Kontraktøren, der 1859.
havde overtaget Udførelsen af Gravnings- og Minerings-Arbeidsbe-

arbeiderne ved Løveid, paa Grund af Misligholdelse fra- itaa're=
træde sin Kontrakt, hvorefter Arbeidernes Fuldførelse stil- gMaafi

ledes direkte under Arbeidsbestyrerens Ledelse. Det viste
sig imidlertid, at de paaregnede Priser for Gravning og Wree731:-
Minering ikke holdt Stik, men var satte altfor lavt. Der-
hos viste sig under Arbeidets Fremadskriden, at der ikke
før paa en meget betyde1igDybde fahdtes Fjeldbund der,
hvor den nederste Sluse ved Løveid efter Planen skulde
ligge; som Følge deraf maatte hele Slusekompiexetrykkes
længer tilbage i Fjeldet til væsentlig Forøgelse af Omkost-
ningerne. Endelig havde en upaaregnet Klove i Fjeldet
under nordvestre Hjørne af øvre Sluse i Skien foranlediget
betydelige extraordinære Arbeider, og Vanskeligheden ved
at tilveiebringe tilstrækkeligt grove og gode Træmaterialier
havde nødvendiggjortAnvendelsen af Jernporte for Sluserne
i Skien. Alt dette i Forbindelse med fiere andre mindre
Omstændighedergav Anledning til nye Overskridelser.
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1859. EfterArbeidsbestyrerensIndberetningvar der den lste
Mai 1859 til Rest af de givne Bevilgningerkun

Kr. 88 369.22
medenshan beregnedeOmkostningerneved

de resterendeArbeidertil 	 « 243400.00

Der sknlde saaledesyderligeretiltrænges. . Kr. 155030.78
eller da man vedArbeidetsAfslutningvilde

kunne realisere Material og Redskabs-
beholdningentil  « 12000.00

vilde Overskridelsenblive  Kr. 143030.78
eller med rundtTal Kr. 143200.00.

Det hele Anlæg skulde saaledes komme til at koste
Kr. 943280.00, hvortil desuden maatte paaregnesca. Kr.
16000 til Beskyttelse af Skiens Havn mod Ulemperneaf
Strømmenfra Damfos,der var.Gjenstandfor Tvist mellem
Byens Havnevæsenog Kanalanlægget.

Kg1. Res. af Paa Grund af denne betydeligeOverskridelsemaatte
-22de br.

1859septang. ny Bevilgning tilveiebringes,og paaGrundaf Anitsformand-yderligere
Bevilgning. skabetsVægringved at tilladeStatskassenRefusioni Kanal-

afgiften, blev der for Storthingeti 1860 i Henholdtil De-
partementetsIndstilling af 10de September1859 fremlagt
kongeligPropositionoverensstemmendemed følgendeResolu-
tion af 22de s. M., hvor denSum, som forlangtesstillet til
Disposition, var sat lavere end Overskridelsenpaa Grund
af forfaldneDistriktsbidrag:
(‹1. At der paa den •næste Storthing forelæggende kongelige

Proposition angaaende Statskassens Indtægter og Udgifter
i Budgetterminen fra iste Jull 1860 til 1ste April 1863
naadigst befales opført udenfor det tidligere Bevilgede til
Fuldførelse af Kanalanlægget mellem Bryggevandet ved
Skien og Nordsjø til hvilket Anlæg tillige anvendes de
af Kommuner og Private vedtagne Bidrag efterhaanden
som de indkomme en Sum af 28 156 Spd. 98 51111.
(Kr. 112 627.27) eller 10 238 Spd. 101 Skill. (Kr. 40 955.37)
aarlig

2. At bemeldte Budgetproposition tillige maa indeholde For-
slag om, at Storthinget frafalder de af forrige ordentlige
Storthing ved Beslutning af 5te Marts 1857 tagne Forbe-
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hold af Ret for Statskassen 111- gjennem Kanalafgiften at
erholde Refusion for det af det nævnte Storthing udenfor
det oprindelige Overslag til Anlægget bevilgede Tilskuch .

Overensstemmendemed vedkommendeKomite, efter
hvis Indstilling der som Distriktsbidragi Budgetterminen4e5,9119.g%
skuldekunne paaregnesKr. 45859.10og saaledeskrævesBevilgning.

yderligerebevilgetKr. 97340.90,fandtStorthinget,at de i
AnlæggetinteresseredeKommunermedeller uden Refusion
af Kanalafgiftenburde deltage med en Halvpart i denne
Overskridelse. Storthingetfattede i Henhold hertil under
16deDecember1859 følgendeBeslutning(kfr. Storthings-
forhandlingerfor 1859-60 I S. No. 3 Pag. 319, VII. S.
No. 38 Pag. 121 og IX. Pag. 40).
«1. Til Kanalanlægget mellem Bryggevandet ved Skien og

Nordsjø bevilges . . . . 23 632 Spd. 46 Sk. (Kr. 94 529.53)
hvoraf antages ved
Terminer af de af
Kommuner og Private
vedtagne Bidrag at
blive dækliet  11 464 — 93 « ( « 45 859.10 )

Resten 12 167 Spd. 73 Sk. (Kr. 48 670.43)
opføres i Budgettet fra 1ste Juli 1860 til 1ste April 1863
aarlig med. . . . . . . .4 424 Spd. 70 Sk. (Kr. 17 698.33).
Storthinget samtykker i, at de øvrige til Kanalanlæggets
Fuldførelse fornødne Summer under Garanti af nogen i
Sagen interesseret Kommune mod 5 Procents Renter er-
holdes laant af Kongsbergs Solvværks Driftsfond, forsaa-
vidt Fondet har de dertil fornødne, disponible Midler, i
hvilken Henseende Bestemmelse afgives af Kongen. Lige-
saa anordnes det af Kongen, i hvilke Terminer den saa-
ledes laante Sum med Renter skal betales ved Kanalafgiften
eller i Mangel heraf af den Kommune, som har garanteret.
Det af forrige ordentlige Storthing ved Beslutning af 4de
Marts 1857 tagne Forbehold af Ret for Statskassen til
gjennem Kanalafgiften at erholde Refusion for det af det
nævnte Storthing udenfor det oprinclelige Overslag til An-
lægget bevilgede Tilskud frafaldes, dog under Betingelse af,
at Kanalen ikke belastes med nogen anden Udgift, end
hvad der er en Følge af 2den Post, samt hvad der ud-
fordres til Kanalens Vedlighold og Drift» .

StorthingetsBeslutningblev ved kongelig Resolution 1860.
af 21deMarts 1860befalettaget tilfølge. Sth.-Besl.

tilfølget.

1859.
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1860 Overensstemmendemed denne Storthingsbeslutningfat-
mAanljsZarb-stede BratsbergsAmtsformandskabunder4de Juli 1860 føl-
barlidiet&i:,-gencleBeslutning:

Gaira8e2tillor «Amtsformandskabetgaranterer paa Amtskommunens
Bevilgning.Vegne for, at det til Fuldførelseaf Kanalanlæggetmellem

Bryggevandeti Skien og Nordsjø fornedneLaan, indtil et
Beleb af Kr. 48 670.43 paadeni StorthingetsBeslutningom
denne Sag underBogstav b. opførteBetingelse, saaledesat
Amtmandeni Foreningmed 3 af Amtsfbrmandskabetvalgte
Ordførerebemyndigestil at bestemme,hvilke Summer, der
inden ovennævnteGrændse skulle laanes, samt til hvilke
Arbeiderde skulde anvendes

LigesomAmtsformandskabettør forudsætte,at der ved
Bestemmelserneaf Taxterne for KanalensAfbenyttelsevil
blive taget fornødentHensyn til, at oinmeldteLaan med
Renter i passendeTerminerkan blive betalt, saaledes an-
sees det som en Selvfølge, at Amtskommunenikke ved at
garantere dette Laan har paataget sig nogen Forpligtelse
til yderligere Bidrag til KanalensFuldførelse eller hvad
dermedstaar i Forbindelse, saint at Staten fremdelesi en-
hver Henseendeer at betragtesoln Bygherre».

Kg1.Res. af Senere i 1861 erholdtAmtsformandskabetdette Laan
20deJuli
1860ang. at KongsbergsSølvværksDriftsfond, idet det ved kongelig
Laanaf

KongsbergsResolutionaf 20de April 1861 blev bestemt:
Solvveerks
Driftsfond. «At Finantsdepartementet naadigst bemyndiges til over-

ensstemmende med sidst afholdte Storthings Beslutning og konge-
lig Resolution af 21de Marts 1860 angaaende et Laan til Fuld-
førelse af Kanalanlægget mellem Bryggevandet ved Skien og
Nordeje af Kongsbergs Selvværks Driftsfond at udbetale indtil
12 000 Spd. (Kr. 48 000), mod at dette Belobs Tilbagebetaling
med Renter garanteres af Bratsbergs Amtskommune og modat
Summen, der forrentes med 5 pCt. aarlig, henstaar afdragsfrit
i et Tidsrum af 5 Aar og derefter tilbagebetales med mindst
1/20 aarlig i derpaa følgende 20 Aar, saaledes at Renter og
Afdrag erlægges hvert Aars 1lte Juni og 1Ite December, dog
med Forbehold for det Offentlige — saafremt Kanalafgiften efter
Fradrag af, hvad der udfordres til Kanalens Vedligehold og
Drift dertil maatte være tilstrækkeligt — at kræve større Af-
drag eller Summen tilbagebetalt i kortere Tid end ovenfor
bestemt.
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For at give den gjennem Damfos udstrømmendeVand 1860.

mængde en for Skiens Havn uskadelig Retning var der Fa Strdør2-g
den vedtagne Plan for Sluseanlægget i Skien, hvorefter ,sre:sn
Sluserne placerede i Langfos, medensDamfossensLob blev Havn.

udvidet,,ogsaa indbefattet Opførelsen af en Skjærin eller et
Afvisniilgsværk nederst i Fossen paa dennes venstre Bred.
Denne Skjærm blev opført i 1855 af stenfyldteTømmerkar.
Imidlertid fortes saavel fra.Skiens FormandskabssomHavne-
kommissionensSide Klage over de Ulemper, somStremsæt-
ningen i Bryggevandet forvoldte Færdselen sammesteds.
Strømmen, som paastodes tidligere at have fulgt den vestre
Side af Bryggevandet uden at foraarsage væsentlige Hin-
dringer, skulde nemlig efter de i Skiens-Fossenegjorte Fori
andringer have taget Retning tvert over Indlebet til det
nedre Havn, hvorved Indseilingen blev vanskeliggjort navn
lig under Flom i Skienselven. Disse Ulemper paastodes
at være foraarsagede ved Iværksættelsen af den ved 21dE;
Oktober 1854 bestemte Afændring i den oprindeligePlan
og de dermed forbundne Forandringer i Gjellevandets Af
løb til Bryggevandet.

I en i denne Anledning fra Skiens Havnekommission
skeet Henvendelse til Indredepartementet af 15deJuli 1855,
blev af Departementet under 5te Novembers. A. meddelt
Samtykke til, at en Forlængelse af Skjærmen nedenfor
Damfos overensstemmendemed KanaldirektørensForslag af.
26de August næstfør udførtes af Træ, og efter en senere
Forestilling fra Kanaldirektøren af 29de Januar 1856 blev
denne Skjærmforlængelse ved Departementets Skrivelse af
24de Februar s. A. besluttet udført i en Længde af 80 å
90 Fod. Den blev bygget af stenfyldte Tømmerkar, der
opførtes til Lavvandshoiden. Men heller ikke denne Ud-
videlse af den oprindelig foreslaaede Skjærm viste sig til-
strækkelig. Havnevæsenet klagede fremdeles over, at Af-,
visningsværket var for lavt, saaledes at Vandet i Flointiden
væltede derover og satte en Strøm tvert over Havnen, samt‘
over at det var for kort og saaledes ude af Stand til att
lede Strømmen i den Retning, den havde, da endnuLangfos
existerede. Desforuden paastodes, at den forandredeStrøm-
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1860. sætninghindredeSagflisenfra at flydeud af Havnen,men
holdt den tilbagei enBagevje,indtil den blev vandtrukken,
sank og dannedeBanker. I det Foredrag,der laa til Grund
for denStorthinget1859-60 forelagtekongeligeProposition
angaaendeyderligereBevilgningtil Kanalanlægget,havde
Indredepartementetgjort opmærksompaa de heromhandlede
Forholdog bemærket,at det var tvivlsomt,om eller i hvil-
ken Grad de omhandledeUlemperkundetilskrives de for-
andredeVandleb,skjøntKanaldirektørenantog, at de i det
Væsentligeogsaahavdeværettilstede,indenKanalarbeiderne
begyndte.

Da ihvertfalddetteSpergsmaalvanskeligkundebringes
paa detRene,ansaaDepartementetdet nødvendigtat træffe
videreForanstaltninger. Arbeidsbestyreren,LeitnantThams,
havde fogattet detailleretForslag med Overslag over en
100 Fods Forlængelseaf Skjærmeni en Kronebreddeaf
,14 Fod med laftede, stenfyldteTømmerkar,og kalkuleret
den til Kr. 20000 eller,hvisen mulignødvendigForhøielse
tillige skuldeforetagestil Kr. 400mere Under 25deFebr.
1860indgikIndredepartementetmedForedrag(seStorthings-
forhandlinger1859-611)III. S. No.68)om,at særskiltPro-
positionskuldeforelæggesdet da forsamledeStorthingom
Bevilgningaf detteBeleb, idet det somBetingelsefor Be-
vilgningenopstillede,at Vedkommendepaa bindendeMaade
frafaldt ethvert yderligereKrav paa det Offentligefor de
Ulemper,somKanalanlæggetmaatte have forvoldtSkiens
Havn. Departementetfandt nemlig, at der maatte sættes
en Grændse for det OffentligesForpligtelse, da der paa
Grund af Vanskelighedenved at faa HavnensTilstandfør
Kanalarteidetkonstanteret,herskedeMeningsforskjelmellem
de Sagkyndigeom,hvorvidtKanalardeidernevirkelighavde
gjort Havnenslettereend den tidligerevar.

Kgl. Res. af Ved kongeligResolutionaf 21deMarts1860blevdenne
21de Marts

1860 og Indstilling bifalat og under 15de Mai s. A. fattedeStor-Sth.-Besl.af
15de Mai thinget følgendeBeslutning(seStorthingsforhandl.1859-60
1860 ang.

Bevilgning IX. Pag. 86) :
til Afvis-
ningsvær- 1, Til et AfvisningwærkvedDamfosseni SkiensHavnbevilges

ket
Darafos. aarlig i Budgetterminenfra lste Juli 1860 til lete April
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1863 1 854 Spd. 65 Sk. (Kr. 7 418.17) eller tilsammen 1860.
5 100 Spd. (Kr. 20 400.00) under Betingelse af:

at Vedkommende paa bindende Maade fraskriver sig
yderligere Krav paa det Offentlige for de Ulemper,
som Kanalanlægget mellem Bryggevandet og Nordsjø
maatte have forvoldt eller i Fremtiden mulig kan for-
volde Skiens Havn.
at der tilveiebringes' saadan Sikkerhed, somRegjeringen
finder tilstrækkelig for, at der heller ikke fra Private,
som eie Tomter eller Brygge ved Havnen, skal gjøres
yderligere Krav paa det Offentlige i den ovenfor nævnte
Anledning, og
at Afvisningsværkets Vedligeholdelsebliver det Offent-
lige uvedkommende.

2. Saafremt det maatte findes hensigtsmæssigt istedetfor det
foreslaaede Afvisningsværk at foretage andre Arbeider for
at rette Strømsætningen i Skiens Havn, kan den bevilgede
Sum anvendes hertil, dog saaledes, at disse Arbeiders Ved-
ligeholdelse bliver Statskassen uvedkommende,"samt forøvrigt
paa de ovenfor under a. og b. nævnte Betingelser».

Betingelserne b. og c. samt Post 2 vare ikke opstillede
i den kongelige Proposition. Post 2 blev vedtagen paa For-
anledning af Kanaldirektøren, der havde gjort vedkommende
Storthingskomite opmærksom paa, at der muligens kunde
findes nogen anden Plan til at rette Strømsætningen i Hav-
nen end det foreslaaede Afvisningsværk.

Førend imidlertid Sporgsmaaletom Bevilgningens hen- ,Flommen
sigtsmæssigeAnvendefse kunde være bragt paa det Rene,
eller nogen saadap Overenskomst, som i Storthingsbeslut-
ningen antydet istandbragt, indtraf den extraordinært høie
Flom Sommeren 1860, der anrettede megen Skade paa Ka-
nalarbeiderne. Vandstanden i Gjellevandet naaede den 21de
Juni op til 30.5 paa Vandmærket. Denne Flomheide var
21/2Fod høiere end efter Opgaverne i Flomtiden i 1822.
De Ødelæggelser,Flommen anrettede paa Kanalanlæggene,
vare væsentligt følgende:
Den nederste lavtliggende Skjærm og den nedre Del af

den ovenforliggendeSkjærm ved Damfos blev udrevet.
Bunddammen med en større Del af den bevægelige Dam i

Damfos reves' ud samtidig somen Del af Klostersagenes
Bolværk mod Damfos blev beskadiget.
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1860. To Trediedele af Damfosbroen med det ene Brokar bort-
skylledes. Fjærnelsen af den nedre Del af Skjærmen
i Damfos bevirkede, at Strømmen fra Fossen gik tværs
over Skiens- Havn til Sandvigen, hvor C. H. Bloms
Skibsværft for en Del blev bortskyllet, et Vedskur
bortrevet, ligesom ThomsensPlads og nogle Huse lede
Skade. Vandet gik 11/2 Fod over Langfosdammen,
øvre Slusemure og alle de indre Broer. En Masse.Bol-
værker, Plankestabler fied op og nogle mindre Damme
led Skade. Myhres og PaulsensDam, der tillige tjente
som Bro, 'ramponeredes, hvorved Passagen til Smedje-
øen blev afskaaren.

I Løveid foranledigedeFlommen ingen anden Skade, end
at Arbeidet blev forsinket, da alle Transportbaner laa
under Vand.

	

Søgsmaal En Flerhed af Segsmaal blev som Følge af disse
natane—fpgtBeskadigelser paa Eiendom anlagte modIndredepartementet.
Øsdeltegperl-

uncr: Skiens Kommune anlagde Sag angaaende det Offentliges
Forpligtelse til at gjenopføre Damfosbroen. Ligesaa sag-
segte den det Offentlige til Erstatning for den Skade, som
Byens Havn antoges paaført ved Kanalanlægget, samt til
Forebyggelse af lignendeSkade for Fremtiden. At Private,
der havde lidt Skade, anlagdesSag af Hans CappelensEnke,
Bankadministrator Chr. H. Blom og Kjøbmand J. Thom-
sen (eller hans Bo). (Se afsagte Domme Side 139).

	

Midlertidilg For at tilveiebringe den vedDamfosbroensUdgaaen af-Bro over
Damfos. brudte Kommunikation,blev Sommeren1860 opført en mid-



lertidig Bro, og for at ikke Statskassens Erstatningsansvar,
om saadant maatte bliye den ilagt, end yderligere skulde
forøges, blev det i Henhold til Anlægsbestyrerens Forslag

1861. af 24de Januar ved kongelig Resolution af 23de Marts
Høieste Re.
solution af

1861 bestemt:

	

23861deMarts «At der af de til Bestridelse af tilfældige og uforudseede
1 ang.
fore1øbige Udgifter i Almindelighed paa Budgettet opførte Midler tillades

rgaenrs te-rudredet et Beløb af 500 Spd. (Kr. 2 000) for at anvendes til
11Flounnen.Forbygningsarbeider langs Stranden i Sandvigen i Skien over-

ensstemmende med et dertil af Ingentørleitnant Thams afgivet
Forslag af 14de Januar 1861».
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Disse Forbygningsarbeidersaavelsom Reparation af 'ifikl-
Damfos-og Klosterfosdammenebleve i Aarets Lob udførte,
ligesom den ældre Skjærmi Damfosblev gjenopbyggetog
den 100 Fods Forlængelseaf sammeopført.

Under 10de Mai 1861 tilstiliedeAmtet DepartementetKanalen
aabnesfor

en Skrivelse fra Arbeidsbestyreren,hvori meddeltes,at Ka- Drift,late
Mai 1861.

nalen, efter at Sprængningeni Leveld var fuldførtog de
derværendeSluseporte saavidt færdige, at de kundebenyt-
tes, den 1ste Mai var aabnet for Baade og Flaader af ind-
til 3V2Fods Dybgaaendeog hvori foresloges:

«1. Overbestyrelsenaf Kanalen bliver indtil videre hos
Arbeidschefen,der midlertidigantager det ved Betje-
ningen fornednePersonale.
CivilingeniørBorchgrevinkantages fra 1ste Mai 1861
midlertidig som Driftsbestyrer under Arbeidschefen,
hvem han bistaarmed Udførelsenaf de resterendeAr-
beider, forsaavidthans Tid somDriftsbestyrerog Fled-
ningsinspektør tillader det, samt med Forpligtelse til
fra lste Juni 1861 at overtageKanalens Regnskabs-
væsen, Alt for en Godtgjørelseaf Kr. 1 200 om Aaret
eller Kr. 100 pr. Maaned,'regnet fra 1ste Mai 1861,
hvorhos han har at stille betryggende Kaution for
Kr. 6 000.
Det af Komiteenunder9deSeptember1859 udarbeidede
Udkast til Taxter og reglementariskeBestemmelserfor
Kanalen Skien—Nordsjøbefølgesindtil videre».

EfteratAmtmandenhavde anbefaletdetteForslag,sam-
tykkede Departementet— Skrivelse af 22de Juni 1861

at der indtil KanalarbeidetsFuldførelse,forsøgsvisskulde
forholdessom foreslaaet,idet der først,naarAnlæggenevare
endeligt fuldførte,maatte erhverveskongeligAfgjørelsemed
Hensyn til Kanalens Benyttelse.

Foranlediget ved de Ulemper, som Flommen i 1860 Thanwa
havde bevirket navnlig for Skibsfarteni SkiensHavn, frem-Lorr:1adg

kom Kanalens Bestyrer med et længere motiveretForslag
til en Forandring af SkiensfossenesUdlob hvorved tilsig-
tedes en Forlægning af en større Del af Vandmassenfra 1861.

5
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1.,.,341.Damfostil Kloster.fossen.DenneBetænkningkonkluderede
med følgendeForslag:

Damfos indskrænkes10 Fod eller til en Bredde at
110 Fod. llette gjøres saaledes,at fra heire Bred til-
bygges 30 Fod ved et Trækar og venstre Bred eller
Skjærmensøvre Del med Indtagsdamtil Sumpenryk-
kes 20 Fod tilbage. Den bevægeligeDam, 105 Fods
Længde,lægges paa sammeIleide og indrettes som før.
Damfosbroenbygges i 2 Spand,det nordrepaa 96 Fods
og det søndre paa 48 Fods Længde med et Midtkar
af 10 Fods Bredde.
Klosterfos udvides 15 Fod paa høire Side, og Profilet
under Klosterbroenudvides til 66 Fods Bredde, saa
dybt som laveste Vahd tillader at sprænge.
Den udvundneSten jetteres ud, hvor der kan være
Fare for at Strøm vil skjære ud Breddernei Kloster-
fossens nærmesteOmgivelser»-.
Omkostningerneved disse ArbeiderkalkuleredeThams

til Kr. 48 000.
Dette Forslag tiltraadtesaf Kanaldirektøren.

Ingenier- Efter DepartementetsOrdre i Skrivelse af 4de Juni
Bik:emnnisvar IngenierkommissionensMedlemmerden 9deJuni i Skien
tviej Ådinkeni..ga.f-; for personlig at sætte sig ind i Forholdeneved Skiensfos-

1431611.7;sene underFlom,og afgav Kommissionenunder16deAugust
Forslag. sin Betænkning over Thams's Forslag. Den anbefalede

sammesUdførelse kun med den Bemærkningfor Damfos-
broensvedkommende,at den fithdt den store Forskjel mel-
lem begge BroaabningersBreddei Damfosbroenmindrehen-
sigtsmæssig,ligesomden fandt det nordreLandkarsVeder-
lagstykkelsei og for sig at være meget for ringe.

1862. Alleredei 1859,forindenKanalen forelebigskulde aab-
WZI‘f nes, var paa Amtets Foranstaltniningnedsat en Komite til

1862 ang. Udarbeidelseaf Forslag til Taxter og reglementariskeBe-Taxter og

stemmelserfor Kanalens Benyttelse. Dens Forslag af 9de
stemmelser.September1859 blev, efter at Amtsformandskabet,Skiens

Formandskabog Kommunernehavde udtalt sig derom,fore-



lobig vedtagne(kfr. DepartementetsSkivelse af 22de Juni
1861), og efter at det i nyt Komitemødeden 5te Marts
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1862 paany var gjennemgaaetblev det ved kongeligReso- 1882.
lution af 18de Juni 1862 approberetsom gjældende indtil
Videre.

I Henholdtil Lov af 26de August 1854 § 7 blev somSgl. Reso-
lreigoinemae%meddeltved kongl. Resolutionaf 27deJuni 1855 udfærdiget

midlertidigeBestemmelsersigtende til at beskytte de paabe-fLrcii2engla:nt-
gyndte Kanalarbeidermod ødelæggelse. Efter at Stræk-?orecZlog
ningen fra Løveidet til Skien var bleven farbar for Baade, !riclie,1811
blev nye Bestemmelserfastsatte ved kongeligResolutionaf Cgit,
23de Marts 1857. og 18de

Juni 1862.

Da Kanalen nærmeclesig sin Fuldførelseog somFølge
deraf nye Bestemmelser maatte indføres, udarbeidedeAr-
beidsbestyrerenet Forslag til saadanne af 7de December
1861, hvilket Forslag, efter at Flødningsbestyrelsenhavde
udtalt sig derom,.medenkelte Forandringerblev approberet
ved kongelig Resolutionaf 18de Juni 1862.

Til Gjenopførelseaf Afvisningsværketved Damfosogggl. Prp.a f

af DamfosbroentiltrængtesBevilgning af det i 1862 sam-10deSoegptbr.
mentrædendeStorthing. Indredepartementetindgik i den stal;:rdael*
Anledningmed Forslag, og i Henhold til kongelig Propo-al'In<7.t.416g2.
sition af lOde Septemberblev der i StorthingetsModeden
21de November fattet følgende Beslutning (Storthingsfor-}Sotriednie

handlinger,1862-63 IV. S. No. 23, XI. Pag. 22 og 27, Widavn",
KomiteindstillingIX. Pag. 14) :

«A. Storthinget samtykker i , at de af Skiens Kommune og
Fossum JernværksEier i sin Tid vedtagne Bidrag til Ifd-
førelsen af de ved heleste Resolution af 21deOktober 1854
bestemteForandringeri det SkienskeKanalanlæg af Belob
respektive 5 000 Spd. (Kr. 20 000) og 2 000 Spd. (Kr.
8 000) kunne anvendestil Iværksættelse af de i Ingenlør-
leitnant Thams's Forslag af 3die Juli 1861 omhandlede
Arbeidertil Fqbedring af Strømforholdenei Skiens Havn,,

hvilket Øiemedendvidere bevilges 600 Spd. (Kr. 2 400)
aarlig i Budgetterminenfra Iste April 1863 til 1steApril
1866 eller tilsammen1 800 Spd. (Kr. 7 200), Alt under
Betingelse af:
1) At Udgifterne ved Vedligeholdelsen af de udførende

Arbeider saavelsomaf den for KanalanlæggetsRegning
opførte Skjærm ved Damfossen bestrides af Kanalaf-
giften og

5.
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1862. 2) At den af Storthinget i 1860 betingelsesvis meddelte
Bevilgning af 5 100 Spd, (Kr. 20 400) til Istandbrin-
gelse af et Afvisningsværk nedenfor Damfos Skien
bortfalder.

B. (om Ikkeindvilgelse af Andragender indkomne til StOrthin-
get fra Albertine Bruun, Thor Olsen og Christen Gunder-
sen om Erstatning for Skade•tilføiet deres Eiendomme un-
der Flommen i 1860)».

om Gjenop- I det til Grand for sidstnævnteProposition af 10de
ferelsen af

Damfos September1862udarbeidedeForedraganførteDepartementet
Bro.

med Hensyn til Sporgsmaaletom Gjenopførelsenaf Dam-



fosbroen,at det agtede at opføre denne underPropositionen
til BevilgningforVeivæseneti næstkommendeBudgettermin.

I en Skrivelse af 14de Deeember fraraadedeSanal-
direktøren at paabegyndeBroarbeideti. den forestaaende
Vinter, med mindre man kunde have de dertil fornedne
Midler til Dispositioni Januar Maaned, da Arbeidetellers
neppe kunde gjøres færdigt til Vaarflommen. Derhosud-
talte han, at den Forandringi Damfi:Isløbet,hvortil Stor-
thinget under21de November1862 havde bevilget Midler,
i stærkereGrad end hidtil vilde udsætte den provisoriske
Bro for Fare. Han. vilde derfor anseet det ønskeligt, om
Broen kunde blive gjenopbyggetsamtidigt eller før For-
andringernei Damfosudførtes. Amtmandenhavde derhos
indberettet, at den provisoriskeBro var i en saa skrobe-
lig Forfatning, at den neppe forsvarligkunde bruges Vin-
teren over. Da det af disseGrundeansaaes mindreheldigt
at lade denne Sags Afgjørelseudstaa til Behandlingi For-
bindelsemed Veibudgettet,fremsatteH. Bagger fra Skien
privatForslagpaaStorthingetomsærskiltBevilgning i dette
øiemed. Omkostningerneved Broarbeidetvar beregnet til
Kr. 12800 og Planen i det Væsentligegodkjendtaf Inge-
niørbrigaden.

Stb.-Besl. I Henhold hertil fattede Storthingeti Mode den 18de
DeaCblr8.d13862December1862 (Storthingsforhandl.XI. Pag. 36) følgende
og„,Mees.Beslutning:
Janr. 1863
ang. Gjen- «Til Gjenopførelse gf Broen over Damfosløbet i Skien,
jtamrts:. overensstemmende med den af Ingeniørbrigaden bifaldte Plan,

broen, bevilges forskudt af Statskassen 3 200 Spd. (Kr. 12 800), mod
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at Beløbet refunderes i Overensstemmelse med, hvad der senere 1862.
bestemmes om de Midler, der forøvrigt maatte bevilges til Vel-
væsenets Fremme i Budgetterminen 1863--66 og under Betin-
gelse af, at Skiens Kommune i Imbet af ‘1863 indbetaler det til
den udgaaede Bro vedtagne Bidrag 836 Spd. (Kr. 3 344) og
frafalder ålt Krav i Anledning af denne».

DenneBeslutningblev sanktioneretved kongeligReso- 1863.

lution af 10deJanuar 1863.
Etter at KanalanlæggetoverensstemmendemedPlanen1,Weleog,;bair

var afsluttet, afgav Amtmandei;et Forslag til Driftsbesty-Mixt.
relsens endeligeOrdning, og efter at dette Forslag var /2:1:ffis
blevenbifaldt .af Amtsformandskabetog Skiens Formand-Bestyrelse.

skab, blev det ved følgendekongeligeResolutionaf 7de
November1863bestemtsomgjældendeindtil Videre:
.1. Bratsbergs Amtsformandskab og Skiens Formandskab vælge

i Forening 2 i Skien eller sammes Nærhed boende Mænd,
som tilligemed Amtmanden, i Bratsbergs Amt danner Kana-
lens Bestyrelse. , Nævnte 2 Mænd fungerer i fire Aar saa-
ledes, at een udtræder hvert andet Aar, første Gang efter
Lodtrækning. Paa samme Maade vælges 2 Suppleanter.
Kanalens daglige og løbende Forretninger udføres af en
Driftsbestyrer, der tillige er Regnskabsfører, og som paa
6 Maaneders Opsigelse fra begge Sider antages af Departe-
mentet for det Indre efter Forslag af Kanalbestyrelsen.
Paa samme Maade bestemmes DriftsbestyrerensLøn.
Ligesom de for Kanaldriften gjældende Taxter og Regle-
menter ikke kunne forandres uden kongelig Resolution, saa-
ledes bør Bestyrelsen ogsaa andrage Sagen for Regjeringen,
naar fiere Arbeider vedkommende Kanalen skulle udføres,
især naar disse ikke kunne bestrides af de lebende Ind-
tægter. Angaaende Taxter og Reglementer bør der des-
uden indhentes Erklæring fra Amtsformandskabet og Kom-
munebestyrelsen, og dette bør ogsaa saavidt muligt ske, for-
inden noget større Arbeide udføres.
Med Ilensyn til den tekniske Udførelse af større Arbeider
bør Driftsbestyreren indhente Approbation af Kanalclirek-
tøren.
Amtsformandskabet og Skiens Formandskab vælger i For-
ening aarlig en Revisor, som udfærdiger Antegnelser til
Kanalregnskabet, hvilke derefter decideres af Bestyrelsen.
I Tilfælde af, at der inden Bestyrelsen opstaar Menings-
forskjel angaaende noget Kanalen vedkommendeAnliggende,
afgjøres Sagen af Kongen».



— 70 —

1883. Med DepartementetsApprobationansattes derefter frw
lste Januar 1864 CivilingenierA. Borchgrevinksom Be-
styrer med Kr. 800 aarlig Gage og 4 pet. af Kanalens
Bruttoindtægt.

Banal- Paa Grund af nogle underFlommeni 1862 (24 Foddirektørens
Forslag af over Generalplanet)gjorte Iagttagelser af Strømsætningen30te April

18&3til i Havnen fandtKanaldirektørenat burde modificeresin tid-Modifika-
tionerfori ligere Plan af 3die Juli 1861 til en Forbedringaf Strøm-Plan

forbedret forholdeneog foreslogi en Forestilling af 30te April 1863:Strømmt-
aing i Bryg- 1. At Damfoskun skulde indskrænkes7 Fod eller til engevand.

Bredde af 113 Fod, idet Karret paa hoire Bred— ved
Klostersagen kun skulde gives 20 Fods Bredde,og
Skjærmenpaa venstre Bred rykkes 25 Fod tilbage.

2. At Udvidelsenaf Klosterfossenskulde indskrænkesfra
de foreslaaede15 Fod til 10 Fod.

[cgi.Sank- DenneModifikationblev af Ingeniørkommissionenunder
don af 4de
Aug. 1863 15de Mai 1863 tiltraadt og bifaldtved kongelig Resolution
paa Stor-
thingsbe- af 4de August næstefter,som bestemte:

slutningen
avfb2r.1d1:62. « 1. At den af sidst afholdte Storthing under 21de November

f. A. fattede Beslutning angaaende Bevilgning til Arbeider
sigtende til at forbedre Strømsætningen i Skiens Havn
naadigst befales tagen tilfølge.
At Departementet for det Indre naadigst bemyndiges til
at træffe de fornødne Forfeininger til Arbeidernes Udførelse
i fornødent Fald ved Anvendelse af de i Lov af 31te Mal
1848 og 10de Mal 1860 omhandlede Retsmidler.
At den ved Bevilgningen forudsatte Plan for Arbeiderne
bliver at gjennemføre med de i Kanaldirektørens af Ingenør-
kommissionen tiltraadte Forslag af 30te April d. A. om-
handlede Modifikationer. .
Udnævnelse af 4 Skjøns- og Taxationsmænd med Supple-
anter ».

Skjensfor- Ved den derpaaafholdteSkjønsforretningden 21deOk-
retning i . .

Skien 21de toner og følgendeDage til Bedømmelseaf, hvilkeEiendoms.
IiiAktnbIre.1i8n63dng herlighedervilde lide ved de tilsigtede Arbeider,erklærede
af de fore-
slaaede Ar- Mændenebl. A., at de ikke saa sig i Stand til paa For-
beider til

Forbedring haandmed Sikkerhedat kunne udtale sig om, hvilken Ind-
af Strøm-

forholdene. flydelse den paatænkteUdvidelse af Klosterfos vilde have
paa mulig Udkjæring af Strandbredderneved Lilleklostret
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og ved det paa den anden Side af Elven liggende Folle- 18C3.
stadland.

Da man ved denneSkjønskjendelseikke var sikret mod Kanal-

mulige betydelige Erstatningskrav ved at skride til de paa- torerskitaegrZ
tænkte Arbeiders Iværksættelse, fandt Departementet med
Kanaldirektøren overveiende Betænkeligheder ved at følge Faonradtriescti:It

den lagte Plan. Da derhos Erfaringerne fra de 2 sidstenk,Vmr=
Aars høie Flomme (1862 paa 24 og 1863 paa 24.4) med nkgieennsi

Hensyn til Stremforholdene i Skiens Havn havde vist, at Havn.
Stremforholdene i Havnen var forholdsvis gode, og at der
hos Stedets Autoriteter herskede almindeligTilfredshed med
Havnens Tilstand, fandt Kanaldirektøren det ogsaa mindre
nødvendigt at indlade sig paa en saa vidtgaaendeForandring
i det Bestaaende som forudsat i Planen, hvorfor han i Skri-
velse af 18de November 1863 anbefalede ialfald forelebig
at indskrænke Arbeiderne til :

en Forstærkning af den bestaaende Skjærm med 3
Støttekar paa dens Bagside,
en Ombygning af den gamle Del af Skjærmen,
en Anbringelse af et dobbeltAntal Forankringsstænger,
en omhyggeligUdmuring af Skjærmen med lagligSten,

f. en Beklædning af Skjærmen modVandet med 2de Bord
paa de -Steder, hvor den er udsat for Tømmerslag.
Omkostningerne ved disse Arbeider var beregnet til

Kr. 10000 foruden Expropriationsudgifter.
Med denne Sagens Stilling blev derefter Skiens Kom-

munebestyrelse og Fossum Værk af Departementet gjort
bekjendt, for at de kunde erklære, hvorvidt de havde noget
at erindre mod den forandrede Arbeidsplan, hvorhos De-
partementet forudsatte, at Forandringen ikke vilde foranle-
dige nogen Vanskelighed med Indbetalingen af de i Stor-
thingets Beslutning omhandlede respektive 5 000 og 2 000
Spd. (Kr. 20 000 og 8 000).

Skiens Kommunebestyrelseafgav under 5te Januar 1864 14364.
Sin Erklæring, hvori den i det Væsentlige udtalte, at den Kskien.8
maatte overlade til Styrelsen at iværksætte de Arbeider eller19.:Xossal
træ e de Forfeinilw, —som— • inæssige
og betryggende, navnlig med Hensyn til varig og tilfreds- "r.austaltnInger.
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stillendeForbedringaf, Ha-vnensatramforholde,og at den
saaledes ingen Indvending havde at fremsættemod Kanal-
direktørens seneste Forslag. Hvad Udbetalingen af de
Kr. 20000 angik, samtykkede Kommunebestyrelsenderi,
dog paa denBetingelse, cat der, af hvad der af de af Stor-
thinget den 21de November1862 til StromforholdenesFor-
bedring bevilgede Beleb, respektive Kr. 20 000, 8 000 og
7 200,blev tilbage, efterat de af KanaldirektørThams i For-
slag bragte indskrænkedeArbeiders•Kostende,Kr. 10000,
forudenmindreExpropriationervar udbetalt,clanneset Fond,
der gjøresrentebærendemodbetryggendeSikkerhed,og alene
anvendes til Arbeider for en varig Forbedringaf Strøm-
forholdenesamt DamfosskjærmensVedligeholdelse».

Til denne Erklæring henholdtFossum Værks Eier sig
for sit Vedkommende.

PaaDepartementetslornyedeHenvendelsevedtogEierne
af Fossum Værk i Erklæringer af 12te og 13de Februar
saadanBegrændsningi de opstilledeBetingelser,at det paa-
tænkte Fond ikke skulde fordresforeget videre end til det
Belob, som Skjærmen med den intenderedeForstærkning
antoges at ville koste, hvilket Kanaldirektørenhavde kal-
kuleret til Kr. 28 000. Skiens Kommunebestyrelsederimod
fastholdti Erklæringaf 13de Februarsin tidligere Beslut-
ning, dog med den Forandring,at Betingelsen kun skulde
gaa ud paa, at der maatteblive at forelæggedet i 1864
sammentrædendeoverordentligeStorthingkongelig Proposi-

- tion om Meddelelseaf StorthingetsSamtykketii, hvad for-
hen fra KommunensSide var forlangt.

Heieste Da imidlertidForanstaltningernessnarlige Fuldførelse
3,esolution
af 20de var paatrængendenødvendig, blev det i Henhold til De-

Febr.1864
ng. Bevilg-partementetsForedrag af 20de Februar 1864 ved heieste
ning til
Damfos- Resolution af s. D. bestemt (aftrykt i Storthingsforhandl.

skjærmen.
for 1864 S. No. 8 Pag. 1):
«1. At de ved kongelig Resolution af 4de August 1863 an-

• ordnede Arbeider, sigtende tfl Forbedring i Skiens Havn
blive at stille i Bero.

2. At Departementet for det Indre bemyndiges til i samme
Øiemed at lade iværksætte de i Kanaldirektorens Forslag
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af 18de November 1863 omhandlede Arbeider samt til 1864.
Bestridelse af de dermed forbundne Udgifter at lade for-
skyde af Statskassens Midler et Beleb af indtil 3 200 Spd.
(Kr. 12 800)».

For det i 1864 forsamledeStorthingforelagdesderpaastorthings-
besIntn:afkongelig Proposition til Dannelse af et Skjærmfondog ...29deMarts

kgl.Res.Mode den 29de Marts 1864 fattede detteStorthingfølgende:hdenmai
1864ang.Beslutning (Storthingsforhandl.for 1864,IndstillingS. No. 1, Dannelsen

af etBeslutningPag. 8): Skjærm-
fond.

«Storthinget samtykker i , at der af det Belob, som ved
Befølgelsen af Kanaldirektørens under 18de November f. A.
afgivne Forslag til Arbeider vedkommendeForbedring af Strøm-
forholdene i Skiens Havn maatte bespares af de Midler, som
ved Storthingets Beslutning if 21de November 1862 bleve til-
ladte anvendte i samme Øiemed, dannes overensstemmende med
de nærmere Forskrifter, som af Kongen gives, et Fond, der gjøres
rentebærende mod betryggende Sikkerhed, og bliver at anvende
til Gjenopførelse af Afvisningsskjærmen i Damfossen for det
Tilfælde, at denne ved Ulykkestilfælde maatte helt eller delvis
ødelægges. Renterne blive, forsaavidt de ikke hertil medgaa,
at tillægge Fondet, indtil dette maatte have voxet til 7 000 Spd.
(Kr 28 000), udover hvildet Beleb de derefter indflyde i Stats-
kassen.

Samtykket gives under Betingelse af, at Udgifterne ved
den almindelige Vedligeholdelse af Skjærmen og de til sammes
Forstærkning besluttede Arbeider bestrides af Kanalafgiften».

Denne Beslutningblev sanktioneret ved kongeligRe-
solutionaf 2den Mai 1864.

Skjærmen blev da samtidig med Damfosbroenbygget81).Jatenfo9.8-
overensstemmendemed Kanaldirektørenssidste Forslag af ogbDrammfonse-

18de November1863 og fuldført i Lebet af Juni 1864, me-Fuldofeønres1se

dens Broen afleveredes til Kommunenden 27de Mai s. A. 186Vaaren4.

Skjærmenhavde i det Hele kostet Kr. 13 333.78, saa-
ledes at der var indsparetKr. 21 866.22 paa de af Stor-
thinget af 21de November1862 bevilgede Kr. 35 200.

I Skrivelse af 29de Juni androgAmtet paa Kanalbe-
styrelsens Vegne om Bemyndigelsetil at indkjøbe2deTom-
ter, der paa den saakaldte «Lille-Smedjeø»stak ud i Gjelle-
vandet strax ovenforSluserne. I Skrivelsen—anførtes,at_ 
disse Tomter laa bekvemt saavel til Oplagsstedsoin til



— 74

Landingsplads, såmt at de vare at erholde tilkjebs for om-
kring Kr. 1 800.

Kg1•Ites•af Efter Regjeringens Indstilling blev det derefter ved16de Juli
1864 ome kongelig Resolution af 16de Juli 1864 bestemt:

filenerLers- «At Bestyrelsen for Kanalanlægget mellem Bryggevandet
Brhvervelse

for og Nordsjø naadigst bemyndiges til for Kanalanlæggets Regning
Kanalen. at indkjobe tvende Sagfører Holm ng M. Pedersen tilhørende

Tomter paa den saakaldte lille Smedjeø ved Gjellevandet for en
Kjebesum af 450 Spd. (Kr. 1 800). »

Da Departementet under 17de Mai 1865 afgav Ind-
stilling angaaende Disposition af den ved Skjærmens Byg-
ning indsparede Sum det saakaldte Skjærmfond anholdt
det samtidig om Bemyndigelse til at indkjøbe for Fondets
Regning det Resterende af en ved Damfos beliggende, Sag-
fører H. Paulsen tilhørende Tomt, hvoraf en Del tidligere
var exproprieret.

Denne Tomt, der efter Tilbud fra Eieren var at faa
for Kr. 1400, tiltrængtes ikke for Kanalen og burde derfor
heller ikke indkjøbes for dens Regning, men ansaaes der-
imod som nødvendig for en mulig Gjenopførelseaf Skjær-
men, om denne ved Ulykkestilfælde helt skulde udgaa.

1865. Ved kongelig Resolution af 27de Mai 1865 blev det

W/Viai'fderefter bestemt:
1865 ang.

Indkjøb af
Sagfører
Paulsens

Tomt.

«1. At det Beløb af 5 466 Spd. 661/2 Skill. (Kr. 21 866.22),
der er tilovers af de Midler, der ere blevnb stillede til
Disposition til Arbeider vedkommende Strømforholdene
Skiens Havn i Overenssemmelse med Storthingets Beslut-
ning af 29de Marts f A., bliver at afsætte til .et Fond for
Gjenopførelsen af Afvisningsskjærmen ved Damfossen i Skien
og gjøres frugtbringende ved at indsættes i en Sparebank,
hvis Plan af Kongen er approberet, samt at Tilsynet med
bemelte Fond henlægges under Departementet for det Indre.

2. At det nævnte Departementet bemyndiges til for bemeldte
Fonds Regning at erhverve afstaaet en ved Damfossen be-
liggende og Sagfører Paulsen tilhørende Tomt».

1867. I Skrivelse af 31te Mai 1867 ansegte Kanaldirektøren
OM Bemyndigelse til at expropriere en nærmere bestemt
Strækning af Gaarden Gretsund i Solum. Strækningen an-
saaes nødvendig for Kanalen dels til Anbringelse af Gang-
spil, dels til Landtag for Flaader, der skulde trækkes ud
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af Meierelvenog dels ogsaa som Gangvei for dem, der 1867.
træi‹.kerLasteprammeud og ind i Meierelven. MedEie-
ren var ikke mindeligOverenskomstat opnaapaa rimelige
Vilkaar.

Ved-kongeligResolutionaf 20deAugust 1867blev det ARes.
20de ug

derpaabestemt: 1867 ang
Expropria

«At der i Medhold af Lov af 31te Mai 1848 angaaende tion af
Gretaund

Indsøers Sænkning m. V. og LoV af 10de Mai 1860 om Ret-
tergangsmaaden i Sager angaaende tvungen Afstaaelse af G-rund
naadigst tillades Bestyrelsen for det Skienske Kanalanlæg til
Anlæg af Fæstigheder samt til anden for Kanalens Drift nød-
vendig Benyttelse at tage i Besiddelse en Strækning af Gaar-
den Grøtsund i Solum Thinglag langs Elven mellem Meierbæk-
ken og Kampekastbraaten i en Længde af 2 150 Focl og i en
Bredde af 20 til 40 Fod, saaledes som afmærket paa vedlagte
Kart, samt de udenforliggende Skjær, Grøtsundskjærene og
Bæren».

I Skrivelseaf 6te September1870androgBestyrelsen 1870.

videre om DepartementetsBemyndigelsetil at opføre en
Kontorbygningi Skien,da det var vanskeligtat faa leiet et
passendeog bekvemtbeliggendeLokaledertil. Da en saa-
dan Bygninghavde været opfort i Planen for det oprinde-
lige Anlæg uden endnuat være kommentil Udførelsevar
Amtsformandskabetsog Skiens KommunebestyrelsesErklæ-
ringer deromunødvendige. Bygningen,der foreslogesop-
ført paa en Tomt,somKanalen eiede,var beregnetat skulle
koste Kr. 10800.

Ved kongeligResolutionaf 15deOktober 1870 blevKg1. Res. a
.15de Oktbiderefterbestemt: 1870 ang.
Opf a

«At Bestyrelsen for det Skienske Kanalanlæg bemyndiges en
ørelse
Kontor

til for Kanalens Regning at lade opføre en Bygning i Skien bYRIZ
til Kontor for Kanalen og Bolig" for Driftsbestyreren m. M. i
det Væsentlige overensstemmende med den fremlagte Plan».

Allerede under 7de September1870havde Bestyrelsenopretteliie
fremsat Forslag om Oprettelsen af en Pensionskassefor stofns:ans;
KanalensBetjente og faste Arbeidere,men da det maatte fbnrinBgele:

underkastes en nærmereGjennemgaaelseog Forbedringer„.
saa Bestyrelsen sig først under 26deMai 1873istand til
at fremsættesit endeligeForslag,der blev bifaldt saavel af
Amtsformandskabetsomaf Skiens Kommunebestyrelse.
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1870. Dette Forslag var saalydende:
«Der afsættes indtil videre- fra 1ste Januar 1873 at

regne en Procent af Skiens-Kanalens Bruttoindtægter for
at anvendes efter Kanalbestyrelsens Bestemmelser til Under-
støttelse for Opsynsmænd, Slusevogtere og faste A.rbeidere
ved Kanalen, der paa Grund af Alderdom eller Svaghed
udtræde af Kanalens Tjeneste, eller som ved Sygdom mid-
lertidig blive udygtige til samme, disses Enker samt deres
Børn, indtil de have naaet en Alder af 15 Aar. Ved at
bevilge Understøttelsen bør der tages Hensyn dels til Ved-
kommendes Trang, dels til lang og tro Tjeneste i Kanalens
Arbeide. Midlerne bliver, naar de ikke tiltrænges til Un-
derstøttelse, at indsætte i en Sparebank eller at udsætte paa
anden Maade, som Kanalbestyrelsen finder betryggende, og
Kanalens Driftsbestyrer har for samme . aarlig at afiægge
Regnskab».

1873. I Anledning af dette Forslag udtalte Indredepartemen-
tet i Skrivelse til Amtmanden af 28de Oktober 1873, «at
Departementet efter denne Sags Beskaffenhed ikke finder
det nødvendigt, at samme afgjøres af Regjeringen, men
antager, at Kanalbestyrelsen i den kongelige Resolution af
7de November 1863 har Hjemmel til at iværksætte en saa-
dan Forfeining, hvorved Bestyreisen er forbeholdt fri Raa-
dighed til for det enkelte Aar at formindske eller undlade
Tilskuddet, om Kanalens Status skulde gjøre det nødvendigt
eller tjenligt, ligesom Forfeiningen er uden kontraktmæssig
,,Karakter».

1874. Under 19de Juni 1874 ansøgte Kanalbestyrelsen om
Tilladelse til at expropriere nogle Strande og Grunde ved

•	 den til Nor-dsjøstodende Del af Kanalen. Kanaldirektøren
afgav i denne Anledning sin Erklæring af 29de Juli, hvor-

1875. paa det ved konkelig Resolution af 11te Januar 1875 blev
 gl. Res. ttf

Janr.
bestemt:

1875 ont «At det i Henhold til Lov af 31te Mai 1848 naadigst til-
9for:Pja"lades Nordsjø—Skiens-Kanalens Bestyrelse ved Expropriation at

"gle erhverve til Eiendom for Kanalen:trande og
'§erejsyed a. de langs Nordsjevandet liggende Strande eller Fjærer af

Eiendommen Tangen og de Bjærkeen tilliggende Grtinde
udenfor samme og
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b. Omdalseen med Grunde beliggende under Elendommen Pol- 1875.
len ellet en saa stor Del af samme, som Kanalbestyrelsen
maatte finde tilstrækkelig for Kanalens Behov.

Alt saaledes som nærmere betegnet i Bestyrelsens under-
danigste Ansøgning af 18de Juni sidstleden og det dermed
følgende Kart, og mod fuld Erstatning til Vedkommende
efter lovlig Taxt, samt forøvrigt paa følgende Betingelser :

Kanalen skal holde Adgangen fra Nordsjø til Omdals-
bækken aaben for de ved eller i Nærheden af Bækken
liggende Gaarde, som her have sin Vei til Vandet.
Eierne af Kaasa, Eriksstul og Bjærkøen beholde Ad-
gangen til Nordsjø efter den Veis Retning, som af hver
Enkelt hidtil har været benyttet, dog saaledes, at dette
ikke skal være til Hinder for, at paa disse Steder gjø-
res Anlæg af Brygger o. s. v., naar der skaffes Ved-
kommende Adgang til Vandet over eller ved: Siden af
saadanne Anlæg. Forsaavidt ikke Kanalbestyrelsen er-
holder den hele Omdalsø, men Strækninger af samme,
skal paa samme Maade Eieren, hvis det ved Expropria-
tionsskjønnet kjencles fornødent, gives Adgang til Van-
det efter en Retning, som bestemmes under Skjønnet.
Eierne af Marker ovenfor de Strækninger, som expro-
prieres, skulle have Ret til paa de Steder, som ved
Expropriationsskjønnet bestemmes, at erholde Afløb for
Vand, som er skadeligt for deres Jord uden derfor at
erlægge Erstatning» .

I Anledning af Bratsbergs AmtsformandskabsBeslut-çgLRes.
ning af 24deJuni 1875 omAfgift af Fartoier, der passerer23deOkt11875ang

særekill
Sluserneved Loveidtil Bryggevandm. V. blev det, efterat Afgift a

Fartøke
Kanaldirektorenunder 4de Septemberhavdeerklæret sig,der_pasa

rer Imve
ved kongeligResolutionaf 23deOktober1875tilladt, Kanal.

«at der i Overensstemmelse med en af Bratsbergs Amts-
formandskab under 24de Juni 1875 fattet Beslutning fra lste
Januar 1876 indtil Videre opkræves en særskilt Afgift af Damp-
skibe og Seilfartøier, der passerer Sluserne ved Løveid, hvilken

- Afgift bliver at anvende til Anlæg af Brygger m. V. i Far-
vandet ovenfor.›.

Efter Forslag af Skiens-KanalensDriftsbestyrer ang. 1876,

Omskrivningfra Species til Kronemynt af Taxterne forKg1.Res.

Benyttelseaf Slusernem. m., og efterat Kanaldirektoren
Skrivelse af 7de Oktober 1876'derom havde udtalt

Taxterm,

blev det ved kongelig.Resolution'af 24de Oktober 1876
bestemt:
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1876. < . At det af Skiens-Kanalens Driftsbestyrer under 19de Junt
1876 afgivne Forslag til Taxter for Skiens-Kanalen i
Kronemynt og til reglementariske Bestemmelser, som staar
1 Forbindelse med Taxterne, bliver gjældende' fra lste Ja-
nuar 1877.

2. At den ved kongelig Resolution af 23de Oktober 1875 fast-
satte Afgift af Dampskibe og Sellfarteler, der passerer
Sluserne ved Leveid, til Anlæg af Brygger m. V. i Far-
vandet ovenfor fra lste Januar 1877 bliver at erlægge
med 8 Øre pr, Kommereelæst for de første 20 Læster og
4 Øre for hver følgende Læst dog saaledes, at den mindste

L Afgift er 70 Øre».

1880. Efter Forestilling fra Driftsbestyreren af 6te Januar

F
af 1880 om Nødvendigheden af en Ombygning af Skjærmen

ebr.
1887de0ang. ved Damfos overensstemmende med hans til Bestyrelsen af-
)mbygning
af Skjmr- givne Forslag af 2den August 1879 blev, efterat Kanal-
men ved
Damfos. direktøren havde udtalt sig i Skrivelse af 14deJanuar 1880,

ved kongelig Resolution af 7de Februar s. A. bestemt :
«At der meddeles naadigst Bifald til, at Afvisningsskjær-

men ved Damfos for Nordsjø—Skiens-Kanalens Regning udbedres
og delvis ombygges overensstemmende med det af Kanalens
Driftsbestyrer under 2den August 1879 og af Kanaldirektøren
approberede Forslag».

1.Res. af Foranlediget ved Kanalens Driftsbestyrers Skrivelse til
'7880deAPH1Amtet af 13de December 1878 angaaende Omregulering af1 ang.
Afgift i den gjældende, ved kongelig Resolution af 28de OktoberFarteer,

erLPeaeledrer 1876 approberedeBryggeafgift af Dampskibe og Seilfartøier,vs  
Zanalefter
RI3gigter.saaledes at Afgiften skulde beregnes efter Registertons iste-

t". detfor efter Kommercelæster, og hvorom Kanahlirektøren i
Skrivelse af 6te Marts 1880 havde udtalt sig, blev det ved
kongelig Resolution af 17de April 1880 bestemt :

«At den ved kongelig Resolution af 28de Oktober 1876
fastsatte Afgift af Dampskibe og Seilfartøier, der passerer Slu-
serne i Løveid, til Anlæg af Brygger m. V. i Farvandet oven-
for indtil Videre bliver at erlægge med 4 Øre pr. Registerton
for de første 40 Tons, og 2 Øre for hver følgende Tons dog
saaledes, at den mindste Afgift er 70 Øre ».

Udkast til Taxter for Nordsje—Skiens-Kanalen efter
•det metriske Maal og Vægtsystem og i Forbindelse dermed
staaende reglementariske Bestemmelser blev vedtaget af
Kahalbestyrelsen den 26de Juli 1880, og efter at Kanal-
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direktoren derom havde udtalt sig i Skrivelse af 20de De- 1880.

cember1880, approberetved holeste Resolutionaf 31te De-,40.17t3eit
r.cember1880, saalydencle: Dech 188

ang. Taate
«At det af Skienskanalens Driftsbestyrer under 17de Juni f°erftfflierna1:

1880 afgivne Udkast til Taxter for Kanalen mellem Brygge-otrisAal
vandet ved Skien og Nordsjø, samt til reglementariske Bestem- sfeme:.
melser, som dermed staar i Forbindelse, naadigst approberes som
gjældende indtil Videre istedetfor de ved kongelig Itesolution af
28de Oktober 1876 fastsatte Bestemmelser».

Den 6te Januar1880 oversendteKanaldirektørenDrifts-Ombygning
aEliDmannmefons-

bestyreren en Forestilling om Nødvendighedenaf at om-
1880.

byggeSkjærmenvedDamfospaaGrundaf at Træværketvar
raaddent. Efter at Kanaldirektørenden 12teJanuar havde
anbefaletdenne Ombygning,blev sammei 1880 udført.

Da der mellem Kanalbestyrelsenog Eierne af «Union» 1881,
var opstaaetDissents om GrændsernemellemKanalens ogKgl. Res. a

deres Grundepaa Smedjeøen,fik de ved en Overenskomst jaunigi.
af 17de Marts 1881 forelobig ordnet Grændseforholdene,ko9nvesit.enolse(-

og efterat Kanaldirektørenunder 19cleMai havde udtalt
..tinaibornik.eonn

sig derfor, blev det ved kongeligResolutionaf 25de Juli Gfrjlett-m.V
1881 bestemt:

«At Departementet for det Indre bemyndiges til at appro-
bere den mellem Bestyrelsen af Nordsjø—Skiens-Kanalen paa den
ene Side og Papirfabriken «Unions» Aktieselskab paa den anden
Side overensstemmende med Kanalbestyrelsens Udkast af 17de
Marts 1881 afsluttede Overenskomst om Ordningen af nogle
Eiendomsforhold m. V. paa Smedjeøen ved Skien».

I Henhold hertil approberedeDepartementetden om-
hanclledeOverenskomsti Skrivelse til Amtet af 2den Au-
gust 1881.

Ved den Fabriken «Union» den 8de September1881
overgaaedeIldsvaade nedbrændteogsaa Kanalens Bestyrer-
bolig og den Del af Damfosskjærmen,som laa over Vand.

Da Ilden saaledeshavderaserethele denDel af Smedje- 1882.
oen, som ligger paa Sydsidenaf Veien, var der god Anled-
ning til en heldigereOrdningaf GrændsernemellemKangen
og Papirfabriken,og da saadantillige var et fælles Ønske,
blev der under lite Januar opretteten Mageskiftekontrakt
dem imellem,hvorefterKanalenblev Eier af al Grundmed
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1882 Huse paa SmedjeøennordenforVelen, mod at Fabrikenfik
al Grundpaa Sydsidenmed Undtagelse af den ved forrige
OverenskomstarronderedeSkjærmtomt,hvorhosKanalener-
holdt en mindreBryggetomt paa vestre Side af nederste
Sluse.

Kg1.11,es.af Efterat Sagen ved Amtmandenunder 16de Januarvar13deFebr.
1882 "g. oversendtDepartementet,og Kanaldirektøreni Skrivelse afMage-



skiftekon-
trakt med 25de Januar paa Foranledningaf Departementethavde an-
Fabriken befalet Mageskiftet, blev det ved kongelig Resolution af«Union).

Gjenopfn-
relse af
Damfos-

skjærmen.

13de Februarbestemt:
(1. At Departementet for det Indre bemyndiges til at appro-

bere den mellem Bestyrelsen for Nordsjø—Skiens-Kanalen
og Papirfabriken «Unions» 'Aktieselskab under 1lte Ja-
nuar 1882 afsluttede Kontrakt om Mageskifte af Tomter
m. V. paa Smedjeøen ved Skien,

2. At Erstatningssummerne for følgende Nat til 8de Septem-
ber 1881 paa Smedjesen ved Skien afbreendte Bygninger,
nemlig :
18 250 Kroner for en Bygning, Lebe-No. 351 b, Matr.-

No. 298, 299 og 300, tilhørende Nordsje—Skiens-
Kanalen.

9.170 Kroner for en Bygning, Imbe-No. 352, Matr.-No.
tilhørende Benjamin Sewell og

8 120 KronAr for en Bygning, Lebe-No. 353, Matr.-No.
tilhørende den samme,

tillades udbetalte uden Forpligtelse for vedkommende Eier
til at opføre nye Bygninger i de afbrændtes Sted, paa Be-
tingelse af, at Fabriken «Unions» Aktieselskab i Overens-
stemmelse med Bogstav A., Post 1 i forannævnte Mage-
skiftekontrakt i thinglæst Erklæring forpligter sig og se-
nere Eiere til ikke at opføre Bygninger af Træ eller andet
ildsfarligt Material paa Tomten Matr.-No. 298, 299 og 300».

I Skrivelse til Amtmandenaf 16deFebruar1882 appro-
beredeDepartementetden omhandledeMageskiftekontrakt.

Den nedbrændteDel af Damfosskjærmenblev gjenop-
bygget Vinteren 1882.
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b. Opdæmning af Vandstanden i Gjellevand
og Nordsjø.

Den i 1843 i Anledning af en forbedretKommunika-Ældre For-

tion mellemNordsjøog Skien nedsatteKommissionhavde i
sin Indstilling af 18de September 1844 — som ovenforGjellevand.
nævnt — bl. A. foreslaaeten Opdæmningaf Gjellevandtil
12 Fod over General
116"0-1d-WDam over BukkeholmenogLaugmandsskjær
til et Blindskjærved Blegebakkenog derfratil Klosterholmen
søndenforDambro beregnet at koste Kr. 60 000. I sit
Forslag til Kanalanlæg mellemNordsjø og Skien af 22de
Marts 1846 havde imidlertidKaptein Waligorski ikke op-
taget nogen saadan Opdæmningi Forbindelse med Planen
forElvensFarbargjørelse,menkalkuleredehandogOmkostnin-
gerne ved de dertil nødvendigeAnlæg m. m. fil Kr. 96 000
og foreslog i Tilfælde at lægge Dammeni Klosterfos, hvil-
ket Arrangementogsaa bifaldtesaf Oberst Ericksoni hans
Erklæringaf 26de Januar 1851. I FlødningsinspektørE.
Soots Forslag til SkienselvensFarbargjørelseaf 3die April
1849 blev GjellevandetsOpdæmningførst optaget som inte-
grerendeDel af Farbargjørelsesplanendels til Fordel for
Brugsdrifteni Skien, dels for derved at undgaa den af
Waligorski foreslaaedeSluse i Elgstrøm og dels endelig for
at udstrækkeFarbargjørelsenned til Bryggevandet.

Efter DepartementetsOrdre af 30te Januar 1851 af- 1852.
gav KanaldirektørRøyem under 19deFebruar 1852 et fuld- Kanal-

stændigtForslag til GjellevandetsOpdæmninginden nogen Røycins

Bestemmelsevar fattet om at udstrækkeKanalen helt ned
Lodrm.,:bart:

i Bryggevandet, altsaa underForudsætning af, at de be-Gle8?12evtilan-

staaende -Forholdi de'tVæsentligebevaredesi Langfos og citmtsiZ
Damfos. De tidligere af KapteinRye og Løitnant Falsen
udførteUndersøgelserbleve kompletteredeved Detaillemaa-
linger øverst i Klosterfos,ved Vandraassemaalingeri Elven
ovenfor Elgstrem, ved Vandstandsobservationeri Brygge-
vand, Gjellevandog ovenforElgstrømog endelig blevTider
for Paabegyndelsenog Opbøretaf Skuren ved de forskjel-
lige Sage i Skien noterede.
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1852. Efter de foreliggende Opgaver var Nivehuforskjellen
mellem Vandstandene i Gjellevand og Bryggevand ved la-
veste Vintervandsand omtrent 1.5 Fod, medens den ved
holeste Flom kunde voxe til 18 å 22 Fod. Derhos vari-
erede Vandstanden i Bryggevand dels under Paavirkning
af Flom og dels som Følge af Havets Falden og Sti-
gen 5 å 6 Fod. Ved de lavere Vandstande indtil omtrent
9 Fod paa Vandmærket*) afløb efter Observationer i 1844

en Tid af omtrent 61/2Maaned Elvens Vandmasse gjen-
nem Klosterfos, hvor der fandtes et Laxefiskeri og et be-
tydeligt Sag- og Mellebrug, hvortil Vanclet i Vintermaane-
derne ved en provisorisk Dam maatte opstuves omtrent
5 Fod. Steg Vandet over 9 Foci paa Vandmærket, be-
gyndte det først at aftøbe gjennem Langfos, der ved et
Langskjær var delt i tvende Lob. I det heire Løb fandtes
en Melle med 4 Kværne og i det venstre Lob et Fiske.
Løbet under Dambroen var afdæmmet til Høiden 13.8 Fod
paa Vandmærket. Her indtoges Vand til 11 Sagblacle og
en Stampe. Nordenfor Langfos var de naturlige Lob af-
byggede, og kunstige Render udarbeidede for 28 Sagblade
og 6 Par Stene.

De i Klosterfos og Langfos værende Brug havde om-
trent Aargangsvand; Stampen og 7 Sagblade(Klostersagene)
ved Dambro kunde skjære med 91/2Fod Vand, 22 Blade
og 6 Par Kværnestene ved 12 Fod og 10 Blade ved om-
trent- 13 Fod Vand. Ved 14 Fods Vandstand regnedes
fuldt Brugsvaud, en Vandstand, der imidlertid i Regelen
blot kunde paaregnes i omtrent 3 Maaneder af Aaret.

Af en i 1851 nedsat Komite vare følgende Betingelser
opstillede for en eventuel Opdæmning af Gjellevandet:

Vandet bør efter Opdæmningenei synke lavere end til
1 Fod over Laugmandsskjæret;
Flomvandet maa efter DæmningernesOpførelse ei stige
høiere end under de nuværende Forhold;

•*) Angivelserneaf Vanclstandshoideni Skienselvenog Norclsjølige-
somalle andreanførteHøiderrefererersig samtligetil et og samme
Nulpunkt eller Generalplan,ca. 1 FodunderGjellevandetstidligere
laveste Vandstand:
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Heiden af de største Flomgange bør om muligt sæn- 1852.
kes ; og
Aflobene ved Skien bør saa lidet som muligt for-
andres.
Da det høieste Punkt af Laugmandsskjæret ligger paa

Hoiden 13.2', var saaledes Komiteens første Betingelse, at
kommendelaveste Vandstand skulde blive 14 Fod paa Mær-
ket. Af de oven nævnte Vandmassemaalingerfandt Kanal-
direktøren, at Elvens mindste Vandføring maatte ansættes
til 2 000 Kubikfod i Sekundet.

Gjennem samtlige Brugsindtag vilde der imidlertid ved
Vandstanden paa 14 Fod aflobe betydeligt mer, nemlig 3529
Kubikfod, og alleredeved Vandstand 12 afføres 1 939 Kubik-
fod eller omtrent Elvens mindste Vandføring. Og da de fleste
Brug kunde holdes i Drift ved Vandstand 12 å 13, fandt
Kanaldirektøren, at Dammen kun burde opføres til Heiden
12 Fod, idet Vanclet efter Observationerne i 1844 aldrig
skulde synke derunder, i 309 Dage af Aaret ikke under
13' og i 201 ikke under 14'.

Kanaldirektøren anbefalede at bygge den for en saadan
Regulering nødvendigeDam som fast, da en bevægeligDam
vilde fordre jævnligt Tilsyn og Reparationer og ved For-
semmelse let kunde frembringe alvorlig Fare for Skien og
Omegn. Han var derhos af samme Anskuelse som Wali-
gorski og Erickson, at Dammen maatte anbringes i selve
Klosterfos, og at man for ikke at hæve, men muligens
sænkeFlomvandstanden, skulde tilveiebringe fornødentFlom-
profil ved en Udvidelse af Fosseløbet over Heiden af den
faste Dam.

Den største Hoide for Flommen i Gjellevand havde
Kanaldirektøren faaet opgivet til 28, nemlig Flommen i
1822, og for den beregnede han Vandmassen til 61 425
Kubikfod i Sekundet. For at kompensere Grunddammens
Indskrænkning af Profilet i Klosterfos maatte Lobet, for
at denne Flom kunde afløbe i samme Heide, udvides til
160 Fods Bredde; men dels for at sænke Flommene noget
og dels for at sikre sig mod mulig Unøiagtighed i Kjendt-
folks Opgivende af Flomheiden, foreslog han Udvidelsen til

6*
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1852. 180 Fod. Herved antog han, at en almindeligFlom vilde
afiebe under sammeHeide som før Reguleringen,og en hoi
Flom svarendetil 28 Fod paa Vandmærketvilde holde sig
mere end 4 Fod lavere (et andet Sted anføres3.4 Fod).

Af Hensyn til kommendeReparationerforeslogesder-
hos Anlæg af Grundlugeri Dammen.

De for saadanReguleringaf GjellevandetsOpdæmning
til 12 Fod paaVandmærketnødvendigeArbeideri Langfos,
Damfos og Klosterfos ansloges til Kr. 34 000 forudenEr-
statningsomkostningerne:

for Mellen i Elgstrommen,der maatte sleifes;
for Laxefiskeriernei Klosterfos og Langfos, hvilke Fiske-

rier enten maatte sleifes eller forandres saaledes,
at de ikke hindredeFlomvandetsAfieb;

for 2 Maal Fjeld og Udmarkpaa søndreSide af Kloster-
- fos; og
for Afsavn af Vand i Byggetiden.

Med Forslag af 19de Februar 1852 fulgte 4 Tabeller,
hvori Oplysninger om Dimensionerm. V. vedkommende
Brugsrenderneved Skien; omVandmasseri Skienselvenved
de forskjelligeVandstandeefter UndersøgelsenovenforElg-
strøm i 1851; BeregningervedkommendeKlosterfos,og en-
delig Beregningerover Forandringeri GjellevandetsVand-
standshoide,efter at den foreslaaedeOpdæmningvar udført.

1853. I KanaldirektørensForslag af 19de April 1852 til
KommunikationsanlægmellemNordsjø og Skien og senere
Forslag af 17de Februar 1853 i sammeAnledning er for-
udsat, at Gjellevandetskulde opdæmmes,saaledes som af
ham foreslaaet, til 12 Fod paa Mærket, og er i den ved
kongelig Resolutionaf 5te November1852 givne Tilladelse
til Farbargjørelseaf SkienselvendenneOpdæmningligeledes
forudsat som en integrerendeDel af Arbeidet. Det af
Skiens Kommunebestyrelsei 1853 bevilgedeBidrag til Far-
bargjørelsenknyttedesig til denBetingelse,at Opdæmningen
af Gjellevandet sattes i Forbindelse med Kanalanlægget,
ligesomBidraget fra SkiensBrugseiereskede paaBetingelse
af, at Vandlebenefra Gjellevandtil Brugene skulde ordnes
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efter OverenskomstenmellemBrugseierneaf 31te Mai 1853 1853.
(se ovenfori Afsnittet om Farbargjørelsen).

I det efter Ildsvaadeni Skien 11854 af Kanaldirek- 1854.
tøren udarbeidedeForslag til en Forandringi Planen fordirKeLarel-ns
GjellevandetsRegulering og Anlægget af Sluserne mellemyzrelaz:f
Gjellevandetog Bryggevandet af 15de August 1854 forei,80522.ng
sloges GjellevandetsMinimumsvandstandhævet til 14 Fod
paa Vandmærket. Denne høiere Minimumsvandstandmoti-
veredes dels ved den i MellemtidenbesluttedeRegulering •
af Nordsjos Vandstand og dels i den Regulering af Ind-
tagsrenderne,som Brugseiernevare blevne enige om. Om-
kostningerneved Opdæmningenvilde betydeligtformindskes,
efteratForslagsstillerenpaa Grundaf senereetholdteOplys-
ninger uden Betænkning turde anbefale Anvendelse af be-
vægelige Damme; fremdeles vilde Anlægget for 10 Fods
dybtgaaendeFartøler op til Gjellevandeti Elgstrømmenog
Meierelven betydeligt lettes ved at hæve Minimumsvand-
standen2 Fod høiere end tidligere foreslaaet, og derved
tillige Vandveientil Fossum Jernværkforbedressaavelsom
Vandkraftenved Skien forøges.

Det blev selvfølgelig paaregnet, at Flomhøiden ved
denne Forandringi GjellevandetsOpdæmningikke skulde
foreges.

I Anledning af dette Forslag, der allerede den 13de Skiens
Juli 1854 var meddeltSkiens Kommunebestyrelse,fattedetragunar
denne sammeDag Beslutning om et yderligereTilskud til Vilsedg
Anlæggene,stort 5/7Deleaf den vedPlanensForandringføl- c2:telo7
gendeForøgelse i Omkostningerne,indtil Kr. 20 000 blandtødgleem'eninl-
andet paa Betingelse af, at Havnevæsenet overtog Halv-
delen af dette Beleb.

Havnevæsenetvedtog dette.
Eierne af Fossum Værk vedtog ligeledes som foran131;101=t2a

nævnt — i sammeAniedninget Bidrag af indtilKr. 8 000.rser.k=rne.
Ved høieste Resolutionaf 21de Oktober1854 blev detLeR8W,Lrf

modificeredeForslag af 15de August 1854 vedkommende185.12A.:i
Gjellevandets Opdæmningog Anlægget af Sluserne vedKranaldirek-tørensFor-
Skien approberet. slag afl5deAug.1854.
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1854. Det er i det forangaaende Afsnit meddelt, at Arntsfor-
mandskabet i 1853 bl. A. havde anholdt om at faa nær-
mere undersogt, hvorvidt laveste Sommervandstand i No;d-
sjø kunde uden Skade hæves 2 Fod og Flomvandstanden
sænkes noget. Efterat Kanaldirektøren i den Anledning
under 21de Juli havde faaet Departementets Ordre til at
undersøge dette Spørgsmaal nærmere, afgav han under 23de
September et Forslag til Nordsjøs Regulering, hvorefter
laveste Sommervandstand, 46 Fod over Generalplanet, ved
hvilken Vandføringen ansloges til 5 000 Kubikfod i Sekun-
det, skulde hæves 2 Fod eller til 48 Fod og almindelig
Flom paa 55 à. 56 Fod, hvis Vandføring antoges til 40 000
Kubikfod i Sekundet, skulde sænkes 2 Fod eller til 53 Fod
over Generalplanet. Hensigten med denne Opdæmningaf
Lavvand til 48 Fod var foruden at sikre Kanalen en be-
stemt Minimumsvandstandog lette Færdslen paa Sauerelven
m. m., tillige at holde et Reservoir for Brugsdriften i Skien,
hvorfra Vandtilgangen til dem i Vintertiden kunde supple-
res, naar Kanaltrafiken var indstillet. Denne Regulering
skulde tilveiebringes ved Opførelse af en 100 Fod lang be-
vægelig Dam i Firingfos og ved saadan Afminering og Af-
dæmning i den øvrige Del af Fosseløbet, at den kom til at
ligge paa Hoiden 48 Fod over Generalplanet. Derhos skulde
Vandstanden mellem Firingfos og Skotfos sænkes ved en
Udvidelse af Lebene i sidstnævnteFos Omkostningerneved
disseArbeider, deH iberegnet Erstatning for en Sag i Skot-
fossen,beregnedes til Kr. 17 200 medFradrag af Kr. 11200,
dersom Reguleringen udfortes i Forbindelse med Kanalan-
lægget, idet dette Belob da vilde indspares paa Mineringen
i Leveid.

Ved kongelig Resolution af 30de December 1853 (se
foregaaendeAfsnit Side 35) gaves emyndigelse til af de til
Kanalanlægget bevilgede Midler at anvende t. * g
af Nords'es an kulde
indspares paa hint Anlæg.

	

1855. Efter nærmere Overveielse fandt Kanaldirektøren, at
Omkostningerne ved Reguleringsarbeidet vilde kunne redu-



ceres en Del, hvis man indskrænkedeSænkningen af høieste
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Flom, som antoges at ligge paa 60 Fod, til 1 Fod, altsaa 1855.

fra 60 til 59 Fod paa Vandmærket, uden at de tilsigtededirietsariens
Fordele derved i væsentlig Grad vilde formindskes. F orslag af

12te Janr.

Efter at der var indhentet en Erklæring af 21de De-485.5.?iirienng
cember 1854 fra de til Beelvens Udleb i Nordsjø stødendeiRPerga:ireninfog'
Grundeiere om, at de frafaldt ethvert Krav paa ErstatiansrLsinød'
ning for den Skade, som maatte tilfeies dem ved den fore-
slaaede Regulering af Nordsjøs Vandstand, samt efter at
vedkommendeLensmand havde tilkjefidegivet, at han antog,
at ingen andre Grundeiere i Saude Præstegjeld end de, som
havde underskrevet Erklæringen, kunde gjøre Krav paa Er-
statning, udarbeidede Kanaldirektøren under 12te Januar
1855 et i den Retning gaaende Forslag med Overslag til
en modificeret Regulering af Nordsjø. De i denne Anled
ning fornedneArbeider bleve, iberegnet Omkostningerneved
Expropriation af en Kjøbmand 0. Bårnholdt tilhørendeSag,
i Skotfossen, beregnet til Kr. 15 300.

Som ovenfor meddelt var ved kongelig Resolution af
30te December 1853 tilladt anvendt Kr. 11 200 til Nordsjos
Regulering. De resterende Kr. 4 100 med et Tillæg af om-
trent Kr. 800 til midlertidigt Tilsyn med Dammen eller til-
sammen Kr. 4 900 anbefalede Kanaldirektøren udredet af
Kanalfondet, dels fordi nye Bidrag vanskeligt kunde ventes
til Kanalanlægget, og dels fordi DammensOpførelse maatte
betragtes som en Besparelse ved de under Kanalens Byg-
ning paaregnede Afdæmningeraf Nordsjø. Af sidstnævnte
Grund anbefaledes det ogsaa, at Reguleringsarbeiderne ved
Nordsjes Udlob skulde udføres Vinteren 1855.

Ved kongelig Resolution af 7de Februar 1855 blev det KI. Res. a
7de Febr.derpaa bestemt : 1855 ang•

At det i Henhold til Lov ang. Sænkning eller Udtapning Lodi!oe.ret
af Indsøer m. V. af 31te Mai 1848 bestemmes, at der i
Forbindelse med Kanalanlægget mellem Bryggevandet ved
Skien og Nordsjø bliver at udføre ved Hjælp af de til be-
meldte Anlæg bevilgede -Midler en Regulering af Nordsjø
i det Væsentligste overensstemmende med det af Kaptein
Røyem under 12te Januar afgivne Forslag.
At Departementet for det Indre bemyndiges til at træffe
alle til Udførelsen af forannævnte Arbeide fornødne For-
anstaltninger».
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1855. Efter Skjede og thinglæstOverenskomstpaahvilededer
den oven omhandledeSag en Farpligtelsetil nogle Tylters
Skur aarlig for navngivne Personer. Under 7de September
1855 tilbød de tidligere Eiere sig imidlertidat overtage et-
hvert Ansvar i denAnledning,naar den Del af Sagtomten,
som ikke blev bortmineret,gaves tilbage. Dette Tilbud
blev ved DepartementetsSkrivelse af 21de Oktober1855
antaget.

1855— De til Opdæmningenaf Gjellevandetefter denne sidste
156. Plan foreslaaedeArbeider udførtesVinteren 1855,og 1856,

og bestodevæsentligti at tilveiebringetilltrækkeligt Flom-
abb i Klosterfosog Damfos, da Langfos maatte optages
af Slusen og forøvrigt stænges. Istedetfor faste Damme
alene blev der i begge de nævnteFosse opførtsaadanneop
til Kôten 9 og ovenpaa dem anbragtbevægeligeFermette-
dammemed 5 Fods Tryk paaNaalene, hvorhosFosselobene
i Klosterfos og Damofs udvidedesned til Kke 9 til respek-
tive 145 og 120 Fods Længde.

Reguleringsdammeni Firingfos med øvrigeArbeidertil
Nordsjøs Regulering blev ligeledes *udførtVinteren 1855
—1856.

1860. Under denstoreFlom i 1860steg Vandstandeni Gjelle-
vandet til 30.5 paa Vandmærketog, som ovenformeddelt,
anrettede den bl. A. i Skiens Havn større Skader, som
man vilde tilskrive de forandredeFosseleb.

1861. Ved den Leilighed fremkomAnlægsbestyreren,Leitnant
Thams's Thams, med et længere motiveretForslag til Forandring

Forelag
3die af Fossens Udleb dateret 3die Juli 1861. Efter •at have

86ge1de AIfifosrb-fra et økonomiskSynspunkt paavist Vanskelighedenved
i Skiens-
fossene. gjennemnye Afiøb at afføreen storre Del af Vandmassen,

foresloghan en 10Fods Indskrænkningaf Damfosdammens
Længde og en 15 Fods Forlængelseaf Klosterfosdammens
tilligemed en Udvidelse af Profilet underKlosterbroentil
66 Fods Breddened til lavesteVandstandfor derved under
Vandstand 25 i Gjellevandet at forlægge en Vandmasse
af 2 000 Kubikfodpr. Sekund fra Damfossens til Kloster-
fossens Lfabuden at forandreVandstandsforholdenei Gjelle-
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vandet Naar Damfos indskrænkedesog Klosterfosudvi- 1861.
dedespaa denneMaadevilde efter Thams'sForslag:

Ved en
Vandstandaf

Damfos
lede

Kubikfod

Klosterfos
lede

Begge Fosse
vil altsaa

lede

Kubikfod

Begge Fosse
leder nu
(i 1861)

KubikfodKubikfod

25' 24750 32044 56794 56040

28' 1P130 35216 67346 66856

30.5 38555 38950 77605 77367

De med de foreslaaedeArbeider forbundneOmkost-
ninger bereghedestil Kr. 48000; hvoraf Kr. 10674 til
Ombygningaf Dambroen.

Leitnant Thams'sForslag af 3die Juli 1861blev til-
traadt af Kanaldirekterenog Ingeniørkommissionenunder
16deAugust.

Som ovenformeddeltbleve de til ForslagetsRealisa- 1862.
tion nødvendigePenge bevilgedeved Storthingsbeslutning
af 21de November 1862; men paa Grund af de under
Flommeni 1862gjorte gunstigeErfaringer besluttedesikke
at foretagede foreslaaedeForandringer,men kun ved hen-
sigtsmæssigeTilbygningerat styrke Damfosskjærmen..

I AfiebsaabningernesStorrelsei Damfosog Klosterfos
er saaledesingen ForandringforetagetsideuDammensOp-
forelsei 1855 og 1856.

Medensde tidligereKlager over Allobenei Skiensfos-
sene foranledigedesved paaklagedeUlemperi SkiensHavn
fremkomder efter den storeFlom i 1872KlageroverOver-
svemmelseomkringGjellevandet

Den 21deJuni 1872oversendteIndredepartementettil
Kanaldirektørenen Skrivelsefra Amtet af 15deJuni, hvori
udtaltesØnskelighecienaf en Sænkningaf Flommeni Gjelle-

Klager ovei
Oversvøm-
melser om
kringGjel-
levandet

1872.
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1872. vand, og senere under19de Juli ligeledes en Skrivelse fra
Amtet af 6te Juli, hvormedfulgte en Forestillingfra Skiens
Formandskab,hvori anmodedesom, at der maatte anstilles

1873 fornyedeUndersøgelseri Hensigt at afvendede Ulemperog
f.arneantsd-erk.Farer, for hvilke Byen under de bestaaendeForholdevar
khering af udsat under størreFlomme.4de Marts
873eSangaak- Den 4de Martsafgav Kanaldirektørensin Erklæringi.ndten-
Iiinjaanfd€4jtes1"denne Anledning._Han fraraadedeAabning af nye Flom-



Flomvand- løb indenforKlosterfossene,væsentlig fordi saadannevildestand. ,
have uberegneligeFølgerfor Stromforholdenei Bryggevand,
der siden 1860 havde vist sig tilfredsstilthade. Med Hen-
syn til SænkningensStørrelseantog han, at man ikke kunde
lægge en Flom som i 1860, der antoges kun at indtræffe
hvert 70 eller 100 Aar, til Grund,men rimeligereat holde
sig til en Flom som i 1872 eller en Flom paa 28 Fod.
Skulde der være nogen Hjælp i Sænkningenantog han, at
en saadan.Flom burde sænkes 3 Fod eller til 25. Vist-
nok indrømmedehan, at en Del Elendommelide ved en
Flomvandstandpaa 25 Fod; men de værste Ulempermente
han først opstodnaar Flommennaaede derover. Sænknin-
gen af GjellevandetsFlom maatte ske ved en Udvidelse af
Damfos og Klosterfos, og for ikke at forstyrrede bestaa-

-ende Strømforholdi Havnen, vilde det være ønskeligt, om
dettekundeskesaaledes,at desammeVandmasserkundeaflobe
i hver af de tvende Fosse i sammeForhold som tidligere.
Den til saadan Udvidelse af Damfos nødvendigeBredde
vildeimidlertidefterKanaldirektørensFormeningdelsvanske-
liggjørePassagenovenforDamfos,dels blive farlig for Tom-
ter ved og nedenforDamfos, hvorfor han ikke turde til-
raade at udvideDamfoselter dette Forhold, men heller at
overføre en større Vandmasse til Klosterfos, hvilket an-
tagelig ikke kundehave betænkeligeFølger, da man kunde
dække de svage Punkter, hvor saadant maatte tiltrænges
medSten. Han foreslogderfor at udvideDamfos med kun
20 Fod og forøgeVandbreddeni Klosterfos med resp. 93
og 135 Fod, alt efter som man foretog en Udvidelseaf
Lebet under Klosterbroeneller undlod dette. De samlede
Omkostningerberegnedehanforhvert af disseAlternativertil
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-resp. 96000 og 128000 Kroner. Kanaldirektørengjorde 1873.

-dernæstopmærksompaa den storeStrømhastighedi Elstrøm
-ogKampekastgraaten,som en saadan Sænkning af Gjelle-
vandets Flom vilde medføre, saavelsompaa foregedeVan-
skelighederfor Seilfarteni Indlobet til Meyerelven. Han
paaviste, at den i Nordsjø foretagneSænkning af Flom-
vandstandenikke havde foranledigetnogen mærkbarInd-
flydelsepaa GjellevandetsFlomvandstande. Med Erklæ-
ringen fulgte 3 Tabeller, indeholdendehydrauliskeBereg-
ningervedkommendeden foreslaaedeSænkning.

I Skrivelse'af 9de August — ledsagetaf 7 Bilage —
begjæredeAmtet en nærmereUndersøgelseved sagkyndige
Mændaf Vandstandsforholdenei Gjellevandetsamtaf Hen-
sigtsmæssighedenaf.FlomvandetsSænkning.

Under 4de SeptemberoversendteDepartementetdenne
Skrivelsetil KanaldirektørensErklæring.

Den konstitueredeKanaldirektørVogt afgav i den An-Kanaldireh

ledningunder 20deNovemberen Betænkningefter at havettæønricnnInBeg26123Naonvgb.,
indhenteten Opgaveover de EiendommesSkattetaxter,der
ved Flommeni Gjellevand vare mere eller mindreskade-

sFælnoLn?negns

Gjelle-
lidende. Efter denne Opgave belobEiendommenssamlede vandet.

Taxtværdi sig til Kr. 208000, medensSkattetaxtenfor de
Eiendomme,somledehyppigstSkade,angavestil Kr. 40840.
Kanaldirektørenantog, at de Arbeider,sommaatte bringes
til Udførelse for at sænke en Flom paa 28 Fod saaledes
somtidligereforeslaaet3 Fod eller til 25 vilde fordre for-
holdsvisstore Pengebelebligeoverfor,hvad man dervedop-
naaede,ligesomhan stærkt fremholdtdet hazardiøseved en
saadan Sænkning.ligeoverfordens Inflydelsepaa Stromfor-
holdene,navnligi Skiens Havn, og tildels ogsaafor Seil-
farten i Elven ovenfor Fossene. Paa Grund af de store
Interesser, som ere knyttede til Spørgsmaaletom Flom-
mensSænkning, anbefaledehan imidlertid at lade Sagen
nærmereundersøgeved en af sagkyndigeMændsammensat
Kommission,saaledessom ansegtaf Grundeiereved Skiens
Elven og anbefaletaf SkiensFormandskabog Amtet.

Efter at ny Kanaidirektørvar ansat, forlangteDepar- 1874.
tementetunder 19deFebruar ogsaahans Betænkning.



— 92 —

	

1874. Den 29de Juli afgav han saadanog paaviste deri, ved
lanaldirek"at sammenholdeForholdeneved Øierens SænkningmedFor-mrensBe-
Wil2f holdelle i Nordsjø,at Sænkningenaf dennesFlomvandstand
1874ang. ikke kunde have bidraget mærkbart til en Stigning afSænkning
af Flom-
vandstan- Flommeni Gjellevandet. Han ansaa det udenforal Tvivl,
en Gjelle-at en Sænkning af GjellevandetsFlom havde fundet Sted,va.ndet.

hvilket klart fremgik af Thams'sBetænkning af 3die Juli
1861. Forøvrigt anbefaledeogsaa han Nedsættelsenaf en
Kommissionbestaaendeaf lokalkjendte og specielt sagkyn-
dige Mænd for at faa endeligtafgjort SpergsmaaletomTil-
raadelighedenaf FlomvandetsSænkning i Gjellevandetog
i Tilfælde om Maaden,hvorpaadet kunde ske med mindst
Fare.

	

Ingeniør- Den 31te Decemberafgav ogsaa Ingenierkommissionen
':nnislirsdæ°1sin Betænkningi Sagen. Den fandt det fuldt paavit, at
ine%arf.den skede Sænkningaf NordsjøsFlomva:ndstandingen om-
ng.Plom-
vandstan- taleværdigIndflydelse havde havt paa Forholdenei Gjelle-
ens Stenk-b3gickiene-vandet. Den fraraadedeimidlertidNedsættelse af den fore-
vandet. slaaede sagkyndigeKommission,men anbefaledederimod,at

Kanaldirektørenskulde tage Sagen under fornyet Over-
veielse og anstilleyderligereUndersøgelserom, hvorvidtman
med rimelige Omkostningerog uden Fare for andre Inter-
esser ved Minering nedenfor Klosterfosdåmmen,navnlig
under Klosterbrdenskulde kunne opnaa en fuldstændigere
Gjennemførelseaf den oprindeligePlan for Gjellevandets
Sænkning.

	

1875. I Henhold hertil anmodedeDepartementetunder 18de
Januar1875 Kanaldirektørenom atter at tage Sagen under
Behandling.

	

1876. Den 26de Februar afgaN Kanaldirektørenyderligere
[analdirek-Betænkning, efter at han af Ingeniør Borchgrevinkhavde
arens for-



nyedeBe-
smkningaf

faaet meddeltResultaterneaf en Del Undersøgelservedkom-



WdeFebr. mendeVandstandsforholdm.ra. HanopstilledeBeregningover,
1876ang.
F1omvan-
lets Stenk-

hvilken Grad forskjelligebekjendteFlomme vilde sænkes,
ingi Gjelle-dersom man alene udvidedeFosseløbet under Klosterbroen

	

vandet. -
nedenforKlosterfosdamsaavidt,som det uden at skade der-



værendeBros Sikkerhed kunde gjøres. Dersom man førte
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Sprængningen her ned til Lavvandsniveau nedenfor Fossen 1876.
fandt han, at

en Flom som i 1860, pag-30.5' vilde sænkes 1 Fod
i 1872 « 28.2' 0.6 «

— i 1875 « 23.1' — ---- 0.1 «
medensVirkningen af Udsprængningenfor de lavere Flomme
vilde blive umærkelig.

Uagtet denne Sænkning ikke vilde fyldestgjøre de stil-
lede Krav, foreslog han den dog som en Forbedring af For-
holdene og for yderligere at hjælpe noget derpaa, anbefa-
lede han at afplanere Fjeldpartiet umiddelbart nedenfor
Klosterfosdam paa heire Bred og beklæde det med en glat
Plankelægning, sluttende sig jævnt til Dammen og Elve-
lobet nedenfor en Foranstaltning, hvis Virkning dog ikke
lod sig bestemme ved Beregning. En yderligere Sænkning
af Gjellevandets Flom formente han alene kunde opnaaes
ved en fortsat Minering under Klosterbroen i endnu større
Dybder. Omkostningerne ved disse Arbeider beregnede han
til Kr. 12000, hvoraf Halvdelen foresloges udredet af Elve-*
rensningsfondet og den anden Halvdel af de i Arbeidet
interesserede.

Kanaldirektøren udtalte endelig, at de foreslaaede Ar-
beider ikke vilde foraarsage nogen Ulempenedenfor Kloster-
fos, hvorimodStrømhastighedeni Skiens Elven ovenforuund-
gaaeligt vilde blive noget større i Flom.

Under 2den Juli 1875modtogKanaldirektøren fra Depar-
tementet en Skrivelse fra Bratsberg Amt af 224e Juni s. A.
angaaende Opnaaelse af en for Brugsdriften i Skien fuld-
stændigere Regulering af Vandstanden i Nordsjø og Gjelle-
vandet, og da han samtidig havde under Behandling Sporgs-
maalet om en Forbedring af Seillederne paa Vestvandene,
saa de kunde befares af 6 Fod dybtgaaendeFarteier, bragte
han begge Spergsmaal i Forbindelse, idet han antog ved en
Reguleringsdam for Vestvandene at kunne opnaa baade en
for Seilfarten gunstig Vandstand og et for Brugene nyttigt
Vinterreservoir. Han lod derfor Loitnant Nysom undersøge
de paagjeldendeForhold og behandledisse Sager underet:
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t876. Den 1ste Juni afgav Nysom sit Forslag. Han bereg-
NY"Ins nede, at den aarlige Vandmasse, der ved yderligereRegu-

Forslag af
lste Juni

1876ang. en
lering maatte tilbageholdesfor at skaffe fuldt Driftsvand

fuldstEendi-
gere Regu-

til Brugene i Skien Aaret rundt udgjør 10000 Millioner
lering af Kubikfod. For•at opmagazineredem maatte man ty til

Vandstan-
len i Nord-
;jø og Gjel-

de store Vande ovenforNordsjø med Hitterdalsvandsamt
levand. de 3 Vestvande,der tilsammenhar et Fladeindholdaf over

1 Kvadratmil. Han foreslog at forhøie den regulerede
Vandstandi Nordsjø med 2 Fod, fra 48 til 50, samtidigt
som der skulde aabnes Adgangtil at tappe Nordsjø ned tiI
40, for derved at kunne opmagazinere6 998.4 Millioner
KubikfodVand. Til den Hensigt skulde der sættes en be-
vægeligDam over hele Firingfos og i den anbringesen til-
strækkelig stor Grundluge for VandetsUdtapning ned til
40 paa Mærket. Han antog ikke, at denne Forhøielse af
reguleretVandstandi NordsjøvildegjørenogenSkadelangs
Nordsjø, hvorimodman ved denne Forheielse af Vandstan-
den opnaaedeen for Færslen tilstrækkeligthoi Vandstand
Sauerelven. De resterende 3002 MillionerKubikfodfore-
sloges magazineredeved en Reguleringsdamforan Vest-
vandenes Udlob, og fandt han, at man ved at sætte en
bevægeligDam ved Strængen, der forhindredeVintervand
fra at falde lavere ned end til 5 Fod over laveste Vand-
stand i Flaavand, vilde kunne opmagazinere2 760.48 Milli-
oner KubikfodVand, der i den vandfattigeTid kunde ud-
tappes. Ved disse tvende Reguleringerskuldeman saaledes
kunne forøge Driftsvand til Skiensbrugenemed 9 758.88
MillionerKubikfodom Aaret.

Omkostningerneved disse Arbeidervare beregnedetil
Bevægelig Dam i Firing for Kr. 40 000

i Strængen « « 44 000
Ettialdirek- Under 3die Juni oversendteKanaldirektørendette Ny-

tørens Er-
klæring af SOMS Forslag til Departementet, idet han tiltraadte det
3die Juni

1876 i An- og forøvrigtanførte, tt naar Opdæmningsheideni Nordsjø
ledning af

Nysoms blev 50, maatte den bevægeligeDams Svil 1.-gges paa 43
Forslag,

Fod paa Mærket,da man ikke kundehavestørreVandtryk
paa Damnaaleneend 7 Fod for med Lethed og Sikker-



hed at kunne manøvre dem; fremdeles at Nordsjøs Flom-
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afrob maatte blive uforandret. Den forandrede Lavvands- 1876.
heide — antog han — vilde ikke have fiogen skadelig Ind-
flydelse paa Flomheideni Elven nedenfor, og skulde den tid
ligere foreslaaede Udvidelse nedenfor Klosterfosdam ikke i
ønskelig Grad sænke Flommen i Gjellevand,, formente han,
at det burde komme under Overveielse at sænke Damsvil-
lerne i Damfos 1 å 2 Fod. Den foreslaaede Grundluge i
Firingfossen til Udtapning af Nordsjø oni Vinteren til 40
Fod foresloges ført ned til Koten 30 Fod med 16 Fods
Bredde. Ved de 1Firingfos i Forslag bragte Arbeider vilde,
mente Kanaldirektøren opnaaes:

at faa Vandforsyningenved Skiens Brugene i den vand-
fattige Vintertid i væsentlig Grad forbedret.
at have tiltrækkelig Vanddybde for Dampskibsfarten
gjennem Sauerelven hele Sommerenog Høsten udover og
at faa formindsket Strømhastigheden og Angrebet paa
Bredderne i Sauerelven i den største Del af den isfrie
Aarstid.
Ved den i Strængen foreslaaede bevægelige Dam vilde

man kunne holdeBandak-, Hvideseid- og Flaavandene i den
seilbare Aarstid oppe paa nuværende almindeligeog uska-
deligeSommervandstandog udtappe lavt Vintervand til samme
Dybde som nu, hvorved man vilde opnaa :

at skaffe Skiens Brugene, hvad der efter Nordsjes
Regulering under almindeligeOmstændighedermanglede
paa fuldt Aargangsvand.
at skaffe 6 Fod dybtgaaende Dampskibe tilstrækkelig
Vanddybde i den farbare Aarstid i Strømmene i Vest-
vandene, ved Kaarsten, Sundet og Skarperud, og
at lette Fledningen i Elven nedenfor Strængen navnlig
i Vrangfos og gjøre en af vedkommende Flodnings-
bestyrelse paatænkt bevægelig Dam for det nedenfor
liggende lille Nomevand overflødig.
I Overslagene over Dammeneved Strængen og Firingfos

var ikke medtaget Vedligeholdelsesudgifter og Betjening.
-Kanaldirektøren formente at Vedligeholdelsenaf Dammen i
Strængen nærmest burde blive at overtage af Skiens Brugs-
eiere, hvorimod Firingfosdammen som hidtil burde vedlige-
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1876. holdes af Skienskanalen. De aarlige Vedligeholdelsesud-
gifter for begge Dammeantoges at ville andragetil 8 å
1200 Kroner.

	

1877. Under 26de Juni oversendteBratsbergsAmt en Skri-
Skadeli- velse fra Skiens Formandskabaf 6te Februar, hvormeddende

firundeierefulgte en Skrivelse fra en af vedkommendeHuseiere ned-
negte Bi-
dragtil sat Komite af 21de Januar. Det fremgik deraf, at derufuldatlen-

dig Stenk-dengangIkke var nogen Udsigt til at faa Midlertil Udfø-ning.
relsen af de Arbeider, som af Kanaldirektørenvare fore-
slaaedeudfortei Klosterfos for at sænke Flomvandstanden
i Gjellevand.

	

1879. I 1879 indtrafatter en stor Flom i det Skienske Vas-
Heibergs

Rapport om
drag. Vandstandeni Gjellevandsteg op til 30.2, eller kun

Flommeni 0.3 Fod underFlommeni 1860. I Bryggevandvar Vand-
1879.

standen omtrent8 Fod paa Mærket. I den Anledningbe-
ordredesIngeniørHeiberg til at reise til Skien, og afgav
han sin Rapportden 3die Juni. Flommennaaedesit Maxi-
mumden 31te Mai. Der stod omtrent70 Huse paaBlege-
bakken og i Gjellenunder Vand til opover1steEtage, saa-
ledes at flere Familier maatte flytte ud. Vandetgik over
de saakaldteBroer. Imidlertidforvoldtesingen større Øde-
læggelse, kun et ældre mindre Sagbrug styrtedesammen.
Al Dampskibsfartmellem Skien og Porsgrund og i Elven
op til Nordsjø var indstillet, og Dampbaadenpaa Nordsjø
anleb Fjærstrand. Der var ogsaa nu som i 1860 Spørgs-
maal fra de Skadelidendeom at aabne Slusernei Langfos,
ligesom at aabneet provisoriskAflob mellemGjellevandog
Bryggevand. Begge Dele bleve imidlertid af Kanalbe-
styrelsen saavel som af Heiberg erklærede for utilraade-
lige paa Grund af deres uberegneligeFølger ligesom de
fremholdt, at de ikke væsentlig vilde sænke Flommen.
Kanalværkernebleve ikke beskadigede.

Man havdesaaledesen Gjentagelseaf de sammeUlem-,
per af Flommeni Gjellevandsom i 1860, omendde Skader,
som forvoldtes, ikke havde sammeUdstrækning, saa svæ-
vede man dog i Frygt for, at en større Ulykke kunde ind-
træffe, og den vilde i sine Følger rimeligvis blive af langt
større Betydning end i 1860, da de truede Fabriker og
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Brug nu havde en meget større Værdi end dengang. Spergs- 1879.
maalet om en Forbedring af disse faretruende Flomforhold,
der nu synes at indtræffehyppigere,end man tidligere havde
antaget, kom derved atter frem. De skadelidende Grund-
eiere forlangte i en Fremstilling til Kommunebestyrelsen,at
Sporgsmaalet om en Sænkning af Flomvandstanden atter
skulde tages under Behandling. Kommunebestyrelsen tog
sig af Sagen og ledsaget af Opgave over Størrelsen af de 1881.
ved Flommen anrettede .Skader indlob der med Skrivelse
fra Amtet af 2den Marts Opfordring til Departementet om
at lade Forholdene paany undersøge.

Under 25de April modtog Kanaldirektøren Departemen-IføarneaIsditi3eelt-

tets Ordre til at udtale sig om, hvorvidt senere Tids Erfa- t:enliktuogb:rf
ringer skulde foranledige nogen Modifikationi det tidligere A-88i- amnkn U-g
afgivne Forslag af 26de Februar 1876. af Flom-

vandstan-
Inden han havde afgivet sin Betænkning, bleve samt-den Gre'

lige Husebygninger paa Smedjeøen samt Fabriken «Union) van
ødelagteved Ildsvaade den SdeSeptember, og da denneOm-
stændighed muligens kunde give let Adgang til en saadan
Ordning af den nye Bebyggelse, at en eventuel fremtidig
Udvidelse af Damfos ikke hindredes eller besværliggjordes,
rettede Kanaldirektøren under 28de September en Forestil-
ling til Kanalbestyrelsen, hvori han henstillede til den at
træffe en OverenskomstmedEierne af Union i den Retning.
Ved at beregne, hvormeget Damfos maatte udvides for at
Afiebene gjennem de tvende Fosse skulde foregaa efter det
hidtidigeForhold, dersomman vedtog den oven omhandledeaf
Kanaldirektør G-røntvedtforeslaaedeUdvidelseaf Lebet neden-
for Klosterfos, fandt han denne Udvidelse at maatte være
24 Fod, og at Flomvandstanden 30.5 efter Udførelsen af
de nævnte tvende Arbeider vilde sænkes med 2.5 Fod eller
ned til 28. Han fremholdt, at uagtet det vilde være for-
i?undet med store Omkostninger at foretage en saadan Ud-
videlse af Damfos, saa turde det dog i Fremtiden vise sig
muligt at samle de forskjellige Meninger om den Betragt-
ning, at den nævnte Sænkning er det eneste, man med
rimeligeOmkostningerkan opnaa. Ved at sænke disse store
Flomme som i 1860 og i 1879 ned til 28, vilde nemlig

7
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1881. Brugenes Drift neppe direkte generes af Overvandet, ligesom
Færselen over Broerne vilde foregaa uhindret og en Del
Oversvømmelseomkring Gjellevand undgaaes. Idet Kanal-
direktøren henlededeBestyrelsens Opmærksomhedpaa denne-
Sag, ,og berørte, hvilke Arrangements der foreløbig maatte
træffes Med «Union», opfordrede han den til enten alene
eller i ForbindelsemedKommunenat tage Sagen i sin Haand
for at bringe den paapegede Overenskomst istand ; idet han
fandt, at der ikke var Grund for det Offentlige til at gribe
Initiativet i denne Sag.

Da imidlertid Bestyrelsen ved de indledede Underhand-
linger ikke saa nogen Udsigt til at opnaa noget gunstigt
Resultat, bleve de opgivne og Sagen henlagt.

Under 6te Oktober afgav Kanaldirektøren ny Betænk-
ning i Anledning Departementets Skrivelse af 25de April
1881. Efter i sin Almindelighedat have omtalt den Skade,
som de heie Flomme i Gjellevand bevirker, gik han over
til at udtale sig om, i hvilken Grad man vilde kunne af-
værge dem ved en Sænkning,samt om hvorvidt Regulerings-
arbeiderne eller andre i Vasdraget foretagne Arbeider havde
bidraget til at forværre Flomforholdene. Han rekapitule-
rede derpaa afdøde Kanaldirekter Thams's Forslag af 4de
Marts 1.873,hvori denne gik ud fra en Sænkning af en Flom
paa 28 til 25. Den Forudsætning, hvorpaa Thams havde
bygget sine Beregninger og Forslag til en 3 Fods Sænk-
ning af Flommenpaa 28 var bl. a. den, at en Flom somden i
1860 kun vilde ineltræffeyderst sjelden, en Gang hvert Aar-
hundrede; men denne Forudsætning havde efter Kanaldirek-
tørens Formening de senere Erfaringer rokket, idet de høie
Flomme havde gjentaget sig oftere og senest i 1879. Thams
havde ogsaa forudsat, at den væsentlige Skade paa Eien-
dommene omkring Gjellevand først indtræder ved Flomme
heiere end 25, medensKomiteen for de ved Oversvemmelse
af Gjellevand Skadelidendei Skrivelse af 21de Januar 1877
havde anført «at Flommen ved at naa en Høide af 23 Fod
allerede har gjort be tydelig Skade paa en Mængde Eien-
domme i Skien og Omegn, og at den, ved at naa en Høide
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af 26-28 Fod har gjort omtrent al den Skade, som kan 1881.
afstedkommes».

At sænke Flomme paa 30.5 Fod sord de i 1860 og
1879 ned til en større Dybde end af Thams paaregnet for
en 28 Fod Flom, efter nævnte Komites Forklaring kanske
til flere Fod under 23 Fod, maatte man efter Kanaldirek-
tørens Formening uden videre Beregninger anse for umu-
ligt, da det her gjalt at skaffe Aftøb for en langt større
Vandmasse. Der kunde saaledes kun blive Tale om en
mindre Sænkning. Efter nævnte Komites Opgivendemaatte
denne mindst gaa under 26 Fod, om idetheletaget nogen,
direkt e Fordel skulde kunne opnaaes.

Ved at sammenholdedette Opgivende med Kanaldirek-
tør Thams's Udtalelse om, at de væsentlige Ulemper og
Farer vilde være fjernede, naar Flommen kunde hindres i
at stige over 25 Fod, tog Kanaldirektøren deraf den Slut-
ning, at en nyttig Sænkning mindst maatte udstrækkes til
sidstnævnte Høide — 25 Fod. Med dette som Udgangs-
punkt beregnede han de nødvendigeUdvidelser af Damfos
og Klosterfos, og anførte de dertil fornødneArbeider. Men
da .disse vare af ganske betydelige Dimensioner, antog han,
at de uden nærmere Beregning af deres Kostende maatte
forjage enhver Tanke paa deres Udførelse uanseet den Om-
stændighed, at der i Klosterfos ikke uden betVelige Om-
bygninier, "somikke vare opførteblandt hine Arbeider (Dam-
mens og derværende Brugs Flytning samt Ombygning af
Klosterbroen), var Adgang til at foretage saa vidtgaaentle
Udvidelser af Lobet. Dertil kom de Ulemper, som foran-
drede Strømsætninger ovenfor og nedenfor Fossen vilde
medføre foruden en Uendelighedaf Erstatningskrav.

Kanaldirektøren udtalte somsin Formening, at man burde
søge at sænke den heieste hidtil kjendte Flomvandstand saa-
vidt gjørligt med forholdsvis smaa Omkostninger, væsentlig
med det Maal for Øie at betage den sin Farlighed og fjerne
Frygten for endnu hojere Vandstande, samt at soge Be-
byggelsen langs Gjellen og Blegebakken efterhaanden om-
formet efter Forholdene.

7*
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1881. Han anbefalede derimod at lade udføre den af afdøde
Kanaldirektør Grøntvedt under 26de Februar 1876 fore-
slaaede Minering i Klosterfos, dog med den Modifikationat
man istedetfor den foreslaaede Flagning bortsprængte Fjeld-
partiet umiddelbart nedenfor Dammen og udvidede Profi-
lerne under Klosterbroen i Dybden om muligt ned til
10 Fod. Omkostningerne formentes ikke væsentlig at vilde
o'verstigede i hint Forslag beregnede 12000 Kroner. Ved
at udføre dette forholdsvis billige Arbeide vilde man op-
naa, at Faren for Brugene blev væsentlig forringet, og at
ffiventuelthejere Flomme end de hidtil kjendte kunde imøde-
gaaes med megen Ro. Kanaldirektøren kunde nemlig ikke
dele Kommunens og de SkadelidendesAnskuelse om dette
Forslag, men fandt, at Sagen burde betragtes som en Kom-
munesag, der fortjente det OffentligesBistand, da den di-
rekte Vinding deraf for de enkelte Skadelidende ikke vel
kunde beregnes i Penge, og da Fordelene derved berørte den
hele By.

Med Hensyn til Paastanden om, at Flommene i Gjelle-
vand skulde være hævede ved de i Skiens Fossene fore-
tagne Reguleringsarbeider, saa henviste Kanaldirektøren. til
Ingeniørkommissionensog til afdøde Kanaldirektør Thams's
tidligere Udtalelse derom, hvorefter man maatte gjøre den
sikre Slutning, at Flommene vare sænkede. Af en Betænk-
ningen ledsagende grafisk Fremstilling at Afiøbsmasserne
under forskjelligeFlomme,saaledessomde efter afdødeKanal-
direktør Røyems Maalinger vare før Reguleringen og saa-
ledes som de ere efter Reguleringen, viste det sig tilsidst,
at Flonjmene ere sænkede, om end ikke i denGrad, som at
Røyem forud beregnet. Hvad endelig den Paastand angik,
at Flomvandstandeni Gjellevandetskulde være blevenhøiere
ved forskjelligeReguleringsarbeider foretagne ovenfori Vas-
draget, saa anførte han, at der af saadanne kun havde været
foretaget en Sænkning af høieste Vandstand i Nomevandet
i 1854 og den tidligere omhandlede Sænkning af høieste
Vandstand i Nordsjø. Den ubetydelige Sænkning af 2.6
Fod af Nomevands Flomvandstand, der kan stige henimod
30 Fod over laveste Vandstand, har selvfølgelig havt en
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saa ringe Indflydelse paa dette Bassins Reguleringsevne, at 1881.
den ikke kan udeve nogen mærkbar Indflydelse paa Vand-
standen nedenfor og allermindst nedenfor det store Regule-
ringsbassin Nordsjø. Manglende Oplysninger om tidligere
Tilstande tillod imidlertid ikke at opstille nogen Beregning.

Med Hensyn til Sænkningen af heieste Vandstand i
Nordsjø, saa var det efter Thams's Betænkning af 4cleMarts
1873 tvivlsomt, om den efter Røyems Plan af 12te Januar
1855 foreslaaede Sænkning af 1 Fod virkelig var realiseret.
Men selv om saa var Tilfældet vilde dog Toppen af Flom-
men i Gjellevand i 1879 kun være hævet 2 Tommer paa
Grund af denne Sænkning, hvilket han paaviste ved Be-
regning. I denne Beregning var imidlertid ikke taget i Be-
tragtning, at Lavvand i Nordsjø ogsaa var sænket og under
enhver Omstændighed anforte Kanaldirektøren maatte
man antage at Reguleringen af Fosselebene i Skien i langt
stærkere G-rad havde sænket Flomvandstanden i Gjellevand
end Reguleringen af Nordsjø kan have hævet den.

Denne Betænkning oversendteDepartementet til Amtet
den 19de Oktober, med speciel Henvisning til Kanaldirek-
tørens Udtalelse om Muligheden af efter den Smidjeøen
overgaaede Ildsvaade at kunne træffe et Arrangement med
Papirfabriken Union til en eventuel Udvidelse af Lobet i
Damfos.

Denne Sag har senere ikke været under Behandling af
de offentlige Autoriteter.

Under en Stigning af Vandstanden i Nordsjø og en i
Firingf

Dam i

denne Anledning nødvendigManøvreringaf Dammeni Firing-
os.

fos den 27de November, brak 2de .af Dammenes Bukke,
hvorved 3 Mand tilsatte Livet. Efter at en midlertidigDam
var bleven anbragt strax ovenfor Reguleringsdammen,blev 1882.
denne efter Forslag af Skienskanalens Driftsbestyrer af
23de Marts 1882, approberet af Kanaldirektøren den lste
April, opført Vaaren 1882 i noget forandret Skikkelse. Den
nye Dam er nemlig indrettet med det Maal for Øie, at
kunne forheie den regulerede Vandstand i Nordsjø 2 Fod,
fra 48 til 50, samtidig som Bundsvillen er sunket i Dam-
men ned til en større Dybde end tidligere, nemlig til 391/2
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1882. Fod, hvorvedman ved Anbringelseaf 6 Bundlugerhar det
i sin Magt at udtappeNordsjøtil en størreDybde end tid-
ligere. Flomprofileti den nye Dam er imidlertidaf samme
Størrelse som tidligere. Det gamle DamprofilsAreal blev
inden Forandringenkonstateret ved en Notarialforretning.

Forslag.

WaligorskisForslag til Farbargjørelsefra Gjellevand
til Nordsjøaf 22de Marts 1846.

E. Soots Forslag til GjellevandetsOpdæmningi For-
bindelsemedFarbargjørelsefra Bryggevand
til Nordsjøaf 3die April 1849.

KanaldirektørRøyems Forslag af 19de Februar 1852
til Opdæmningaf Gjellevand.

Do. Do. Betænkning af 19de April 1852 ang. de
forskjelligeProjekter saavel til Farbargjø-
relse som til Jernbane.

Do. Do. Betænkning af 17de Februar 1853 ang.
Alternativer for Emplacementaf Sluserne
mellemBryggevandog Gjellevand.

Do. Do. Forslag af 23deSeptember1853 ang. Regu-
lering af Vandstandeni Nordsjø.

Do. Do. endelige Forslag af 15de August 1854 til
GjellevandetsReguleringog til Sluserne i
Langfos.

Do. Do.. Forslag af 12te Januar 1855 til en Foran-
dring i Planen for Reguleringaf Vandstan-
den i Nordsjø.

Løitnant Thams'sForslag af 3die Juli 1861 til For-
andringaf SkiensfossenesUdleb.

KanaldirektørThams'sForslag af 18de November1863
til forandredeForanstaltningermod Strøm-
sætning i Skiens Havn.
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Kanaldirektør Thams's Forslag af 4de Marts 1873 til en
Sænkning af Gjellevandets Flomvandstand.

Konst. Kanaldirektør Vogts Forslag af 26deNovember
1873 til Sænkning af Gjellevandets Flom-
vandstand.

Kanaldirektør Grøntvedts Forslag af 19de Juli 1874
til Sænkning af Gjellevandets Flomvand-
stand.

Leitnant Nysoms Forslag af lste Juni 1876 ang. en
fuldstændigere Regulering af Vandstanden
i Nordsjø og Gjellevand.

Kanaldirektør Heibergs Forslag af 6te Oktober 1881
til en Sænkning af Gjellevandets Flom-
vanddstand.

Expropriationer, Forlig, Processer og Domme.

1) Expropriationsforretning den 26de
Mai 1853.

Skjøn:

Gaarden Str ømdals Eier skjønnes ikke ved Kanal-
anlægget og den dermed i Forbindelse staaende Op-
dæmning af Gjellevandet at ville lide noget Tab paa
Fiskeri. Det samme dælder Eierne af Gulset Gaard
for deres Adgang til Fiskeri i Farelven og Elgstrømmen.
For Tab og Skade med Hensyn til Fossum Værks Ret
til Lasteplads paa Tyskland under Stremdal ved det
nysnævnte Foretagende fastsættes SOrenskriver Cappe-
lens Erstatning til Kr. 160.

e. Grundeierne Sorenskriver Cappelens og Fæsterne Hans
Abraham Hansen Bakkenes og Abraham Gundersen
Hejnies Erstatning for Vandfaldet i Elgstrem en
fastsættes til Kr. 1200.
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For Tab paa Eng og Mark af Pladsen Va dr e t te t
tillægges Pladsens nærværende Fæster ialt Kr. 32, og
Jorddrotterne, Eierne af Gaarden Gulset tilsammen
Kr. 60..
Forøvrigt bliver ingen Erstatning at tillægge for de idag
besigtigedeEiendomme,hvorfor Skjønsmændenetillige er-
klærede, at det ei kunde skjønnes, at Fossum V ærk s
Vandlob, Maskiner eller øvrige Indretninger vilde lide
nogen Skade ved det heromhandledeAnlæg.

2) Expropriationsforretning den 27de
Mai 1853.

Opclæmningog Kanalanlægget:

Skjøn:

1. Enkefru Benediete Cappelen tilkommer:
for Fisket i Klosterfossen Kr. 6 000. Det
bemærkes, at Fisket er taxeret efter total Expro-

- priation, da Skjønsmændene ikke kunde bedømme,
hvorvidt den projekterede nye Dam vil aabne Ad-
gang til at anlægge ligesaa fordelagtigt Fiske som
det nuværende.
Erstatning for Grund til Oprettelse af den nye Da m
i K loster tos med dertilhørende udviste Tomter,
Jordstykker og Vei dertil fra den søndre Side:
Kr. 32000.
Forøvrigt skjønnesFru CappelensomEier af Kloster-
sagen og Bruget i Klosterfossen samt af Gjemso-
Klosters Elvebredder langs Gjellevandet og Farelven
ikke at tilkommenogen Erstatning for 0 pd æmn ing.

2. For den foreslaaede Rasering af og Anbringelse af
Grundluge i Dammen ved Dambro (mellemØsa-
gene og Klos:tersagene)kan ingen Erstatning blive at
tilkjende nogen Vedkommende.

3. For den Skade, som Madame D alhs (Fredrik Dalhs
Enke) Jorder eller Elvebredder langs Farelven skjøn-
nes at lide ved Opdæ mningen bør hun eller rette
Vedkommendeerstattes: Kr. 120.
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thlleeieren Hans Abraham Hansen for Vandfald,
Rettigheder og Fiske ved vestre Bred af Elg-

strømmen Kr. 3400.
Anders Hansen Bakkene for Afgivelseaf Grund
til den foreslaaedeTrækvei paa heire B.red af Elg-
strøm Kr. 40.
Hans og Jens Carlssønner Gretsand tillægges
Erstatning for Forringelse paa Eiendom og Fiskeri
Kr. 160*).
Gunder Nilsen Sperrebakken ligesaamedKr. 100**).
Hans Larsen og Iver Hansen for Kastet og
Røraas forAfgivelseaf ogForringelsepaaEiendomog
Fiskeri m. m. Kr. 100.
Carl Carlsen Sand, Tab af ellerForringelsepaa Eien-
domog paa Fiskeri ved Meierelven og Storeho-
len Kr. 40.
For Afgivelseaf Grund til den fornedneTrækveilangs
Meie r elv en tillæggesde respektiveEiere Erstatning
efter Kr. 60 pr. Maal.
Ha Ivor Ro llefsen Omdal for Afgivelseaf Grund
ved Vraghullet, vedBjørnefos, Storehel, Lille-
hel, Trangen og for hans Anpart af Løveidets
Grund: Kr. 600.
Thyge Thyges en Pollen for hans Anpart af Lev-
eidets Grund Kr. 60.

For de 2de sidste Posters Vedkommendebemær-
kes, at den hele Dalbund i LøveidetimellemFjeldets
beggeSider indtil en Bredde af 120 Fod er taxeret
som Gjenstandfor Expropriationen.
Erstatning for Afgivelseaf Veien og Skotrendenover
og ved L øveid fastsættestil Kr. 1200.

Da Skjønsmændeneikke havde faaet bestemtOp-
lysning om Retsforholdetmellem de respektiveBesid-
dere, maatte de fastsætteErstatningenunderet.
•Derimodkan der for HansMikkelsens F æstegods

*) Se Skjede, Side 27.
**) Se Skjede Side 26.
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ved Farelven, Amtssygehusets Strandbredder,
Ha ns A. H ansens Strandbredder paa Bakkene, Hans
Han sen Ste nsrø ds Strand og Fiskegrunde, A br a-
ham Hansen Gisholdt for Hentias Strande og Fiske-
grunde aavel som for Opmuddringi Nordsjø ingen Er-
statning blive at tillægge nogen Vedkommende.

Hvorvidt en Opdæmning a f Nord sj ø under Lavvande
indtil 2 Fods. høiere Vandstand kan begrunde nogen
Erstatning, saa Skjønsmændenesig fortiden ikke istand
til at atgive Skjøn over. Hvorimod forøvrigt skjønnes
og bestemmes,at ingen ilere af de her indstevnte Ved-
kommendeend de oven angivnekunne blive at tillægge
Erstatning formedelst Kanalanlægget, dog skjønnes

at forsaavidt Kanalanlæggets Udførelse eller mulige
senere Reparationer ved samme nødvendiggjør Afspær-
ring af Vandet, saa at Brugene ikke erholder tilstræk-
keligt Vand, da bør Bruget i Klosterfossen erstattes
Kr. 32 pr. Døgn for den Tid, hvori tilstrækkeligt
Vand savnes; derimod bør hverken Klostersagene eller
de i Skien værende Sag- og Mellebrug tillægges Er-
statning i nogen af de nævnte 2de Tilfælder.

3) Overenskomst af 31te Mai 1853.

Med Brugseierne i Skien afsluttedes 31te Mai 1853 saa-
dan Overenskomstangaaende Opdæmningenaf Gjellevandet:
Forsaavidt det foreslaaede Kanalanlæg og den dermed i
Forbindelse staaende Opdæmning ,af Gjellevandet kommer
til Udførelse, kunne Indløbene fra Gjellevandet til Brugene
fra Skien til og med Øsagene anlægges saaledes, at deres
Bund med Bibeholdelseaf deres nuværende Bredde, lægges
paa 8 Fod Vandstandsmærke — dermed forstaaes det under
Skjønnet den 24de og 25de dennes benyttede Mærke. Det
overlades til enhver enkelt Eier at regulere sit Vandleb
overensstemmende hermed, dog saaledes, at Reguleringen
foregaar under Tilsyn af en af Kanaldirektøren antagen sag-
kyndig Mand.

Denne Overenskomstblev thinglæst den 25de Juni 1855.
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4) Overenskomster afsluttede den 25de
September 1854 indeholdt i det Væsentligste

følgende Bestemmelser:

. Med Bankadministrator Chr. Hansen Blom.
Af hans Sagtomt og af Kalls Tomt afstod Blom
til bestandig Eiendom for Kanalen uden nogen Godt-
gjørelse og uden nogen Afgiftssvarelse al den Tomt,
der paa et vedlagtKart laa østenforangivne G-rændse-
linier og indtil den daværende Langfos.
Derimod overdrages og beholder Chr. Hansen Blom
til Eiendom al den G-rund, der laa mellem Veien,
Indtaget til hans Sage og et paa Kartet angivet
Punkt.
Blom forbehola sig, at Aabningen for Indtaget til
hans Sage overhvælvedes, samt at der ligeledes i
Veien, der overskjærer hans Eiendom, anbragtes en
overhvælvet Aabning,hvis Bredde ikke maatte være
mere end 6 Alen i det heieste. Lukningen af disse
Aabninger modFlomvandet paaligger Blom, ligesom
han skulde være berettiget til at anbringe Porte i
Aabningerne og at indhegnesine Tomter modKana-
len og for Kalls Tomt.
Vjeldhoiden paa Kalls Tomt kunde Kanalen afmi-
nere til Veiens Heide, men skulde Veien ikke læg-
ges høiere end Skiens Broer.
Kanalbestyrelsen skulde medvirke til at C. H. Blom,
der blev afskaaret Anledning til at bygge et Bord-
hus paa Kalls Tomts søndre Side, kunde erholde
Havnevæsenets Tilladelse til at opføre et Bordhus
ved nederste Sluse eller i Nærheden.

2. Med Hattemager Restrup.
Mageskifte af en Del (821/2Kvadratalen af det sydøstre
Hjørne) af den Tomt, somtilhørte hans Hus paa Smedje-
øen, med et Stykke (135 Kvadratalen af det nordøstre
Hjørne) af Luccas Thorsens Tomt. Restrup skulde ved-
blive at svare den Grundafgift, som paahvilte hans
Tomt, og saaledes Kanalen fritages for at svare nogen
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Grundafgiftaf det af hamtil sammeoverdragneGrund-
stykke, hvorimod Kanalanlægget vedbliver at svare
Grundafgiftaf Luccas ThorsensHus.
Med Luccas Thorsen.
Luccas Thorsen afstod til Kanalen sin Hus- og Have-
tomtpaa Smedjeøen,Modat der udbetaltesham denfor
de afbrændteBygninger og Havegjærdertilkommende
AssurancesuinKr. 8 240 uden Forpligtelse til Gjenop-
førelse. Ligesaa afstod han til Kanalenalle paa Tom-
ten værendeMaterialiermod en Erstatningaf Kr. 72.
G-rundafgiftensvares for Fremtidenaf Kanalanlægget.
Med Melleeier Hans Abraham Hansen.
Afstaaelse af LangfosMolle med tilhørendeTomt,imod
at han indrømmeset tilsvarendeVandfaldmed Tomt i
Nærhedenaf de nedbrændteØsage paa vestre Side af
Kanaleneller Slusemuren.

Forholdenemed Vandfaldeneog Tomternei Langfos
blev underMødet besluttet ordnet,saaledes som neden-
for beskrevet, og blev denne Ordning lagt til Grund
for Mageskiftetmed de tidligereEiere af Brug i Lang-
fos. Der anbringeset 24 Fod bredtIndtag paa Dam-
fos. nordreSide, hvilket Indtags Bund lægges paa 5
Fods Høide over Nulpunktet paa Gjellevands Vand-
mærke,og hvorigjennemføres Vand til de 4 Øsage og
derværendeStampesamt til det H. A. Hansen tilbudte
Brug. Fra Indtagetbyggesenhorizontalliggende24 Fod
bred og 185 Fod lang Sump eller Kum henimodKana-
len eller Slusen. Sumpens Heide skal ligge 15 Fod
over nævnteNulpunktog udtages Vand fra Sumpentil
ovennævnteBrug gjennemmindreLuger. H. A. Han-
sen erholderRet til at lægge sin 12 Fod bredeUdtags-
rendepaaSumpensBund, medensde 4 Øsageskal lægge
deres Udtagsrender3 Fod og Stampensin 2 Fod over
SumpensBund. Udtagsrenderneforde 4 Øsageog Stam-
penskaltilsammenværeindtil19Fodbred,hvilkenBredde-
fordeles efter indbyrdesOverenskomst. Tomterne til
Brugene paabeggeSider af Sumpen— hvis Længde
og Breddevar angivet paa det fremlagteKart, skulde
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begrændses niod Bryggevand ved et 1 Fod over almin-
delig Vandstand opført Bolværk, og alle Tomterne for-
øvrigt fyldesmed Sten til sammeHeide. Dernæst skulde
til II. A. Hansens Tomt og Vandfald opmures og paa-
fyldes en Kjørevei paa og langs Kanalmuren af indtil
5 Alens Bredde. Kjøreveien skal vedligeholdesaf Tom-
tens Eier. Til Sageiernebyggesen Kjørebro paa vestre
Side af Smedjeøen med udlagt Vei til de nye Brug.
Indtaget og dertilhørende Dam skal vedligeholdes af
Brugseierne efter Forholdet af deres Tomters Bredde;
ligesaa vedligeholdes Bolværkerne mod Bryggevand af
de respektive Eiere, enhver for sin Eiendoms Vedkom-
mende.

H. A. Hansen vedtog dette Mageskifte med forskjel-
lige Forbehold, saaledes blandt andre, at Assurance-
summen for den nedbrændte Langfos Molle udbetaltes
ham uden Forpligtelse til sammes Gjenopførelse, at
den fbr dette Brug ved den i 1853 afholdte Taxtfor-
retning bestemteSkadeserstatning paa G-rundaf Kanal-
anlægget Kr. 1600 udbetaltes ham, at Kanalen over-
tog den paa Langfos Melle hvilende aarlige Grundaf-
gift 1 Spd. 3 Mark, at det ham og Iver Andersev i
Forening tilhørende Laxefiske i Langfos ikke skulde
være medindbefattet i Overenskomsten.

Overenskomsten thinglæst den

5) Under 9de Oktober 1854

blev følgende Overenskomster afsluttede med H an s 0 ap-
pelen s Enke og M. S. Mathiesens Enke angaaende
de netop omhandledei Langfos liggende Øsage og Stamper
samt Smedjeøens Grunde. De for Kanalanlægget nødven-
dige Tomter paa Smedjeøen og i Langfos bleve afstaaede
ved Mageskifte som ovenfor beskrevet, dog med flere For-
behold, hvoriblandt at Assurancesummenaf de nedbrændte
Sage og Stamper skulde udbetales Eierne, uanseet om de
nye Bygninger ikke anbragtes paa samme Tomt som de
nedbrændte, at der ikke skulde svares nogen Afgift eller
Grundleie hverken af de nye Brug med Tomter og Veie
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eller af de Tomter, som bortmineredes for Kanalanlægget.
Hans Cappelens Enke skulde erlægge til Kanalanlægget
4 800 Kroner og Mathiesens Enke 1000 Kroner mod for
Fremtiden at fritages for Forpligtelserne til at bygge og
vedligeholde dels i det Hele og dels fbr en Del Langfos
Bro, den lille Ø-Bro og Dambroen. Af Hustomter, som be-
nyttedes til Veianlæggetover Smedjeøen,forbeholdtEierne sig
den hidtil gjældende Grundleie. Denne Overenskomst er
thinglæst den 25de Juni 1855.

6) Med Enkefr u Capp elen angaaende Afstaaelse
af Grund af Kloster eller Kronsagene

paa Klosterøen.

Samtlige de til Kanalanlægget nødvendigeTomter og
Grunde ved Damfos afstaaes imod den engang ved Skjøn
fastsatte Erstatning. Eieren forbeholdtsig, at der til Kloster-
sagene anbragtes et Vandindtag af samme Dybde og Di-
mensioner som det tidligere, og at det Offentligebekostede
den samme omgivendeDam, der var fornøden for Kanalen.
Fremdeles forbeholdtEieren sig, at det Offentligeerhver-
vede og tilbageleveredehende som Grundeier .den Tomt paa
Mosterhougene, paa hvilken Sorenskriver Schwachs af-
brændte Hus havde staaet, dog ikkun Alt, hvad der af
samme laa paa den østre Side af Hovedveien. Saafremt
det, naar Kanalarbeidet var færdigt, skuldevise sig, at Fru
Cappelens til Bryggevandet stødendeEiendommepaa Grund
af forandrede Strømforhold blev udsat for Tab eller For-
ringelse, forbeholdthun sig Erstatning efter Skjøn. Forøvrigt

"gjordes forskjellige Forbehold af mere almindeligNatur.
Thinglæst den 25de Juni 1855,

7) Under 11te Oktober 1.854 afsluttedes
følgende Overenskomst:

Med Enke fru Marie ,Plesner angaaende Afstaa-
elsen af Hus- og Havetomt paa Smedjeøen Matr.-No. 301
samt det Stykke Havetomt, som laa paa søndre Side af
Tomten Matr.-No. 302. Betingelserne for Afstaaelsen var
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bl. a. følgende: En Godtgjørelse af 600 Kroner, Udbeta-
ling af de nedbrændteBygningers Brandassurancesumuden
Forpligtelse til nye Bygningers Opførelse, og at den aar-
lige Grundleie for stedse skulde blive den tidligereEier
uvedkommende.

Overenskomstenthinglæstden 25de Juni 1855.

8) Under 16de Oktober 1854 afsluttedes
følgende Overenskomst.

Med SkibsførerAndreas B aar som Eier af Matr.-
No. 294, 295 og 296 og med Pe ter Hagstrøm somEier
af Matr.-No.293 paaSmedjeøenomAfstaaelse af denGrund
paa beggeSider af Veien over Smedjeøen,som henhortetil
nævnte Matrikul-No.,hvorfra dog undtogesfor Baars Ved-
kommendeden søndreDel af TomtenNo. 295 og 296, be-
liggende paa østre Side af Veien og strækkendesig i en
Længde af 57 Fod 6 Tommerlangs sammefra Hattemager
RestrupsTomts nordreHjørne. Fra Gaden eller fra Vest
mod Øst er dette Stykke overalt 50 Fod. Grundafgiften
af den hele Tomt skulde fremtidigpaahvileden tidligere
Eier. For Peter HagstrømsVedkommendeundtoges: paa
Gadens østre Side den smale Strimmelaf TomtenNo. 293,
som tidligere dannede Portrum mellemBaar og Hagstrom.
Til Hagstrømoverdrogesdesudenden nordreDel af Andreas
Baars Tomt Matr-No. 294, saaleclesat Hagstrøm erholdt
en sammenhængendeTomt af No. 293 bg 294 i 47 Fod 8
TommersLængde langs Veien og i 50 Fods Bredde fra
Vest modØst. Grundleienskulde som hidtil svares af tid-
ligere Eier af Tomt No. 293. Mageskiftet skede bl. a.
paa følgende Betingelser: At det Stykke Gade eller Vei,
som ligger paa vestre Side umiddelbartforan de nye Tom-
ter, skulcle vedblive at være Vei eller Gade, og at
de paa vestre Side deraf liggende, til det Offentlige af-
staaedeHavetomter forbliver ubebyggede. Fremdeles for-
beholdtEierne sig udbetaltBrandassurancesummernefor de
nedbrændteBygninger for Baars Vedkommendeuden For-
pligtelse til nye Bygningers Opførelse, og for Hagstroms



— 112 —

Vedkommende-modnye BygningersOpførelsepaa Tomterne
No. 293 og 294.

Denne Overenskomstthinglæstesden 25deJuni 1855..

9) Overenskomst af 18de Oktober 1854
med Enke Dorthea G-undersen om Afstaaelse af den
Tomt, der ligger paa vestre Side af Hovedlandeveienpaa
Smedjeøen,og som tillaa hendes Hastomt Matr.-No. 303.
Betingelsernefor Overdragelsenvare: En Erstatning af
160 Kroner, at ingen Grundleieskuldesvares af Kanalen
for dettil denafstaaedeTomtestykke,samtat Brandassurance-
sumnien•for de paa den afstaaedeTomt nedbrændteByg-
ninger skuldekunnebenyttestil Opførelseaf nye Bygnin-
ger paa bendesTomtpaa østre Side af Veien.

Overenskomstenthinglæstden 25deJuni 1855.

10) Overskjønsforretning af lite •
November 1854.

Uhrmager Iver Andersen og Melleeier Hans
Abra ham Han sen tilkjendtes for det dem tilhørende
Fiskeri medTomtogHerlighederi Langfos . . Kr. 3200.00
hvortil kom Brandforsikringssummenfor den
tildelsnedbrændteAfledningsdamellerKar ved
MollebrugetMatr.-No.419, hvilken dannede
Fisket  « 266.70
hvorefter den hele Erstatningssumfor Eien-
dommenansattesfil  Kr. 3466.70

11) Overenskomst af lite November 1854
med KjebmandJørgen Thomsen eller hansOpbudsboom
Afstaaelseaf Sag No. 14 paa Smedjeøenpaa sammeBetin-
gelser, som vare blevnefastsatte i den (.,!eNo. 5) mellem
(let Offentligeog Hans CappelensEnke og M. T. Mathie-
sens Enke under 9de Oktober .1854trufne Overenskomst.
Betingelserfor Overdragelsenvar bl. a., at ThomsensOp-
budsboskuldeerholdeen paa et fremlagtKart nærmerebe-
tegnet Tomt nedersti Langfosaf 30 Fods Breddeog med
-enLængde fra Sumpennedover til Bolværket af mindst
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120 Fod. For Udløsningaf den SagbrugNo. 14 paahvi-
lende Forpligtelse til at bygge og vedligeholdei/4 af den
saakaldteDambroskuldeOpbudsboeterlæggeen Erstatning
af 500 Kroner.

Overenskomstenthinglæstden 25deJuni 1855.

12) Ved Kg1..Resl. af 20de April 1855

blev Assurancesummenfor et nedbrændt, 11.Capp elen s
Enke tilhørendeVaaningshusmedtilhørendeUdhusbygnin-
ger og Stakit tilladt udbetalt uden Forpligtelse til Opfø-
relse af nye Bygninger i de nedbrændtesSted paa Betin-
gelse bl. a. af, at saa stor Del af Tomten, som Kanalan-
læggetsBestyrelsemaatte findefornedenforAnlægget,uden
Godtgjørelseafstodes til det Offentlige,og at Tomtenfor-
øvrigt skuldeblive ubebygget.

Erklæring af 21de December 1854 fra
Grundeierne ved Boelvens Udlob.

«Vi Undertegnede,der medvore Slaattegangestedetil
Bee-ElvensUdløb, erklære herved, at vi give vort Sam-
tykke til, at den laveste Sommervandstandi Nordsjøop-
dæmmes2—to—Fod,og den høiesteVandstandsænkes 1—
en Fod, og at vi frafalde alt Krav pda Erstatning, om vi
mod Formodningdervedmaatte tilføiesnogenSkade».

30 Underskrifter.
DenneErklæring er ikke thinglæst.

Overenskomst med Jernværkseier D.
Cappelen den 30te December 1854.

JernværkseierD. CappelensomEier af Tomt ogVand-
fald til den forhen priviligeredeSmedjeøensSag, Lebe-No.
'389 B, Matr.-No. 34 og 35 i Skien, afsluttedemed Amt-
mandeni Bratsberg paa det OffentligesVegne og under
Forventningaf høiere Approbationfølgende

Overenskomst:
Jeg D. Cappelen samtykker for mit Vedkommende

at den til det bestemteKanalanlægfra Bryggevandetved,
8
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- Skien Nordsjø i TelemarkenprojekteredeKanalisering
af Langfos og Udvidelse af Vandlobet ved Dambro med
yidere, samt videre dermedi ForbindelsestaaendeOpdæm-
ning af Gjellevandetkan udføresi Overensstemmelsemed
Kanaldirektørenstil det Kgl. Departementf. cl. Indre af-
givne Forslag af 15de August 1854 og i Overensstemmelse
med det ved Modeti Skien den25deSeptembersidstl. frem-
lagte Kart af s. D.

Som Følge heraf afstaar jeg for stedse til det Offent-
lige ovennævnteTomt og Vandfaldtil SmedjeøensSag No.
389, og modtager som Vederlag derfor den mig tilbudte
paa Kartet med mit Navn angivne nye Tomt og tilhørende
Vandfald, som i Forening med de øvrige projekteredenye
Tomterog Vandfaldi Langfos tilveiebringesved det Offent-
liges Foranstaltning efter følgende af Kanaldirektørenud-
kastedePlan.

(Herpaa følger den udkastedePlan se Overenskom-
sten med Hans AbrahamHansen af 25de Septbr. 1854).

Iøvrigt har jeg forbeholdtmig:

. At Brandassurancesummenfor de paa bemeldte Sag
staaende brandforsikrede.Bygninger, hvilke ved Ilde-
brandenden 5te og 6te Aprild. A. nedbrændte,vorder
mig udbetalt uden Forpligtelsetil nye BygningersOp-
forelse.
At der ligesaalidt skal vedblivendesvares Grundleie
eller Afgift af de hermedtil det Offentligeafstaaede
Grundesom af de nye Tomterni. V., der *givesmig
Vederlag.
At jeg imod engang for Alle til det Offentlige at er-
lægge 125 Spd. frigjør mig eller bemeldtemin Sag for
den samme hidtil paahvilendeForpligtelse til for en
Fjerdepartat bygge og vedligeholdedensaakaldteDam-
bro, hvilke 125 Spd. jeg reserverermig at kunne likvi-
dere i den nye, efter ovenanførtePost 1 tilkommende
Brandforsikringssum.

Overenskomstenthinglæstden 5te Mai 1856.
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15) Overenskomst med Hans Cappelens
Enke og M. T. Mathiesens Enke af

20de April 1855,

hvorveddisse Eiere afgave sit Samtykketil efternævnteaf
det Offentlige,der iværksatteKanalanlægget,Opdæmningen
ogVeiomlægningen,medvedkommendeGrundbesidderetrufne
Overenskomster,idet de som Eiere af SmedjeøensGrunde
ratihaberedesamme:

at Langfos Mellebrug,hvis Bygninger nedbrændteved
Ildebranden den 5te April 1854, tilligemed det umid-
delbart nedenforsammedannedeFiske sleifes, forbliver

• ubebyggetog idet Hele overgivesdetOffentligetil Kanal-
væsenet dog imod at det Offentligeherefterog be-
standig svarer os af Tomten den hidtil af sammeer-
lagte Grundleie1 Spd. 72 (3.
at den Petter Hagstrøm tilhørendeHustomt Matr.-No.
293 og SkibsførerA. B. Baars Hustomt No. 294, 295
og 296 — med Undtagelse af de af Besidderne torbe-
holdteDele deraf — aldeles afstaaes til det Offentlige,
uden at der af samme,saavidtafstaaet, skal paahæftes
eller svares Grundleie,medensderimod:

den Grundleie,som hidtil har været svaretaf Petter
Hagstrøms Hustomt No. 293 paahæftes den Tomt,
han nu erholder og bebygger, nemlig den søndre
Del af Tomten No. 293 og den nordreDel af A.
B. Baars Tomt No. 294, der støder til hin, hvilken
sammenhængendeTomt langs Gaden eller Veien ud-
gjør i Længde47' 8" og i Bredde fra vest modøst
50 Fod. Grundleiener 4 20 j3aarlig.
den Grundleie, som hidtil har været svaret af A.
B. Baars HustomtNo. 294, 295 og 296 paahæftes
herefter denDel af samme,nemligNo. 295 og 296,
som han beholderigjen og nu bebygger, hvilken
Tomt udgjøri Længdelangs Gadeneller Veien 57'
6" (i hvilket Maal er indbefattetfuldt Hammerslag
til Naboen paa den søndreSide og halvt Hammer-
slag til Naboenpaa den nordre Side), fra Gaden

8*
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eller fra Vest mod Øst er dette Stykke 50 Fod.
Grundleienudgjør2 Spd. 12 f3aarlig.

at HattemagerRestrup bortmageskifteren Del af den
ham tilhørendeHustomt paa Smedjeøen,imod at han
istedeterholdersig tillagt et Stykke af LuccasThorsens
til det Offentlige afstaaedeTomt — idet Restrup af-
giver til det Offentlige 621/2Svadratalen af det syd-
vestligeHjørneaf LuccasThorsensTomt, og dette med
Hensyn til Grundafgiftensaaledes, at Restrupvedbliver
at svare den fulde Grundafgift, som nu hviler paa
hans hele Tomt, saaat det Offentlige ikke har nogen
Grundafgiftat svare af det af hamtil sammeafstaaede
Grundstykke,ligesom det Offentligevedbliver at svare
denfuldeGrundafgiftaf Luceas ThorsensHustomt, saa
at der ikke skal hvile nogen srskilt Grundafgiftpaa
det til RestrupafstaaedeGrundstykkeaf samme.
At Luccas Thorsen afstaar sin klustomt paa Smedje-
øen til detOffentlige,imod at dette herefter og bestan-
dig tilsvarer den paa samme hvilendeaarlige Grund-
leie 1 Spd. 4 16 [3.
At EnkefrueMarie Plesner ligeledes for bestandigaf-
staartil det OffentligesinHustomtpaabemeldteSmedjee,
samt mod at det Offentligeherefter og bestandigsva-
rer den paa sammehvilendeaarlige Grundleie.
At EnkenMadameDorotheaGundersentil det Offentlige
afstaar al den hende til Matr.-No. 303 hørendeTomt,
som er beliggende paa vestre eller heire Side af den
over Smedjeøenfra Skien til SolumgaaendeHovedvei,
— og skal der ingen Grundleie hvile paa den saale-
des afstaaede Del af Tomten, da al den paa Tomten
Matr.-No.303 hvilendeaarligeAfgift herefteraleneskal
hæfte paa den øvrigeDel af Madam9GundersensTopt
d.e. paaAlt, hvad der ligger paa østre eller vestreSide
af bemeldteVel.
Det tilføies derhos, at foranstaaendeSamtykkefor en-

hver TomtsVedkommendeer givet udenHensyn til, om de
nævnte Tomter forblive ubebyggedeeller de bebygges, og
at der selvfølgelig fra vor Side Intet er til Hinder for, at
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vedkommendeEiere kunne erholdeudbetaltde demtilkom-
mendeErstatningssummeraf den almindeligeBrandkassefor
de forhen paa Tomten staaende men ved Ildebrandenden
5te April 1854nedbrændteBygninger.

Denne Overenskomster thinglæstden 25deJuni 1855.

16) Erklæring fra Chr. Carl Eberhardt og
A. Barnholdt af 7de September 1855.-

«Departementetfor det Indre har i Skrivelsetil Brats-
berg Amt dat. 15deMarts d. A. gjort Paastand,at Under-
tegnedeskullepaatagesig detAnsvar, somdenifølgeSkjøde
af 30te Januar 1824og en thinglæstOverenskomstaf 28de
Marts 1826Sagbruget ved SkotfossenpaahvilendeForplig-
telse af nogleTylters Skur til navngivnePersonermuligens
maatte paadragedet Offentligefor at have bortmineretSag-
faldet. Under Betingelse af, at det Offentligeiden over-
drager os dets Eiendomsrettil den tilbageværendeSagtomt
ete.i denStand,sammenubefindes,meddelervihervedvorVed-
tagelse for at overtageethvertAnsvar i omtalteAnledning».

Dette Tilbud blev antaget ved DepartementetsSkri-
velse af 21de September1855.

17) Erklæring af 30te August 1855
fra Johan Vauvert,

som Eier af afbrændteGaarde Matr.-No.291 og 292 paa
Smedjeøen,hvorvedhan i Henholdtil Kg1.Resl. af 6te f.
M., modat Erstatningssummenfor de afbrændte Gaarde
Matr.-No. 291 stor 4612 Kroner udbetaltesham uden For-
pligtelsetil Opførelseaf nyeBygninger,indgikpaa af nævnte
Tomt at afstaa uden Godtgjørelseet saa stort Stykke, at
der langs Langfosbassinetpaa Smedjeøenkunde faaes en
20 Fod og paa Spidsenaf Øen en indtil 28 Fod bred Kai,
regnet fra Sprængningslinien,samt paa at der af Tomten
langsGjellevandetafstaaesindtilMidten af nuværendeGade
regnet fra Vandlinien. Den TomtenpaahvilendeGrundleie
skuldeblive Kanalanlæggetuvedkommende.

Thhiglæstden 3die September1855.
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18) Erklæring af 24de August 1855 paa
Enke Kirsten Marie Pedersen.

I Henhold til Kgl. ResI. af 6te August f. A. indgik
hun paa modUdbetalingaf Assurancesummenat afstaa af
Tomt Matr.-No.292 paa Smedjeøenet saa stort Stykke, at
derlangsLangfosbassinetpaaSmedjeøenkundefaaesen20Fod
bred Kai, regnet fra Sprængningslinien,samt hele hendes
paa Vestsiden af Gaden eller modGjellevandetbeliggende
Tomt. De afstaaedeTomtestykkerskuldefritagesfor Grund-
leie.

Thinglæstden 3die September1855.

19) Erklæring fra Enkefru Hans Cappelens
Enke af 8de September 1855.

Jeg erklærermig herved at være villig til udenAfgift
at indrømmeAdgang til saavel fornødentTilsynved den
DambrofossenopbyggedeDam og Tilfælde af Reparation
tilstede MaterialiersTransport til den Del af Dammen,
der støder til mit Damværk eller Vandindtagtil KIoster-
saugen.

Paa vestreSide modGjellevandetafstaaes udenVeder-
lag eller Afgift saa megenTomt, somudfordrestil Hoved-
veiensUdvidelse,saavelover Brandtomtensomvidere op-
over den saakaldteTaulebakkei en Længde af indtil 120
Fod fra den søndreSprængningslinieved Dambroenunder
Forbeholdaf, at Vei til og fra min Kjørebro ved Gjelle-
vandet ikke tilspærres for mit Saugbrug, beliggende,ved
Dambrofossen.

Thinglæstden 7de December1855.

20) 0 verenskom st med Carl Carlsen Sand
af 22de December 1855.

Carl CarlsenSand vedtog paa sin Fader Carl Hansen
Sands Vegne mod en Erstatning af Kr. 160 at afstaa til
Kanalvæsenetendelaf Leitnant Thams udvist Grund eller
Fjære paa Nordsidenaf Storehøl, saaledessomdet findes
afmærketpaa det tilstedeværendeKart, og somsenereskal
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blive afpælet paa Aastedet dog forbeholdt Carl SaRd sig
og efterkommendeEiere af den ovenforliggendeJordvei Ad-
komst med Hest og Læs over den exproprieredeTomt, hvil-
ken ikke maa opfyldes anderledes, end at Vandet har Af-
lob fra det ovenforliggendeJorde.

Denne Overenskomst blev undér 6te August 1856 stad-
fæstet ved Srklæring af Carl Hansen Sand. (Se Skjøde
Side 33).

21) Expropriationsforretning den
28de April 1856.

1. Thyge Thygesen Pollen bør tilkomme i Erstatning :
For Afgivelse af Tomt til et Naalehus paa Placts
Sahlenes Eiendom engang for alle Kr. 40.
For Afgivelse af Landfæste til en Text anbragt ved
Strandkanten under Sahlene-Aasen Kr. 1.60 aarlig.

e. For Afbenyttelse af den gamle Gangvei fra Løveid
til Naalehuset paa Sahlenes Eiendom antages ingen
Erstatning at kunne tilkjendes, forsaavidt Kanal-
væsenet, saaledessomLøitnant Thamserklærede, ikke
vil forandre eller udbedre den gamle Vei men be-
nytte denne saaledes, som den nu er.

Lagrettet bemærkede, at i Erstatningsbelebet un-
der Litra a er indbefattet Godtgjørelse for Gang-
vei fra Naalehuset til det Sted, hvor de under No.
2 anforte Grundeieres Eiendom i Sahlene Modsteder.
(Se Skjøde Side 33).

2. Jens Hansen Bjerkøen og Hans Kittilsen Sutervigen
bør tilkomme i Erstatning for, at Kanalvæsenet tilste-
des fri Adkomst fra det Sted nedenfor Naalehuset,
hvor deres Eiendom i Sahlene begynder, og til Dammen •

Firingfos, engang for alle Kr. 40.
Det bemærkes, at Grundeierne ved denne Expropria-

tion ikke skulle være afskaarne deres lovlige Adgang
til at disponere over 'Firingfosskjæret og Terrænet
lem dette og Landet, naar blot Kanalvæsenet til en-
hver Tid har fri og uhindret Gangvei fra Naalehuset
til Dammen.
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3. Hans Olsen Aasen bør tilkommei Erstatning for Af-
gfirelseaf Landfæstepaa Strømodsidentil en Text an-
bragt i øvre Kant paa den saakaldteStremodtextKr.
1.60 aarlig.

4. UmyndigeThyge JacobsenPollen med Værge Ole Ar- •

nesen Gisholtbør tilkommei Erstatning:
For Afgivelse af Grundfra Løveids Bund, udenfor
hvad forhener exproprietet,langs Strandbreddenaf
Nordsjø til yderste Punkt af Christenkaasbjerget
og saa heit op i Lien, som høiesteVandstandnaar,
hvilken høieste regnes til 60 Fod over det General-
plan, som er lagt til Grundfor Kanalanlægget,en-
gang for alle Kr. 140.
For Adkomst over MyndlingensEiendomfra Løv-
eid til Firingfos efter den underNo. 1 Litra c om-
handlede gamle Gangvei antages ingen Erstatning.
at burde tilkjendes, fofsaavidt Kanalvæsenetsaa-
ledes, som under omhandledeLitr. anført, indskræn-
ker sig til at benytte den gamle Vei.

Lagrettet.bemærkede,at ved SkjønnetunderLitr.
a er taget i Betragtning, at Beboeren af Plads
Christenskaasfremdeleserholderfri og uhindretAd-
gang til Vandet mellem Christenskaasbjerget
Kanalen. (Se SkjødeSide 33).

5. Rollef HalvorsenOmdalbør tilkommei Erstatning:
For Adkomst over hans Eiendom fra Løveid til
Firingfos efter den underNo. 1 Litra a omhand-
lede gamle Gangvei tilkjendes ingen Erstatning
Henholdtil det forhen anbragte.
For Afgivelse af Grund fra Løveidets Bund uden-
for, hvad forhen er exproprieret,langs Strandbred-
den af Nordsjø til en,mærket Enebærbuski Løv-
eidsuren,og saa heit oppe i Lien, somhøiesteVand-
stand naar, denne .beregnet saaledes, som under
foregaaendeNummerLitra a anført, engang for alle
Kr. 160.

Lagrettet bemærkede,at den miderNo. 4 Litra
a og under No. 5 Litr. b exproprieredeGrund
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modVandet gaar saa langt, som en ret Linie fra
yderstePunkt af Christenskaasbjergettil den under
No. 5 omhandledeEnebærbuskudviser. Forsaavidt
nogetFiskeri maattehave været udevet.paa de un-
der No. 4 og 5 exproprieredeGrunde,hvoromLag-
rettet er ubekjendt, er Godtgjørelsenherfor indbe-
fattet i de alleredebestemte Erstatningsbelob. (Se
Skjede Side 33).

22) Overleverelsesforretning den
4de Juli 1856,

hvorved afstaaes til vedkommendeEiere: 1. Indtaget paa
nordreSide af Dambroen;2. SumpenellerKummennederst
i Langfos; 3. Tomternetil de 4 SmedjeøensSage; 4. Hans
Cappelens Enke tilsagte Tomt istedetfor Stampen, belig-
gende paa Sumpens nordre Side, 5. Sageiernes Kjørebro
paa Smedjeøens vestre Side fortsat til SmedjeøensØstside
gjennemet muretHvælv i Veimuren.

23) Skjøde fra j. F. Neelsen af
Oktober 1857,

hvorved det Neelsen tilhørende, paa Løveidet i Solums
Thinglag opførte Vaaningshus med tilhørende Skure over-
droges Skiens-Kanalenfor Kr. 4 680.

Thinglæstden 5te Deeember1857.

24) Byggekontrakt af 12te November 1858,

hvorved Andreas Olsen Søkum tillodes at opføreen Stue-
bygning paa Kanalens Grund ved Nordsjø paa Betingelse
af Bygningens Flytning og TomtensRydning, naar Kanal-
bestyrelsenforlangte det.

25) Overenskomst med Rollef Halvorsen
Omdal af Solum dat. 25de

Februar 1858.
1. Foruden Leveids Bund i 60 Alens Bredde fra Store-

helen til Nordsjø, der allerede forhen er exproprieret
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til Brug for Kanalen, afstaaes endvidere af Gaarden
Omdal nyt M-atr.-No.82 (gl. No. 48). Lobe-No. 266
i Solums Thinglag et Stykke Grund paa Nordsidenaf
den eventuelleKanalsTomt paa Loveid, hvilketStykke
er paa IngenierleitnantThams'sKart af Januar d. A.
betegnet med BogstaverneABCDE og afmærketmed
grøn Farve. Af dette Stykke Grundkan Kanalbesty-
relsen sætte sig i Besiddelse, saasnart Kjøbesummen
eller AfstaaelsesbelobetKr. 600 er Eieren betalt.

2. Naar Afstaaelsessummener betalt, skal Kanalvæsenets
Foresatte have Ret og Magt til at bruge og benytte
det her afstaaede Stykke, paa hvad Maade de bedst
vide,ville og kunne, uden at nuværendeeller vordende
Eiere af Omdalskulle tilkommefjerneste Ret til Raa-
dighed over sammei nogen Maade. Forøvrigt forbe-
holdtEieren sig fri forUdgift ved Thinglæsningen,Op-
reisningenaf Grændsemærkero. s. v.

Overenskomstenblev approberetved Departementets
Skrivelse af 6te Marts 1858.

26) I Extraret afholdt i Skien den
16de August 1860

dsagdes følgende Skjøn optageti Anledningaf denSkade,
som var paaført Hans CappelensEnkes Sagbrugved Dam-
fos m. V. ved Flommen1860.

Skjøn:

De Forandringer,som det Offentlige eller Kanalvæse-
net har foretaget med Vandlebenei Langfos og Dam-
fos, skjønnes at have bevirket følgendeBeskadigelser
paa Hans CappelensEnkes Eiendommepaa den vestre
Side af Skiens Havn, nemlig af Bolværkernefra Dam-
fos nedoverlangs Strandenved Bryggevandet,af Sag-
bruget samt ved Afsavn af Sagene og ved Besværlig-
gjørelsenaf Adkomstentil Sagbrugetog Tomterne.
Erstatningenfor disse BeskadigelsertilligemedOmkost-
ningerneved den midlertidigeReparationaf Sagbruget
og Tomternebestemmestil Kr. 6000.
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27) I Extraret afholdt i Skien den
17de AuguSt 1860

£1,fsagdessaadant Skjøn i Anledning den Bankadministra-
tor Chr. H. BlomsEiendommei SandvigenunderFlommen
1860 paaførte Skade:

Skjøn:

Den af det Offentligeeller KanalvæsenetforetagneUd-
videlse i Damfosi Forbindelsemed Lukningenaf Lang-
fos skjønnes at have ved den derved bevirkedeforan-
dredeStremsætningforaarsagetden underForretningen
omhandledeUdskjæringog andremindreBeskadigelser
af BankadministratorChr.H. BlomsEiendommei Sand-
vigen.
Erstatningen for denne Skade, Afsavnet derunderibe-
regnet, bestemmestil Kr. 12000.

28) Skjøde fra Gunder Nielsen
Sperrebakken,

hvorvedoverdrogestil Kanalanlæggetaf den hamtilhørende
Eiendom SperrebakkenMatr.-No. 82 Lebe-No. 217 et af
sammeexproprieretved Meierelven beliggendeJordstykke,
der under en den 17de Oktober 1859 afhjemletForretning
blev skyldsat for en Skilling og givet Lobe-No. 271 B. for
den bestemteErstatningKr. 46.80. I Skjødet er forbeholdt
saavel Sperrebakkensdaværendeog senere Eiere som og-
saa KanalanlæggetFritagelse for at deltage i Gjerdehold
Tilfældeden ene eller den andenaf disse Parter ensidigen
maatte ønske den exproprieredeTrækvei indhegnet. Skjø-
det er dateret 26de November 1862 og thinglæst 2den De-
cemberf. A.

Se forøvrigtExpropriationsforretningaf 27deMai 1853
(Side 105).

29) Skjøde fra Hans Carlsen Grøtsund,

hvorvedoverdrogestil Kanalanlæggetaf den hamtilhørende
EiendomGretsundMatr.-No.82 Lobe-No.272 a et af samme
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exproprieretog ved MeierelvenbeliggendeJordstykke, der
under en den 17de Oktober1859 afhjemletForretningblev
skyklsat for 2 Skilling og givet Løbe-No. 272 D. for den
bestemte ErstatningKr. 84.60. Forøvrigt vedtaget samme
ForbeholdangaaendeGjerdeholdsom i foregaaendeNo.

Skjødet er dateret den 26de November1862 og thing-
læst den 2denDecembers. A.

30) Skjede fra Jens Carlsen Grotsund,

hvorvedoverdrogestil Kanalanlæggetaf den hamtilhørende
Eiendom Grotsund Matr.-No.82, Lebe- No. 272 c et af
sammeexproprieretog ved MeierelvenbeliggendeJordstykke,
der under en den 17de Oktober 1859 afhjemletForretning
blev skyldsatfor 11 Skillingog givet Ltabe.-No.272 D. for den
bestemteErstatningKr. 315. Det sammeForbeholdangaa-
ende Gjerdeholder vedtaget som angivet i No 29.

Skjødet er dateret den 26de November1862 og thing-
læst den 2den Decembers. A.

31) Skj øde fra Rolf Hansen Nyhuus,

hvorvedoverdrogestil Kanalanlæggetaf denhamtilhørende
EiendomKastet Matr.-No.82 Lobe-No.276 et af Kanalan-
læggetexproprieretog ved MeierelvenbeliggendeJordstykke,
der ved en den 17de Oktober 1859 afhjemletForretning
blev skyldsatfor 11 Skilling og givet Lobe-No.276 B, for
den bestemteErstatningKr. 393.60. SammeForbeholdved-
kommendeGjerdeholdvedtaget som anført i No. 29.

Skjødet er dateret den 28de November 1862 og thing-
læst den 2den Decembers. A.

32) Extraret afholdt i Skien den 21 de til
23de Oktober 1863

i Anledning af forskjelligeved Damfos og Klosterfos fore-
slaaedeArbeider,nemlig:

A. Projekterede Arbeider , i Damfos.
1. Expropriationaf en omtrent 20 Fod bred Tomt

parallelmed derværendeSkjærmtilhørendedels Sag-
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fører Paulsen og dels EnkefruCappelenog Mathie-
sens Enke.
Expropriationaf Tomt til et Kar paa Sydsidenaf
Damfos,20 Fod bred.
Expropriationaf et FuldmægtigKaare tilhørende
Badehuspaa den modsatteSide af Fossen.
Indtaget til Kummenved Damfosilyttes længere
ned modKummen. KanalanlæggetbesørgerArbei-
det udført.
Skjøn, om de projekteredeArbeideri og ved Dam-
fos vil faa nogen for Stromsætningeni Havnen og
de sammetilgrændsendeEiendommeskadeligInd-
flydelse.

B. Projekterede Arbeider i Klosterfos.
Bestod,forsaavidtByens Grund angaar i Bortminering
af en Del Fjeldnabberunder og nedenforKlosterfossen.
Forsaavidt herunder Fru Cappeleni denneAnledning
paastodErstatning ønskedessammeaf Skjønnetfastsat.
Forøvrigt sammeSkjøn angaaendeStromforholdenesom
anført under A. 5.

Skjøn:
ad A 1. Den Del af Fru Cappelensog Mathiesens

Enkes Eiendom,somher er forlangt exproprieret,værdsat-
tes til Kr. 600. Den Del af Sagfører PaulsensEiendom,
somer forlangtexproprieret,værdsattestil Kr. 600. Grænd-
sen for den exproprieredeDel af disseEiendommevar paa
det irettelagteKart over Damfosoptrukkenmed Blyant og
er af os (Skjønnet)optrukkenmedBlæk og betegnetved en
streget Linie.

ad A 2. Fru Cappelenskjønnes ikke at lide nogen
Skade eller Tab ved Opførelsenaf det omhandledeKar un-
der Forudsætningaf, at Kanalvæsenetpaa en varig Maade
fylder den nedenforKarret til 12 Fod dybe Kulp. I
modsatFald tilkjendeshun en Erstatning af Kr. 400.

ad A 3. FuldmægtigKaares Badehus værdsattestil
Kr. 800 under Forudsætningaf, at Huset bliver Kanalvæ-
senets Eiendom.
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ad A 4. Det skjønnes, at intet Tab lides ved den
foreslaaedeFlytning af Indtaget, uden forsaavidtat Stam-
pen ikke skulde erholde tilstrækkeligt Vand underArbei-
dets Udførelse. ForsaavidtStampensEier ikke efter ældre
Bestemmelseer pligtig at finde sig heH uden Erstatuing,
tilkjendes haMen Erstatning af Kr. 4 daglig for den Tid,
Stampenaf denneGrundmaatte savne tilstrækkeligtVand.

ad A 5. Ingen skadelig Indfiydelsevil udeves.
ad B. Det skjønnes, at den foreslaaedeMinering

Klosterfossenved en Udvidelsei Bredde af 10 Fod over
Dammenog Udvidelsenedenfortil og forbi Broen forholds-
mæssig til det af Leitnant Thams udarbeidedeForslag af
3die Juli 1860 og beregnet ved Broen paa den i samme
Forslag anvendteMaade,ikke vil medførenogenSkade for
den ved DammenbeliggendeKlostermelleeller de umiddel-
bart ved FossenbeliggendeEiendomme. Hvorvidtden fore-
slaaede Udmineringi Klosterfossen vil have nogen Indfly-
delse paa Strandbreddenved og i Nærheden af Follestad
og Lille-Klosteret,hvor disse bestaar af les Grund, kunne
SkjonsmændeneikkemedBestemthedangive, ligesaalidtsom,
hvorvidt den underPost 4 i Leitnant Thams'sForslag af
3die Juli 1861 anferteBeskyttelse af disseStedervedJeW
af den udmineredeSten vil være tilstrækkelig. Paa Strem-
forholdenevil ved de foreslaaede Arbeideringen skadelig
Indfiydelseudeves.

33) Overskjønsforretning den 26de
Januar 1864

i Anledning af Expropriationaf en Del af den Sagfører
11. PaulsentilherendeTomt, beliggenle bagenforAfvisnings-



skjærmenved Damfos. Expropriationstaxtstor Kr. 1000.
Thinglæstden 30te Mai 1864.

34) Overleverelsesforretning af Dambroen
den 27 de Mai 1864.

Skj ønne t, at Broen over Damfos og at Veistykkerne
paa Strækningenfra C. H. Bloms Kehrat indtil Veien, der
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søndenfor.Dambroengaar ned tilGjellevandet, maa ansees
kontraktmæssigenog forsvarligenudførte,naar:

Tjæringen af BroensOverbygningfornyespaa de Ste-
der, someretilgjængeligeuden at aftageBeklædningen.
Fortouget (b 2) forsvarligenudbedres.
Kanalvæsenetfremdelesudbedrerde Synkningeri Vei-
dækket, somviser sig at væreen Følge af Synkningen
i 4 Fods Renden, dog ikke i længere Tid end 3 Aar.
og naar Rækværketforlængesoverensstemmendemed
b 4. Buen eller Hvælvet over Veien til Fru Cap-
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tagelig somFundament for den derovergaaendeVei.

35) Skjøde af 12 te August 1864 fra
Marthinius Pedersen,

hvorvedKanalanlæggetoverdrogesden ham tilhørendeTomt
Matr.-No.292.paa Smedjeøeni Skien for Kr. -1200.

Ved Erklæring af 24de August 1855 thinglæst 3die
Septembers. A. var afstaaet et Stykkeaf Tomtentil Kanal-
anlægget. Af Tomten svares til GjemseKloster en aarlig
Grundleieaf Kr. 4.27, som Kanalenfor Fremtidenovertog
at udrede, hvilket af GjemsøKlostersEier blev vedtaget
den 12te August 1864.

Thinglæstden 22deAugust 1864.

36) Auktionsskjøde paa Tomt Matr.-No. 291
paa Smedjeøen datteret den 19de

August 1864.
Tomten blev ved Auktion efter J. Vauvert og Kones

Bo kjøbt pr. Kommissionved Sagferer C. Holmfor Kr.
440.40, hvorefter Skjecletblev uclstedt til Skien-Nordsjø
Kanal. Kjebet blev den 20deSeptembervedtaget.afGrund-
eieren— GjemsøKlostersEier.

Thinglæstden 2de Oktober 1864.

37) Overenskomst af 28de Juni 1865
med Sagferer H. Paulsen, hvorefter han udstedteSkjede,
ved hvilket der overdrogestil Kanalanlæggeteller til Be-
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styrelsen af det til Gjenopførelseaf Afvisningsværketved
Damfos oprettedeFond SagtomtNo. 15 ved Damfos for en
Kjebesum af Kr. 1400 (Tomten var hjemletPaulsen ved
Skjede fra JernværkseierD. Cappelen al 7de April 1855,
thinglæst 10de s. M.).

Skjedet thinglæstden 29de Juni 1865.

38) Kontrakt med Augustinus Clausen
dat. 8 de November 1865.

Ved denne Kontrakt forpligtede Augustinus Clausen
sig til, naarKanalensBestyrelsemaatte forlangedet, efter 6
Maaneders Varsel at nedrive og bortflytte de af ham paa
KanalensGrundpaa LøveidopførteHusebygningermedTil-
beher i modsat Fald tilfalder Bygningerne Kanalen som
Eiendom. Derhos er Kanalbestyrelsentil enhverTid beret-
tiget til at overtage Eluseneefter den Pris, som 4 af Fog-
den i nedreTelemarkenopnævnteMændbestemmer.

Thinglæstden 13de November1865.

39) Skjøde fra Carl Carlsen Omdal
af 11 te November 1865,

hvorvedKanalanlæggetoverdrogesdenAnpartaf hansGaard-
part Omdal,Matr.-No.82, Løbe-No.267 d i SolumsThing-
lag, som ved Skyldsætningsforretningaf 26de Mai 1865 af-
hjemletog thinglæst6teJunis. A., blev skyldsatfor2 Skilling
og givet Løbe-No.267 g, og hvis G-rændserdentnderere
beskrevne,for denbestemteBetalingaf Kr. 160. Forbeholdt
sig og efterkommendeEiere af Omdal Adkomstmed Hest
og Læs over dennebortskjødedeStrækning, hvilken derhos
ikke maatte opfyldesanderledes,end at Vandet har Afieb
fra det ovenforliggende Jorde.

Thitiglæstden 13de November1865.

40) Skjøde fra Thyge Thygesen og Thyge
Jacobsen Pollen af llte

November 1865,
hvorved Kanalanlægget overdroges den Anpart af deres
Eiendommei GaardenPollen Matr.-No.82, Lobe-No.270 a
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og 270 b i Solums-Thinglag,somaf Kanalvæsenetvar ex-
proprieret,og som ved Skyldsætningsforretningaf 26deMai,
afhjemlet og thinglæst 6te Juni s. A., er skyldsat for 3
Skilling, hvoraf 1 Skilling fragaar Løbe-No.270 a og 2
SkillingLebe-No.270 b, og hvilkenAnpart .er givet Lebe-
No. 270 d, for den bestemteErstatningKr. 200.

Thinglæstden 13deNovember1865.-

Skjøde fra Hans Carlsen Gretsund
af 1 lte November 1865,

hvorvedKanalanlæggetoverdrogesden Anpart af Grøtsund,
Matr.-No.82, Lebe-No.272 a i SolumsThinglag, somved
Skyldsætningsforretningaf 26 Mai, afhjemletog thinglæst
den 6te Juni s. A., er skyldsatfor 1 SkillingoggivetLobe-
No. 272 e, samt derhosRet til at forheieefter Behag, for-
saavidt hans Eiendomangaar,den af Kanalvæsenetopførte
Dam i Trangenved Hølen— Alt for den bestemteErstat-
ning af Kr. 200. Forøvrigt forbeholdtesfor nærværende
og efterfølgendeEier Ret til at transportereVed, Trælast
og andre Skovprodukterfra den ovenfor den bortskjødede
Strækningbeliggende,EiernetilhørendeSkovoverdenKana-
len tilskjødedeStrækning, samt til at flødegjennemLugen
i Dammeni Trangen, forsaavidtFlødning og Vandstand
eller her oplagtePramme, Farteier, Flaader etc. ei er til
Hinder eller dervedtilfeies Skade.

Thinglæstden 13deNovember1865.

Skjøde fra Rolf Halvorsen Omdal
af lIte November 1865,

hvorved Kanalanlæggetoverdrogesden Anpart af Gaarden
sOmdalMatr.-No.82, Lobe-No.266 i SolumsThingitag,som
ved Skyldsætningsforretningaf 26deMai, afhjemletogthing-
læst 6te Juni s. A. er skyldsat for 15 Skilling og givet
Lobe-No.266b — for den bestemteErstatningaf Kr. 1360.

Thinglæstden 13deNovember1865.

Skjede fra Marte Kirstine Halvorsdatter
— Enke efter RollefHansenNyhus Hans Rollefsenog
Halvor Rollefsenog Thor AbrahamsenHanæs af 20deSep-

9
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tember1866, hvorvedoverdrogestil Kanalanlæggeten An-
pitrt af GaardenOmdal i Solums Thinglag Matr.-No. 82,
Lobe-No. 376 a, som ved Skyldsætningsforretningaf 24de
Mai, thinglaffit1ste August s. A. er skYldsatfor 1 Skilling,
for KjøbesutnKr. 80.

Thinglæstden 16de Oktober1866.

44) Expropriationsforretning-den 2den
November 1867

ang.Erhvervelseaf Strækningenfra Meierbækkentil Kampe-
kastgraatenm. V. underGaardenGretsund i en Længde
af omtrent2 150 Fod og i en Breddeaf 20 40 Fod (af-
mærket paa fremlagt Kart), samt de udenfor.beliggende
Skjær,Gretsundsskjæreneog Bæren.

' Skjøn:
«De af Kanalinspektørenpaa KanalvæsenetsVegneud-

viste og af Retten idag befaredeJordstykker taxeres her-
ved til en Sum af Kr. 1200.— —».

Thinglæstden 2den December1867.

45) Erklæring af 2den Marts 1868
fra Jens eg Hans Carlsonner,som Eiere af den samlede
Gaard Gretsund, hvorefter KanalanlæggetsBestyrelse til
enhverTid skal være berettigettil i den Del af Elven, der
strækkersig fra Meierbækkentil den nedre Endeaf Kampe-
kastgraaten,forsaavidtFiskegrundeneangaar, at udførealle
deArbeider,Mineringer,Dåmbygninger,Dampskibsleho.s. v.,
som Bestyrelsen maatte finde nødvendigefor Kanalen og
dens Drift.

For Jens CarlsensVedkommendevar Erstatning her-
for erhioldtved den Expropriation,der var afholdtden2den
November 1867. Hans Carlsenerholdt for den her gjorte
IndrømmelseKr. 200.

Thinglæstden 23de Marts 1868.

46) Skjøde fra Jens Carlsen Gretsund
af 2den Marts 1868,

hvorvedoverdrogestil Kanalanlæggetaf EiendommenGrest-



sundMatr.-No.82, Lobe-No.272 e et exproprieretog langs
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Farelven — mellemMeierbækkenog et i et Fjeld nedenfor
PladsenKampekastetindhuggetMærke beliggendeJord-
stykke, samt de udenforliggendeØer: Grøtsundskjærene
og Bæren, hvilket Alt ved en under 30te f. M. afholdtog
den 2den ds. afhjemletog thinglystSkylddelingsforretning
er givet en Skyld af 19 Skyldskillingog givet Imbe-No.
272 e, for den bestemteErstatning af Kr. 1200.

Gjærdepligtpaahviler hverken den forrige Eier eller
Kanalanlægget.

Thinglæstden 23 Marts 1868.

47) Erklæring af 15de Oktober 1868
fra Jens CarlsensomEier af en Anpart af GaardenGrot-
sund,hvorefterBestyrelsenaf Kanalanlæggettil enhverTid
skalværeberettiget til i den Del af Meierelven,der stræk-
ker sig fra Meierbækkentil Meierbjerget,forsaavidtFiske-
grundene sammestedsangaar at udføre alle de Arbeider,
Strandklædninger,Fæstigheder,Udmuddringerm. m., som
Bestyrelsenmaatte findenødvendigefor Kanalen eller dens
Drift, samt forøvrigtat disponereover bemeldteStrækning
paa denMaade, somBestyrelsenmaatte anse ønskelignavn-
lig med Hensyn tif Oplag af Trælast, Fartøier, Pramme
m. m. For denneIndrømmelseerholdtEieren Kr. 60.

Thinglæstden 2denNovember1868.

48) Skjøde af 31 te Oktober 1868
fra Hans Carlsen Gretsund, hvorvedoverdrogestil Kanal-
anlæggetaf denhamtilhørendeEiendomMatr.-No.82,Lobe-
No.272 a af Skyld1 Daler 2 Skillingen Anpart,vedSkyld-
delingsforretningaf 10deOktoberd. A. særskilt skyldsat
for 15 Skilling, for den omforenedeSum Kr. 400. Eieren
forbeholdtsig en Del Rettighederover den faste Grund,
forsaavidtsaMmelod sig forenemed denBrug, somKanal-
væsenetagter at udøvewer Grunden,somf. Ex. at haveLand-
lægforPramme,Oplagaf Gjenstande,hvortil han til Gaar-
densBrug behøverOplagssteder,lade Kreaturenehavnepaa
detsolgteStykkeogafslaadetdervoxendeHø. Forbeholdt
derhosFiskeriet, forsaavidtKanalvæsenetsDispositionmrer

9*



— 132 —

Grundentillader saadant. GjensidigFritagelsefor Gjærde-
hold forbeholdtesligeledes.

Thinglæstden 2den November1868.

49) Skjøde af 31 te Oktober 1868

fra Rolf Larsen Rugla, hvorvedoverdrogesKanalanlægget:
Den KanalvæsenetvedSkjøde dat. 1lte, thinglæst 13de
November 1865 hjemledeAndel, der er beskrevet ved
Skyldsætningaf 26de Mai, thinglæst6te Juni 1865 og
skyldsat for 15 Skilling under Lobe-No.266 b.
Hvad der ligger paa Sydsidenaf Kanalen.
En Strækningpaa Nordsidenaf Kanalen efter en paa
Stedet udstukkenLinie.
Det OmdaltilhørendeJordstykkeved Meierelven,Land
kaldet, der ved SkjødetsUdstedelse var bortfæstettil
Eieren af GrøtsundJens Carlsen. (Den fremtidigeAf-
gift af Land tilfaldt saaledesKanalen).
GaardenOmdalsRet og Rettighedertil Vandetog Stran-
den mellemLøveid og Birkøen dog undtogesherfra
Strandelven.

6, GaardenOmdalsRet — væresig Eiendomsretelleranden,
hvoriblandtRet til Afgifter til Plads Tangen med
Tilliggelser(navnlig Nielses Kaas og Erikshul), hvilke
Eiendommeved SkjedetsUdstedelsebesadesog brugtes
af AmundAmundsenTangen og hans Brødre Andreas
Amundsenog Jørgen Amundsen.
Den Ret til GaardpartenOmdalstrand,der muligens
maattetilligge GaardenOmdalmedHensyn til Stranden
eller Vandet.
GaardenOmdalsFiskeri i Skotfossen.
De fra 2-7 anførte Eiendele er ved Skyldsætningsfor-

retning af 16de Oktober1868 skyldsattefor*3 Ort.
Sælgeren forbeholdt sig Ret til at kommefrem med

sine Skovprodukterover den faste Eiendomefter Kanalbe-
_styrelsensUdvisningfor hvert enkelt Tilfælde.

Solgt for en Kjøbesumaf Kr. 1400.
Thinglæstden 2den November1868.
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50) Skjøde af 13de November 1872

fra Thyge JakobsenPollen, hvorved overdrogestil Kanal-
anlægget en Anpart af GaardenPollen, som ved Skyldsæt-
ningsforretningaf 28de Oktober,afhjemletog thinglæst1ste
November 1872 er ansat i en Skyld af 3 Skilling (revide-
ret 4 Skilling) samt givet Lebe-No.270 f undernyt Matr.-
No. 82 i Solum Thinglag, for en Kjebesumaf Kr. 620.

Thinglæstden 18de November1872.

51) Expropfiiationsforretning

til Erhvervelse af forskjelligeStrækningerovenforLøveid.
Ved Overexpropriationsskjenden 9de Juli 1875 blev

afsagt følgende

Skjøn:
A. For Kaasa eller Nilseskaas:


 Land og Fjære (Alt over Vand) til 	 Kr. 400

 Grundeunder Vand til 	 « 840

 Skur og Grisehus 	 « 160

TilsammenKr. 1400

B. For Erikshul eller Erikstul:
Land og Fjære til 	 Kr. 700
GrundeunderVand 	 « 1400

TilsammenKr. 2 100

C. For (det Resterende af) Tangen:
Land og Fjærer til  Kr. 800
GrundeunderVand til  « 1 700

TilsammenKr. 2500

D. For Bjærkøen (uden Gjerpensskottet)
Land og Fjærer til  Kr. 800
GrundeunderVand til 	 « 1000

TilsammenKr. 1800
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E. For Gjerpensskottet:
Land til  Kr. 400
(3rundeunderVand til 	 « 100

TilsammenKr. 500
F. For Omdalsøen:

Land og Fjærer til  Kr. 1600
GrundeunderVand til 	 « - 2 000

TilsammenKr. 3 600.
Lagrettet bemærkede,at det havde antaget Græncrsen

mellem Omdalsoenog Fastlandet at gaa efter Dybet mel-
lem samme. Efter Maaling i Pollenbækkenog Omdals-
bækkenpaa de Steder,hvor disseskjæresaf Expropriations-

befandtesDybdeni den første at være 2' 3" og i
den sidste 5' 2" naar Vandstanden efter Kanalens Vand-
mærkestod paa 48.7 Fod.

Thinglæstden lste December1875.

Skjøde af 31te Juli 1876
fra Ole Larsen Omdal som Værge for Jacob Thygesen
Pollen, hvorved overdrogestil Kanalanlæggetmed tilhø-
rende Huse, Herlighederog Rettigheder af ethvert Slags
en Anpart af GaardenPollen Matr.-No.82, Løbe-No.270 b,
hvilken Anpart udgjorde en Del af Salandsaasen,og ved
Skyldsætning af 12te Juni 1876 var givet en Skyld af 12,
revideret 16 Skilling. Kjøbesummenvar Kr. 1400. Sæl-
geren indestodKjeberenfor alt Tab ved Odelspaatale.

Thinglæstden lste August 1876.

Skjøde af 3 lte Juli 1876
-fra Thyge JacobsenPollen, hvorved overdrogestil Kanal-
anlæggetmed tilhørendeHuse, Herligheder og Rettigheder
af ethvertSlags en Anpart af GaardenPollen Matr.-No.82,
Lebe-No.270 a, hvilkenAnpartudgjordeen Del af Salands-
aasen og ved Skyldsætningaf 12te s. M. var givet en Skyld
af 15, revideret20 Skilling. Kjebesummenvar Kr. 2000. 
SælgerenindestodKjeberenfor ethvertTab ved Odelspaatale.

Thinglæstden lste August 1876.
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54) Nordsjø—Skiens Kanalens
Driftsbestyrerpaa KanalensVegne gav den 26de Oktober
1876 sit Samtykketil, at SkiensGaskompagnianbragteen
4 TomsGasledningoverKanalensBryggerog Sluseri Skien
paa visse nærmere angivne Betingelser. Vedtaget samme
Dagaf Gaskompagnietogthinglæstden20deNOvember1876.

Kontrakt mellem Kanalen
og Abraham AbrahamsenVaddrettet, oprettet 4de August
1877, hI;orvedSidstnævntegav sit Samtykketil, at Kana-
len paa hans G-aardStensrud ved den øvre Ende af Elg-
strøm anbragte en Fæsi,ighedspæl,ligesomhan ogsaasam-
tykkede i, at der til Varpning og Optrækningaf Fartøier,
Pramme og Flaader gaaes paa hans Tomt langs Vandkan-
ten, fra den nedre til den øvre Ende af samme, moden
aarlig GOdtgjørelseaf Kr. 8, der erlæggeshver 31te De-
cember. Overenskomstenopsigeligfra beggeSider med 1
Aars Varsel.

Skjøde af 31 te Januar 1880
fra de myndigeArvingerefter (Jarl HansenSand, hvorved
overdrogestil Kanalanlæggetden hamvedSkjødefra Peder
Halvorsenaf 28de August, thinglæst 6te September1839,
hjemledeGaardpartAamedalMatr.-No.82, Lebe-No.267 d
af Skyld 13 Skillingfor KjebesummenKr. 1000.

ThingIæstden 3die Februar 1880.

Skjøde af 31 te Deeember 1880
fra BrugseierThotvaldSehiett,hvorvedoverdrogestil Kanal-
anlægget den Vandtömtmed udenforliggendeGrund, der
henhørteunder de ved Skjøde fra Chr. H. Blomaf 10de
Februar, thinglæst12te Februar 1874hjemledeEiendomme
i Skien.og beliggendemellemBolværkog Kanalensnederste
Slusemur,for kjøbesiunmenKr. 5000 og forøvrigtpaa føl-
gende Betingelser:

1. Den Del af Tomten, somligger mellemBolværketog
en 22 Fod søndenfordette og parallelhermedtrukken
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Linie, er ikke indbefattetunderOverdragelsen. I denne
saaledestrukne Grændselinieskal Sælgereneller efter-
kommendeEiere af hans Brug til enhver Tid være
berettiget til at forlange, at Kanalen, hvis Havnevæ-
senet dertilgiver Samtykke,anbringerog vedligeholder
et forsvarligtPæleværkmedBord-ellerPlankebeklædning,
denne sidste gaaendefra Vandkanten og indtil 6 Fod
over Nulpunktet paa Kanalens Vandmærkei Brygge-
vandet. SaadantPæleværker Kanalenligeledes beret-
tiget til naarsomhelstat opføre.

2. Saalængedet i foregaaenåePost omhandledePæleværk
ikke er opsat, kan Kanalen disponere over Grunden
eller Tomten helt ind til SælgerensBolværk, og kan
umiddelbartved dette anbringeForteiningspæletil Op-
læg og Befæstelseaf Fartøier,Prammeog Flaader. I
Tilfældeaf Reparation,Forandringeller Ombygningaf
Slusemureneskal Kanalen desudenvære berettigettil,
uanseet Opførelsenaf nævnte Pæleværk, at disponere
over Grunde nedenfor forannævnteGrændseliniehelt
ned til Bolværket, i en Bredde af 10 Fod, regnet fra
Slusemurenesnederste Afsats, hvorfor der paa dette
Stykke ikke af Sælgereneller efterkommendeEiere maa
opføres nogen BygniRg af noget Slags nærmereSluse-
mureneend 10 Fod, ligesom heller ikke Grundenher
maa udgraveseller sænkesunder nuværendeNiveau.

Thinglæstden 21de April 1881.

58) Skjode af 21 de April 1881

fra Otto Julius Dahl paa egne og paa Peter Vilhelm Hag-
stroms Vegne ifølge thinglæstFuldmagt af 29de September
1880, hvorvedoverdrogestil KanalanlæggetGaardenMatr.-
No. 293 paa Smedjeøeni Skien med Rettigheder og For-
pligtelser for KjobesumKr. 9 500.

Eiendommenpligter en aarlig•Afgift af Kr. 3.87 til
Grundeierennu Union & Co.

Thinglæstden 2den Mal 1881.
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59) Hjemmelsdokument dateret 2den
April 1883.

Mellem Nordsjø—SkiensKanalens Bestyrelse og Papir-
fabriken «Union» var tidligere oprettet følgende Doku-
menter :

Overenskomstdokument,af 17de Marts 1881, hvor-
ved Grændsen mellem Eiendommeneer reguleret og i For-
bindelse dermed staaende Tvistigheder jævnede.

Mageskiftedokument oprettet 11te Januar 1882,
efterat en Ildsvaade var overgaaet Kanalens og Unions
Eiendombe, hvorved foruden nogle Forandringer i det fore-
gaaende Dokument blandt andet bestemtes, at Kanalens
Eiendom Matr.-No. 298-301 skulde overdrages «Union»
mod at Kanalen erholdt Chr. Hagens Enkes og A. Baars
Eiendommepaa Smedjeøen. I en den 21de Marts 1882 af-
holdt Konduktørforretning blev Grændsen mellem Eiendom-
mene afmærkede paa Aastedet og aflagt paa tilhørende Kart.

De i disse Dokumenter af 17de Marts 1881 og lite
Januar 1882 vedtagne Bestemmelser vare approberede ved
Kg1. Resl. af henholdsvis 25de Juli 1881 og 13de Februar
1882.

Ovennævnte Hejemmelsdokumentaf 2den April 1883
indeholder 12 særskilte Poster, der i Korthed omhandler:

Post 1. Unionen overdragesdet saakaldte Skjærmfonds
Vandindtag i Kummen eller Sumpen ved Damfos.

Post 2. Mageskifte af den Unionen tilhørende Stampe-
tomt ved Damfos mod et tilsvarende Areal af Skjærmfon-
•dets Tomt paa Østsiden af Skjærmen ved Damfos.

Post 3. Overdragelse til Union af SkjærmfondetsMed-
eiendomsret i den mellem Gjellevandet og Vandkummenbe-
liggende Kjørebro med Vei og Opkjørselsvei samt den Ret
til den udenforliggendeGrand, der maatte tilkommeSkjærm-
fondet paa visse nærmere angivne Betingelser.

Post 4. Unionen flytter Landfæstet til sin Lændse paa
Vestsiden af Smedjeøen 120 Fod søndenfor den tidligere
Lændsebolt. Vandtomtenog Strandretten nordenfordette over-
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drages Kanalentil Eiendom; Vandtomtenog Strandretten
sendenforbliverUnionsEiendom,dogmednogenIndskrænk-



ning i Disposition som en Følge af Bestemmelsei Post 3.
Post 5. «Union»frafaldersaavelGrundafgiftaf Kana-

lens Eiendommestor Kr. 30.93 aarlig som Grundafgiftaf
de KanalentilskjededeEiendommeMatr.-No.297 og 294—
296 paa Smedjeøen,.samt af den saakaldteHægstremsgaard
Matr.-No. 293. Al Grundafgift af Kanalenog dens Eien-
dommepaa Smedjeøenskal herefterbortfalde,•ligesaa For-
kjebsrettentil herliggende, Kanalen tilhørendeEiendomme.

Post 6. Unionens Fortrinsberettigelsetil at erholde
leiet SkjærmfondetsTomt paa Østsiden af SkjærMenved
Damfos paa nærmereopstilledeBetingelser.

Post 7. Kanalen hjemler«Union»følgendeEiendomme
paa Smedjeøen:

Den afbrændteBestyrerboligMatr.No. 290--301 med
Tomt og Assurancesummed Forpligtelse til ikke paa
Tomten at opføre Bygninger af Træ eller andet ilds-
farligt Material.
Den paa Vestsiden af Veien overSmedjeøenbeliggende
og KanalentilhørendeTomtestrimmelforsaavidtangaar
den Del af samme,der ligger sendenfordenforlængede
Midtlinieaf'den fra BroenoverKanalenførendeHoved-
gade. Tomtenmaa ikke bebygges.
Post 8. Omhandler«Unions» Ret til Afstængningaf

Nedkjørselenfra Gaden ved Damfosbroentil «Unions»Eien-
domme, SkjærmfondetsTomt og Kanalens Dam i Damfos.

Post 9. Den «Unions» EiendommepaaSmedjeøenmu-
lig delvis paahvilendeServitut, hvorefter de skulde være
berettigedetil Adkomsttil Gjellevandet,skal bortfalde.

Post 10. OmhandlerForholdet mellem Kanalen og
«Union»angaaendede fra SkiensHovedvandledningførende
Ledningerover Smedjeøen.

Post 11. «Union» hjemler Kanalen et Stykke Tomt
med Vand og Strandretved Bryggevandetpaa vestre Side
af Indlebet til Sluserne med Ret til Opførelse af Brygge
eller Bolværk eller ogsaa Anbringelseaf Fæstigheder, saa-.
kaldte duc d'Alber.
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Post 12. «Union» har ikke nogensomhelstRettigheder
med Hensyn til KanalensBrygger, Tomter,Grunde,Vand-
rettighederog Bygninger,beliggendepaaNordsidenaf deni
Post 7 Litra b nævnte Midtlinie.

Hjemmelsdokumentetog Udskrift af Skiens Bys Kon-
duktørforretningaf 21de Marts 1882 er thinglæst den 5te
April 1883.

Skjødernepaade Kanalenoverdragne,Chr.HagensEnke
og SkibskapteinA. Baar tidligeretilhørendeEiendommepaa
Smedjeøenere daterede10de Marts 1882 og thinglæsteden
13de s. M. De respektiveKjebesummervare Kr. 15000
og Kr. 14400.

IV.

Processer og Domme.

Hans CappelensEnke sagsøgte under 23de•April 1861
Indredepartementettil Erlæggelse af Erstatningfor den
hendes Sagbrug m. v. under Flommen 1860 tilføiede
Skade.

Ved Overretsdomaf 12te Januar 1863 blev Departe-
mentet for det Indre tilpligtet at betale Hans Cappe-
lens EnkeErstatningefter uvillige MændsSkjøn. Ved
Overskjønsforretningden 3die September1861var Ska-
den ansat til Kr. 6000.
BankadministratorChr. Hansen Blom sagsegte under
30te Juli 1860 Departementetfor det Indre i Anled-
ning af Erstatning for den Skade, som ved Flommen
1860 var paaførthans Eiendommei Sandvigen.

Ved Høiesteretsdomaf 4de Februar 1864 blevIndre-
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departementetdømttil at betale BankadministratorBlorn
Kr. 15600, udgjørendedet Belob, som den paaførte
Skade var anslaaettil ved Overskjønsforretningaf 4de
September1860.

3. KjøbmandJørgen Thomsensagsøgte Departementetfor
det Indre under 16de August 1860 til Erlægaelseaf
ErstatningfordenSkade,somhansEiendomi Sandvigen
havde lidt underFlommen1860.

For den nordreDel af ThomsensEiendomi Sand-
vigen blev ham ved Høiesteretsdomaf 4de Februar
1864 tilkjendtKr. 2520, ifølge Overskjønstaxtaf
18de Januar 1861.
For Skaden paa den søndreDel af hans Tomt
Sandvigen og paa dennes Brugbarhedsom Laste-
plads m.m. paa Grundaf den forandredeStrømsæt-
ning i Havnen udenforTomten blev Thomsenved
Underretsdomaf 24de November1864 tilkjendtEr-
statningefter uvillige MændsSkjøn.

Ved Skjønsforretningden 21de Juni 1865 taxe-
redesdenneSkadetil henholdsvisKr. 800ogKr. 1600,
tilsammenKr. 2 400.

4. Nordsjø—SkiensKanalensBestyrelsesagsegte den 17de
Oktober 1867 H. A. Hansen eller VærksbestyrerSin-
ding i AnledningBenyttelsen af den til dennesTomt i
Langfos førendeVei.

Ved Stiftsoverretsdomaf 15de Mai 1872 afsagdes
saadanDom:

«Kontraappellanten,VærksbestyrerSinding, sorknu-
værende Eier af den under Sagen omhandlede,Hans
AbrahamHansenforhentilhørende,40 Fod bredeTomt
kjendesuberettigettil at benytte den underSagen om-
handledeVei anderledesend som Vei og navnlig ube-
rettiget til paa samme at henlæggeMaterialier eller
Tømmerog Andet, hvorhoshan under en dagligMulkt
af 20 Kronertil Skiens Fattigkasse for hver Uge, han
sidderdenneDom overhørig,bør ryddiggjøreVeien for
de paa sammefor Tiden værende Gjenstande. Forøv-
rigt bør UnderrettensDom forsaavidtpaaanketer ved
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Magt at stande. ProcessensOmkostningerfor Stifts-



overrettenophæves. At efterkomme8 Ugerefterdenne
DomslovligeForkyndelseunder Adfærdefter Loven›.

Thinglæstden 16de'April 1883.

v.
Arbeidets Kostende.

I. Statsbidrag:
IfølgeStorthinggbeslutningaf 24deApril1854,

kngl. Reslt. af 16de Mai
s. A. 	 243756.00

« Storthingsbeslutningaf 5te
Marts 1857;kngl.Reslt. af
3die Januar s. A  32 000.00

« Do. Do  341549.80
« Storthingsbeslutningaf 16de

December1859,kngl.Reslt.
af 21deMarts 1860	 48670.43

« Storthingsbeslutningaf 21de
November1862,kngl.Reslt.
af 4de August 1863	 7200.00

Kr. 673176.23
Heraf er StatskassensForskud

for ikke budgetterede,men i se-
nere BudgetterminerforfaldneDi-
striktsbidrag(se Propositionerfor
1860S No. 3 Pg. 325, hvor Re-
gjeringenhar paaregnetdisse Di-
striktsbidragat andrage
til  161436.40

Lateris Kr. 161436.40673176.23
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673176.23




146150.03




527026.20




124000.00




109727.33




44000.00




48000.00




4 000.00




16000.00




6 000.00




8 000.00




TransportKr. 161436.40

og de i den indgaaende
Budgetterminpaaregne-
lige til . . . . 30572.73
medensStor-
thinget som
Grundlagfor
sin Bevilg-
ning paareg-
nededissetil 45 849.10

	 15286.37)

II. Distriktsbidrag:
a. Bratsbergs Amtskommune

1853 	 Kr. 80000
b. i 1855  » 44 000

Herredskommunernei 1853 	
a. Skiens Kommune

	

1853  Kr. 24000
b. Do. Do. og

Havnevæseni 1854 « 20 000

Brugseiernei Skien i 1853 	
AmtmandAall 	
JernværkseierCappelen	
KammerherreAall i 1853 	
Eierne af FossumJernverki 1854

359727.33

48000.00

III. Laan af KongsbergsSolvverks
Driftsfond,bevilgetved kngl. Reslt. af 20de
April 1861, garanteretaf BratsbergsAmts-
kommuneog forrentetog amortiseretaf Kana-
lens Indtægter 


Sum Kostende ved AnlæggetsAfslutning Kr. 934753.53
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Deri er da indbefattet de til Forbedring af Strømfor-
holdene i Skiens Havn under Posterne I. 5, II. 3. b og
II. 8 bevilgedeBeleb, af hvilke tildels det saakaldte Skjærm-

.fond ved Storthingsbeslutning af 29de Marts 1864 er dan-
net. Dette Fond kan med Tillæg af Renter voxe til Kr.
28000, hvorefter Renterne tilfalde Statskassen. Da hine
Udgifter for en Del have været det egentlige Kanalanlæg
uvedkommende,men en Følge af deu,extraordinære Flom I
1860, saa har man ved Kanalens Overleverelse til Driften
i Aaret 1862 opført dens Anlægskonto i
rundt Tal Ined  
Fra 1862 til Udgangen af 1882 har man af
Overskuddet paa, Driften i væsentlig Grad
fuldkommengjortog forskjønnet Anlæggene,
udvidet Eiendomsgrændserne,bygget Boliger
for Driftsbestyrer og Betjening, anlagt Bryg-
ger med Pakboder o. s. v. og hertil anvendt

Ved Udgangen af 1882 er saaledes Kapi-
talkontoelf 


Kr. 920000.00

« 174745.46

Kr. 1094745.46

Reglementer og Taxter for Benyttelsen af Kanalen.

Reglement for Trælastflødningen i Elven
mellein Nordsjø og Skien -

(approberet som gjældende indtil Videre ved kg1. Resl.
af 18de Juni 1862).

§ i.
I de Lændser eller Texter, som ere eller blive an-

lagte tvertover Elven i Strækningen fra Løveid til Skien,
skulle Trælasthandlerne anbringe saadanne Aabninger, at
22 Fod brede, 100 Fod lange og 8 Fod dybtgaaende Far-
teier kunne passere ved en Vandstand af 14 Fod paa Vand-
mærket ved Skien. De Steder, paa hvilke Aabningerne
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skulle anbringes, bestemmesaf Kanalbestyrelsenog Direk-
tionen for Tømmerdrifteni Forening, eller, forsaavidtder
mellemdisse ere delte Meninger,af Amtmanden.

2.
De i § 1 omhandledeAabningerskulle, saalængeFar-

ten paa Elven er aaben, til enhverTid holdes frie, og der
bør saavidt muligt drages Omsorg for, at løst Brug og
Flaader hverken ovefifor eller nedenforLændsernestænge
Fremkomstenfor Flaader, Baade og Farteier.

§ 3-
Slipningenaf Trælast inclrettessaaledes, at denneikke

hindrerDampskibesellerPaketbaadesFremkomst. Det Nær-
mere i denne Anledning fastsættes af Kanalbestyrelseni
Forening med Diréktionenfor Trælastiledningen,eller, for-
saavidtdermellemdisse ere delteMeninger,af Amtmanden.



Flaader, saavel af skaaren, huggen som rund Trælast

skulle ved Passagen paa Elven stedse være forsynedemed
tilstrækkeligtMandskabtil deres Styring.



Overtrædelseaf disseBestemmelserstraffesmed Beder,

.der tilfalde Statskassen.



Deslige Overtrædelserpaatales ikke af det Offentlige,

medmindredet forlangesaf Nogen, som derveder fornær-
met.- Sker saadantForlangende,behandlesSagen ved Poli-
tiret, forsaavidtikke Vedkommendei Mindelighedvedtager
den Bod, som af Amtmandenforelægges,hvilken i Tilfælde-
af Vedtagelseinddrivesved Udpantning.



Det ved kongeligResolutionaf 23de Marts 1857appro-

beredemidlertidigeReglementfor Trælastflødningeni Elven
mellem Leveidet og Skien sættes herved ud af Kraft.
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Taxter .

for
Kanalen mellem Bryggevandet ved Skien og
Nordsjø samt reglementariske Bestemmelser,

som dermed staa i Forbindelse.
(Gjæletendefra 1ste Januar 1881og approberedeved Heieste

Reslt. af 31te Deeember1880).

§ 1
Ethvert Fartøi, sompasserer Sluserneved Løveideller

Skien, bør være forsynet med en Fortegnelse over de Va-
rer, somdet medfører,og paa sammeMaade skal Forteg-
nelse over Lasten medfølgeFlaader. Disse Fortegnelser
skulle afieverestil den ved Slusen ansatte Regnskabsforer
eller Opsynsmand,til hvemKanalafgiftensamtidigbetales;
dog kan Kanalbestyrelsentilstaa dem, somjevnlig benytter
Sluserne,HenstandmedBetalingenindtilMaanedensUdgang.
Passerer Fartei saavelSluserneved Leveid somvedSkien,
kan sammeFortegnelseefterat være forsynetmedfornøden
Paategningbenyttespaa beggeSteder,dersomingenForan-
dringforegaarvedLadningen; meni TilfælcWaf Forandring
bør særskilt Fortegnelseafgivesved hver Sluse.

MedHensyn til Baade og ganske smaa Farteier kan
Opgaveover Varerneforegaamundtlig.

Den ved Kanalenansatte RegnskabsførerellerOpsyns-
mand har Ret til at undersøge,hvorvidtLasten stemmer
med Fortegnelsen. Befindesherved en Afvigelseaf mere
end 5 Procent af den samledeVareafgifttil KanalensSkade,
skal der erlæggestredobbeltAfgift af den hele Ladningog
desuden Omkostningerneved Losningog Ladning. Er der
en Afvigelsetil Skadefor Kanalen,men dog mindreend 5
Procent, betales kun enkelt Afgift forudenOmkostningerne
ved Losning og Ladning. Er derimodingen Afvigelsetil
Skade for Kanalen, betaler denneOmkostningernefor Los-
ning og Ladning. Fartøier og Flaader maa ikke opholdes
mere end nødvendigt.

10
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Under Benyttelsen af Kanalen eller dens Indretninger
skulle vedkommendeFunktionærersPaabudog Anordninger
naiagtigbefølges.



Opdages enten strax eller senere en Afvigelse af den

Beskaffenhed,at bedragerskHensigt maa antages at være
tilstede, er det en Selvfølge, at Kanalbestyrelsenkan an-
melde Vedkommendetil Ansvar efter Kriminalloven.



Af Farteler, Personer og Varer betales

til Kanalen:

For Gjennemgang
af Sluserne

Pr:

alene ved
saavel
ved

Løveid
som

Skien.Løveid. Skien.

Kr. Kr. Kr.

Baade, Prammeog andre
Fartøier af 6 Register-
TonsDrægtighedellerder-
under	

Naar Fartei af denne
StørrelsepassererSluserne
i ForeningmedandetFar-
tei, Baad, Pram eller I
Flaade, betales af de un- I
der 1 opførte kun halv
Afgift.
Føringsprammebetale for
de første 6 Register-Ton
som ovenforog for hvert
overskydendeTon 	
Seil-og Dampfartøierlige-
saa for de første 6 Reg.-

0.60 0.30 0.90

0.4 0.2 0.6
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For Gjennemgang
af Sluserne.

alene ved

Leveid.1Skien.

Kr. Kr.

Pr.

saavel
ved

Løveid
som

Skien.

K .

Ton og for hvert over-
skydende Ton 


Baad, somhørertil Far-
tei eller Flaade og passe-
rer Sluserne sammenher-
med, betaler intet, dette
kjælder dog ikke Slæbe-
baade.
Personer . . . . 	
Kornvarer, Mel, Poteter,
Rodfrugt,Træfrugt,Bælg-
frugt og Frø 

FlydendeVarer i Fousta-
ger, Krukker eller Spand

Do. i Flasker . . .
Salt 

Sild 


jære, a e ags 	
Kaffe 	
Tobak 

Fisk 	
Smør, Talg, Kjød,.Flesk
og andre Fedevarer.. . . . .
Andre Varer, som i Han-
delen almindeligberegnes
efter Vægt 	
Jern i Stænger,Stobegods
eller Manufaktur	 
Do., gammeltog Raajern
Andre Metaller

 

0.4 0.12

0.2 0.7

Hec.-Litr. 0.4 0.2 0.6

0.10 0.5 0.15
0.20 0.10 0.30

0.4 0.2 0.6
0.6 0.3 0.9

100 Kgr. 0.8 0.4 0.12
0.8 0.4 0.12
0.8 0.4 0.12

0.8 0.4 0.12

0.8 0.4 0.12

0.8 .0.4 0.12
0.4 0.2 0.6

0.16 0.8 0.24
lo*

0.8

0.5
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For Gjennemgang
af Staserne.

Pr.

alene ved
saavel

ved
Leveld

som
Skien1Loveid. Skien.

Maskineri,alle Slags . . 100 K r.
Stenkul, Trækul og Cin-
ders 	
Kalk, Kridt og deslige. 	
Ben,Benmelogandrekun-
stige Gjedningsstoffe. . . .

-21. Ile og Halm 

Træmasse,ter og Træpap

Do., raa (ca. 50 5
Vandgehalt) 

Malm af Jern 

Do. af andreMetaller	

Varer i Baller, Kasser og

Kr.

0.16

0.4
0.4

0.4
0.4
0.8

0.6
0.2
0.6

Kr.

0.8

0.2
0.2

0.2
0.2
0.4

0.3
0.1
0.3

Kr.

0.24

0.6
0.6

0.6
0.6

0.12

0.9
0.3
0.9

Foustager Kub.-Metr.0.50 0.25 0.75
'25. Huggen Sten 	 - 0.40 0.20 0.60

Is  Reg.-Ton. 0.12 0.6 0.18
Slibestene indtil 0,6 Me-
ters Diameter 	 Stk. 0.2 0.1 0.3

Do., større 	 0.4 0.2 0.6
Do., forTræsliberierog

Høvlerier 	 0.40 0.20 0.60
Mellestene, under 1 Me-



ters Diameter 	 Par. 0.20 0.10 0.30
- 0.40 0.20 0.60

	

Do., større 	
Drainrer  1000 Stk. 0.40 0.20 0 60

•Mursten 	 0.40 0.20 0.60
Tagsten  0.60 0.30 0.90
Brynesten 0.20 0.10 0.30
Voiturer,firhjulede Stk. 0.40 0.20 0.60
Do., tohjuledeog Slæder 0.20 0.10 0.30
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For Gjenneingang
af Sluserne.

alene ved

Pr. Løveid. Skien.

saavei
ved

Løveid
80111

Skien.

Kr. Kr. Kr.

0.10 0.30
0.5 0.15

0.10 0.31)
0.5 0.15,

0.3 0.9
0.1 0.3,

0.9 0.27-

0.7 0.21

0.5 0.15

0.5 0.15.

0.3 0.9

0.2 0.6

0.1 -0.3

0.8 0.24

Stk.

Tylt.

0.20
0.10
0.20
0.10

0.6
0.2

0.18

0.14

0.10

0.10

0.6

0..4

0.2

0.16

Arbeidsvogne, firhjulede .
Do., tohjulede og Slæder
Kreaturer: Heste
Hornkvæg og -Svin 	 
Faar, G-eder,Kalve, Smaa-
grise, Hunde 

Fj æderdyr 

Trævarer: Planker af
10 Centm.s (4") Tykkelse
og derover 
Do. af 8 Ctm.s (3").Tyk-
kelse indtil 10 Ctm. . . . .
Do. af 5 Ctm.s.(2") Tyk-
kelse indtil 8 Ctm 	 
Battens af 8 Ctm.s (3")
Tykkelse og derover . . . .
Do. af 5 Ctm.s (2") Tyk-
esein i m 	 

Bord over 21/2Ctm.s (1")
Tykkelse indtil 5 etm. og
ikke under 15 Ctm.s (6")
Bredde 
Bord af mindre Tykkelse
eller Bredde 	 
Lægter, Baghun og des-
lige 	 
Bjælker, skaarne og hug-
ne, over 16 Cm.s(6") Tyk-

. kelse 	 
Do., skaarne og hugne,

•
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For Gjennemgang
af Sluserne.

over 13 Ctm.s (5") indtil




alene ved
saavel

ved
Løveid

som
Skien.

Kr.

Løveid.I

Kr.

Skien.

Kr.

16 Ctm 	 Tylt. 0,10 0.5 0.15
Do., skaarneoghugne, md-
til 13 Ctm.s(511) 0.6 0.3 0.9
Langvedaf 26 Ctm.s(10")
Midt. og derover 0.34 0.17 0.51

Do., mindre 	 0.20 0.10 0.30
Bjælker, hollandske, af
alle Længder 	 0.18 OM 0.27
Tommer 	 0.14 0.7 0.21
Dansk Last. 0.12 0.6 0.18
Storspirer,over 21 Ctm.s




(8") Midt. 	 0.34 0.17 0.51
Mellemspirer,over13Cm.s




(5")Midt.,indtil 21 Ctm.s




Midt.  0.20 0.10 0.30
Smaaspirer,indtil13Cm.s





(5") Midt. 	 0.8 0.4 0.12.
Props af over 4 Meters




Længde	 0.8 0.4 0.12
Do. af o-tirer2 ind.til 4




Meters Længde 	 0.6 0.3 0.9
Do. af mindre Længder
regnes som Ved.




Skibsknæer 0.20 0.10 0.30
Last af Birk eller andet
Levtræ af 16 Ctm.s (6")
Midt og derover. . .  - 0.16 0.8 0.24
Do., mindre 	 - 0.10 0.5 0.15
Stav 	 1000 Stk. 0.8 0.4 0.12
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For Gjennemgang
af Sluserne.

alene ved

Pr. Løveid. Skien.

saavel
ved

Løveid
som

Skien.

Gjærdestør, Baandstager
og deslige

	

Brændevedog Splitved. 	
Dere og Vinduer 

Do. med Karme 

Flyttegodsogdesligeefter
Skjøn.
•Gjedsel, Graasten (raa),

Mergel,Sand,Veifyldog des-



ligebetaleingensærskiltAfgift.
Ubenævnte Varer betale

efter den Sats, hvorunderde
nærmest skjønnesat henhore.

Farteier, lastedemedTræ-
last, betale ingensærskilt
Afgift, naar der af den
indehavendeLadning er
betalt mindstsaa stor Af-
gift, som der vilde falde
paa Fartøiet efter dets
Drægtighed.
Farteier, lastede med an-
dre Varer end Trælast,
svare heller ikke særskilt
Afgift, naar der at Lad-
ningen er betalt 


e. Det samme er Tilfældet
medFartøier, der gaa til-
bage etter paa Op- eller
Nedturen at have betalt
Afgift somommeldt.




ler. Kr. Kr.

100 Stk. 0.8 0.4 0.12
Kub.-Mtr. 0.6 0.3 0.9

Stk. 0.6 0.3 0.9




0.8 0.4 0.12

10.00 5,00 15.00
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For Gjennemgang
af Sluserne

alene ved

Løveid.{ Skien.

Kr. Kr.

saavel
ved

Laveld
80n1

Skien.

Kr.cl. Gaar Afgiftenaf vedkom-
mende Ladning ikke op
til de under(a) og (b)om-•.
handledeBelob, skal Af-
giftenaf Fartøietdogikke
overstige det manglende,
hvilket ogsaa gjælderde
under (c)nævnteFartøier.

NB. Under Benævnelsen«Fartøier)
forstaaes: Seilfartøier,Damp-
fartøier,Feringspramme,Baade
etc.

§ 5-
Naar NogenforlangerSlu-

serneaabnede,skal dermindst
betales 	 Gjennem-



omend Afgiftenefter § 4 ikke slusning.
skuldeudgjøresaameget.

Pr.

1.00 0.50 1.50

§ 6.
Med Hensyn til Dampskibeeller andre Fartøier, der

gaa i stadig Fart paa Kanalener Sanalbestyrelsenbemyn-
diget til at træffeOverenskomstsaavel om Betalingensom
om de for KontrollensSkyld fornødneBestemmelser.

Anlæggets senere Bestyrelse og Forhold til Staten.

Dette er præcisereti kngl.Reslt.af 7deNovember1863,
se Pg. 69.



e.

Skiens Vasd rag.

Flodningen i Vrangfos i Eidselven og

Slippedam i Stensfos.
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VII c. 2.

Fladningeni Vrangfos Eidselven og Slippedam
i Stensfos.

Sagens administrative Behandling.

I Thelemarkens vestenfjeldske Vasdrag, der gjennem Ifkalte-

Lunde- Eidselven ved Ulefos falder ud i Nordsjø lig- 8 nvese.
ger et Stykke ovenfor Ulefos den saakaldte Vrangfos, 'der
i hei Grad generer Tommerflødningen. Fossen gaar paa en
længere Strækning gjennem et trangt Fjeldskar indesluttet
mellemheie, lodrette, tildels overhængendeFjeldvægge. De
for Flødningen hinderligste Steder er den saakaldte Kræp-
pen ved Dyrtid, hvor Fossen danner et lodret Stup, medens
Elven umiddelbart nedenfor er udkolket til en stor Dybde,
saaledes at der danner sig en om det kan kaldes saa —
vertikal Evje, der holder Stokkene igjen og fører dem til-
bage med den ene Ende ind i Fossen igjen, hvorved de med
megen Voldsomhed vippes rundt og kastes mod Fjeldvæg-
gene, der knækker eller splintrer dem. Nedenfor dette Sted
ligger den saakaldte Trangen, hvor Elven gaar gul mellem
lodrette, heie Fjeldvægge. Her binder Tømmeret sig ofte
mod fremstikkende Odder, medens noget holdes tilbage i en
liden Evje, Bagerovnen kaldet, hvor betydeligeTømmermas-
ser ramponeres. De Tommervaser, som danner sig her,
kunne ofte alene med stor Fare rives. Længer nede ved
Knud Standar, hvor Imbet er smalt og urent, samt ved
Holmstupet ved Holmen, hvor Fossen ved denne deles i to
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dannerTømmeretligeledes let Vaser. Det .sammeer
ofte Tilfældetved Eidshougørennedersti Vrangfos.

Amtmad-nd Efter en Indberetningfra daværendeAmtmandWedel-Wed
tåtbeerigJarlsberg af 30te Mai 1818 til Regjeringens4de Departe-
nraialkement, «tilstoppedesTrangeni Vrangfosaldeles, saaledesat

flere Tusinde Tylter Tømmer i en Strækning af en hel
Fjerding laa optaarnedepaa hinanden,hvilket bevirkede,at
de ovenfor værende Skoveiereikkun paa en høist bekoste-
lig Maadesaa sig istand til at faa deresSkoveffekterfrem-
drevne, nemligved at føre dem 1/4Mil over et Eide eller
ved at underkastesig deres Forgodtbefindende,som over-
toge sig Bekostningerneved og foranstaltede Tømmeret
ved, egne dertil vante Folk sukeessive udvirket og Stok

- for Stok skudt igjennemVrangfostrangen. Da dette foran-
staltedes af enkelte Sagbrugseiereog Lastehandlere,blev
selvfølgelig Skoveiernemed Hensyn. til deres Skovproduk-
ters Afhændelseafhæ.ngigeaf Lastehandlerne».

«Over dette Baand paa Afsættelighedenaf deresEffek-
ter begyndte enkelte Skoveierei Aaret 1799 offentligenat
beklage sig, hvorvedRegjeringenblev gjort opmærksompaa
denne Sag og befaledeOmstændighedernenærmere under-
søgte. Som det lader blev Resultatet dengang, at man an-
saa Tilstopningenfremvirketdels ved Vanskelighedenaf at
passere Trangen og dels derved, at LastehandlernesInte-
resse gik ud paa fremdelesat have det i sin Magt ikke at
lade mere Tommer passere Fossen end de fandt for godt».

«Til forsøgendeBetryggelse af den Hindring, Naturen
havde .lagt iveien for Tømmerflødningen,anbefaledesBefa-
ringer, indhentedesErklæringerog anstilledesTid efter an-
den lokaleUndersøgelser,hvis Resultat blev, at man mente,
at det snævreste Sted Trangen ved Minering kunde udvi-
des, som Betingelse for hvilket dog blev forudsat, at Vas-
draget, især selve Fossen og Trangen, først maatte frigjø-
res for de deri optaarnedeTømmermasser».

Rngl. Re-  skriptaf. «Dette foranledigedeUdfærdigelsenaf det kongelige27
Oktb.1813ang. Tran- Reskript af 27de Oktober1813, ifølge hvilket det paalag-
g z nylcsie-des Lastehandlerneinden 3 Aar fra Kundgjørelsen,altsaa
for forindenUdgangenaf Aaret 1816, at bortskaffeTømmeret

DICT.
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og ryddiggjøreVasdraget for sammepaa egen Bekostning,
ligesomdet og deri anordnedes,at hvad Tømmerfor Efter-
tiden maatte befindesat spærreVasdragetog ikke efterden
af Øvrigheden nærmere bestemmendesTid burtskaffedes,
skulde være Konfiskationeller Tilintetgjørelseundergiven».

«I Anledningaf at Oprensningenpaa ØvrighedensSideAomndkaegder.dte.
overensstemmendemeddenneAnordningsBydende paadreves,teng•:!1
indgik nogle Lastehandleremed en underdanigAnsøgning Sion.

om Nedsættelse af en Kommissiontil at undersøge, be-
dømme og gjøre Forslag, om og hvorvidtsamt hvorledes
Fossen kundeudvides,saaledes at den for Fremtidenkunde
holdes ryddelig for Tømmer, hvorefter kongeligt Kommis-
soriumi saaHenseendeudfærdigedesforJustitsraadCloumann,
MajorGedde, AmtmandWedel-Jarlsberg,en Lastehandler,
Grosserer Jørgen Aal og en Skoveier, GaardbrugerAas-
mundNordgaard».

«Allerede i denne Kommissionsførste Mede blev man Anian af

enig om, at der for Tiden ikke kunde være at tænke paa lænAtholds-dse
ovenfor

nogen Udvidelse af Trangen,men at somHovedformaalfor Vrangfos.

Forhanlingernemaatte ansees, at den Lastehandlerneanbe-
falecleOprensningiverksattes, og at man kunde blive det
paa Trangen fremdelesinddrivendeTømmermægtig, saale-
des at dette ikke skulde forøge og foranledigeny Tilstop-
ning. I den Anledningblev indgaaetmed underdanigtFor-
slag til en Hoved-Reservoirog Stop-LændsesOpførelseforan
Fossen og Andragendeom det i saa Henseende fornødne
Pengeforskud af Statskassen. Forslaget bifaldtes, men
Forskud af Statskassen kunde ikke indvilges. Imidlertid
var allerede avanceret vidt fra LastehandlernesSide med
Oprensningen,og hvis denne ikke skulde være aldeles for-
gjæves og hele Foranstaltningen blot blive et pium decide-
rium, maatte nødvendigenden førberørteLændse opføres».

«Man forsogte derfor at tilveiebringe den til det An-
læg nødvendigePengesum og de fornødne Materialierved
frivillig Subskription; og imod Forventningi denne penge-

-, lese Tid saa man sit Ønske opfyldt. Frivilligen antegnede
Almuen sig for det Behøvendesaavel i Penge som i Mate-
rialier, der noksom viste deres Interesse for Sagen; kun



— 160

betingede Yderne sig i sin Tid, naar Lændseindretningen
komistand.og kunde udrede,hvad paa sammevar anvendt,
at erholdederes Bidrag tilbage».

Høieste «Denne Foranstaltningsanktioneredesog stadfæstedesReslt. af
.2d" aSePtb.ved heiesteKonfirmationsbevillingaf 2denSeptember1817».

ng.
Leendse
ovenfor «Lændseopførelsenkundenu paabegyndesog den i saa

Vrang". HenseendeafholdteLicitations-Forretningaf 5te September
1817 vandt under paafølgende26de s. M. høieste Approba-
tion,hvorefterArbeidetstraxpaabegyndtes. Senere er Tran-
gens Frigjørelse for Tømmeraf Lastehandlernebleven for-
anstaltet .

Høieste
f «DelspaaGrnndaf deBetingelser,paahvilkeSubskriptio-Reslt. a

.26de Septb.nenvar bleventilveiebragt,ogdelsfordidetvarnødvendigt,at1817ang.
14:n'ry13;11::Indseendehavdesmed den paabegyndteOpførelseaf Lænd-

kreds.sen, befaledes det ved i saa Henseende udfærdigetheieste
Resolutionaf 26de September1817, at Kommisiionen,hvis
Virkekreds hidindtilblot havde været indskrænkettil Un-
dersøgelser og affattendeForslag, skulde gaa over til en
dirigerendeKommission,underhvis Resort Alt til Vasdra-
gets Ryddigholdelseog Farbargjørelseblev henlagt, hvorun-
der indbefattedesinterimistiskOrdensVedligeholdelsei Vas-
draget,Bestyrelsenaf alle didhenhørendePengeaffærerm.v.,
dog at de i saa Henseendeaf KommissionentræffendeFor-
anstaltningerskulle relateresdet kongeligeDepartementtil
derpaa optinerendesApprobation». Saavidt Amtmandens
ovennævnteIndberetning.

Høieste Ved heiesteResolutionaf 4deAugust 1818 blevAppro-
Reslt. af

4de Augustbation meddelt paa Flødnings-Politi-Reglementaf 5te Mai
1818ang.
Flsdnings- S. A. for VrangfosVasdrag samt paa en under 1lte April
reglement.

1818 afholdt Licitationsforretning,hvorved Fledningen af
al Slags Trælast, som kom fra Omnasfjordeneller tilstødte
Hovedvasdragetpaa begge Sider ned til Sageveien, neden-
for Trangeni Vrangfos, og som skulde udføresigjennem
Ulefos Lændsei Eids-Elven samt videre til paa flot Vand
nedenforUlefosDam,bortsættesfor Kr. 1 pr. reduceretTylt.

Kngl.Reslt. Efter Forslag fra Kommissionenblev hint Flødnings-
ang. ny
Regle- reglementophævet og istedet derfor et nyt Udkast til saa-mentsbe-

stemmelser.dant af 12teMarts 1819 approberetved kongeligResolution.
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Senere under 1ste Juni 1821blev dette Reglementaf 1821.
Amtet atter foreslaaetforandretog forsynetmed Tillægsbe-
stemmelser,ligesomda selveFlodningenaf Kommissionen
Henhold til Kontrakt af 25de April 1821foreslogesbort-
akkorderettil GrossererDidrikCappelenpaa 10 Aar. Kom-
missionenblev derhos ved sammeAnledningforeslaaetop-
hævet og erstattet meden Flodningsinspektion.

Ved kongeligResolutionaf 21deJanuar 1822blev detaKfn2gilde9s2
endeligi Henholdtil disseAmtets Forslag bestemt: 1822 ang,

Kommissi

1. At den Forretning og det Arbeide, som er paalagt den ef-111=,
ter Kommissorium af 2den April 1816 nedsatte og senere Figis:inajE
i Følge Resolution af 26de September 1817 .en mere ud- frspeki91

aofakeag?ren
videt Virkekreds tillagte Kommission til at undersøgeVrang-



fos-Vasdraget m. m. ansees opfyldt og tilendebragt. mentet,

2. I denne KommissionsSted anordnes 'en Flødningsinspektion
bestaaende af :

Fogclen over nedre Thelemarken og Bamble som For-
mand.
en Lastehandler, for Fremtiden af Lastehandlerne selv
valgt, men hvortil for denne Gang udnævnes Grosserer
Hans Møller.
en Almuesmand iblandt de Vrangfosvasdraget tilgrænd-
sende Skov- eller Grundeiere, der vælges af den i Tøm-
merdriften gjennem Vasdraget mest interesserede Del
af Almuen blandt 3 medHensyn til nær Bopæl og ud-
fordrende Egenskaber af øvrigheden i Forslag brin-
gende Personer.

3. Den under Litr. A. fremlagte Instrux approberes naadigst
til herefter at følges, dog saaledes at Kommunen ikke be-
byrdes med Udgifterne i Anledning af Skyds, som Inspek-
tionens Medlemmer maatte henytte paa Reiser, Vrangfossen
vedkommende.

4. Den mellem Amtmand, Baron Wedel-Jarlsberg og Grosse-
rer Didrik Cappelen under 25de og 26de April 1821 op-
rettede Kontrakt, hvorved Flødningsentreprisen overdroges
til Sidstnævnte paa 10 Aar, approberes naadigst.

5. De under Litr. E fremlagte yderligere Bestemmelser og
Forandringer i Flødningsreglømentet af 12te Marts 1819
approberesnaadigst somTillæg til bemeldteReglement,hvorhos
b. den hidtilværende Kommissions Medlemmer tilkjendes

Ils. Majestæts naadigste Velbehag med det af dem ud-
.førte Arbeide.

11
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1827. I Aaret 1827 blev Lændsen ovenfor Vrangfos øde-
delteggelse
f Lændsen lagt' i hvilken Anledningdet paa Grund af Tvist om,hvor-

ovenfor vidt LændsensGjenopførelsekunde paalæggesEntreprenorenVrangfos.
for Fledningen, og dens ødelæggelse tilskrives Uagtsomhed
fra hans Side — ved høieste Resolution af 19de December
blev bestemt:

At Expeditionssekretær og Byfoged i Laurvig, Johan Hen-
rik Rye og Kanal- og Havneinspektør, Major Fredrik Chr. Gedde-
naadigst maa tillægges Befaling at sammentræde i en Kom-

, mission, der har at træde i Underhandling med afdøde Grosse-
rer Didrik Cappelens Bo angaaende Opførelse af en ny Hoved-
lændse i Vrangfosvasdraget i nedre Thelemarken istedetfor den.
i afvigte Sommer ødelagte, samt angaaende Erstatning for den
Indretningen tilfølede Skade og Lastedriftens Standsning, lige-
som og at træffe paa nærmere høieste Approbation billig Over-
enskomst med Lasteeie;ne om Flededriftens gjensidige Overta-
gelse paa en for det Offentlige betryggende Maade.

dødeden Den 9de og 10deJanuar 1829 havde Gedde og Rye-et
!e og 10de
Tanuar i
den. Kon-

Mode paa SkiensRaadhus med de Lastehandlere, der i det
mtion oln foregaaendeAar havde haft Trælastdrift i Vasdraget, foruden,
lodningen
La 10 Aar. med Skiftekommissioneni afdøde D. Cappelens Bo.

Med dem afsluttedes der mbd nærmere heieste Approba-
tion en Konvention om Flaadedriftens fremtidige Overtagelse-
af dem som et Interessentskab for et Tidsrumaf 10 Aar ; lige-
som der med demblev afsluttet en K6ntrakt om en ny Hoved-
lændses Opførelse af Furutemmer inden 14de April s. A.
ogen Overenskomst med nævnte SkiftekommissionomBoets
Bidrag til denne Hovedlændses Gjenopførelsesaavelsom om
Ophævelse af den ved afdøde D. Cappelen den 25de April
1821indgaaede Kontrakt om Flødningen.

Ig1aes1t. Paa Regjeringens Indstilling af 16de Marts 1830 blev
af 16de
pril 1830 det ved kongelig Resolution af 16de April s. A. bestemt
g. Appro-
ition paa At Approbation naadigst meddeles paa den af den under
r{onven-
tionen. 19de December 1828 nedsatte Kommission, bestaaende af Expe-

ditionssekretær, Byfoged Rye og Major, Toldinspektør Gedde,
under 10de Januar 1829 afsluttede Konvention med Lasteeierne
i Vrangfos Vasdrag i nedre Theleinarken om Flaadedriftens Over-
tagelse sammesteds af dem for et Tidsrum af 10 Aar beregnet
fra 1829 Aars Begyndelse, tilligemed paa de af Lasteeierne un-
der 8de August s. A. vedtagne Tillægsartikler til bemeldteKon-
vention.



—' 163

Ifølge denne Konventions § 10 skulde der ansættes en 1830.
Kontroller for Flodningen og i Medhold af Amtets Indstil- tAfnzeotntc4os

lørling blev under 29de April 1830 Præmierleitnant Rye forFlødninger

skikket som saadan af Amtet.
I 1835 blev der foretaget en Del Minering i Vrangfos mari:Zneri

og gik samtidig ud en stor Sten, der laa midt i Lebet oven- Vrang".

for Trangen.
I 1837 anholdt Direktionen for Trælasthandlerne, der la%n1g8leieRralni

havde overtaget Fledningen, om Fornyelse af Konventionen118a39,Anppare

paa 10 Aar indtil lste Januar 1849. Konventionen blev Koennovn s
For-

den Anledning underkastet Revision, og efter at være for- hengelse.

andret og forsynet med Tillægsbestemmelser blev den ved
kngl. Reslt. af 18de Januar 1839 approberet og saaledes
Flødningen overdraget det tidligeie Interessentskab indtil
1ste Januar 1849.

Med Skrivelse fra Amtet af 25de Marts modtog De- 1847.
partementet en Ansøgning fra en Del Skoveiere i vestre &oveierne

Ad
Thelemarken om Nedsættelse af en Kommissiontil Under-

nragendomKom-

missions
søgelse af, hvad der kunde være at foretage til Forbedring t rtNeelEefot-
af Tømmerdriften gjennem Vrangfos. Foriyedrin.

sr.
Paa Departementets Opfordring afgav Kanaldirektøren

ger i:a.ng

den 28de April i den Anledning en Betænkning, hvori han
bemærkede, at en hensigtssvarende Minering ved Trangen
unegtelig i hei Grad vilde lette Temmerilødningen, men at
den frembød flere praktiske Vanskeligheder, som han nær-
mere ;inforte. Trangen fandt han forresten ikke saa meget
skadelig, fordi den klemte Vandet, som fordi den — paa
G-rund af sin Form og Stilling med Hensyn til den Ret-
ning, hvormed Vandet kom til den foraarsagede de Hvirv-



ler, der dannede den største Vanskelighed for Tømmerets
frie Aflob. Vilde man derfor foretage nogle mindre Udmi-
neringer paa de fremspringendePynter ovenfor Trangen, for-
nemmelig paa den heire Bred, for at lede Vandet mere ro-
ligt til Sluget, og derpaa rette paa Slugets Form for at
give Strømmen Retning til Sagevjen, saa vilde dette efter
al Sandsynlighed lede til et heldigt Resultat uden at for-
volde store Omkostninger. Han gjorde derhos opmærksom
paa, at Direktionen for Trælasthandlerne allerede havde

11*
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1847. truffet et meget virksomt Middel til TømmerflpdningensLet-
telse ved Anskaffelse af en StoppelændseovenforNomevan-
det, og at saaledesSkoveiernesKlage over, at Trælasthand-
lerne ikke havde opfyldt den i Konventionens § 5 paalagte
Forpligtelse, syntes mindre begrundet.

:analdirek- Længer ud paa Aaret fordagde Kontrolløren, Kapteinørens For-
lag til mi-Rye, for Fledningsdirektionen et Forslag til Mineringer inering i
Vrang". Vrangfos. Direktionen havde imidlertid flere Betænkelig-

heder ved at fbretage saadanne Arbeider der væsentlig af
Hensyn til de Forandringer, som derved andetsteds kunde
afstedkommes, Efter derom at have henvendt sig til Kanal-
direktøren modtoge de i Skrivelse af 7de November hans
Bemærkninger dertil. Han angav paa et medfølgendeKart
den efter hans Formenin¥ tilstrækkelige Grændse for Mine-
ringen og forklarede, at en.Sprængning i Trangen vilde for-
aarsage en Sænkning af Vandstanden kort ovenfor dette
.Sted, men at Rye antagelig 'paa Forhaand havde overbevist
sig om, hvorvidt der paa dette Sted fandtes Skjær, som ved
Sænkningen kunne komme tilsyne og hindre Flødningen ved
Vandstande, hvor den nu kunde foregaa. Der var al Rime-
lighed for, at Vandstandene nedenfor Trangen efter Mine-
ringen vilde blive uforandrede som før og følgelig ikke be-
virke nogen ny Anledning til Fare for Brugene og Lænd-
serne der ligesaalidtsom nogen større Vanskelighedfor Passa-
gen paa Eidselven.

1848. I et Møde af Trælasthandlerne og Befuldmægtigedefra -
yiedgedc.nr.Skoveierne den 14de December 1847 og i et lignende Møde
847 og 4de den 4de Januar 1848, hvilke begge Møder overvares afJan. 1848.
2srnn2 Amtmanden, blev Ryes Forslag til Minering i Fossen taget

ffnealial.rveeka-under Behandling. Det udtaltes der som et almindeligt
tøren. Ønske at faa Forholdene i Fossen forbedrede, men da de

ovenomtalte Betænkeligheder fremdeles fremsattes, enedes
man om at anholde Departementet om at faa de fornødne
Undersøgelser i saa Henseende anstillede af Kanaldirek-



tøren.
Et saadant Andragende blev under lite Januar udfær-

diget og med Skrivelse af 17de s. M. af Amtet oversendt
Departementet med Anbefaling, hvorefter dette under 20de
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s. M. gav Kanaldirektøren Ordre til at anstille Undersøgel- 1848.
serne.

I Begyndelsen af Februar viar Kanaldirektøren ved itarneaulsdi1;011

Vasdraget og lod da optage et Kart over Fossen, men paa siagi,n18041
Grund af Is og Sne i Forbindelse med Terrainets Vanske- tn.Mi'?e-
lighed kunde Kartet ei optages med den fornødne Noiagtig- Vrnann:fois.

hed og Undersøgelserne ei tilstrækkelig detailleres. Kanal-
direktøren kunde derfor heller ikke afgive den af Amtet
ønskede fuldstændige og detaillerede Erklæring om Sagen,
men udtalte i Skrivelse af 10deApril, at han antog en Ud-
videlse af Trangen som den eneste Maade, hvorpaa Flød:
ningen der kunde lettes, uden at derved forvoldtes skadellge
Følger. Han foreslog ved Minering paa østre Side af Tran-
gen at give den 10 Fods større Bredde og derefter oppebie
og iagttage Virkningerne af den saaledes erholdteUdvidelse,
forinden man skred til videre Foranstaltninger.

Kort efter at dqnne Betænkning var afgiven, aftraadte 1..earneanlsdi.13.eel
Walegorski som Kanaldirektør og overtog Kaptein RøyemJ,72:igleg
Embedet. Paa Amtets Opfordring besaa han i August Maa-tembeQ814

ned atter Vrangfossen (se Kanaldirektørets Reisejournal aningne

Pg. 28) og afgav til Amtet under 10de September sin Be-
tænkning. Efter en kort Beskrivelse af Trangen udtalte
han sig enig med Waligorski i, at en*Udvidelse af samme
utvivlsomt vilde lette Flodningen uden at være forbunden
med nogen Ulempe fo,r Driften eller for de nedenfor li,g-
gende Brug. Han foreslog at give.Trangen mindst 25 Fods
Bredde ved Vintervandstand og give de nye Bredder et
Anlæg af orntrent af Heiden, saaledes at Bredden i
BroensHeide blev 45 Fod, samt anordne dette Anlæg i Af-
satser paa 3 å 4 Fods Bredde for derved at gjøre Elvebred-
den tilgjængelig ved forskjelligeVandstande. Paa den høire
Bred burde der ved at gjøre Skraaningen steilere borttages
omtrent 4 Fod af den strax nedenfor Broen udspringende
Pynt, medensMineringen forøvrigt alene burde foregaa paa
venstre Bred, ligesoni man for at iindgaa større Længde
paa Broen kunde holde Bredden under samme mere lodret.
Forøvrigt gav han Anvisning paa en Del mindre Sprængnin-
ger ogUdfyldninger samt kalkuleredeUdgifterne til Kr. 1200.
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1848. Formodentlig har der dengang været udført en Del af
• disse Arbeider, ligesomder ogsaa senere paa Kanaldirektørens

Anvisning har været foretaget en Del Sprængninger, saale-
des at Forholdene bleve væsenligt bedre, og saaledes at
man kunde flede ved temmeligt lave Vandstande. Imidler-
tid brækkedes dog meget af den lange og smækkre Last,
der. flødes i dette Vasdrag.

1873. Formanden i Direktionen for Fællesfledningengjennem

ingens An•
Thelemarkens vestfjeldskeHovedvasdrag indgav under 27de

dragende
)121Under- Februar en Ansøgning til Departementent om, at der ved
søgelser. Kanalvæsenet maatte blive anstillet Undersøgelseangaaende,

hvilke Forbedringer der videre kunde udføres i Vrangfos
til Formindskelse .af den Skade, Lasten led ved at brækkes
i Fossen. I den Anledning beordredesKanaldirektøren un-



der 8de Marts til at efterkomme Andragendet, og lod han
Ingeniør Sætren anstille de fornødne Undersøgelser.

Stetrens Den 17deMai afgav denne en Indberetning, hvori.hanLapport af
17de73.Mai meddelte, at man for at forebygge Bræk af den lange ogis

smale Last maatte gjøre Elven bredere ved Bortspængning
af Odder og Skjær, medens der paa Grund af Omkostnin-
gerne ikke kunde blive Tale om nogen større Udvidelse af
Elvens Bredde. Efter FlødningsinspektørensOpgivendeskulde
Brækningen under Flom være betydelig, men Tømmeret
bandt sig da sjelden til Vaser. Nogen Opmaaling af Ter-
rainet fandt han baade unedig og utilraadelig, da der nem-
lig kun kunde blive Spørgsmaal om Smaabelobpaa mange
Steder, livoraf flere vare meget vanskeligt tilgjængelige,saa
man alligevel tildels maatte bruge øiemaal og Skjøn.

Sætrens Den 22de Juli afgav han efter at have beseet Fossen?orslag af
22de Juli
873 Ud- under hoi Vandstand et Forslag til de Arbeider, som burde

beZ7ar- foretages,ogberegnedeOmkostningerneved dem til Kr. 2080
med Tillæg af Kr. 120, hvis man tillige anlagde en Buske
dam paa Eishougøren nedenfor Fossen.

Canaldirek- Ved under 20de August at oversende dette Forslagtørens Be-
MieZ_ med sin Anbefaling i1 Departementet bemærkede Kanaldi-



gust 1873. rektøren, at det paa Forhaand ikke kunde afgjøres, om man
ved Arigivelsenaf de Masser, som var foreslaaet bortsprængt,
havde truffet det Rette. Kun ved at iagttage Fledningen,
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efter at Sprængningen var færdig, vilde man kunne erholde 1873.
Erfaring om Virkningen, og om der burde gaaes videre med
Sprængningen. Han antog dog, at de foreslaaede Arbeider
vilde bidrage til at fremme Nedilødningen og formindske
Skaden. Buskedammen nederst i Vrangfos antog han
ikke vilde kunne modstaa de Paavirkninger, for hvilke den
vilde blive udsat, i nogen længere Tid, imidlertid vilde den
tjene til at give Erfaring om, hvorvidt en stærkt bygget Af-
viserdam paa det Sted vilde gjøre den paaregnede Nytte.

Til Lettelse af Flodningen gjennem Vrangfos udover 1876.
FivoyssioamgHøsten, naar -det skortede paa Vand, havde man tænkt sig

ved en bevægelig Dam i Stensfos at kunne benytte Nome- 218Vitli?
vand somReservoir for at supplereVandføringen. Forman- iNsataelejfazo

den i Direktionen for Fællesfiedningenhavde i den Hensigt
formaaet Ingeniør Borehgrevink til at undersøgeForholdene
og udarbeide et Forslag til en saadan Dam. Paa en Gene-
ralforsamling i Fællesflodningen den 1ste Marts blev dette
Forslag behandlet, og besluttede man at oversende det til
Kanaldirektøren med Anmodning om at tage Sagen i sin
Haand og derom nærmere udtale sig.

Efter at denne i Skrivelse af 4de Marts var .meddelt
Beslutningen og tilstillet Forslaget, lod han Forholdene nær-
mere undersøge af Leitnant Nysom, som under 27de Juni
afgav sin Erklæring. Et Kôtekart af Stensfos i 1/400Maale-
stok samt et Kroki af Nomevandet i 1/10000blev optaget.
Nysom foreSlogAnbringelse af en 140 Fod lang Naaledam
støttet til Stenske Bukke og paa Grund af de steile og heie
Fjeldbredder en Afminering af Bunden til Kelten 20, sva-
rende til den ted Bukkene forvoldte Indskrænkning i Pro-
fflet. Ved en saadan Dam skulde man, naar Opdæmnings-
imiden sattes til Kôten 27.0, af den opsparede Beholdning
kunne gjennem en 40 Fod bred Aabning i Dammen skaffe
Flodningsvand i 6 Timer og, da Vasdraget ved lavt Vinter-
vand fører omtrent 300 Kubikfod i Sekundet, behøve 24
Timer for atter at fylde Reservoiret. Omkostningerne ved
Opførelsen af en saadan Dam beregnede han til Kr. 14400.
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1876. Den 3die Juli tilstillede Kanaldirektøren Direktionen
,rnealdfor Fællesflødningendette Forslag, men udtalte, at han fandt
W[enijnimfAnlægget af en saadan Dam aldeles utilraadeligt paa Grund
1876til af Nomevandets ubetydelige Overflade, idet et Bassin, somorslaget.

kun i en Tid af omtrent 6 Timer formaar at supplere El-
vens egen Vandføring til passe Flødningsvand, neppe vilde
være tilstrækkeligt til mere end at fylde Elveleiet neden-
for og altsaa aldelesutilstrækkeligt til i nogen ønskeligGrad
at fremme selve Flødningen. Dertil kom, at Flødningen
gjennem en saadan Bukkedam vilde hindres mere, end Flød-
ningen nedenfor i Vrangfos vilde lettes, samt at man maatte
ordne sig i Mindelighedmed Landeierne om Nomevand, da
man neppe turde paaregne at faa ExpropriatiOnsret for et
saa utilfredsstillende Anlæg. Derimod fremhævede Kanal-
direktøren, at den paatænkte Dam i Saltevje eller ved Stren-
gen i en ganske anden Grad vilde fremme Flødningen
gjennem Vrangfos, hvorfor han anbefalede Direktionen ved
et passende Bidrag at søge et saadant Anlæg fremmet. En-
delig tfiraadede han at udføre de af Ingeniør Sætren under
22de Juli 1873 foreslaaede Oprensninger i Vrangfos.



SII e.

Skiens Vasdrag.

se

Sænkningaf Vandstandi Nomevandovenfor Stensfos.



VII c. 3.

Sænkning af Vandstand i Nomevandet ovenfor Stensfos.

. I.

Sagens administrative Behandling.

Under Flommen i Juni Maaned 1.853var Veien langs 1853.
Nomevandet paa en længere Strækning oversvømmetog det
i den Grad, at Vandet paa et enkelt Sted endog stod over
VeiensRækverk. I den Anledning havde Amtet paa Amts-
formandskabets Anmodning indgivet en Forestilling til De-
partementet om, at Veien, der var ny, maatte blive forhøiet
saa den var sikkret mod Oversvømmelse, og senere henle-
det Departementets Opmærksomhed paa Muligheden af at
befri den bestaaende Vei derfor ved Oprensning eller Mine-
ring i Stensfos.

I den Anledning beordrede Departementet Kanaldirek-
tøren til sammen med Veidirektøren at tage dette Sporgs-
maal under Behandling efter nærmere anstillede Underso-
gelser.

I Forening med Assistenten, Leitnant Thams, under-Kanaldi9okr-

søgte Kanaldirektøren i Slutningen af August Nomevanclets7T,otrin:srf2Z.

Udleb•gjennemStensfossen, og lod han Thams derunder op- til Nime-

tage et Kart over Fossen. Den 2denNovember sendte han SLatInei4.

derefter til Veidirektøren et Forslag til NomevandetsSænk-
ning med Omkostningsoverslag,lydendepaa Kr. 4 600. Han
beskrev deri Stensfossen saaledes:
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1853. Stensfossen har en Længde af omtrent 600 Fod mel-
lem heie Fjeldbredder, der paa den venstre Side og øverst
i Fossen paa den heire Side ere stelle og utilgjængelige.
Øverst er Lobets Bredde ved de lavere Vandstande kun 50
Fod mellem 2de steilt fremtrædende Pynter paa den heiere
Bred og en fladt tilløbendesmal Odde riaa den venstre Bred.
Nederst udvider Lebet sig til en Bredde af,,180 Fod, med
flere især langs den heire Bred liggende Klippeblokke og
større Stene. Den 29de August var Faldet i Fossen 9.7
Fod, og Nomevandet laa da 17,5 lavere end den største
Heide ved Flommen i 1853, medens Vandstanden nedenfor
Fossen laa 20.6 Fod lavere end de paa fiere Steder tyde-
lige Mærker efter heieste Vandstand, saa Faldets Heide ved
høieste Flom altsaa kun har været 6.6 Fod. Ved de lavere
Vandstande er Faldet fordelt paa Fossens hele Længde,
men ved de høiesteVandstande skal det, hvad ogsaa er rime-
ligt, være concentreret i den øverste smale Aabning. Under
Antagelse af 23250 Kubikfods Vandføring under extraordi-
nær stor Flom foreslog han at rense de øverste 200 Fod af
Fossen for store Stene og løse Klippeblokke indtil 2 Fod
under laveste Vandstand og henbringedisse enten til den bre-
dere Der af Elven nedenfor eller til Bassinet ovenfor Fos-
sen samt at udvide Lobet saaledes, at det overalt ovenfor
den ved Oprensningen fremkomne laveste Vandstand fik en
Bredde af mindst 180Fod. Derved beregnedehan at skulde
kunne sænke en saadan Flom 2.6 Fod ved Nolnevandet;
og da man herved ikke 'blot vilde befri Veien, men ogsaa
temmeligt store Landstrækninger af udmærket Bonitet for
Oversvømmelse,og desuden vilde kunne udføredenneSænk-
ning billigere end en Forheielse af Veien, saa anbefalede
han Sænkningen fremfor denne.

Kongelig Efter at være vedtaget af Veidirektøren, og efter atReslt. af
3Ote Deebr. der var indkommet et Tilbud fra Leitnant Sissener om at1853 ang.
Bevilgning overtåge Arbeidets Udførelse for den kalkulerede Sum blev,til Sænk-

nin g". det ved kongelig Resolution af 30te December bestemt:
At Departementet for det Indre naadigst bemyndiges til af

de ved kongelig Resolution af 23de Mai 1853 til Bestridelse af
tilfældige og uforudseedeU-dgifter ved VeivæsenetbevilgedeMid-
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ler at•anvende et Beløb af indtil Kr. 4 600 til Ildførelse af en- 1853.
del af den fungerende Kanaldirektør, Ingeniørkaptein Itøyem i
Erklæring af 2den November d. A. foreslaaecleOprensnings- og
Mineringsarbeider I Stensfossen ved Nomevandets Udlob, sig-
tende til at forhindre Oversvømmelseaf den langs bemeldteVand
førende Strækning af Veianlægget mellem Nordsjø og Flaavand
i Bratsbergs Amt.

Med Departementets Samtykke blev der afsluttet Kon- 1854,
trakt med Sissener, ogi Slutningen af Januar var Kanaldirek-
tøren med ham ved Stensfossen for at give ham de for-
nødne Instruktioner med Hensyn til Arbeidet, som strax
blev sat igang, begunstiget af en meget lav Vandstand.

Efter i Slutningen af Februar at have besigtiget Ar- Arbeiclets

beidet indmeldte Kanaldirektøren under 14de Marts til De-
partementet, at det var færdigt udført overensstemmende
med Forslaget.

Paa Anmodning af Amtet reiste Leitnant Thams, der 1875.
dengang ledede Anlægget af Skiens Kanalen, til Nomevan-ricæh=i';:gBaef-
det for at bese Stensfos og afgiVe sin Formening om, hvor-1225t=st
vidt det lod sig gjøre ved en yderligere Sprængningi samme genriMen,:,e
at sænke Vandstanden ovenfor og derved gjøre de der lig-
gende store, lave Jordstrækninger dyrkbare. I Skrivelse til
Kanaldirektøren af 12te August bemærkedehan, at det tid-
ligere Fald i Fossen ved heieste Flom paa 6.6 Fod var
reduceret til 4 Fod, men da der mindstmaatte 4 Fods Sænk-
ning til for at have nogen Fordel deraf, antog han det nød-
vendigt ogsaa at minere i Vrangfos. Han tilraadede nær-
mere Undersøgelser i Forbindelse med Våndstandsobserva-
tioner ovenfor og nedenfor Stensfos.

Efterat Departementet havde bifaldt videre Undersø- 1858.
gelser blev ved Ingeniør Blix optaget et Kroki af Fossen ."(tre°nksifoasi.

samt et Nivellement og opsat de tvende foreslaaede Vand-
mærker men blev Sagen, da Thams, hvem dens Bearbei-
delse var overdraget, manglede Tid, henliggende uden at
blive videre behandlet.

(Knfr. Afsnit om Flødning i Vrangfos).
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IL

Forsla g.

Kanaldirektør RøyemsForslag af 2den November1853
til Sænkning af Momvandet i Nome.

Expropriationer, Forlig og Overenskomster.

Efter Sprængningsarbeidernei Stensfos gjorde Halvor
Aslaksen Ødegaarden Krav paa Erstatning for Skade, for-
voldt ved at Sten var henlagt paa hans Eiendom og taxe-
ret af tvende Mænd til Kr. 60 under 3die April 1854.
Ifølge Leitnant Sisseners Erklæring af 30te November 1854
var Stenen henlagt paa anvist Sted, hvorefter Kanaldirek-
tøren under 1ste Februar 1855 erklærede sig for Fordrin-
gens Afvisning. Klagen blev under 22deJuli 1859 fornyet,
og efter længereUnderhandlingerenedes man med Klageren
om at udbetale ham en Erstatning af Kr. 20.

Arbeidets Kostende.

Indtægt:

Bevilget ved kngl. Resolutionaf 30te Deeem-
ber 1853 	 Kr. 4 600

Udgift:

Udført paa Kontrakt Vaaren 1854 for  » 4 600
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VHc. 4,
Farbargjerelseaf ThelemarkensvestfjeldskeVande
(Skarperudstrammen,Sundkilen,Fjaagesund,Kaare-



stenssundog Strengen)samt Farbargjerelseaf Elven
mellemFlaavandog Nordsje.

I.

Sagens administrative Behandling.

1. Vestvandene.

Thelemarkens vestenfjeldske Vasdrag, der har sit d-
løb i Nordsjø <7edUlefos, har 3de betydelige Seer, der kun
adskilte ved korte Elvestrækninger danne et sammenhæn-
gende Kommunikationsled af stor Betydning. Disse Søer
ere Bandaksvandet, Hvideseidvandet, Flaavandet (eller Rør-
fjorden). Fra Hvideseidvand.stikker ind modNord en Side-
arm Sundkilen, der tidligere skal have været et isoleret
heiere liggende Vand, som i Tidernes Leb selv har uddy-
bet sit Aflob til Hvideseidvandet, saa det nu er i Niveau
med dette. Fra Flaavandet har Vasdraget sit Afiøb gjen-
nem Lunde- eller Eigselven med Udlob i Nordsjø ved Ule-
fos. Kanaldirektør Røyem har under 23de Februar 1852
givet følgende oversigtligeBeskrivelse af denne Del af Vas-
draget.

Efter Opmaalingskontorets Karter har Bandaksvandet
fra Tokkedalen (ved Tokkeelvens Udlob) til Skarperud en
Længde af 83000 Fod. Ingen Vei, ei engang en Fodsti,
fører langs dette Vand, hvis Bredder i Regelen bestaar af

Lokalbe-



skrivelee.
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heie, steile Fjelde. Fra Apalstp nær Vandetsøstlige Ende
fører en Vei gjennem et Fjeldskar til Bunden af Sundki-

hvor den forener sig med Hovedveien fra Nissedal.
Tæt udenforBandaksvandbegynderde saakaldteStrømme,
der forene Bandaksvandmed Hvideseidvand,og som fra
Skarperudtil Spjosodhave en Længdeaf 16000 Fod med
steile Klippebredderpaa den nordre Side og fladere med
Bugter mdskaarneBredder paa den søndre Side. I den
øverste Del .af disseStrømmeved Skarperuder Leietgrundt
og opfyldt medstørre og mindrefor Farten farlige Stene,
men har forøvrigttilstrækkeligBredde'ogDybde medringe
Strømhurtighed.Ved SpjosodligeoverforHvideseidKirke
og Præstegaarder der Skydsskifte og FærgestedforHoved-
veien fraNissedal. OmVinterenudlæggesher enFlydebro.

Nordenforog omtrentparalleltmed disse Strømmelig-
ger Sundkilen,som ved et smalt bugtet Sund, hvoroverder
i 1840 er opførten Bro i Hovedveienfra Nissedal, staar i
ForbindelsemedHvideseidvandet. Fra Spjosodtil øverst i
SundkilenunderKirkebe-Gaardeneer Distancen 1800 Fod.
Da de vigtigste Gaardei Hvideseid Præstegjeldligge ved
4htte Vand og Landhandlerenbor tæt ved samme,var det
ønskeligt,at Dampskibetkundegaa derop,skjøntRoutender-
ved forlængedesen Mil, og skjønt der findesnogleHindrin-
ger for Farten ved Broen og i Sundet.

Hvideseidvandethar fra Spjosodtil Hollænderoddenen
Længde af 28000 Fod. Langs de mindre steile Bredder
fører der ingen Vei, og der findes kun enkelte beboede
Steder.

Fjaagesund mellem Hvideseid og Flaavandet med en
Længde af 11000 Fod mellemHollænderoddenog Skyds-
skiftetFjaagesundhar et trangt og bugtetLøb med enkelte
store Stene.

Flaavand, hvis vestligste Del kaldes Rørfjorden,har
fra Fjaagesundtil Kaarstenssunden•Længdeaf 50000 Fod.
Bredderne ere steile og uden Veie. Ved Bragestuen, 1/2
Mil østenforFjaagesund,gaar der en daarligVei over til
Torrisdal Annex til Drangedal og straxovenforKaare-
stenssundet er Hovedtællestedetfor den Last, som flødes
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over disse Vande, og som kan ansættes til 6 å 7000 Tyl-
ter aarligen. Ved Kaarestenssundet er Elven paa et Stykke
temmelig smal, hvorpaa den igjen udvider sig indtil det
snevre Pas ved Strengen, hvor der er et Fald af omtrent
2 Fod, og lober den derefter roligt indtil Saltevje, hvorfra alle
Vandtransporter udgaa. Længden fra Kaarestenssundet til
Strengen er 4 0€0Fod og fra Strengen til Saltevje 9000 Fod.

Den største Del af denne Vandvei, som fra Tokedalen
til Saltevje har en Længde af 5 Mile 21000 Fod, bestaar
af dybe Seer, der efter Barometermaalinger ligge 130 Fod
cver Nordsjø og 210 Fod over Havet*), og som i enkelte
Vintre ei tilfryse. Noget ovenfor Spjosod, ved Fjaagesund
og nedenfor Kaarestenssundet lægger Isen sig tidligere end
paa Vandene, Sundkilen tilfryser i Regelen tidlig i Novem-
ber. Strengen islægger sig aldrig.

NedenforSaltevje har Elven paa omtrent 1/2MilsLængde
et uregelmæssigt og voldsomt Leb, men befares dog jevnlig
Bedadmed Brynestensflaader og Baade indtil Nome, omtrent
1 Mil nedenfor Saltevje. De tommeBaade maa med stort
Besvær trækkes opad Elven eller kjøres overland.

Meget ofte gik man ogsaa med ladede Baade opover
Elven, men for at faa disse op igjennem Strengen, maatte
Folkene vade ud i Elven og saaledes trække Baadene op.
Naar de saa gjenfiemvaade skulde ro videre opover Seerne
vare de i den koldere Aarstid udsatte ftr at ødelægge sin
Helbred.

For at forebygge dette blev der efter Forslag fra den 1844.
daværende Veiinspektør, Kaptein Dietrichson, paa Bekost- Dietrich•

ning af Amtets Veikasse opført en Fordæmning i Elven og 81°IfiVIZ
derpaa anbragt et Spil til at hale Baadene op mod Strøm-

Strengen

men, og dertil anvendt Kr. 1308.
Der opstod imidlertid senere forskjellige Meninger om 1845.

dette Anlægs Hensigtsmæssighed, og da der Høsten 1845
indtrat den Ulykke, at en Baad med Kornvarer under Op-

*) Ved de senere fuldstændige Nivellementser FlaavandetsHøide
over Nordsjeved almindeligSommervandstand177Fod og 225Fod
overHavet.
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1845. halingen gik under, hvorved 3 Mennesker omkom, ansøgte
en Del Almuesmændi Flaabygd under 17de Oktober Amtet
om, at den hele Indretning maatte blive sleifet og istedet-
for udgraves en tilstrækkelig dyb Rende i Elven. Dette
foranledigede,at man indhentede Dietrichsons Erklæring, og
efter at .han havde foreslaaet en Del Forbedringer ved 1nd-
retningen, bevilgedeAmtsformandskabet de dertil fornødne
Penge. Da Arbeidet imidlertid skulde bortliciteres, vilde
Ingen overtage det, og man indhentede derpaa en Erklæ-
ring fra Kaptein Waligorski, der ikke var til Gunst for
Indretningen.

1846. Paa Grund heraf androg Amtet under 15deMai Departe-
mtets An-mentet om at lade Kanaldirektøren undersøge Forholdenedragende
,m Under-
agelse vedog afgive sin Betænkning om, hvad der burde gjøres. Den

Kanal-
irektøren.22de Juni beordredes derpaa Kanaldirektøren til at efter-

komme Andragendet.
V.aligorskis Kaptein Waligorski afgav efter en Besigtigelse under
Beteenk-
4:.Ve 7de August en Indberetning og fremholdt deri, at den af

Dietrichson opførteIndretning (Forbygning) burde borttages
samt antydede som Middel til Baadfartens Lettelse at an-
lægge Trækveie paa begge Elvebredder og samtidig udgrave
en dybere Rende ved den venstre Bred samt oprense og
gjennemgrave den Banke, der havde dannet sig nedenfor
Strømmen..

.analdirek- Paa Departementets videre Henstillen af 19de AugustmrensBe-
enkning af
te Septbr.

afgav ogsaa Kanaldirektøren efter at have besigtiget Stedet
1.846. under 5te "Septembersin Erklæring,

Imidlertid blev forelebig Intet foretaget.
1851. Efterat der havde dannet sig et Interessentskab til

ndragendeAnskaffelse af et Dampskib paa Nordsjo, satte nogle Mænd
ra Damp-
skibssel- Sig i Spidsen for et lignende DampskibsAnskaffelsetil Fart
kabet om
Undersø- paa Seerne i det vestenfjeldske Vasdrag og om muligt helt

af
'arvandet.ned til Saltevje. De udstedte under 6te Marts Indbydelse

til Aktietegning, og•der allerede efter et Par Maaneders
Forleb var tegnet Kr. 40000, som senere foregedes til
48000, indgik de under 3die Mai med Andragende til Stor-
thinget om et rentefrit Laan paa Kr. 40 000, der blev dem
tilstaaet. For imidlertid at kunne komme til Vished om
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Dampskibsfarten kunde foregaa uhindret paa samtlige Vande 1851-
og for at erfare, hvilke mulige Hindringer' maatte fore-
findes, samt Midlerne til deres Bortryddelse androg den
for Dampskibsinteressentskabet indsatte Direktion under
12te Juli Departementet om, at en af Kanalvæsenets
Ingeniører maatte befare og undersoge Vandene og Kom-
munikationslinien fra Saltevje til Tokkedalen. Den 15de
August gav Departementet Kanaldirektøren Ordre til at
efterkomme Andragendet.

Efter en Befaring i Slutningen af August gav han den
6te September en kort Indberetning og fremholdt deri Nod-
vendighedenaf nærmere Undersøgelser for at kunne afgjøre
Muligheden af at farbargjøre Strengen og Elven helt ned
til Saltevje samt beregne Omkostningernederved og ved Op-
rensninger i de øvrige Strømme.

Paa hans Forslag af 15de Oktober bifaldt Departemen-
tet under 16de s. M. at lade Loitnant P. Krag, der var an-
sat ved et Veianlæg mellem Nordsjo og Flaavand, fore-
tage de fornødne Undersøgelser, hyorpaa Kanaldirektøren i
November med ham atter befor Vasdraget og ifistruerede
ham med Hensyn til Maalinger og en Del mindreArbeider,
hvortil Departementet havde givet Bemyndigelse til fore-
lobig at anvende indtil Kr. 200.

Den 18de November har Kanaldirektøren afgivet Ind-Kanaldirek-

beretning, og den 7de, 14de og 28de December 1851 samt-Ktirgsn1?p-
10ge Januar 1852 har Krag afgivet Rapporter om Under- Viirtdeerrs°:
søgelse og de udførte Arbeider, der væsentligbestod i Bort- gAeltfd°J.
sprængning af en Del Stene i Skarperudstrømmen, Fjaage-
sund og Kaarestenssundet.

Under 28de November indsendte DampskibsdirektionenAndragende
soeingelisnedieorr-

en Ansøgning om, at Omkostningerne ved OprensningenFra.:ib.are
maatte blive udredede af Statskassen, paaberaabendesig sin
Uformuenhed samt at Arbeiderne ikke blot vare til Gavn

Sa1teve

for Dampskibet, og fremhævedeFordelene ved at kunne fala
farbargjort Streugen og udstrakt Dampskibsfarten til Salt-
evje. Den 4de December oversendte Amtet denne Ansog-
ning til Departementet, idet det yttrede, at da Interessent.
skabet uden Haab om Fordel, men kun til Distriktets Vel
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1851. havde anskaffet Dampskibet, var det ubilligt at paabyrde
det Omkostningerne ved en Oprensning, som var til Fordel
ogsaa for anden Transport og for Tommer. Det fandt det
derhos ønskeligt, om Farten kunde udstrækkes til Saltevje,
men var bange for, at det ikke kunde gjøres uden at for-
rykke Forholdene ovenfor.

1852. Inden Kanaldirektøren kunde faa Tid til at udarbeide
sit Forslag til de nødvendige Arbeider, beordrede han un-
der 1.9deFebruar paa eget Ansvar Krag til at fuldføre de
paabegyndte Arbeider i Skarperudstrømmen, Fjaagesund og
Kaarestenssulidfor at kunne benytte den beleiligeVandstand
hertil.

Kanaldirek-
tørens For- Den 23de Februar afgav han til Departementet sin
'3DbrLegaf Mi2e Rapport med Forslag til de Arbeider, som burde udføres
tilvAershveiad:r paa de forskjellige Steder, og Omkostningerne ved dem.

dene. Disse stillede sig saaledes:
Oprensning og Bøler i Skarperudstrømmen,Fjaagesund

og Kaarestenssundet  Kr. 480.00
Oprensning i og Forandring af Broen i

Sundkilen  » 200.00
Opgravning af Render og Sprængning af

fremstaaende Klipper ved Strengen 	 « 3000.00
Uforudseede Udgifter  « 320.00

tilsammen Kr. 4 000.00

Departe- I Henhold hertil bemyndigedeDepartementet ham un-
mentets Be-
myndigelse der 4de Marts til endnu samme Vinter at fuldføre den for

af4deMarts
1853 til Ar- Seillads med Dampskib fornødne Oprensning af Skarperud-

beider i
Vestvan- strømmen, Fjaagesund og Kaarestenssundet, hvortil det ag-

dene. tede at søge Udgifterne udredede af de til Kanalvæsenet be-
vilgede Midler, medens det efter Omstændighederne ikke
fandt Anledning til at sege Ombygningen af Broen over
Sundkilen og Farbargjørelsen af Strengen iværksatte for det
OffentligesRegning.

Efter en Råpport fra Krag af I lte April var disse
Arbeider da færdige.

Efter at Dampskibet om Vaaren var sat i Fart, viste
det sig, at det stak dybere end kontraktmæssigbetinget (3'/s
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Fod), og at det efter de gjorte Erfaringer vilde fuldt lastet 1852.
stikke indtil 4 Fod dybt. Som Følge heraf hændte det et
Par G-ange,at Fartøiet ikke kunde passere hverken Skarpe-
rudstrommen eller Kaarestenssundet, og fiere Gange havde
det kun ved at udlosse Passagerer og Gods med Fare kun-
net passere dem.

Som Følge heraf indgav Dampskibsdirektionen paanyAfrandritzenirt:e
et Andragende til Departementet om, at Oprensningsarbei-
derne maatte for det Offentliges Regning blive udstrakt vi- vifierAr-
dere, saa Dampskibet med sit større Dybgaaende kunde
passere Strømmene til enhver Tid. Departementet beord-
•ede derefter under 5te DecemberKanaldirektoren til samme
Vinter at iverksætte denneOprensningunder Forudsætningaf,
at denikke vilde paakræveUdgifter til noget betydeligtBelob.

Under Leitnant P. Krags Ledelse blev Skarperudstrøm- 1853.
men i April Maaned renset saaledes for Stene, at der blev ningsarbei-

Oprens-

et ret Løb for Dampskibet, hvori der ved laveste Vinter- derne fort-
sættes.

vandstand var mindst 33/4Fods Dybde. Ogsaa i Kaarestens-
sundet blev en Oprensning foretaget; men under den lave
Vandstand, som der var Sommeren 1853, havdeDampskibet
ofte Vanskeligheder ved at komme frem der, ligesomder
efter Oprensningeni Skarperudstrømmenvar blevenfor grundt
over en ovenfor liggende Sandbanke.

En Del Efterarbeider bleve i clefiAnledning ud paa 1854.
Vaaren foretagne, men de viste sig senere dog utilstrækkelige.

Dampskibsdirektionen henvendte sig derfor atter den 1855.
it16de Februar med et Andragende til Departementet om, at ndrgende

cirreder maatte blive anstillet yderligere Undersøgelser og afgi- bst
n3i

vet Forslag med Overslag til de Arbeider, der endnu maatte
:e tnaem-

ansees nødvendige, for at Dampskibet ved enhver Vandstand algel1L-°.g
skulde kunde befare Vasdraget. Hertil beordredes Kanal-
direktøren unler 29de Marts, men af Mangel paa Tid maatte
T_Indersøgelserneudsættes til det paafølgende Aar.

De bleve da foretagne af Leitnant Thams, somden 6te 1856.
Oktober afgav Rapport, hvorefter de tidligere afstukne Ren- Thams's
der i Kaarestenssundet og Skarperudstrømmenmaatte fordy-R6tePliZtble

bes 11/2Å 2 Fod, naar Dampskibet til enhver Tid skulde om Under-
søgelser.

kunne passere Vasdraget.
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1857. Efter at havemodtagetyderligereOplysningerfraThams
Kanaldirek-terens For- af 2den FebruarforeslogKanaldirektørenunder2den April
slag af 2d857enfor Departementet,at der bevilgedesKr. 2 600 for at op-
Febr. 1.
til videre rensede førafmærkedeRenderi Kaarestenssundetog Skarpe-

Oprensnin-
ger. rudstrømmentil en Dybdeaf 5 .Fod underden da bekjendte

laveste Vandstand. Denne Bevilgning er dog ikke bleven
indrømmet,men Sagen indtil Videre henlagt.

1866 Paa Amtets Opfordringaf 24de August 1865 beord-
-68. rede Departementetunder 10de Februar Kanaldirektøren

113jruddreerstil..til at anstille Dndersøgelserangaaende en Sænkning af
ficilesneLi131j1:Vandstandeni Flaa-, Hvideseid-og Bandaksvandenesamt
-?T'Erst.,.angaaendeFarbargjørelseforDampskibeaf Elven fra Stren-

dene' gen til Saltevje, hvorefterAssistenternePinckert og Tau-
bol udfortede fornødneMaalingerog under 15de April af-
gaveKarteroverKaarestenssundet,Strengenog Elven mel-
lem Strengen og Saltevje med tilhørendeProfiler. I Ok-

. tober Maaned1868 foretog Ingeniør Vogt de fornødneNi-
vellementstil Bestemmelseaf Høiderneaf de faste Mærker
samt de anbragteVandmærkersNulpunkterved Sundbroen
og Strengen.

1869. Efter at Ingeniør Lassen havde bearbeidetde saaledes
Lassens ved TerrainundersøgelsernevundneMaterialierog paa dem
Forslag,

Kanaldirek- udarbeidetetForslagtil Forbedringaf SeilfartenmellemSalt-
tørens Be-

tænkning af evje og Dalen samt i Sundkilen,afgav Kanaldirektørenun-17cleJuni
1869 ang. der 17de Juni sin Betænkning. Han oplyserderL at Fal-Ssenkning

ill• det i Strengen ved stort Vand kun er 1.6 å 1.7 .Fod, saa-
ledes at selv blot en 1-Fods Sænkning vilde kræve uhyre
Omkostninger. Skulde man sænke Flommen 4 Yod, saa-
ledes som manønskede, maatte man gaa helt ned til Salt-
evjefos, men ogsaa her vare Forholdenesaaledesugunstige
for en Sænkning. Kanaldirektørenansaa derhosFordelene
ved en saadan for smaa i Forhold til de storartedeArbei-
der, den krævede. Til Bedemmelseaf SpørgsmaaletomFar-
bargjørelsened til Saltevje gik Kanaldirektørenud fra, at
Vandmassenunderalmindeligstor Flom (10 Fod paa Stren-
gens Vandmærke)var 20000 Kubikfodog underFlommen
i 1860 30000, og at der maatte for laveste Vandstandgra-
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ves en 3 Fod dyb Rende med 36 Fods Bundbreddeog Skraa- 1869.
ninger 1: 2. Ved Udgravning af denne Rende skulde Has-
tigheden ved almindelig stor Flöm neppe komme til gjen-
nemsnitlig at overskride 10 Fod men da denne Hastighed
lokalt kunde være noget større, vilde den antagelig blive
hindrende for Dampskibet. For at reducere den til omtrent
7 Fod, maatte det mindste Flomprofil yderligere udvides
med 422 Kvadratfod, hvorved tillige opnaaedes en Sænk-
ning af Flomvandstandenovenformed nær 0.5 Fod til For-
del for Landeieren. Men en saadan Udvidelse vilde foroge
Omkostningerne overmaade meget, og han ansaa det derfor
og af andre Grunde mere lønnende at anskaffe en anden
heldigere Dampbaad. Den oven antagne Rende vilde sænke
laveste Vandstand ovenfor 0.73 eller omtrent 1 Fod. Dette
vilde i Kaarestenssundet ingen Indflydelse have, saalænge

' der kun forlangtes 5 Fod dybt Farvand, og der kun kræ-
vedes ubetydelig Muddring for 6 Fods Dybde. I Sundki-
len derimod, hvor Renden allerede var for grund og dertil
kroget, ligesom ogsaai Skarperudstrygen, vilde denneSænk-
ning forvolde forøgedeOmkostninger. Til Slutning opstillede
han følgende Omkostningsoverslag for forskjelligeAlterna-
tiver

A. 6 Fods Dybde, 36 Fod bred Rende i Strengen og 30
Fod bred Rende i Sundkilen og Skarperud Kr. 25600
5 Fods Dybde 
 « 20000
6 Fods Dybde, men uden Arbeider for Eløi-
vandet i Strengen 
 « 20800
6 Fods Dybde uden Arbeider i Strengen. » 11200
5 Fods Dybde uden Arbeider i Strengen. . « 8400

Med Hensyn til Valget mellem disse AlternatIver frem-
hævede han Ønskeligheden af at bestemme sig for 6 Fods
Dybde og antog, at man ikke burde gjøre noget i Strengen,
dersom det daværendeDampskib skulde beholdes,men i saa
Tilfælde vælgeAlternativ D eller E. Anskaffedeman deri-
mod nyt Dampskib, anbefalede han Alternativ A. eller, om
det var meget kraftigt, C.
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1872. I Skrivelse af 4de Juli 1870 androg Amtet i Henhold
AmtetsAn-

dragende
1,11 en Anmodningaf Amisformandskabetom, at der maatte

om Under- blive anstillet UndersøgelserangaaendeForbedring af Kom-søgelse m.
H. til det munikationen mellem Nordsjø og Flaavand enten ved An-
heldigate

Kommuni- læg af Jernbane eller ved Omdannelse af den bestaaende
kationsled

mellem
Nordajø og Vei til en Chauss med bedre Stigningsforholde,og senere i
Flaavand Skrivelse af 26de Juli 1872 androg han ,paa Foranledningm.

af HvideseidKommunebestyrelseom, at Spergsmaalet om en
Forbedring af Strømmene ved Strengen og ovenfor i det
vel defos i Nordsjø udstrømmende Vasdrag maatte blive
sat i Forbindelsemed Spørgsmaalet om Forbedring af Land-
kommunikationenmellem Nordsjø og Flaavand.

I den Anledning blev Kanaldirektøren under 8de Au-
gust beordret til at deltage med Veidirektøren i Behandlin-
gen af Spørgsmaaletom, hvorvidt Land- eller Vandkommu-
nikationen burde søges udbedret paa Strækningen mellem
Strengen og Saltevje.

1873. Kanaldirektøren fandt det ønskeligt i den Anledning
ved fortsatte VandstandPobservationerat faa konstateret,
hvorvidt de Forholde, hvorpaa Betænkningen af..17de Juni
1869 var bygget, vare rigtige og fik Departementets Sam-
tykke .af 22de Juli hertil.

Amtsfor- Da Amtet agtede at forelæggeAmtsformandskabetFor-
mandska-



bet int-



s Bes
ning af 25de

slag til Bevilgning af Bidrag til dette Arbeide, modtogdet
Juni 1873 paa Opfordring en forelobigMeddelelse fra Kanaldirektøren

B
til Stidragrøm-om, at Omkostningerne ved en Farbargjørelse af samtlige
menes Far-
gjørelse. Strømme til 6 Fods Dybde ned til Saltevje vilde omtrent

andrage til Kr. 31400. Den 25de Juni blev ogsaa følgende
Forslag bifaldt af Amtsformandskabet:

«Forsaavidt det ved fortsatte TIndersøgelserviser sig,
at en Oprensning af Strommene ved Strengen, Kaarestens-
sundet, Sundkilen og Skarperud til 6 Fods Dybde er hen-
sigtsmæssigfor at sikkre DampskibenesFart i disse Strømme,
bevilges en Fjerdepart af Omkostningerne, der ere anslaa-
ede til Kr. 13400, saaledes at Beløbet udredes i 3 paa hin-
anden følgende Aar med en Trediepart aarlig, at regne fra
den Tid, cla de øvrige fornødne Midler ere bevilgede.
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Den 15de December afgav Kanaldirektøren sin Erklæ- 1873.
ring. Han udtalte deri, at saalænge der ved den oMhand-Kanaldirek-

lede Farbargjørelse kun skulde blive Spørgsmaal om veciilia3rerlinsgEarf511tE;3Daenegb.r.
Udgravning og Udfyldning at tildanneStrømmene til en til-
nærmelsesvis Rende eller Strømkanal, saa vidste han ikke FZI3Baerg2,-

at foreslaa nogen Forandring i de under 17de Juni 1869
trømmene.

foreslaaede Farbargjørelsesarbeider, naar man ikke vilde
sænke laveste farbare Vandstand i de ovenfor liggendeSeer
endnu mere end foreslaaet og derved ganske betydeligt for-
øge Arbeidsomkostningerne. Forøvrigt gjorde han opmærk-
som paa, at Faldet i Strengen stadigt øgedes med Vandets
Stigen o ikke, som tidligere antaget, blev mindre, efterhvert
som det steg over 10 Fod paa Strengens Vandmærke. Man
var derfor udsat for, at Dampskibsfartentil sine Pider maatte
indstilles gjennem Strømmen, hvilket selvfølgeligvilde Med-
føre ikke ubetydelige Ulemper for Færslen, dersom man
havde ordnet Kommunikationsmidlernenedenfor under For-
udsætning af en stadig Dampbaadsfart. Han anbefalede
Uddybning af Strømmeneovenfor, hvad enten Strengen blev
farbargjort eller ikke, efter Alternativ D og forhøiedeOver-
slaget til Kr. 13800.

Paa Grund af denne Erklæring vedtogdette Aars Amts- 1874.
formandskab under 23de Juni Amtets Forslag om at opgive
Planen til at gjøre Strømmen ved Strengen farbar, men
derimod søge Jernbanen ført op til DampskibenesAnløbs-
sted ovenfor .Strengen. Det vedtog tillige ikke at bevilge
Noget til Oprensninger ovenfor Strengen.

Paa Foranledning af DampskibsdirektionensForestilling 1875.
af 16de Oktober angaaende Farbargjørelse af Strømmene Ordre til

ved Kaaresten, Sundet og Skarperud for 6 Fods dybgaaendeusnedremrs.øff.1-
Fartøier, anmodedeAmtet under 23de s. M. Departementet repnagmen

om at lade Kanaldirektøren gjennemgaa de tidligere afgivne
Forslag til nævnte Strømmes Farbargjørelse og paany ud-
tale sig derom saavelsom om Muligheden af at sege Vand-
standen-i Seerne forhøiet ved Anbringelse af en bevægelig
Dam i Strengen. De fornedne Ordres i saa Henseendebleve
under 27de Oktober meddelte Kanaldirektøren.
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1876. De videre fornedne Undersøgelser bleve i Forbindelse
F NJA:gmBafmed Undersøgelser i Anledning af en forbedretVandtilgang
isteuniJ til Brugene i Skien overdragne Leitnant Nysom, som den1876 til be-
vmgelig lste Juni afgav Forslag til Anbringelse af en bevægeligDam i

Strengen. Dam ved Strengen, der var beregnetat skullekoste Kr. 44000,
• for derved at farbargjøre de ovenfor liggende Strømme for

6 Fod dybtgaaende Fartøier (7 Fods Vanddybde i Ren-
derne) og samtidig bidrage til en Forøgelse af Brugsvandet
i Skien og lette Flødningen i Vrangfos. Efter den for For-
slaget antagne Generalplan skulde laveste Vandstand op-
dæmmes til Koten 45.5, hvorved man i Kaarestenssund vilde
erholde 11, i Sundkilen7 og i Skarperudstrømmen91/2Fods
Dybde. Uden at genere Dampskibsfarten paa Hovedvan-
dene, men kun Farten paa Sundkilen, skulde man derved
kunne tppe 21/2Fod ud af Vestvandene til Fordel for de
andre ved 0Pdæmningen vundne Interesser.

Kanaldirek- Den 3die Juni oversendte Kanaldirektøreh dette For-
tørens Be-
tænknng

af 3die Juni
slag til Departementet, og med Tiltrædelse af samme afgav

1876 ang: han en samlet Betænkning angaaende Spørgsmaalet om en
Dam i

Strengen. forbedret Vandtilgang til Skiensbrugene og en Farbargjø-
relse af Strømmene ovenfor Strengen for 6 FOds dybtgaa-
ende Fartøier. Saafremt man bestemte sig for ikke at hæve
Vandstanden i Vestvandene ved en bevægelig Dam be-
mærkede han — saa maatte man — for at 6 Fod dybtgaa-
ende Fartøier til enhver isfri Tid skulde kunne passere
StrømmenevedKaaresten, Sundet og Skarperud — udgrave
disse Strømme saaledes, som foreslaaet i Alternativ A i•
Kanaldirektørens Skrivelse af 17de Juni 1869 og Ingeniør
Vogts Skrivelse af 19de Mai 1873 med Udeladelseaf Grav-
ningen i Strengen, som i ethvert Fald burde bortfalde. Om-
kostningerne derved vilde udgjøreKr. 30000, og da omtrent
de Trefjerdeparter deraf faldt paa Sundet, saa vilde man
for omtrent Kr, 8000 kunne frembringetilstrækkelig Dybde
i Kaarestensund og Skarperudstrømmen, hvorfor man —
saafremt det skulde blive vanskeligt at skaffe tilveie de til
det hele Arbeide fornedne Midler — ialfald kunde holde
Hovedruten paa Vestvandene aaben ved Anvendelseaf dette
mindre Beleb.
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I Amtsformandskabsmødeden 24de Juni blev det en- 1876.
stemmig besluttet at bevilge Kr. 6 000, at udrede med 1/3 nrAffo.
aarlig i Aarene 1876, 77 og 78, til efter Bestemmelseaf en 'clet:nrnri
af Amtsformandskabet valgt Komite paa 3 MedleMmer i 18r7e6ustilinOp-

Forening med Amtmanden at anvendes enten til at oprenseeller

Strømmene ovenfor Strengen til 7 Fods Dybde eller til An-
bringelse af en bevægelig Dam ved Strengeh eller Saltevje,
dog saaledes at Tilsynet med Dammen og dens Vedligehol-
delse blev Amtskommunenuvedkommende,og at der hav-
des antagelig Sikkerhed for, at dette blev ordnet paa anden
Maade.

Under en Befaring af Vasdraget i Juni Maaned og
samtidig Konferance med Amtmanden havde Kanaldirek-
teren faaet Indtrykket af, at den bevægeligeDam muligens
heller burde anbringes ved Saltevje. Man vildederved nemlig
ikke læggeHindringer iveien for denikke ubetydeligeBaadtra-
fik, som foregik mellem Strengen og Saltevje; man vilde
spare en Jernbanebro ved Saltevje og Mil Jernbane til
Strengen, faa bedre og rummeligere Plads for Jernbane-
station samt erholde bedre Damsted og bedre Byggegrund
for Dammen.

I den Anledning beordrede han Ingentør Sætren til at Soestlraegnsaf

foretage videre Undersøgelsermed Hensyn til DammensAn-lscUktr.
bringelse ved Saltevje, hvorefter denne under 18de OktoberNin t Salt-

afgav Forslag til saadan Dam og beregnede Omkostningerne
ved dens Opførelse til Kr. 80000 og ved dens Vedligehol-
delse og Betjening til 10 å 1200 Kr. aarlig. Dammen ved
Saltevje tænktes konstrueret i Lighed med den ved Eids-
vold Sundfosi og Profilet oppe ved Strengen saal-edesudvi-
det, ,at man overalt fik en Rende af 100 Fods Bredde, An-
læg 1: 2 og Bunden liggende paa Kôten 33.0. Under en
Flom som den i 1860 skulde Vandets Hastighed ved Stren-
gen kun blive 7.2 Fod i Sekundet og saaledes ikke til syn-
derlig Gene for et kraftigt Dampskib, medensden iålmindelig-
hed vilde blive langt mindre, idet saadanne Flomme ikke vare
af lang Varighed og desuden kun indtræffe meget sjelden.
Sætren bemærkede, at al Jord under Kåten 45.5 maatte ex-
proprieres og antagelig Erstatning ydes for den Jord, som

13



1$78. kun laa 1 å 2 Fod over denne Vandstand, paa Grund af,.
at den ikke vilde kunne fuldstændigdraineres. Derhos vilde
Flomvandstanden•mellem Saltevje og Strengen hæves en
Del onl end ubetydeligt, og burde man paa Forhaand faa
Grundeierne til at frafalde Erstatning derfor, da Anlæg-
get til Gjengjæld vilde medføre Fordele for dem. For
at forebygge Gener for Dampskibsfarten af Tommerflødnin-
gen maatte man i Lighed med, hvad der sker paa Vormen
mellem Minne og Eidsvold, standse Flødningen i den Tid,
Dampskiberiepassere, hvilket paa Grund af de forholdsvis
smaa Tømmermasseri VestfjeldenesVasdrag kunde ske uden
større Ulemper. Endelig bemærkede han, at en Bro over
Elven, som der_vel vilde blive Spørgsmaal om, naar Jern-
baneanlæggetengang komistand, uden stor Bekostning kunde.
kombineresmed Dammen.

I Skrivelse af 28de Oktober udtalte Kanaldirektøren
sig angaaende Anledningen til, at dette Projekt var blevet
udarbeidet og oversendte det under 2den November til De-
partementet.

1877. Under 27de Marts androg Amtet Departementet om
Amtets 'naadigst Tilfadelse til Opførelse af en Dam ved Flaavan-Andragen

lsede
Tilla- dets Udlob i det. Væsentlige Overensstemmendemedde til

Fliaaamvafn%direktørens Forslag enten ved Saltevje eller ved Strengen,
idet Valget mellem de forskjellige Alternativer væsentlig
vilde bero paa, hvorvidt de fornødne Midler kunde tilveie-
bringes, og da dette ikke med nogen Sikkerhed kunde be-
dernmes,forinden Erstatningen for de Jordstrækninger, cler
navnlig ved Dammens Anbringelse ved Saltevje sattes un-
der Vand, ved lovligt Skjøn var bestemt.

Departementet forlangte under 18de Mai Kanaldirekte-
rens Erklæring herom og tillige Oplysning om, i hvilkenUd-
strækning BrugseiernesInteresse var kommet i Betragtning
ved Bestemmelsen af de projekterede Dammes Ebide, eller
om ikke Færsel og Flødning vilde vgere tilfredsstillet ved
en mindre Dam.

•Kanaldirek- Hertil bemærkedeKanaldirektøren i Erklæring af 28de
tørens Be-
ttenkning. juni efter en kort historisk Fremstilling af Spørgsmaalets

af 28de Juni
1877 ang.

Andragen-
Udvikling, at den foreslaaede Regulering af Vasdraget ved

det.
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en Dam havcle den Fordel fremfor en Udgravning af de 1877.
grunde Steder, at derved samtidig to andre vigtige Interes-
ser rammedes, nemlig Lettelse af Flødningen det neden-
forliggende Vasdrag samt Forbedring af Vandtilgangen til
Brugene ved Skien. De Bidrag, somdisse Interesser kunde
forventes at yde til Dammen, opveiedefuldstændigde større
Omkostninger, som dette Projekt medførte fremfor Oprens-
ningen, medens de Fordele, som disse store Interesser op-
naaede, vare saa betydelige, at de burde være afgjørende
med Hensyn til Valget mellem de to Projekter. Med Hen-
syn til, i hvilken Udstrækning Brugseiernes Interesse var
kommet i Betragtning ved Bestemmelseaf DammensHeide,
oplyste Kanaldirektøren, at Opdæmningsheiden var valgt
udelukkende af Hensyn til Færselen, men at hines Inte- .
resse samtidig rammedes, idet Vestvandene derved gjordes
til et Reservoir, hvorover Brugene kunde disponere, naar
Dampskibsfarten var ophørt, eller paa den Tid, da Vand-
mangelen i Skien var størst.

Inden Sagen var afgjort, blev paa et Møde af Amts-*Amtsfor-

formandskaliet den 25de Juni enstemmig fattet følgendeBe-beatasaBI:kt-ningd. 25de
slutning: Juni 1877

ang.Skjøns-
«Amtsformandskabet vedtager, at Amtskommunen ud-ofgorr3ptnrein:.

reder Omkostningerne ved en Skjønsforretning over den ninCdei-

Erstatning, som vil tilkommevedkommendeSkadelidendefor k:tri.P0emru.d

Opferelse af en Dam ved Flaavandets Udleb i det Væsent-
lige overensstemmendemed Kanaldirektørens Forslag enten
ved Strengen eller Saltevje, dog uden Forpligtelse for Amts-
kommunen til at overtage Erstatningen, hvorom Forhand-
linger med andre. Vedkommendeforbeholdes».

«Dersom den.i forrige Aar i Anledning Opdæmningen
af Vandene ovenfor Strengen nedsatte Komite finder, at
saadant Belob hensigtsmæssigkan anvendes, og under Forud-
sætning, at de deri interesserede Kommuner og Andre til-
svare mindst et tredobbelt saa stort Beløb, bemyndigesoven-
meldte Komite til af AmtskommunensMidler at anvende et
Beleb af indtil 400 fire Hundrede Kroner til Oprens-
ning af Skarperudstrommen».

13*
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1877. Paa Amtets Anmodning (28de Juni) opgavKanaldirek-
tøren under 12te Juli Omkostningerne ved en saadan Op-
rensning til 6 eller 7 Fods Dybde under Lavvand til respek-
tive Kr. 3 800 og 5 700 og udtalte, at Oprensningsfondet
antagelig vilde kunne bidrage å 1/3deraf paa Grund af
store Fordele, som Oprensningen vilde medføre for den al-
mene Færsel. ,

	

1878. Efterat derpaa Mo, Laurdal, Moland, Vinje og Rau-
Bidrag til lands Herredsstyrelser tilsammen havde tegnet sig for
Skarperad-



strømmens
Oprensning.

1500Kroners Bidrag, henstilledeAmtet i Skrivelse af 19de
Marts til Kanaldirektøren at bevirke de resterende 1 900 Kr.
til Oprensning af SkarperudstrømMen i 6 Fods Dybde be-
vilget af Oprensningsfondet.

Ved under 25de Marts at oversende denneSkrivelse til
Departementet og anbefaleAndragendet som en Sag af stor
almen Interesse bemærkede Kanaldirektøren, at denne Op-
rensning var et absolut gavnligt Foretagende, der ikke kunde
betragtes som overfiedigt, om man senere besluttede sig for
Opførelse af en bevægeligDam ved Saltevje eller Strengen,
idet denne Oprensning vilclegjøre Bandaks- og Hvideseid-
Vandene til en Sø ogsaa ved lave Vandstande sog mulig-
gjøre en dybere Udtapning af Bandaksvandet til Brugenes
Vandforsyning om Vinteren. Oprensningen vilde derfor bi-
drage til Opnaaelse af en større Nyttevirkning at en even-
tuel Dam ved Saltevje eller Strengen og derved fremmeAn-
lægget af en saadan Dam, der igjen vilde komme Damp-
baadtrafikkentilgode ved at sikkN uafbrudt Fart paa Sund-
kilen, som vistnok er et Sidelob, men derfor ikke uden Be-
tydning. Endelig bemærkede han, at da Arbeidet blot be-
stod i Fordybelsen af et grundt Leb mellemto Vande, vilde
der ikke blive Tale om noget Erstatningsansvar ; derimod
anbefalede han, at Forpligtelsen til i Fremtiden at vedlige-
holde den udgravede Rendes Dybde burde overtages af de
omliggendeDistrikter, og derfor saadan sættes som Betin-
gelse for Udbetaling af Bidrag af det Offentlige.

I Henhold hertil remitterede Departementet under 27de
Mai Sagen til Amtet med Lefte om som Bidrag af Eive-
rensningsfondet at udrede Halvparten af Omkostningerne,
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mod at Distriktet udredede et lignende Beleb, og mod at 1878.
Distriktet overtog den fremtidige Vedligeholdelse.

Sfterat Distrikterne havde erklæret sig villige til at 1879.
indgaa paa de opstillede Betingelser, blev det ved kongeligRicesooniguett
Resolution af 5te April hestemt: af18795teApril

 ang.
At .der af de til Oprensning af Elvedrag m. V. bevilgede
Midler naadigst tillades udredet Halvparten af de med en 9,arPerud-=3::.
Oprensning af Skarperudstrømmen i Vestvandene Brats-

p

berg Amt indtil 6 Fods Dybde under laveste Vand for-
bundne Omkostninger, anslaaede til 3 800 Kr.
At de af Laurdals, Molands, Mo, Vinje og Raulands Her-
redsstyrelser2 henholdsvis under 21de, 23de, 28de, 21de og
21de Oktober 1878 fattede Beslutninger om Overtagelse
af det ovennævnte Arbeides Vedligeholdelse, efter at det er
bleven istandbragt, m. m., naadigst approberes i Henhold til
Lov om Formandskaber paa Landet af 14de Januar 1837
§ 39, forsaavidt Kommunerne derved kan paaføres Udgifter
for et længere Tidsrum end 5 Aar.

Denne Oprensning af Skarperudstrømmener udfort un-
d,er Ingeniør Sætrens Ledelse og afsluttet i 1880.

For til enhver Tid at kunne holde Dampskibsfarten 1880.
paa Sundkilen aaben havde Hvideseids Herredsstyrelse un- strrzdesn-s
der 29de Mai fattet Beslutning om i 3 Aar at uclligne800Bniesisuutnntd_
Øre pr, Skylddaler af Herredets Matrikulskyld som Bidrag lens9prens-ning.
til en Oprensning af Strømmen ved Indlebet til Sundkilen,
under Forudsætning af, at Staten vilde bidrage Halvdelen
og Amt'skommunenen Fjerdedel af Omkostningerne.

I Anledning af dette Ønske om en Oprensning indgik
Amtet under 17de :fuli med Forestilling til Departementet,
der forlangte Kanaldirektørens Erklæring om Arbeidets Be-
rettigelse til at fremmes ved Statsmidler.

Efterat Assistent Bodal havde optaget et Lodningskart Lssolinn:
med tilhørende Profiler over Sundkilen, afgav,Loitnant Ny-.
som under 23de DecemberPlan til Opmuddringat en Rende tijiiMuucl-
med Bund paa samme Heide som Bunden i den oprensedeSundkilen.
Skarperudstrøm, beregnet til en Omkostning af Kr. 6 650.

Ved under 27de December at oversende dette Forslag iføarneanllifieet
til Departementet bemærkede Kanaldirektøren, at der for Daecfb2.7280
det Offentlige var den samme Grund til her at yde Assi-

af 2cem13)edre114%



1880. stance som til Skarperudstrømmens Oprensning paa de for
den opstillede Betingelser.

2. Farbargjørelse af Eigselven.

Eigselven eller Vasdraget mellem Nordsjø og Vestvan-
dene er omtrent 22 km. lang og har et samlet Fald af
omtrent 56.4 m. (177 Fod). Strax ovenfor Nordsjø ligger
Ulefossen ined et Fald af 8.6 m., der udnyttes som Driv-
kraft for: den betydelige Brugsdrift paa Gaardene Ulefos og

Ovenfor Fossen er Elven robar og nogenlunde
stille paa en Lænide af ca. 3 km. op til Helene, hvor der
er en Fos eller Stryg med et varierende Fald fra 2.25 til
3.0 m. paa en Længde af ca. 200 m. Derfra og op til-Eie-
bakken under Vrangfos har Elven paa' en Længde af 0.8
km. g.2 m. Fald. Den er derfor her stærkt strømmende
og derhos grund. I en Længde, af 1.9 km. og med et
samlet Fald af 25.1 m. følger derpaa Vrangfos. Den naar
op til Fossevigen, et mindre"Bassin, der ved den 2.7 m.
høie Stensfos er adskilt fra det ovenfor liggendeNomevand,

, som ved "Lavvand er af ganske ringe Udstrækning og da
ligger som et Sidebassin til Elven. Fra Nomevand til lidt
ovenfor Lunde Kirke har Elven lidet Fald saavel i Flom
som Lavvand, hvorimod den fra Kirken og videre opover
helt til Saltevje har- et stærkere Fald fordelt over den hele
Strækning. Ovenfor Saltevje følger et 3 km. langt roligt
Elvestykke indtil Strengen, der som èn Stryg paa 0.81 m.
Fald danner Udlobet af Flaavand. Hastigheden i denne
Stryg maaltes i 1879 til 3.38 m. i Sekundet.

Allerede for længereTid tilbage„ især efter at Kanalen
Nordsjø—Skien var færdig, reistes Spørgsmaaletom en bedre
Kommunikationsforbindelsemellem Nordsjø og Vestvandene
end den bestaaende tungvindte Vei, der langtfra tilfreds-
stillede den temmeligt betydelige Trafik. Væsentlig havde
man tidligere haft Tanken henvendt paa en Sporvei eller,,
let Jernbane, og først efter at Landets Jernbanenet bestem-
tes udstrakt til Skien, blev Undersøgelseranstillede og Pla-



19

ner lagte for ogsaa at sætte Vestvandene i Forbindelse
dermed.

At benytte Vasdraget som Kommunikationsled havde
man paa Forhaand ligesom ikke villet offreen Tanke, sand-
synligvis fordi Vrangfos og det vilde Terrain deromkring
.afskrækkede.

Paa disse Kanter af Thelemarken produceres foruden
store Kvanta Trælast tillige Kobbermalme og Brynestene,
Alt Varer, der mindre egne sig som Jernbanegods. Dertil
kommer, at deres Transport for en væsentlig Del indstilles
,om Vinteren, naar Dampbaadsfarten paa Vandene ophører.
Paa G-rund af Terrainforholdene har der aldrig været an-
lagt nogen Landevel fra Strengen opover langs Vandene,
ligesom der af den Grund heller ikke kan være Spørgsmaal
om at fortsætte en Jernbane videre frem.

Distrikterne deromkring have derfor i Vintertiden, naar
'Dampbaadsfarten har været indstillet for Is, og naar Isen
ikke har været kjørbar, dels været udestængtfra Forbindelse
med Nordsjø og dels haft den ad andre Omveie. Som Følge
heraf have Forholdene ordnet sig saaledes, at al større Tra-
fik om Vinteren indstilles.

Dette bragte Ingeniorerne Borchgrevink og Sætren til 1878.
dog at se lidt hen til Muligheden af at benytte Vasdraget
som Transp-ortled, og efter at de havde opstillet en generel
Beregning over Omkostningerne ved og Rentabillteten af
Vasdragets Kanalisering mellemUlefos og Strengen, hvilken
Beregning syntes at stille en Kanalisering meget gunstig i
Sammenligning med det projekterede Jernbaneanlæg, fandt Undersø-

Amtet sig foranlediget til under 6te November 1878 at ind- gelser,
gaa. til Departementet med Ansøgning dm, at der maatte
foretages nærmere Undersøgelse for en saadan Kanahisering.
Sagen anbefaledes af Kanaldirektøren, og modtog han De-
partementets Ordre af 15de Marts til at lade anstille Uft-
,dersøgelser og udarbeide Plan for en Kanalisering efter de
for Løveidkanalen gjældende Dimensioner d. e. Slusernes
Længde 37.65m. (120 Fod), Bredde6.9 m. (22 Pod) og Vand-
dybde paa Tærskelen 2.59 m. (8'/4 Fod), altsaa for 2.5 m.
(8 Fod) dybtgaaende Fartøier.
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1881. Disse foretoges i 187 og lededes af Ingeniør Sætten,
stetrenssom under 1ite Juni 1881 afgav Forslag med dverslag.Forslag af
1114388TuniPlanen gik i det Væsentlige ud paa at farbargjøre selve

Elven fra UlefoS til Grotevje ved Lundevand, idet Elvens
Fald ved Hjælp af Reguleringsdamme koncentreredes paa
enkelte Steder og der omgikkes med Sluser i en Sidekanal,
medensman i Fjeldet ved Grotevjen i et Slusekomplexsteg-
op i en Kanal, som tænktes anlagt i Dakkeheldet helt op

•til Pladsen Hogga. Der skulde en Reguleringsdam over
Elven holdeen konstant Vandstandi Kanalen, og naar und-
tages i Florn, da der vil danne sig et nogenlundejevnt for-
delt Fald ogsaa ovenfori Elven op til Vandene. Til den
Hensigt maatte Profilet F Strengen udvides og Flommen i
Flaavand derved sænices,medens Lavvandet forheiedes, en
Foranstaltning som tillige skulde tjene til at farbargjøre
Sundkilen samt alle andre grunde Steder og Strømmei Vest-
vandene. Det hele ca. 57 m. høieFald fra Vestvandenetil
Nordsjø tænktes overvundet ved Hjælp af 15 Faldsluser og
2 bestemmende Sluser. Anlægsomkostningerne vare bereg-
nede til Kr. 11300000, hvoraf Kr. 138 135 for Expropria-

. tioner.
Kanaldirek- Kanaldirektøren, som i det Væsentlige tiltraadte For-
tørensBe-
tsenkning slaget, oversendte det med tilhørende 13 Karter, 1 Over-
OverFor-
slaget. sigtskart, 8 schematiske Tegninger af Damme og Slusean_

læg samt 1 Længdeprofil under 16de Juni til Departemen-
tet. • Han udtalte, at Projektet ikke kunde siges at frem--
byde nogen store tekniske Vanskeligheder, men vel betyde-
lige Arbeider, idet alene Kanalen mellemGrotevje og Hogga
muligens kunde frembydenogleuforudseeligeBesværligheder.
I Forslaget var 3 m antaget som den største tilladelige
Hastighed og Reguleringsarbeiderneordnet derefter. Skjønt
den efter Kanaldirektørens Formening laa, paa G-rændsenaf,
hvad der var tilraadeligt, havde han dog bifaldt den, da
den kun vilde finde Sted under en kort Periode af de hid-
til bekjendte største Flomme, naar Farten paa Kanalen Nord-
sjø—Skien alligevel var indstillet, saameget mer som den
ikke forekom i nogen trang Rende og som den væsentlig-
ste Transport var nedadgaaende. At formindske den vilde
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desuden yære forbunden med uforholdsmæssigeOmkostnin- 1881.
ger. Kanaldirektøren berørte derhos den Interesse, Brugs-
eierne i Skien maatte have af den til Anlægget knyt-
tede Regulering af Vandstanden i Vestvandene, forsaavidt
som det bag Dammenved Hogga opsamledebetydeligeReser-
voir om Vinteren, naar Færslen maatte indstilles paa Grund
af Is, vilde i ganske væsentlig Grad kunne tjene til at forege
Vasdragets 'naturlige Vandføring i den vandfattige Vintertid.

Efterat Forslaget under 18de Juni af Departementet Amtsfor-

var oversendt 'Amtet, bley det forelagt for det da sammen-b:anneasikma-t.

trædende Amtsformandskab og af dette overgivet til en t11Po=
Specialkomite, som skulde tage Sagen under nærmere Be- ZtIsculi3Z
handling og afgive Indstilling til det næstfølgende Amtsfor-
mandskabsmode.

Efterat have gjennemgaaet Planen og befaret Terrainet Videregaa-

fik Komiteen Betænkeligheder ved den lange kunstigee tegsned

Kanal mellem Grotevjen og Hogga. Den fandt det derfor
nødvendigt at faa nærmere undersøgt Anledningen til at
undgaa denne Kanal og til istedet at farbargjøre Elven og-
saa paa denne Strækning. Den fandt det ligeledes ønske-
ligt at foretage en mere detailleret Værdsættelse af de even-
tuelle Expropriationer og Erstatninger, og formaaede,til den
Hensigt 2de sagkyndige og upartiske Mænd til at foretage
en saadan Værdsættelse.

I Henhold til Komiteens Ønske og •paa Amtets An-
modning af 5te August bemyndigedeDepartementet Kanal-
direktøren under 1ste Septb. til at lade foretage de for-
langte videre Undersøgelser.

Ogsaa disse overdroges til Ingeniør Sætren, som under 1882.
8de Februar 1882 afgav et Alternativforslag, gaaende ud seetrensAl

paa at følge Vasdraget den hele Vei og derved undgaa denstiarngaatMire
kunstige Kanal mellemGrotevje og Hogga. De-detaillerede ebr. 1882.

Undersøgelser havde nemlig vist Muligheden af en fordel-
agtigere Anordning af de nødvendigeDamme, end man ved
den foreløbige Befaring kunde antage. I dette Alternativ-
forslag er bibeholdt den samme Regiilering af Vestvandene,
menistedetfor Dammen ved Hogga er der derovenformellem
Hogga og Saltevje anbragt en Reguleringsdammed 2de Fald-
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1882. sluser og Elven nedenfor reguleret ved tvende Damme ved
Kjeldal og Grotevjen, hver forsynet med en Faldsluse.

Pmkostningerne ved det hele Anlæg efter dette Alter-
nativ beregnedeSætren til Kr. 1500000 altsaa Kr. 100000
lavere end efter det andet, idet han her lagde den af de
tvende lokalkjendte Mænd udarbeidede Kalkul til Grund
for Expropriationsomkostningerne.

Disse Mænd havde ansat Expropriationsudgifterne til
Kr. 60000 for at afrunde Hovedsummeni Overslaget havde
Sætren forhoiet dem til Kr. 72000, der er Kr. 66 135 min-
dre end paaregnet i det oprindelige Overslag for Expropria-
tioner.

Sætter man altsaa Expropriationerne ud af B,etragtning,
saa skulde dette Alternativ, ogsaa med Hensyn til selve
Anlægsomkostningerne stille sig Kr. 33 865 billigere end
det oprindeligeForslag.

	

Kanaldirek- Ved under 8de Februar at oversende dette Alternativ-

ea

Ud-
talelse om forslagledsaget af Karter„ Proffler og Tegninger anbefalede
forslaget af han ubetinget Valget af dette fremfor det oprindelige, uag-sdeFebr.

1882. tet Driften vilde falde noget kostbarere paa Grund af de
flere spredteSluseanlæg og uagtet Opferelsen af de ny fore-
slaaede Damme kunde medføre endel upaaregnelige Besvær-
ligheder; men Alternativet var baade i sit Anlæg billigere
pg var fri for Ulempen ' ved den Langsomhed i Farten
gjennem den lange Kanal, som Forsigtighed paabed saavel
for Dampskibes som Temmerflaaders Vedkommende.

	

Ing. Komm. Under 27de Febr. afgav Ingeniorkommissionensin Er-
Erkl. af

27cleFebr.
1882.

klæring, hvori den ligeledes anbefalede Valget af Alterna-
tivlinien.

	

Ingenier Paa Foranledning af den ovennævnteKomite har Drifts-Borchgre-
vineks Tra- bestyreren ved Skien—Nordsje Kanal, Ingenier Borehgre-

fikbesreg-

1a882n4devinch under 14de Juni ' 1882 givet en Traflkberegning forJuni .
det projekterede Kanalanlæg, hvorefter de sandsynlige aar-
lige Udgifter skulde udgjere 48 000 Kroner, medens Indtæg-
terne beregnedesunder den Forudsætning, at de alene skulde
være tilstrækkelige til at dække Udgifterne til Drift og
Vedligeholdelse,altsaa paa samme Maade som bestemt for
Skiens Kanalen: Beregningerne viste, at dette, med rime-
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lige Taxter er muligt i en nær Fremtid efter Kanalens 1882.
Aabning.

I et den 19de Juni afholdt Komitemødet)ntoges,at
Sagen først kunde blive at forelæggeAmtsformandskabet
til Bevikning, efter at der var givet de interesseredeKom-
munerogPrivateAnledningtil at lægge for Dagen,i hvilken
Udstrækning de ere villigetil at yde Bidragtil Anlægget.
Komiteenantog, at 2/3 af AnlæggetsKostendemaattekunne
paaregnessom Statsbidrag, og at saaledes500000 Kroner
maatte seges tilveiebragtved Bidrag fra Amtet,de interes-
seredeHerreder, SkiensBy samt Private, og at Indbydelse
i Overensstemmelsehermedskuldeudfærdiges.

Xx.
Forslag.

KapteinDitrichsonsForslagtil StrengensFarbargjørelse1844.
Kanaldirektør Røyems Forslag til Arbeideri Vestvandene

af 23de Februar 1852.
Do. Do. Forslag til videre.Oprensningeraf 2denFe-

bruar 1856.
Ingeniør Lassens Forslag og Kanaldirektør Thams's Be-

tænkning til Forbedring af Seilfarten fra
Saltevjetil Dalen af 17deJuni 1869.

Løitnant NysomsForslag til bevægeligDam i Strengenaf
Iste Juni 1876.

Ingeniør Sætrens Forslag til Dam i Saltevje af 18deOk-
tober 1876.

Leitnant NysomsForslag til Muddringi Sundkilenaf 13de
December1880.

Ingeniør SætrensForslag til KanaliseringmellemUlefosog
Strengenaf 1lte Juni 1881.

ingentør Sætrens Alternativforslag—isammeAnledningaf
8de Januar 1882.
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Arbeiciets Kostencle.

1844: Bevilgning af Amtsvelkassen til Dam i
Strengen	 Kr. 1 308

1852: 4de Marts 1852. Bemyndigelse af De-
partementettil Oprensningaf Skarperud-
strøm,Fjaagesund.og Kaarestensundet. . 800

1877: Bratsberg AmtsformandskabsBeslutning
af 4de Juni  Kr. 400

1878: Bidrag fra Mo, Laurdal, Mo-
land, Vinje og Rauland 	 , » 1500

1879: Ved Kg1. Reslt. af 5te April « 1900

Til Oprensningaf Skarperudstrømmen. . « 3 800

SumKr. 5,908.



VT1 e.

Skiens Vasdrag.

5.

Elvebrud paa Hvideseid Prasstegaard.



VII c. 5.

Elvebrud paa Hvideseld Præstegaardved Dale- eller
Dampedalselven.

I.

Sagens administrative Behandling.

Dale- eller Dampedalselven er en Fjeldelv, der ved Lokalbe-
,_Hvideseid Præstegaard «Moen»falder ud i Sundkilens nordre skrivels?

Ende (Se VII. d. 6.). Daleelven, der har et Nedbørdistrikt
af ca. 11/2D Mil, fører en stor Mængde Material, bestaa-
ende af større og mindre Rullestene, som for en væsentlig
Del oplæggesi Elvens nederste Del og gjør Elveleiet her
meget foranderligt. De opkastedeØer kaster Strømmensnart
hid snart did mod Bredderne og tvinger Elven ind i nye
Leb. Da Elven tjener til Tømmerfledning,bidrager Tom-
meret ogsaa for en væsentlig Del til Breddernes Ødelæg-
gelse. Og de gjentagne Klager fra Gaarden Moens tidli-
gere Eier over den ved Flødningen forvoldte Skade ledede
til, at der i 1842 under 9de Mai blev oprettet en senere
thinglæst Kontrakt mellem ham og Fledningsvæsenet, hvor-
efter Eieren -skuldeoppebære en Afgift af 4 (3,(13V3Øre)
pr. Tylt Tømmer mod selv at holde Værgedariime og For-
bygninger ni. m. (se Kontrakten under Kap. III).

Som Følge heraf v • •• Tid tilbage—



Forbygninger opførte langs Præstegaardens høire Bred, lige-
som der øverst ved Præstegaardens Grændse, paa «Staalene»
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var opført .en Dam, som tjente til at forhindre et Gjennem-
. brud af Elven her.

1870. Efterat Flommen i 1870 havde anrettet forskjellige
ødelæggelser paa Præstegaarden, anmodedeKirkedepartemen-

Juni 1870 tet under 28deJuni Kanaldirektøren omat afgive Betænkning
forlanger

-1£a;%M.! 0113 hvilke Forfeininger der burde træffes for varigen at
tænkning. sikre HvideseidPræstegaard mod Skade ved Elvens Angreb.
Kanaldirek- Den 7de"Deeember afgav han saadan Betænkning og
tørens Be-
4enkning af foreslogderi, at den bestaaende'øverste Dam ved «Staalene»,
7de Deebr.

1870 om
Forbygnin-

(paa Kartet og i senere Betænkninger betegnet som Dam-
ger. men C) skulde ombygges som Tommerdam, at de øvrige

' Tømmerdammeskulde stenfyldes, samt at et Lob i den ne-
derste Del af Elven ved Heggetangen, hvor en Dam var
gaaet ud, skulde spærres. Disse Arbeiders Kostende kalku-
lerede han til 1080 Kroner. Endelig foreslog han, at de
bestaaendeBorddamme,efter som de forfaldt, skulde ombyg-
ges til Stendamme.

Den med C betegnede Dam, beliggende dels paa Gaår-
den Staalenes og dels paa Præstegaardens Grund, og som
af Kanaldirektøren fremhævedessomdet vigtigste Led i For-
bygningerne, var imidlertidopført af Elvedirektionen og be-
tragtedes i al Fald delvis som den tilhørende og Vedligehol-
delsespligten som den paahvilende.

Laan af Til disse Arbeiders Udførelse tilstod Departementet etKirkedept.
Laan paa Embedet, stort 2000 Kroner.

1875. Under 6te Juni 1875 modtog Kanaldirektøren Kirke-
departementets Meddelelse om, at de i 1870 foreslaaedeAr-
beider i det Væsentligste vare udførte men at Sognepræ-
sten til deres endelige Fuldførelse havde andraget om et
yderligere Laan paa 400 Kroner. I den Anledning anmOde-
des Kanaldirektøren om muligt i Lebet af Aaret at lade
besigtige Elven og de udførte Forbygninger.

Tysoms Be- Denne Besigtigelse foretoges af Loitnant Nysom, der
toenkning
af 24de den 24de November afgav Indberetning. I denne findes en

Sovlar.1875.
detailleret Beskrivelse af Forbygningernes daværende Til-



stand, hvorhos oplyses, at det paa Embedet bevilgede Laan
af 2 000 Kr. var anvendt til Reparation og Ombygning af
de nedre Damme, medens Dammen 0 siden Kanaldirektør
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Thams's Besigtigelse havde .været repareret af Elvedirektio- 1875.

nen, men saa utilfredsstillende, at den fremdeles bef-andtsig
i en meget forfalden Tilstand. Heller ikke de paa Præste-
gaardens Grund liggende Forbygninger vare i sin Helhed
udført saaledes som af Kanaldirektør Thams foreslaaet; de
af Sognepræsten som yderligere Laan ansøgte 400 Kr. vare
imidlertid tænkt anvendte til deres Forbedring. Han udtalte
videre, at Forbygningerne i Tidens Lob vilde tiltrænge be-
tydelige baade Reparationer og Udvidelser, hvortil vilde med-
gaa betragtelige Omkostninger, hvorfor han foreslog at tage
under Overveielse, om ikke det paabegyndte Forbygningssy-
stem burde opgives og kun Præstegaardens dyrkede Mark
beskyttes med direkte Dækninger.

Ved under 3die Deeember at oversende denne NysomsxrreaniasiLk:
Betænkningudtalte Kanaldirektøren,at Kanaldirektør Thams's 132rtjeg.
Plan af 7deDeebr. 1870 ikke kunde siges at være gjennem-
ført, oggav han en kort Redegjørelsefor de Afvigelser i denne,
som Sognepræsten havde foretaget. Han udtalte ligeledes,
at det burde komme under Overveielse, hvorvidt man ikke
ved Bevilgningen af det nu ansøgte Laan burde betragte
disse Forbygninger som afsluttede.

Denne Opfatning vandt imidlertid ikke Sognepræstens
Tilslutning, og han vedblev fremdeles at vedligeholdeFor-
bygningerne.

Midler hertil fandtes nemlig, idet der ifølge den oven
Pg. 207 nævnte OverenskomstmellemFlodningen og Præste-
gaarden betaltes denne sidste 4 f3(13 Øre) pr. Tylt af alt
i Elven flødet Tømmer paa Betingelse af, at disse Forbyg-
ninger vedligeholdtes, da de ere af megen Vigtighed for
Fledningen i Vasdraget. •

Foranlediget ved en Skrivelse fra Sognepræsten af 29de 1876.
Febr. 1876 henvendte Amtet sig under 4de Marts til Kanal- Bratsbergs

direktøren medSpørgsmaal,omder kundepaalæggesElvedirek-
tionen i Daleelven nogen til Præstegaardens Beskyttelse tjen-9:1"enefk
lig Foranstaltning. Hertil svarede Kanaldirektøren under 1lte

4t7roanirts

aMtTvistenmellem
Blvellød-

-S°gnePræstell Fotåeansta
dreiede sig om Vedligeholdelsespligtenfor den for nævnte Forbygnin-

gerne.
Dam C, der delvis staar paa Præstegaardens og delvis paa

14
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1876. Gaarden Staalenes Grund, men somer det vigtigste Led i de
til Præstegaardens Beskyttelse opførte Forbygninger, da
Vandet i Tilfælde denne gik vilde strømmebag samt-
lige disse og gjøre dem unyttige. Kanaldirektøren kunde
ikke udtale noget om det reiste Spørgsmaal, som han ansaa
af fuldstændig juridisk Karakter. For Tilfælde af Ombyg-
ning beregnede han Omkostningerne heraf henholdsvis til
Kr. 1400 eller Kr. 1200, eftersom man anvendte Stenjet
eller Temmerdam.

1877 I 1877 eller 1878 blev imidlertid Dammen C af
ningsdirektionen i sin Helhed ombygget til en Stendam, men
paa en aldeles feilagtig Maade, idet den blev bygget som
en Slags daarlig Mur med steile Skraaninger mod Elven.
Dammen blev samtidig forlænget nogef opover.

1879. I Flommen 1879bortreves en paa Præstegaardens Grund
staaende og umiddelbart til Dammen C stødende Buskedam,
hvilket havde tilfølge, at Størsteparten af den ombyggede
Dam ligeledesbortreves, og Elven gik nu bag samtligePræste-
gaardensøvrigeForbygninger og foraarsagedebetydeligSkade
paa dens Indmark og truede endog dens Husebygninger.

Kirkedept. I Anledning heraf indgik Sognepræsten under 5te No-
til Kanal-
direktødren vember 1879 med en Forestilling til Kirkedepartementet,
Novb

den
r.
7e

g
15de Decbr.

hvorpaa dette under 7de s. M. anmodedeKanaldirektøreno

0311 Skade om at undersøge Forholdene endnu samme Høst.
Flommen

1879.

1880. Det overdroges da Ingeniør Sætren at besigtige For-
Ingentør holdene, og han indgav under 17de Januar 1880 en Indbe-
Sretrens

ning af 17de
retning, hvori han meddelte, at den i forrige Aars FlomIndberet-

Jan. 1880. ramponerede Skjærm var gjennembrudt i en Længde af ca.
80 m., hvoraf 50 m. tilhørte Præstegaarden, medens det
antagelig paalaa Flødningsdirektionen at vedligeholde den
resterende Del. Han ansaa DammensGjenopførelsefor nød-
vendig,da ellers større Skade kunde afstedkommespaa Præste-
gaardens Eiendom.

Møde og For at ordne denne Sag — specielt Tvisten angaa-Overens-
komst med ende Vedligeholdelsespligten fik Kanaldirektøren arangeretFlødnings-
direktionen et MødemedFledningsbestyrelsen og Sognepræstenden 10deog Sogne-
Pr1wsten den August, hvordisseenedesomet af hamfremsatForslag nemlig:0de Aug.

1880.
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At Flødningsbestyrelsenerklærede sig villig til at gjenop- 1880.
føre og fremtidig vedligeholdeden af sammefor opførte,
men af FlomMen i 1879 udrevne Dam ved Staalene, og
at Sognepræsten skulde erklære sig villig til at udbedre
og fremtidig vedligeholde de paa Moens Grund opførte,
men ramponerede Damme.

Senere afgav Flodningsbestyrelsen og SognepræstenFlødnings-
boestvorelo

respektive under 13de og 5te Oktober skriftlig Vedtagelse
g g?

af denne Overenskomst, og Eenhold hertil meddelteKanal-
.tirevesrtelleal

tacyveolrseenrsa,f
direktøren under 16de Oktober saavel Flødningsbestyrelsen
som Sognepræsten, hvad de havde at foretage for at gjen-

komster.

opbygge Dammene, idet han lovede at være til Assistarwe.
Efter at have undersøgt Forholdene paa Stedet afgav Nysoms

Imitnant Nysom under 19de Oktober 1880 et Forslag til 1_;:aollirsoila:ntg,
Grieeinseopaf7Dammens Gjenopførelse,hvis Kostende for den gamle Dam

C's Vedkommendeansloges til Kr. 1 120. Ved denne Om-1.9(1118E0'.tbr.
bygning var imidlertid paa Grund af de af Flommen
gjorte Gjennembrudforudsat, at ikke alene den tidligere Dam
C, men ogsaa den til samme paa Præstegaardens Grund sto-
dendeBuskedam, som var bortrevet i Flommen 1879 skulde
ombygges til plastret Stenjet& hvorved de kom til at
danne en sammenhængendeForbygning med den tidligere
med C betegnede Dam, og Omkostningerne herved var i en
senere Skrivelse fra Imitnant Nysom til Sognepræsten an-
slaaede til Kr. 750. Denne Forbygning, der faldt paa Præste-
gaardens Grund, skulde altsaa ifølge Overenskomsten over-
tages af denne, medens Dammen C skulde opføres af Elve-
direktionen alt overensstemmendemed den af Kanaldi-



rektøren vedtagne Plan. Samtidig henledede Nysom Op-
mærksomheden paa et ovenfor paa Gaarden Øiene liggende
Brud, der særdeles bidrog til Elvens Materialføring og der-
ved til at forværre Forholdene for Præstegaarden, hvilket
Brud han ansaa det ønskeligt at faa forbygget. I saa Til-
fælde maatte Overslaget forøges med Kr. 560.

Ved under 22de Oktober at oversende Kirkedeparte-Kanaldirek-
s

—mentet—dette—Forslag, udt tøren Be-

22{18,38nnitbr.være megen Tvivl om Nødvendigheden af eller om Forde-
lene ved at forbygge det omhandledeBrud ved Øiene, hvor-

4,11 .! ! #  
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1880. for han fandt forelebig at burde sætte det ud af Betragt-
ning og tilraadede saaledes kun en Anvendelseaf Kr. 1 120
(eller Ombygningaf Dammen C; heri var selvfølgeng ikke
medtaget de øvrige nødvendigeArbeider paa Præstegaardens
(rund).

Sognepræstenandrog derpaa'Departementet om et rente-
frit Laan af Kr. 1 200 for at opføre sin Del af Dammen
og foretage en Del andre Udbedringsarbeider (hvoraf nogle
allerede vare udførte); i sin Betænkning over dette Andra-
gende anførte Kanaldirektøren, at Laanet neppe burde be-
vilges rentefrit, da Sognepræsten til disse Forbygningers
Waligeholdelse .kunde disponere den før nævnte Elveafgift,
men anb8faledeforresten Laanets Indvilgelse, hvilket ogsaa
blev tilstaaet. DammenC's GjenopførelseogOmbygningenaf
de paa Præstegaarden udgaaede Buskedammetil en sammen-
hængende StenjetAblev nu sat i Gang og ledet af den tidli-
gere benyttede Opsynsmand; trods gjentagen Instrux opførte
han imidlertid Forbygningen paa aldeles samme feilagtige
Maade som den tidligere udgaaede Stendam, og dette omend-
skjønt han af Leitnant Nysom havde modtaget en Ordre —
senere stadfæstet af Kanaldirektøren om at nedrive den
halvfærdige Mur og opføre Forbygningen efter Planen.

Da dette blev indmeldt, beordrede Departementet, at
Feilen skulde rettes, og i Anledning heraf afgav Nysom 27de
Juli 1881 et Forslag til DammensOmbygning,hvorved Om-
kostningerne vare beregnede til Kr. .700, hvilket Forslag
Kanaldirektøren under s. D. anbefalede til Udførelse.

1881.  Ombygningen blev den 3die Decbr. 1881 bortsat paa
Kontrakt, og Arbeidet blev udført i 1882efter den af Kanal-
væsenet antagne Plan og udført for Overslagssummen. I
Ombygningen skulde ikke Elvedirektionen deltage, men da
det under Arbeidets Udførelse viste sig, at det vilde være
særdeles ønskeligt at faa dette udstrakt noget længere end
i den oprincleligePlan paatænkt, bevilgede Flodningsdirek-
tøren hertil Kr. 100, hvorved det lykkedes at faa Strand-
bredden dækket et Stykke ovenfor Dammen og foretage en
Afslutning, der yderligere betrygger Dammen for Bagvask-
ning. (Leitnant Nysoms Rapport af 19de DeClor.1882).
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Under 10de September 1881 havde Sognepræsten atter 1881.
optaget Spørgsmaalet om Dækning af Bruddet paa G-aarden Bruddet

ved Øiene.
Øiene, hvilket Sognepræsten fandt ønskeligt og nødvendigt,
og Kirkedepartementet affordrede i den Anledning Kanal-
direktøren hans Erklæring. Under 29de s. M. anbefalede
Kanaldirektøren denne Dækning og foreslog, at Omkostnin-
gerne dervedskulde udredesmedHalvparten af Elverensnings-
fondet og Halvparten af Præstegaarden. Overslaget, der
oprindelig lød paa Kr. 560, foreslog han efter en nærmere
Besigtigelse af Bruddet forheiet til Kr. 800.

I Skrivelse af 21de November meddelte Kirkedeparte-
mentet, at det var villig til at anbefale Halvdelen af denne
Sum uclredet af OplysningsvæsenetsFond mod, at Arbeidet
overtoges af det Offentlige, og i Skrivelse til Indredeparte-
mentet af 24deNovemberanbefaleileKanaldirektøren, at den
anden Halvpart Kr. 400 blev udredet af Elverensnings-
fondet.

Efter at der paa Indredepartementets Anmodning var 1882.
erhvervet Erklæring af 23de Januar fra Eieren af Gaarden Kg1. ftesl.

af 12te
Øiene om Tilladelse til at udføre Dækningenpaa hans G-rundangFeb.Bevilgr. 1882-

samt Frafald af ethvert Krav paa Erstatning for mulig ni
Forigi

gntlng
Skade som en Følge af dette Arbeide, blev det -srd Kg1.af Bruddet

paa Øiene.
Resl. af 12te Februar 1882 bestemt:

At der af de til Oprensning af Elvedrag m. v. bevilgede
Midler tillades udredet Halvparten indtil et Beløb af Kr. 400
af de med Dækningen af et Elyebrud paa Gaarden Øiene
HvideseidPræstegjeld,øvre Telemarkens Fogderi, Bratsbergs Amt,
forbundne Omkostninger, anslaaede til 800 Kroner, paa Betin-
gelse af, at et tilsvarende Beløb i samme Øiemed udredes af
Oplysningsvæsenets Fond»,

Den 14de Juni gav Sognepræsten Kanaldirektøren Ind- NYe Brud
nedenfor.

beretning om, at en i 1875 af hans Formand i Embedet op-
ført Forbygning var paavei at ødelægges. Denne Indbe-
retning oversendteKanaldirektøren under 17deJuni til Kirke- tUnenalsclrrekir.
departementet medBemærkning, at den omskrevne Dam laa aglfr1232ni
nedenfor den i sidste Vinter opførte Stendam og tilhei

— Skjærme og—Bramme,der garderede 

pr

BedItr!d
gaardens nedenforliggendelave Jorder, samt at Omkostnin- nye

gerne ved disse DammesVedligehold var bestridt af en aar-



— 214

1882. lig Afgift paa det nedfiededeTømmer. Han henstillede til
Kirkedepartementet at lade undersege, hvorvidt de truede
Interesser stode i noget rimeligt Forhold til de med deres
Beskyttelse forbundne Udgifter, saafremt ikke Flødningen
kunde paabyrdesAnsvaret for Følgerne af et Gjennembrud.

1883. Paa Grund af uheldige Vandstandsforholdekunde Sten-
dammen C først endelig fuldføres i Begyndelsen af 1883,
da Nysom i Januar afgav Indberetning og Regnskab over
Udgifterne.

Med Hensyn til Forbygning af Bruddet ved øiene har
Kirkedepartementet senere ikke affattet nogen Bestemmelse,
og der er Grund til at antage, at den ikke vil blive foretagen.

Ødelteg- I Skrivelse af 17de Februar henvendte Sognepræstengelse paa
de ældre sig til Kanaldirektøren med Anmodning om Assistance i
Darnme.

Anledning af, at de ældre Forbygninger paa fiere Steder
trængte Reparation og Fornyelse. Leitnant Nysom blev
beordret til paa en •Reise i Thelemarken at besigtige disse
Forbygninger, og afgav han under 21de Marts en Rapport,
som paa Grund af den heie Sne under Besigtigelsen
kun kunde give mindre fuldstændige Oplysninger. Han
meddelte, at de umiddelbart nedenfor Dammen C væ-
rende Trædamme vare daarlige, og at de burde ombyggesi
Sten som hin. Nedenfor denne igjen delte Elven sig
tvende Arme, og dannede Armen paa Præstegaardens Side
Hovedløbet; medens den tidligere havde været.afspærret ved
en Dam (Nordgangsdammen),saa Hovedlebet dengang var
henvist til den anden. Denne Dam havde gjentagne Gange
været opført, og ansaa Nysorn den som en nødvendig Be-
skyttelse for Præstegaarden. Ogsaa de øvrige længere nede
staaende Trædammevare daarlige og burde ombyggesi Sten;
saaledes at der efter et løst Skjøn endnu maatte tiltrænges
Kr. 4 å 5000 til Beskyttelsesarbeider.

Kanaldirek- Ved under 21.deMarts at sende Sognepræsten denne
terens Ud-

talelse. Rapport bemærkede Kanaldirektøren, at de deri meddelte
Oplysningermaatte være tilstrækkelige for at bedømme,hvor-
vidt de Skader, som Præstegaarden kunde være udsat for,
vare værd en saadan TJdgift. I saa Tilfælde maatte nye
Undersøgelser foretages til Sommeren.
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Paa Sognepræstens Foranledning anmodede Kirkede- 1883.
partementet Kanaldirektøren om at foretage de videre Un- °,1ra3dnnet!

dersøgelser og udarbeide detailleret Plan for de nødvendige ujeg:r-
Beskyttelsesarbeider, hvorefter et nyt Kroki over Elven -
langs Præstegaardens Grund blev optaget af Assistent Steen. J.£E2inkneg».
Kanaldirektøren undersøgte personligenStedet og afgav dentember1883,

29de September en Betænkning om Forholdene med Forslag
og Omkostningsoverslagtil Præstegaardens fuldstændigeFor-
bygning, beregnet at koste•Kr. 6 300. Forøvrigt gav han
en Fremstilling af Flødningsmaaden, og hvorledes den be-
fordrer Elvens Materialfering, samt paapegede, at Forhol-
dene efterhaanden maatte blive værre og værre.

Under 9de November udbad Departementet sig nærmere Overveielse
om Prseste-

Oplysning om, hvorvidt samtlige de foreslaaede Arbeider gaardens
Salg.

maatte iverksættes strax, eller om de uden uforholdsmæssig
Resiko helt eller delvis kunde udstaa i nogen Tid, da det
vilde bringe under neiere OverveielseSpørgsmaaletomPræste-
gaardens Salg, forinden det anvendte et saa betydeligt Be-
løb paa den. Som Svar derpaa meddelte Kanaldirektøren
under 12te November, at han umuligt kunde svare for Føl-
gerne af at udsætte med Forbygningsarbeiderne, men at han
dog var meget tilbeielig til at vove en Udsættelse.

Arbeidets Kostende.

Dels som Laan paa Embedet og dels som Bidrag af
Oplysningsvæsenets Fond er til ovenstaaende Elveforbyg-
ningsarbeide af Kirkedepartementet udredet et Beleb af
Kr. 4 300. Derhos er til samme Arbeider, dels til Nybyg-
ning og dels til Vedligeholdelse af Værkerne benyttet en
aarlig Afgift, som Sognepræsten efter privat Overenskomst
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med Fledningsbestyrelsen har oppebaaret af det gjennem
Daleelven nedfiededeTommer, og endelig har Fledningsvæ-
senet paa egen Bekostning bygget og vedligeholdt en Del
af Dammen C. Nogen Opgave over de samlede Omkost-
ninger kan saaledes ikke tilveiebringes.

Kontrakter og Overenskomster.

Kontrakt

imellem Eieren af G-aardenMoen i Hvideseid og Direktio-
nen for Elvedriften i Dale- og Dampedals-Elvenangaaende
den ved Fledningen forvoldte Skade paa Eiendommen, op-
rettet 9de Mai 1842, thinglæst 3die December 1852.

Aar 1842 den 9de Mai blev Retten sat paa Sorenskri-
verens Bopæl, Gaarden Ruim i Hvidesee for ifølge Forlan-
gende af Direktionen for EIvedriften at afholde Licitation
over Elvedriften i Dampedals-ENenog Dale-Elven fra Erem-
mingstvedt-Vandet i Brunkeberg og Ofse-Vandet i Heidals-
mo til Sunclkilen.

Retten administreredes af den konstituerde Sorenskri-
ver J. N. Bugge i Overvær af Vidnerne: J. A. Usterud
•og Torjus Knudsen.

Hvorda: blev fremlagt Licitationsplakat med Publika-
tionspaategning saalydende: «

Af Direktionsmedlemmernemødte Svend Torjussen Om-
tVedt og Knud Olsen Dalen, der fremlagde Konditioner af
Dags Dato.

For Enkefru Kloumann som fortidig Eier af Gaarden
Moen modte hendes Laugværge Kandidat Elling, der forbe-
holdt Regres for Moens Eier til Direktionen for Elvedrif-
ten for ål Skade, der maatte fiyde af, at de til Eiendom-
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mens Vedligeholdelsenødvendige Damme ikke vedligeholdes
eller forsaavidt nye maatte fornødiges, disse ikke opføres.

aa fbrbeholdt Komparentenogsaa Fru Kloumanns Ret imod
den forrige Entreprener i enhver Henseende.

For Tollef Jansen Softestad mødte Tollef Olsen Søfte-
stad, der gjorde samme Forbeholdenhed for G-aardenSofte-
stads Vedkommende, dog saaledes, at han helst ønsker at
man istedetfor denne Erstatning betaler en bestemt Sum for
hver Tylt Tømmer mod, at Seftestad selv holder Dammene
vedlige overensstemmende med en mundtlig truffen Aftale.

Direktørerne maatte i Anledning af den skede Reser-
vation bemærke, at de ikke kunde indlade sig paa noget
andet Ansvar, end det som Konventionen paalægger.

Man blev nu saaledes forenet, at 7de Post af Kondi-
tionerne udgaar, forsaavidt angaar Moen og Seftestad G-aarde
i Hvidesøe Hovedsogn, mod at disse Gaarde nyde af Entre-
preneren, den Første 4 p og den Sidste 2 for hver Tylt
Tømmer, som drives gjennem Elven til Sundkilen, hvilket
erlægges efter Opgave fra Talmanden hver 15de Juli og
15de Oktober over det Tømmer som da er aftalt. Derimod
ere bemeldte Gaardes Eiere forpligtede til at skaffe Land-
baand paa deres Eiendomme med fornødne G-rundkar, alt
paa bekvemme Steder for Tømmerets Sammensankning og
Aftælling ved Elvens Udløb i Sundkilen.

Omkostningerneherved udredes for de 2/3 Dele af Moen
og 1/3 Del af Softestad. Ligeledes er bemeldte Gaardes
Eiere forpligtede til selv at holde Værgedamme og Forbyg-
ninger for den Skade,Elvedriften muligens kunde foraarsage
paa disse Eiendomme.

Denne Forening gjælder ikke alene for den Termin,
som er bestemt i Licitationskonditionerne, men for stedse.

I § 5 i Konditionerne blev gjort den Forandring med
Hensyn til de Damme, som nu skullevedligeholdesaf Moen
og Softestad, at Entreprenøren kuns erholder Erstatning
af den følgende Entreprenor for, hvad der da maatte befin-
des at være tilbage af de nuværende Damme, uden at der
ved Taxten bliver at tage Hensyn til den Reparation, som
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Moens og Softestads Eiere derpaa maatte have gjort, eller
til de nye Damme, som disse Gaarde maatte have ladet op;
fere, hvilke blive disses Eiendom.

Beta1ingentil Moens og Seftestads Eiere udredes til de
bestemte Tider under Exekutionstvang.

J. N. Bugge. J. E. Elling. Tollef Olsen. J. A..Usterud.

Torjus Knudsen.
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Fledbargjerelseaf Landsverk—Rjukanog Rjukanfos

i Daleelven,



VII c. 6.

Fledbargjerelseaf Landsverk—Rjukanfosi Daleelven.

Sagens administrative Behandling.

Fra Oftevandet i Heidalsmo Annex gaar et mindre
Vasdrag, Daleelven, i østlig Retning ned i Sundkilen i
Hvideseid (Se VIL e. 5. Side 207).

Gjennem Vasdraget foregaar der Fledning, som besør-
ges af en Fællesfiødningsforening,oghar man for at fremme
Fledningen anbragt en stor Slippedamforan Oftevandet. Der
findes imidlertid i Elven tvende Fosse, nemlig Landsverk—
Rjukan med et koneentreret Fald paa 30 Fod og Rjukanfos
med 80 Fods lodret Fald, der begge ere til stort Hinder for
Flødningen. Ved Rjukanfos havde man anbragt en Skjærm,
der i nogen Grad havde forbedret Forholdene, men dog
langtfra tilstrækkeligt.

Fledningsbestyrelsen anholdt derfor om Kanalvæsenets 1874.
Bistand, og efterat Departementet i Skrivelse af 14de No-
vember havde givet Kanaldirektøren Ordre til at yde saa-
dan, besigtigede Ingenier Sætren Forholdene paa Stedet.

Den 21de September 1875 afgav han en Beskrivelse, 1875.
ledsaget af et Kroki af Rjukanfos, medForslag til Spræng-
ningsarbeider ogAnbringelse af en Skjærm for Evjen under
Fossen, beregnet ât skulle koste Kr. 2 440. For Landsverk
—Rjukans Vedkommende foreslog han forelebig kun med
en Udgift af d. Kr. 80 at bortsprænge en liden Fjeldpynt,
mod hvilken Tømmeret let søndersloges, da de Arbeider,
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1875. som her maatte foretages for fuldstændig at rette paa For-
holdene, ilde blive store og kostbare.

Den 5te Oktober oversendteKanaldirektøren dette 'For-
slag til Departementet.

1882. , Den 8de Juli oversendteDepartemertet til Kanaldirekte-
rens Erklæring et gjennem Amtet indsendt Andragende fra
Direktionen for Elvedriåen i Dale- og Dampedalselvenomet
Laan af offentligeMidler, stort Kr. 2 000, paa 10 Aars Afbe-
taling til Arbeider sigtende til Lettelse af Flødningen i Rju-
kanfos samt omTilladelse til til Dækkelse af dette Laan at
opkræve en Afgift af 40 Øre pr. Tylt af det Tømmer, der
passerer denne Fos. Af de Herreder, som berøres af Dale-
og Dampedalselven,havde Hvideseids og Laurdals anbefalet
Arbeiderne og lovet sin Garanti for Laanet, medens Øde-
fjeld kun havde udtalt sig til Gunst for Arbeiderne, men
negtet at stille nogenGaranti. Hvideseids Erklæring i den
Anledning var imidlertid 6 Aai• gammel og afgiven den 4de
April 1876. I denne Anledning blev det overdraget Leit-
nant Nysom at undersøge Forholdene paa Stedet.

Den 26de Oktober afgav han Indberetning og oplyste
deri, at de paatænkte Arbeider i det Væsentligste allerede
vare udførte, og at de formentes i færdig Stand at ville blive
hensigtssvarende. Midlerne til Arbeiderne vare erholdte
gjennem et Sparebankslaan, til hvis Indfrielse det ansøgte
offentlige Laan bl. A. agtedes benyttet. Nysom oplyste
fremdeles om, at der aårlig i Gjennemsnit nedflodedesgjen-
nem Rjukanfos 1500 Tylter Tømmer,der med den paatænkte
Afgift af 40 Øre pr. Tylt saaledes vilde indbringe Kr. 600
til Afdrag og Renter, et Beløb, der imidlertid var tilstræk-
keligt til i 10 Aar at afdrage og forrente mere end den
dobbelte Laanesum eller Kr. 4 620. Laanet skulde saaledes
med denne Afgift kunne afdrages i 4 å 5 Aar eller i 10
Aar med den halve ansegte Afgift paa Tømmeret. Det var
imidlertid Andragernes Hensigt at anvende den tilovers-
blivende Del af Afgiften til Arbeider udenfor Rjukanfossen,
specielt de ovenforliggendeFosse : Landsverkfos og Juvfos,
hvor Arbeider vilde kunne udføres uden Skade for andre
Interesser. I sin Betænkning af 28de Oktober anferte
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Kanaldirektøren, at da det efter det Oplystevar Andragernes 1882,
Hensigt at anvende Afgiften for en Del til Arbeider uden-
for Rjukanfos, medens GeneralforsamlingensBeslutning af
9de April 1881 og Andragendet om Laan fra Tømmerdirek-
tionen var knyttet til Arbeider alene i denne Fos og til det
Tømmer, som passerer den, antog han at der ikke var Ad-
gang til at beskatte Tømmeretsom paatænkt uden forandret
Beslutning, medens Flodningsbestyrelsen var berettiget til
at udligne Afgift uden kongelig Approbation, med mindre
saadan maatte forlanges af noget Medlem af Flødningsfor-
eningen. Kanaldirektøren fandt det forøvrigt ønskeligt, at de
paatænkte Arbeider i de øvre Fosse ogsaa udfortes, og at
Fledningsbestyrelsens Raadighed derfor ikke indskrænkedes
ved, at Afgiften knyttedes til en bestemt Fos. Da han der-
hos antog, at Kommunerneskulde kunne garantere et offent-
ligt Laan uden den ansegte Approbation paa Afgiften, saa
foreslog han :

at der skulde tilstaaes Foreningen for Fællesilodningen
i Dale- og Dampedalselven et Laan af offentligeMidler
stort Kr. 2 000, som afdrages og forrentes i 10 Aar paa
Betingelse af, at Hvideseid og Laurdals Herreder over-
tog Garantien for Beløbets rigtige Afbetaling og For-

• rentning.
at der ikke afgives kongelig Resolution om Paalæg af
den bmhandlede Afgift, idet saadan er Ufornøden.

Senere er angaaende denneSag Intet passeret Kanal-
direktørens Kontor.
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VII c. 7.

Fladbargjerelse af Hyllandsfos og Nedrebefos i Toke-



elven, Dam for Totakvand og Rukkeelvens Fællesflad-



ningsforening.

Sagens administrative Behandling.

Fra Totakvandets sydastre Ende gaar Tokeelven mod
Syd, optager Vinjeelven fra Vinjevand og Rukkeelven fra
Bortevand og falder ved Dalen ud i Bandagsvandets vest-
lige Ende.

Gjennem Tokeelven flødes en ikke ubetydelig Tømmer- 1874.
masse, og den tter bestaaende Fælledødningsforening havde
foretaget forskjellige Arbeider i Elven til Flødningens Let-
telse, men da den forgjæveshavde segt at forbedreHyllands-
fossen i Vinje, ovenfor Sammenstedet med Vinjeelven, og
Nedrebefos i Mo, ca. 3/8Mil ovenfor Dalen, anholdt den
om Kanalvæsenets Assistance, som Departementet I Skri-
velse af 14de November paabed Kanaldirektøren at yde.

Efter en Undersøgelse af Forholdene paa Stedet afgav 1875.
Ingeniør Sætren den 21de September en Beskrivelse, led-
saget af Krokier og Forslag til Anbringelse af Skjærme
samt en Del Sprængning af Stene i Hyllandsfos og til
Sprængninger i Nedrebefos. Omkostningerne ved disse Ar-
beider beregnede han for Hyllandsfossens Vedkommendetil
Kr. 3 040 og for Nedrebøfossenstil Kr. 2 860.

Ved under 5te Oktober at oversende dette Forslag til
Departementet tiltraadte Kanaldirektøren det.

15*
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1875. I en Generalforsamlingpaa Sandok den 10de Marts
1875har Fællesfledningsforeningenvedtaget et Reglement,
doguden at sege Approbationpaa samme.

1877. Senere agtedeFledningsbestyrelsenat anbringeenFled-
ningsdamforan Totakvandet og søgte ogsaai den Anled-
ning KanalvæsenetsAssistance. Departementetgav unde
30te Mai KanaldirekierenOrdre til at imedekommeAndra-
gendet, hvorefter Ingenier Sætren har undersegt Stedet,
men ikke afgivet Forslag.

1878 I det oven omtalteBivasdragRukkeelven,der kommer
fra Bertevand,var oprettet en Fællestledningsforening,som
gjennemAmtets Skrivelse af 12te August segte Approba-
tion paa en DelRegler forFællesfledning.Efter at Kanal-
direkterenunder5teSeptember"havdeanbefaletsaadan,blev
det ved kongeligResolutionaf 28deSeptember1878bestemt:

‹At naadigst Approbation i Henhold til Lov incleholdende
Bestemmelser om Flodnings- og Flodrensningsvæsenet af 26de
August 1854 § 5 meddeles paa vedlagte under 7deMarts 1877
og 21de Mai 1878 vedtagneRegler for Fællesiieidningeni Rukke-
elvens Vasdrag i Mo Herred, Bratsbergs Amt».
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VII c. 8.

Regulering af Baelvens nederste Del mellem Gvarvhelen

og dens Udleb i Nordsje.

I.

Sagens administrative Behandling.

Bøelven kommer fra Siljordsvandet og falder ud i Aar- Lokal-
næsfjorden, den nordvestligste Bugt af Nordsjø. Omtrentbeskrivels e

3 000 Alen ovenfor dens Udløb ved Skydsskiftet Seboden
førte Veien fra Hitterdal og Saude tidligere paa Færge
over Elven og delte sig strax derpaa i 2de Linier, hvorat
den ene førte til Bø og Siljord den anden til Holden og
videre til Skien. Strax ved Søboden nedenfor Færgestedet
er et temmelig rummeligt Bassin, og derfra lober Elven
omtrent sydlig med heie Bredder til Heire og lave til Ven-
stre med en Bredde af omtrent 280 Fod. I Strømstregen,
der i Reglen holdt sig i Midten, var Dybden ved alminde-
lig Vandstand 4 å 41/2Fod, undtagen paa en Længde af
omtrent 200 Alen strax nedenfor den under en stump Vin-
kel udlobende Hulterødbæk, hvor Dybden kun var 3 å 31/2
Fod. Noget ovenforGaarden Laskemoen beier Elven østlig,
og Bøiningens konkave Bred, den heire, stod paa en Længde
af omtrent 100 Alen i Brud. Forbi Gaarden Laskemoen
og nedad til Pladsen Texten havde Elven en Bredde af
260 å 300 Fod og i Strømstregen, der hovedsageliglaa tæt
under den høire Bred, en Dybde af mindst 5 å 6 Fod. Paa
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den nederste Del af denne•Strækning stod den heire Bred
i Brud paa en Længde af omtrent 600 Alen.

Ved Pladsen Texten, hvor der fandtes en Lændse,
hvorpaa Tømmqet udsorteredes for at flaades over Nord-
sjø, danner Elven .et dybt og rummeligtBassin,bøier derpaa -
sydlig og er paa en kort Strækning kun 180Fod bred med
10 å 12 Fods Dybde. Den heire Bred bliver derefter lavere
og lavere ud mod Søen, medens den venstre Bred paa en
Strækning af 1000Alen er hoi og ofte viser Fjeldet blottet,
hvorefter den paa en kort Strækning bestaar af lavt op-
skyllet Land og senere igjen af ftadt udlebende Fjeld.

Nedenfor den omtalte Snevring ved Texten 'udvider
Elven sig betydeligt indtil 480 Alen og havde en stor Sand-
banke langs den heire Bred. Strømrenden holdt sig paa en
Længde af omtrent 2 400 Fod under den venstre Bred med
en Dybde af 3V2å 4 Fod og faldt derefter nedenfor Sand-
banken med en Dybde af 5V2 å 7 Fod over mod den lave
heire Bred, som paa en kort Strækning var udgravet til en
dyb Boining. Derpaa gik Strømrenden igjen med samme
Dybde over mod den venstre Bred, som der hovedsagelig
bestaar af Fjeld, og holdt sig langs samme til Landingstedet
Kirkestøa, lidt nedenfor Pladsen Kaasa, hvorfra Elverenden
skar skraat ud fra Land over den grunde Bugt omtrent
Retning af GaardenHjærnæs paa den anden Side af Aarnæs-
fjorden.

1846. Allerede i 1845var der reist Spørgsmaal omAnskaffelse
af et Dampskib paa Nordsjø, dels for Tømmertrækning og
dels for at lette den øvrige Færsel mellem Thelemarken og
Skien samt Distrikterne indbyrdes. Kanal- og Havnedirek-
tøren havde i den Anledning beordret sin Assistent,Kaptein
Waligorski, til forelobig at undersøge Anledningen til med
Dampskib at kunne kommeopSaudeelven til Hitterdalsvand
og Boelven til Soboden.

Waligorskis Den 8de Mai afgav Waligorski en Rapport over sin
Rapport af

8de Mai Befaring, hvori han gav en kort Beskrivelse og anty-
1846.

dede enkelte Foranstaltninger, som maatte træffes for at
gjøre de nævnte Elvestrækninger farbare og beskytte deres
Bredder..
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Senere satte Skiens Handelsforening sig i Spidsen for 1848.
Anskaffelsen af et Dampskib og henvendte sig med et An-Aon.drtirdnet
dragende om ved det OffentligesForanstaltning at faa fonteirL
direktøren til at .anstille de videre fornødne Undersøgelser gjørelse.
og afgive en Betænkning med Omkostningsoverslag over,
hvad der maatte tiltrænges for at farbargjøre Bø- og Saude-
elvene for et Dampskib.

bette blev bifaldt og den 30te Januar indsendte Kanal- 1849.

direktøren Rapport om de udførte Undersegelser med Be-d.rKeZarle-n,
skrivelse af Elven og Antydning af de Anlæg, som maatte kijoarntuaa,'
tiltrænges, idet han anbefalede at vælge somAnlobssted for 1849.

Dampskibet nærmere bestemmendesPunkt nedei Aarnæsfjor-
den mellemGaarden Aarnæs og PladsenHægna, omtrent 1/4
Mil fra Soboden. Skjønt den nærmeste Del af Elven ovenfor
uclen synderligVanskelighed og Omkostningkunde farbargjø-
res, og uagtet LandtFansporten ved at standse med Farbar-
gjørelsen paa det nævnte Sted vilde blive 1/4Mil længer, og
ny Vei maatte oparbeides,saa var dogForkortelsen i Damp-
baadsruten i Forening med Besparelsen i Elvekorrektions-
arbeiderne og den Omstændighed, at Elven islagde sig før
Søen, overveiende, foruden at Elvestykket ovenfor Texten
til enkelte Tider ei kunde passeres formedelst Tømmer.

Paa Anmodning fra en af Skiens Handelsforening til 1851.
Aeaf et Dampskib nedsat Komite beordrede De-
partementet under lOde Marts Kanaldirektøren til at bistaa
Komiteen med de lJndersøgelser, som til ØiemedetsFremme
maatte ansees fornedne.

I Forening med Flødningsinspektør Eberhardt under-
segte han derpaa paany Elvene samt de for Dampskibet
paatænkte Anlebssteder og sendte Komiteen den 31te Marts
en Betænkning, hvori han fremdeles holdt paa det tidligere
anførte Anlebssted med Forrængelse af Landeveien og Byg-
ning af en Stenbrygge.

Under de Forhandlinger, som foregik angaaende Ord-
ningen af denne Sag, stødte det af Kanaldirektøren paa-

.tænkte Arrangement med ,Veien paa Vanskeligheder, og,
inden noget blev foretaget, opkom Spergsmaalet om Regule-
ringen af Nordsjes Vandstand.
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1852. I Mai Maaned begyndte det første Dampskib sin Fart
Dampskib

paallordss. paa Nordsjø.

	

1855. ',Efter at Beslutning var fattet om Anlæg af Skiens-
Beslutningkanalen ogRegulering af Nordsjøs Vandstand, opstod paany
orn Skiens-
kanalens Spergsmaal om at farbargjøre den nedre Del af Beelven op

Annegm.m.
til Gvarvhølen saaledes, at Dampskibe kunde gaa derop.
Beelvens Længde fra Gvarvhelen og ned til Udlebet i Nord-,

1856.
Thams's
Rapport.

1857.
Kanaldirek-
terens For-
slag af 4de
April 1857
til Regule-
ring af Be-
elvens ne-

derste Del.

Ordre til
lindersø-



gelser.

sjø er 6 500 Fod.
I Anlednink af en Forestilling fra Amtet af 28de De-

cember 1854 beordrede Departementet under 15de Januar
Kanaldirektøren til endnu sammeVinter at lade anstille de
fornødne TJndersøgelserangaaende de Arbeider, der i For-
bindelse med Reguleringen af Nordsjø maatte foretages for
at gjøre Beelven saavidt farbar, at Dampskibe ogsaa ved
de lavere Vandstande skulde kunne komme op i samme saa
langt som til Gvarv, og derefter afgive Forslag med Over-
slag til bemeldte Arbeider.

Den 30te Januar indsendte Thams til Kanaldirektøren
Resultatet af de af ham foretagne Lodninger.

Hvorefter Kanaldirektøren under 4de April afgav et
Forslag til Regulering af Beelvens nederste Del med Om-
kostningsoverslagpaa Kr. 2520. Han gik deri ud fra, at
der maatte tilveiebringes en Rende paa mindst 40 FOds
Bredde og 5 å 6 Fods Dybde, og da han nærede.Frygt for,
at om en saadan blev oparbeidet alene ved Muddring—
den da snart igjen vilde tiløres, foreslog han at indskrænke
Elvens Bredde ved Buner, og tænkte derved at kunne spare
Muddring og samtidig beskytte Bredderne mod Elvebrud.
Ved Hjælp af Buner agtede han at give Elven en Bredde
af 140 Fod. Bunerne skulde lægges i 200 Fods Afstand
fra hverandre og bygges af Fletværk paa Pæle, beskyttede
mod Underskjæring ved en Rad Synkfaskiner paa deres
Opside. Til Dækning af de Brud, der ikke vilde beskyttes
af Bunerne, foreslog han at fastpæle Faskiner paa den af-
stukne Bred og udenfor den yderste Faskine anbringe en
svag Grusfylding til Forebyggelse af Udskjæring, hvior-
hos Bredderne over Normalvandstand burde beplantes med
Vidjer.
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Efter at Amtet var blevet tilstillet dette Forslag og 1857.
havideforelagt det for Amtsformandskabetog de i Regule-nijoonignaup-
ringen Interesserede,eneclesde om at bidrage, det forste i vatliZag,

Lobet af 2 Aar Kr. 956 og de andre Kr. 304, tilsammenF:mr-esotkle121!

Kr. 1260, samt om indtil Videre at bidrageHalvdelenaf lisLAnes:i-

Udgifterne ved AnlæggetsVedligeholdelseog ved den for-
nødneBeplantning,mod at Statskassen overtogden anden
Halvdelaf disséUdgifter.

Under 24deJuni indgik derefterAmtet med en Fore-
stilling til 'Departementet,hvori det anholdt om, at det
Offentligepaa visse nærmere opstilledeBetingelserskulde
overtageReguleringsarbeidet.

Da Kanaldirektorenunder 24deAugust paa Grund af
den særdelesInteresse, dette Arbeidehavde, for -deraf at
vindeErfaringer om Buners nødvendigeAfstand,Styrke og
hensigtsmæssigeBygningsmaadesamt om Omkostningerne
ved deres Udførelse,anbefalede,at det Offentligeovertog
ArbeidetsUdforelse paa de af Amtet anforteBetingelser,
blev det ved kongeligResolutionaf 31te Oktoberbestemt: Res.af

31te Oktbr.

«At der til Farbargjørelse for Kanalvæsenets Regning af lor tfigt

Beelven fra dens lIdleb i Nordsjø til Gvarvshølen i Bø Præste- Bidrag.

gjeld, nedre Thelemarkens Fogderi, Bratsbergs Amt, i Overens-
stemmelse med det af den fungerende Kanaldirektør, Ingeniør-
major Røyem, under 4de April sidstleden afgivne Forslag, naa-
digst tillacles udredet af de til Oprensning af Elvedrag m. m.
bevilgede Midler et Beløb af indtil Kr. l 320, udgjørende Halv-
delen af Overslagssummen, under Betingelse af, at den anden
Halvdel udredes af Bratsbergs Amtskommune og de i Farbar-
gjørelsen nærmest interesserede Grundeiere.

Efter en Del Bemærkningertil Forslaget fra Arbeids- 1858.
bestyreren , Leitnant Thams, indgik Kanaldirektørenpaa Modifika-

saadan Modifikationi Planen, at der istedetforBuner. an- Wan:erni,
lagdesParalelværker,og sendteBestyrerenunder 2denApril

vtePraitt.a.er%-e

en Anvisning med Kart og Skitse til de Arbeider, som denne Bnrr.
Vaar burdeudfores. Under Ledelgeaf IngeniorBlix blevBlix's Rap-

disse udfortei April Maaned, hvorom han den 3die MaiPZatialsre
har afgivet Rapport. ,

I Henholdtil en af Kanaldirektørenunder 22deMarts
given Instrux fortsatteBlix i Slutningenaf MartsArbeidet.
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1859. Istedetfor Fletværk, som havde vist sig ikke at kunne
staa imoa Isen, blevVærkernedannedeaf PolserogBuske,
belæssede med Sten, og RendensBredde eller Afstanden
mellemVærkernesat til 140Fod. Af Mangel paa tilstræk-
kelige MaterialiermaatteArbeidetindtil Videre indstilles

	

Blix's Midten af April Maaned, og har under 27de April
Rapport af'
27de April afgivet Rapportom, hvad der var udført.

1859.
Efter at have iagttaget Virkningenaf de opførteVær-

ker og truffetForanstaltningtil Anskaffelseaf Materialier
til de videre fornedneArbeiderindberettedeThams under
iste December, at der til ArbeidetsFuldførelse vilde til-
trænges omtrentKr. 1 200 foruden, hvad der endnuvar i
Behold (Kr. 1 241,87).

	

1860. Efter DepartementetsIndstilling af 1Ite Februarblev
Kg1.Res.uf det ved kongeligResolutionaf 25de s. M. bestemt:
25de Febr.

	

1860 ang. «At der af de til Oprensning af Elvedrag in. V. paa Bud-
Tillægs-

bevilgning. gettet opførte Midler tillades udredet et Beløb af indtil Kr. 1 200
til Fuldførelse af den i kongelig Resolution af 31te Oktober
1857 omhandlede Farbargjørelse af en Del af Boelven i nedre
Thelemarkens Fogderi».

	

Jhams's Under Thams'sOvertilsyn lededes Arbeidets Fortsæt-
afgdPeLtehtelse dette Aars Vaar af LandhandlerSørensen, og ga-ng7de Mrai
1860. For- VeS Værkernedennegang atter en forandretKonstruktion.
andret Kon-
struktion af Thamshar under20de April og 7de Mai meddeltIndberet-
Værkerne.

ning saavel heromsom om ArbeidetsGang indtil 3die Mai,
da det blev standset.

	

Thanis's Den 20deJuni afgav han enRapport,hvori han blandt
ffildstEen-
dige Rap- Andet anførte,at da den hidtilværendedybeRende afskaresliortaf 20de
Juni 1860. ved Parallelværket, saa blev der i samme anbragt en 20

Fod bred Aabning til Passage for Baade, medens Elven
udarheidedesig sit nye Løb. Men da han i Slutningenaf
Marts Maaned midersegteVirkningen af Værkerne, fandt
han ikke Spor af Fordybning,ogVintervandetgik ddafrem-
deles i den gamle Rende gjennem Ledet, hvor Strømmen
var forstærket og havde undergravet et Par Pæle. Paa
Grund af den usædvanliglave Vandstand,og af at Elve-
bundeni det projekteredeElvelob nedenforLedet var tør,
lod han paabegyndeGravningen af en 12 Fod bred Rende
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saa dybt, som Vandet tillod, og tilstoppede Ledet med det 1860.
udgravede Material og Buskværk. En hurtig indtræffende
Flom hindrede ham imidlertid i at gjøre dette fuldstændigt
færdigt, hvorfor han fandt det nødvendigt senere med Ma-
,skine at opmuddreen smalRende, for at Elven dervedlettere
skulde kunne oparbeide sig sit nye Løb.

Dette Aar blev væsentlig kun de byggedeVærker repa- 1861.
rerede og Forberedelser trufne til at muddre ved Hjælp af
et fra Skienskanalen laant Dampmudderapparat, men Appa-
ratet kunde ikke undværes tilstrækkeligt længe til at aabne
en for Dampskibet brugbar Rende.

Efter en Inspektionsreise til Bø foreslog Thams under 1862.
9de Februar en Del Faskinarbeider i Boelven, som ogsaaZeorPgloot,
bleve udførte, og i August Maaned oploddede Ingeniør Las- gjør Ned-

vendighe-
sen Elven, som han fremdeles fandt for grund, og hvorfor den af vi-

dere Ar-
han foreslog yderligere Muddring. beider.

Efterat Departementet havde givet sit Samtykke til Oprnud-

uden G-odtgjørelse at benytte Skienskanalens Dampimidder-
apparat, blev en 7 Fod bred Rende opmuddret til 5 å 6 Fod
under Nordsjos Normalvandstand og medgik dertil Kr. 10.19
over de disponible Midler.

Kanaldirektøren lod i Mai Maaned Ingeniør Lassen 1863.
undersøge Tilstanden i Beelven, og efter en fra ham mod- Lassens

tagen Rapport af 27de s. M. var Elven ved Gvarv frem- Mai

deles paa enkelte Steder for grund, til at Dampskibet kunde DYbden
Elven.

gaa der ved Normalvandstand i Nordsjø. Det viste sig og-
saa, at Renden paa sine Steder var fordybet, medens den
paa andre Steder igjen var bleven grundere, hvoraf han
sluttede, at .den var gjort for bred. Forøvrigt tiltrængte
Værkerne Reparation.
, Langs den regulerede Del af Elven havde Bredderne Krav paa

paa flere Steder alt længe, forinden Arbeidet paabegyndtes,
staaet i Brud, og var det foruchat i Planen, at disseBrud ved byud.

.Reguleringsværkerneskulde beskyttes. Der fremkom imid-
lertid tvende Klager over Værkernes skadelige Indvirkning
paa Elvebredderne medForlangende om, at Bruddene skulde
særskildt forbygges, da den oprindelige Plan for Regule-
ringsværkerne var forandret.
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1863. Efter at have besigtirt Forholdene paa Stedet afgav
Kanaldirektøren under 29de Deeember en Erklæring, hvoritørens Er-

kleering af han oplyste, at Elven havde brudt langs Kollaøerne, men:9de Deebr.
1863 ang. paastod, at det var mod alle Regler at antage dette somBruddene.

en Følge af Reguleringsarbeiderne; thi medens Elverenden
før laa langs denne Bred, saa havde man ved Reguleringen
tvunget den over til den anden Bred. Eiernes Paastand
6m, at Vandet strømmede stærkest mod Kollaøerne, naar
Vandet gik overVærkerne, bestyrkedes vistnok ved den Om-
stændighed, at Bruddet ikke var Grundbrud, men Flombrud,
som uden synderlige Omkostninger lod sig forbygge. Og
da Eierne utvivlsomthavde lidt Skade og derhos medBered-
villighed havde betalt sine Bidrag, ansaa Kanaldirektøren
det ønskeligt, om man kunde forbygge Stranden ved Kolla-
eerne for dem. Imidlertid var der ikke længer Anledning
til at tage Midler hertil af Arbeidsfondet, da det var op-
brugt ; men da de hidtil udforte Arbeider berettigede til et
sikkert Haab om ved en Fortsættelse af dem at kunne faa
Elveri farbar, var Kanaldirektøren betænkt paa efter nær-
mere Undersøgelser at forelægge en ny Plan med Overslag
til Elvens Farbargjørelse og"derunder tage Hensyn til For-
bygningen af Kollaøerne. Forøvrigt paaviste han, at For-
bygningerne havde været virksomme til Beskyttelse for de
tidligere G-rundbrud,og bemærkede med Hensyn til Spørgs-
maalet, om hvorvidt den anvendteReguleringsmaade sikrede
Kollaøerne bedre eller slettere end den oprindeligt planlagte,
at denne muligens kunde være fordelagtigere, men at den
anvendte dog maatte siges at være heldigt valgt, da meget
talte for, at den anden vilde være mislykket og derved have
forvoldt Skade.

	

1864. I J anuar Maaned var Ingeniør Vogt ved Beelven
Vogts Rap-
aort af 22do tor at undersøge Værkerne og oplodde den nye Rende.
Janr. 1864

tng. Elvens liapport, ledsaget af Profiler, oversendte han den 22de Ja-Oplodning
ra• In• nuar til Kanaldirektøren, og under 10de Februar sendte

Kanaldrkt .
Forslag af

denne Amtet et Forslag med Overslag til Værkernes Ud-



10de Febr. videlse. Deri oplyste han, at der endnu manglede fra 1 til
1862 til Re-
gulerings- 4 Fods Dybde paa enkelte Dele af den forbyggede Stræk-
asrbe.tsteFlso:t-ning, men at disseDele dog ikke vare betydelige. Grunden
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dertil laa væsentligi, at de udførteVærker ei overalt vare -1864.
fuldpakkedemedFaskiner; thi hvor de havde været fuld-Jrznup-ri,
pakkede,var Dybdeni Regelen endog over de paaregnedevt?iteRBeguidri?
5 Fod. Der,,var saaledesfuldGrund til at antage,at manrcinet887,0bre

vilde faa tilstrækkelig Dybde, naar Værkerne bleve for- sættelse.

høiedeog samtidiggjort stærkere end før ved en Stenjett.
idet de alleredetruedesmedUndervaskning. Derhostilraa-
dede Kanaldirektørenat forlængedem ud til den ældre til-
strækkeligtdybeRende,ciaElvenvedEndenaf debestaaende
Værker viste Tilbøielighedtil at danne et kroget Løb, og
som Følge deraf tillige stærkere at forbyggeStrandenfra
Mundlær-Evjenog nedover,saa langtVoldengik. Ornkost-
ningerneherved beregnedehan til Kr. 4 000, og for det
Tilfælde,manvildegjøreParallelværkerne.endnu I 000 Fod
længer end her paaregnet,Kr. 4 800.

Amtet bevirkedehertil bidragetKr. 2000 indenAmts-
distriktet og ansøgteDepartementetom et lignendeTilskud
af det Offentlige.

Amtsformandskabetbevilgedederaf Kr. 1372,NæsRe-
præsentanskaben Pligtarbeidsdagpr. Skylddaler,saaledes
at Vedkommendehavde Valget .mellemat levereArbeidet
in natura eller frigjøre sig derfor med Kr. 1.20 for hver
Pligtarbeidsdag(SognetsMatrikulskyldvar 417 Skylddaler,
altsaa Bidraget beregnet til Kr. 500) og endelig privat
Kr. 128.

Den 17deAugust indgikDepartementetmeden af Re-
gjeringentiltraadt Indstillingi den Retningog bemyndigede
Kanaldirektørentil at lade de foreslaaedeArbeider paa-
begynde. Den 2den Septemberfaldt der kongeligResolu-Kgl. Res. af

2den Sepbr.tion for: 1864 for
yderligere

«At der af de til Oprensning af Elvedrag m. V. paa Bud-
gettet opførte Midler naadigst tillades udredet et Beløb af
Kr. 2 000 for i Forening med et tilsvarende inden Bratsbergs
'Amtsdistrikt tilveiebragt Bidrag at anvendes til videre Fort-
sættelse af den i de kongelige Resolutioner af Blte Oktober
1857 og 25de Februar 1860 omhandlede Farbargjørelse af Be-
elven i Nedre Thelemarkens Fogderi i væsentlig Overensstem-
melse med Kanaldirektørens Forslag af 10de Februar 1864».

16
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1865; MedensArbeiderne.paagik, begyndteder at reise sig

Klager over
nogen TJtilfredshedmed dem, idet der dels klagedesover,Diverse

Arbeidet. at de spærredePassagen mellemLand og Elverenden,dels
over at Kuleren ikke var bleven beskyttet og dels over
Skade paa Fiskerierne.

1866, Klagernenægtedeat yde sinetegnedeBidragogefteratsaa-
Ktaenarenldsir-rk

ing-
ledes deresKlagervareforelagte forAmtet,oversendtedette

23de Martsatdem under 26deJanr. til Departementet,som den 6te Febr.kker 


1866ang. forlangteKanaldirektørensErklæringover,hvorvidtde frem-Klagerne.
satteIndvendingervare grundede. Hertil bemærkedeDirek-
tøren under 23de Marts, at der havde været Led eller
Aabningeri •Værkerne,menat disse efterhaandenforsandede
sig, saaledes som det udtrykkelig var forudsati den op-
rindeligePlan, samt at man ingen Forpligtelse havde til
at holde dem aabne. Hvad Kulerens Beskyttelse angik,
saa var det et Arbeide, som skulde gjøres, men som man
hidtil ikke havde kunnet udføre af Mangelpaa Feiings-
pramme. Fiskerierne antog han ikke paa nogen Maade
kunde være skadede,uden forsaavidtangik et AmundHan-
sen Linderentilherende, og da denne Mand specielthavde
forbeholdtsig Erstatning herfor, anbefaledehan at afgjøre
Sagen med ham saaledes, at man frafaldtKravet paa det
Bidrag, hvormedhan stod til Rest.

Efter at Arbeidernei 1866 vare fuldførte og senere
vedligeholdte,viste der sig ved Efterlodningeri 1868 (kfr.
Vogts Rapportaf 12teOktober1868) vel nogen Fordybning
af Lebet, men dog ikke saa tilstrækkelig, at den da paa
Nordsjø gaaendeHjulbaadStatsraadStang overalt kunde
passere Renden,som derhosvar meget kroget.

1869. Dette Dampskibblev ombyttetmed nye, der imidlertid
Dyberegaa-stak betydeligtdybere, saa de aldeles ikke kundegaa op
endse

kDibael.np-Elven, selv ikke udenforden reguleredeStrækning.
Kanal- Den 4de Juni afgav Kanaldirektørenen Indberetning

direktørens
Generalrap-til DepartementetangaaendeReguleringsarbeideti Beelven,
Turntafe

i l8 g4. alt fra dets første Begyndelse,hvori han bl. A. ogsaa med-
delte om de nyere,dyberegaaendeDampskibe,der ikke læn-
ger opfordredetil at forcere frem den planmæssigeDybde
af 5 Fod, hvilketdesudenkufi kunde ske ved at indskrænke
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Rendebreddentil omtrent100 Fod, hvilketi Forbindelsemed 1869.

Reparationer-paade ældreVærkervildekostehoistKr. 1400.
Samtidig meddelte han en Oversigt over RegnskabetsStil-
ling, hvorefter der endnu skulde være i BeholdKr. 96.83,
men da en Del deraf var Privatbidrag,som nægtedesind-
betalt paa Grundaf Krangel om et Notefiske,og en anden
Del var resterendePligtarbeide,saa var det sandsynligt,at
kun lidet af denne resterendeSum vilde indkomme.

I Slutningen af August befor KanaldirektørenElven diKtittns
og indberettedeunder 7de September, at han havde fundet
Forholdenevæsentligt overensstemmendemed den af Vogtgepgtbr.1869.

under 12te Oktober 1868 givne Indberetning,samt at et
mindreDampskib,«Falken), med sammeDybgaaendesom
«StatsraadStang» passerededen farbargjorteElv to Gange
daglig, medensde øvrige større Dampskibemed omtrent2
Fods størreDybgaaendeikke kunde passere. PaaVærkerne
var der en Del mindreReparationerat foretage, hvortil
der medgikKr. 20.40.

Forslag med deri senere foretagne Forandringer:

KanaldirektørRøyemsForslag af 4de April 1857, der gik
ud paa en Reguleringved Hjælp af Buner,
men som senere efter Konferance mellem
Kanaldirektørenog ImitnantThamsforan-
dredestil Parallelværker.

Do. Thams'sForslag af 10de Februar 1864.

16*
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III.

Arbehlets Kostende.

Indtægt:
Bevilget ved kongelig Resolutionaf 31te

Oktober1857 	
af Bratsbergs Amtsformandskabi
1857	

Bidrag fra Private i 1857	
Bevilget ved kongelig Resolutionaf 25de

Februar 1860	
ved kongelig Resolutionaf 2den
Sptbr. 1864	
af Bratsbergs Amtsformandskabi
1864 

Næs Repræsentantskaben Pligt-
arbeidsdagpr. Skylddaler 


Bidrag af Private 


Tilsammen
Tidgift 


. Besparet

Kr. 1320.00




956.00
«




304.00

« 1200.00

« 2000.00

« 1372.00

c




500.00




128.00

Kr. 7 780.00




7703.57

Kr.




76.43



"Vla c.

Skiens Vasdrag.

0 .

Samkning af Beelven gjennem Harpestaamyrene.



VII c. 9.

Sænkningaf Baelvengjennem Harpestaamyrene.

Sagens administrative Behandling.

Fra Siljordsvandet gaar Beelven i østlig Retning gjen- Lokal-

nem Siljord, Bø og Saude og falder ved Gvarv eller Sø-
begkritehe.

boden ud i Nordsjø. Efter noget over en halv Mils Lob
fra Siljordsvandet med afvexlende Strømhurtighed og flere
Fald faar den mellem Skostrengen og Sigerhusstrengen paa
en Længde af omtrent 11 000 Fod et stort Profll paa om-
trent 160 Fods Bredde og 16 Fods Dybde ved lavesteVand
med ringe Stromhurtighed mellem •lave, langsomt stigende
Bredder, som ved Flommen sættes under Vand. Denne for
Oversvømmelseudsatte Strækning, der belober sig til hen-
imod 1400 Maal Jord, og som eies af flere Gaarde, kaldes
ialmindelighed Harpestaamyrene og nedenfor samme danner
Elven paa en Længde af noget over 4 000 Fod 2de Stryg,
Sigerhusstrengen og Sønstebevandet samt en Fos, Heimyr-
fos, nedenfor hvilken der igjen ligger flere Fosse.

I Sigerhusstrengen bestaar Grunden af større og min-
dre Stene paa et temmeligt blødt Lerlag af forskjellig Tyk-
kelse,hvorunder der var Fjeld: Ved den heire Bred træder
Fjeldet frem i Dagen. I Sønstebovandet vare Stenene i
Elvebunden noget mindre, og Fjeldet ligger i Regelen noget
heiere, skjønt det intetsteds er synligt. I Hoimyrfos be-
staar Bunden ogBredderne i Regelen af Fjeld, hvorpaahist
og her havde opleiret sig større og mindre Hobe af Sten.
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Det hele Fald i Elven fra ovenfor Sigerhusstrengen til
nedenforHeimyrfos var ved meget lav Vandstand 9.67 Fod,
ved heiere Vandstand 10.22 og sandsynligvis ved de største
Flomme omtrent 10 Fod.

Ved Heimyrfossen laa der et lidet Sag- og Mølle-
brug, der benyttede omtrent 6 Fod af Faldet og fik sig
Vandet tilført giennem en udmineret Rende med Skraa-
dam foran.

1852. I Anledning af en fra Amtet indleben Skrivelse af
"nrdeertil 21de Juni beordrede Departementet under 28des. M. Kanal-
søgelser. direktøren til at anstille de fornedne Undersøgelser af El-

ven paa den ovennævnte Strækning med Hensyn til en
Sænkning af samme nedenfor Harpestaa saaledes, at de
ovennævnte Oversvemmelser kunde undgaaes, og derefter
meddele sin Betænkning, i Tilfælde ledsaget af Forslag og
Omkostningsoverslagtil Udførelsen af de for Øiemedet for-
nedne Arbeider.

Og paa Kanaldirektørens Forestilling efter en forelabig
Befaring gav Departementet ham•derpaa under 17de Au-
gust videre Ordre til at lade optage Kart og lade foretage
Bonitering.

Mede den I Slutningen af Juli paabegyndte Leitnant Thams med
30te Juli

1853 til Be- Assistance af Furer Taubøll Detailleundersøgelserneog over-
stemmelse
af Sænk- var den 30te s. M. et af Amtmanden sammenkaldt og le-nings-
graden. det Møde med Landeierne, hvor tillige Agronom Lindquist

var tilstede. Paa dette Møde enedes man om at middels
Flomme burde sænkes mindst 6 Fod og de høieste Flomme
mindst 5 Fod. Kanaldirektøren besaa- atter i August Lo-
kaliteterne og bivaanede Undersøgelserne, som bleve afslut-
tede i Begyndelsen af' September.

185a. Paa G-rundaf andre Forretninger maatte Sagens videre
Kanaldirek- Behandling -opsættes, indtil Kanaldirektøren først den 12te
tørens For- ,
slag af 12te Aprii kunde afgive sit Forslag til en Sænkning, ledsaget
April 1855

til en Srank- af et Generalkart i V5000og Detailkarter i Vi000Maalestok
ning.

over Terrænet nedenfor Sigerhusstrengen samt Profiler.
Efter den foran indtagne Beskrivelse af Elven og en

nærmereForklaring af' Jordbundens Beskaffenhedangav han
de indvindendesArealer til
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1 229.37Maal bedsteSort Jord. 1855.

	

100.32 slettere Do.

	

64.22 udyrkbar Do.

1393.91Maal tilsammen
og beregnedeved at sammenholdedirekte Vandmassemaa-



linger paa Stedet med tidligeresaadannei Hovedvasdraget
almindeligFlorn til  5 000 Kubikfod
stor Do. c 	 6 200
største Do. 7500 —

i Sekundet.
Paa dette Fundament kalkulerede han for forskjellige

Sænkningsgraderden hensigtsmæssigsteFordeling af Fal-
det, der blev disponibelt,og de tilhørendeDimensionerpaa
Afløbsrendenog foreslog efter nærmere Konferancemed
AgronomLindquist som den fordelagtigsteSænkning: at
sænkealmindeligFlom paa 5000 Kubikfodca. 3 Fod,hvor-
ved høiesteFlom,der kunde regnes at indtræffehvert 20de
Aar, vilde sænkes 3.3 Fod, stor Flom hvert 4de eller
5te Aar 3.2 Fod og laveste Sommervand3 å 4 Fod Om-
kostningerne,iberegnet Expropriationaf Faldet i Hoimyr-
fos og muligeSkadeserstatningerfor mindreLandstrimler,
kalkulerede han til Kr. 33200, men bemærkededertil,
at det muligenskunde falde en Del billigere, da der var
Grund til at antage.,at El-wenselv vilde for en Del ud-
grave sit Leie.

Efterat SagengjennemAmtet var tilstilletLandeierne,
trak de videre forberedendeForhandlingeri Langdrag.

Først i AugustMaaned 1857 lykkedes det paa et af 1857.
AmtmandenberammetMode, der overvares af LeitnantF,)relignmetc

Thams,at kommetil Forlig medEieren af Heimyrfos,hvor- Høimyrfos

efter denne indgikpaa en Erstatning af Kr. 600 for Sleif-
ning af Dammenog Bruget i Hoimyrfos. Men viderekom
man ikke dengang, og Sagen blev saaledesi mangeAar
henliggende.

Først i 1871blev den atter gjenoptaget,og med Skri- 1871.
velse fra Amtet af 24deOktober oversendtesdeældreDoku- Sagens

Gjenopta-
menter til DepartementetmedAnmodningom at faa Sagen gebe.
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1871. paanyt behandletaf Kanaldirekteren. Denne blev derfor
under 21de Novemberanmodetom at gjennemgaaForlaget
og udtale sig om, hvorvidt sammefremdelesburdeblive at
lægge til Grund for Sænkningen samt om Omkostnings-
overslagetvilde kunne reduceres.

1872. Den 6te Januar gav Kanaldirektørenen Betænkning
.Keanala;rek-Sagen. Han paapegedederi, at Flomvandmasseni Ø.et æl-
aingsngaf

4 oree-
B dreForslagvar antagen for liden og begrundededette nær-,tenkni

6te
1872.Januarmere; dernæstoplystehan om, at senere Erfaringerhavde

godtgjort Utilstrækkelighedenal• den Kodficient, hvormed
den til Beregningaf AflobsprofiletbenyttedeFormel skulde
korrigeres. Disse to Omstændighedergjorde, at der vilde

. udkræveslangtsterreOprensningsarbeiderend paaregnetfor
at opnaaden forudsatteSænkning. Gravnings-og Spræng-
ningsmassernevilde saaledes mindstblive og antagelig
nærmest Gangstørreendi Forslaget angivet,og de derfor
satte Priser turde blive knappenok, da Materialetmaatte
bringes i Heiden,da man stadig havdeat kjæmpemedVand,
og da Arbeidet oftere maatte afbrydes af smaa Flomme.
Med Hensyn til Fordelingen af Faldet og de valgte Pro-
filers Form havdehan Intet at bemærke.

Forslaget gik ud paa en Sænkningaf Flomvandstan-
den med 3 Fod, medensArealvindingenvar beregnet for
en 6-Fods Sænkning. Ved denne 6-Fods Sænkning var
Myren paaregnetat falde efter omtrent1 Fod, og den vilde
da ved 3 Fods Sænkning neppe falde Fod, saa denne
Sænkningneppe vilde blive effektiv mere end til omtrent
2.7 Fod. Man maatte derforbetydeligenreduceredet ind-
vindendestTerræn, antagelig til ca. 700 Maal, som allerede
vilde kommepaa nær Kr. 80 pr. Maal. Det fulgte deraf,
at Gevinsten ikke vilde blive stor men Forholdenevare
meget ugunstigerefor en sterre Sænkning,nemligIndkjøb
af en Melle,lidetFald og storLængdeat fordeledette paa,
hvortil kom den Ulempe.,at Elven gik igjennem det hele
indvindendesTerræn. En 6-Fods Sænkning vilde derved
nemlig fremkaldeen saa stor Stremhastighed,at Elvebrud
maatte befrygtes, uden at man paa Forhaand kunde be-
stemniederes Udstrækning.
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Kanaldirektørenvar derfor kommentil den Anskuelse, 1872.
at en større Sænkningikke let vilde kunne realiseres,men
at en Sænkning af stor Flom med ca. 11/2Fod, mindre
Flommemed vel 2 Fod og lavt Sommervandmed omtrent
3 Fod vilde lønne sig bedst og koste omtrentKr. 8 000.
Endelig anførte Kanaldirektøren,at han mangledeen Del
yderligereOplysningerfor at udarbeidenærmerePlan; men
at han fandt, forindenVidere foretoges, at der burde'af-
fordres de Interesserede nærmere Oplysning, om den af
ham foreslaaedeSænkningsplankundehave Haab om Rea,
lisation.

Gjort bekjendt med denne BetænkninganmodedeAm-0Andiiraygeelljdn'
tet under 16de FebruarDepartementetom, at Kanaldirek-dmersagelser
tøren maatte beordres til at anstille videre Undersøgelser
og udarbeidesin Plan, hvortil han erholdtDepartementets
Ordreaf 22de Februar.'

Paa Foranledningaf KanaldirektørenblevStatsagronomNye Under

Jakobsen af Departementettilsagt til, samtidigmed at In-
ring.

genierVogt foretogde hydrotekniskeUndersøgelser,at fore-
tage Bonitering af de oversvømmedeStrækninger. Begge
befor i Slutningen af August Lokaliteterne; men da for
BoniteringensSkyld Kartet maatte opkoteres, blev dette
Arbeideopsat til senere.

Leitnant Nysom beordredesendelig til paa Stedet at 1875.
undersøgeForholdene,hvorefterhan under 23de November LYt=
afgav en Betænkningom Sagen. UnderAntagelsen af de23r§oaviir

af KanaldirektørRøyem opstillede forskjelligeVandmasser 1875.

og ved en Sammenstillenaf de erhvervede Vandstands-
observationersøgte han at bestemmeden forhenomtalte,
tvivlsommeKodficient for Afiøbsrendenaf de virkeligt exi-
sterende Forholde. Han fandt denne i Gjennemsnittil
rundt 38 og beregnede paa Basis deraf, hvorledesSænk-
ningen vilde stille sig for de af Røyem foreslaaedeRender.
Han fandt da, at almindeligFlom kun vilde sænkes ca.
1 Fod og derved indvindesca. 600 Maal Jord. Omkost-
ningerne derved beregnede han til Kr. 45 200, d. e. pr.
Maa1Kr. 76, en Omkostning,der maatteansees uforholds-
mæssig stor ligeoverforVærdien af det indvindendesLand,
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1875. saameget mere som en fuldstændigAfgrøftning af dette med
en saa ubetydelig Sænkning ikke kunde opnaaes.

Kanaldirek- Ved under 2den December at oversende denneBetænk-
tørens Be- .
"kning af ning til Departementet og tiltræde den, bemærkede Kanal-
klenDecbr.

1875. direktøren, at der neppe kunde blive Tale om dette Arbei-
des Udførelse, da Forholdene viste sig saa særdeles ugun-
stige for en nogenlunde rimelig Sænkning.



vIL e.

Skiens Vasdrag.

10.

Foranstaltninger i Eisanfos og Satahullet i Siljordselven

samt i Karpusjuvet i Fladdalselven til Lettelse

for Fledningen.
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Foranstaltninger i Eisanfos og Satahullet i Siljordselven
samt 1 Karpusjuvet i Fladdalselventil Lettelse for

Fledningen.

Sagens administrative Behandling.

I Elven mellem Siljords- og Fladdalsvandene omtrent
en halv Fjerdings Vei nedenfor dette Vand ligger Eisanfos,

D velse.

og strax nedenfor den beier Elven af i en spids Vinkel og
danner her det saakaldte Satahul, idet den fremdeles gaar
som Fos.

Eisanfos, der har omtrent 24 Fods Fald, er ved en
Klippe delt i tvende Leib, hvoraf det vestre er større, men
beier af til Siden, medens det østre og mindre ligger mer
ret modElven ovenfor. Dette gjør, at Hovedmassen af det
nedflødedeTømmer styrer mod og passerer dette Leb, ved
hvis Fod der ligger et Skjær eller Fjeldstykke, mod hvilket
Tømmeret binder sig undtagen i heit Vand, naar Fjeldet
er overskyllet. Men i dette Tilfælde holdes det tilbage
Gryden, idet den stærkere Strøm frarndet vestre Løb sætter
tværs over Elven og hindrer det i at komme ud.

I Satahullet er Elven saa smal mellem lodrette, ofte
overhængende Fjeldvægge, at Tømmeret ofte binder sig.
Paa sine Steder var Bredden ikke mere end 16 Fod.

De Vanskeligheder,, som disse Steder stadig beredte 1855.
Flødningen, og den Skade, de ofte paaførte Tømmeret, for-Andragendf

omseAtr-
anledigede Amtet til, efter en Forestilling fra Lensmand
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1855. Grave om Vigtigheden af at faa forbedret Forholdene der,
at anholde Departementet om Kanaldirektørens Assistanee
til at undersøge og afgive Betænkning om de Arbeider, der
kunde være at foretage for at lette Tømmerdriften gjennem
Vasdraget fra Fladsjø til Siljordsvandet og fra sidstnævnte
Vand til Nordsje, samt i Forbindelse dermed at undersøge.
hvorvidt der var Adgang til med rimelige Bekostninger at
regulere Vandstanden i Siljordsvandet saavel til Lettelse
for Tømmerdriften som til Indvinding af Land.

Kanaldirektøren beordredesi den Anledning under 28de
April til at efterkomme Anmodningen.

	

1856. Med Skrivelse fra Departementet af 16de Juli modtog
izteesh.a:han i Forbindelse med denne Sag en Skrivelse fra Amtet

bud om af 11te s. M. hvormed fulgte et Andragende fra KjøbmandBidrag:
Bårnholdt i Skien til Siljords Formandskab om at virke
for Satahullets Udbedring, der var anslaaet at skulle koste
ca Kr. 1 820, med Tilbud fra Lastehandlerne om at deltage
i Omkostningernemed det halve Beløb, samt tillige en Er-
klæring fra Formandskabet om først at faa sig en ordent-
lig Plan forelagt, forinden det foretog sig videre.

Undersøgelserne overdrogesLeitnant Thams.

	

1857. Efter tvende Gange at have beseetStederne, men begge

Raharas'sog Gange fundet Eisanfos stængt af store Tømmerhauge, saa,pport 

Forslag

g.
af han ikke kunde danne sig nogen bestemt Formening om

31t,e Au
1857. Fossens Ildseende, afgav han under 31te August en Rap-

port med Forslag og Omkostningsoverslag til, hvad der
burde foretages. I Eisanfos foreslog han at søndersprænge
Fjeldstykket i Gryden under Fossen samt udvide og sænke
det østre Løb, saa det kom til at føre mere Vand end
det vestre. Omkostningerne derved beregnede han til ca.
Kr. 1 200. For paa billigste Maade at forebygge, at Tom-
meret satte sigfast i Satahullet, foresloghan nedenfor samme,
hvor Elven bliver bredere, at anbringe en Dam 10 Fod
over almindeligt Sommervand og udvide Imbet ovenfor med
omtrent 3 Fod ned til noget under den ved Dammen frem-
bragte nye laveste Vandstand. Hensigten med denne Dam
var at spare paa Minering, da Satahullet paa begge Sider
er begrændsetaf steile og heieFjeldvægge. Omkostningerne
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Ted Dammen beregnedehan til Kr. 800 og ved.Spræng- 1857.
ningen til Kr. 1200, saa alle disse Arbeider tilSammen
skulde kommepaa Kr. 3 200.

Den 27de SeptemberoversendteKanaldirektørendette
Forslag til Departementetuden Bemærkninger.

For at tilveiebringeMidler til dette Arbeides Udfe-
relse, blev det paa Ansøgningfra Kommunebestyrelsenved
kongeligResolutionaf 19deJuli bestemt i Henholdtil Lov
af 26de August 1854§ 6:

«At der, for at tilveiebringe Midler til Iværksættelse —
overensstemmende med en af Kanaldirektøren bifaldt Plan af
en Del til Løttelse af Flødningen sigtende Arbeider i Sata-
hullet, Eisanfos og Karpusjuvet, beliggende i Vasclraget oven-
for Siljordsvandet, øvre Thelemarkens Fogderi, bliver af Tem-
mer, der udkommer af Fladsjø eller kastes i Elven mellem Flad-
sjø og Eisanfossen, indtil Videre _at erlægge en Afgift af Kr. 0.40
(12 Skill.) pr. Tylt, hvilken Afgift bliver at indfordre af Flød-
ningsbestyrelsen og at indsætte i Skiens Sparebank, indtil den
efter nærmere Bestemmelse af Siljords Kommunebestyrelse an-
vendes som oven anført».

For imidlertid snarest muligtat kunne iværksættede 1859.
foreslaaedeForanstaltninger ansøgte man om et Laan afSth.-Bes1.1

KongsbergsSelvværksDriftsfondog blandt de af Storthin-Y4eb
get under 16deog 17deDecemberfattede Beslutningeran-
gaaendeBevilgningertil Kanal-og Elvedragsvresenetblevbervgæsrisle.1
det under No. 5 bestemt:

«Storthinget samtykker i , at det ansøgte Laan til Arbeider
i Vasdraget ovenfor Siljordsvandet indtil Kr. 3 200 under Ga-
ranti af en eller flere i Sagen interesserede Kommuner mod
5 pet. Rente erholdes af Kongsbergs Solvværks Driftsfond, for-
saavidt Fondet har de dertil fornødne disponible Midler, i hvil-
ken Henseende Bestemmelse afgives af Kongen. Ligesaa an-
ordnes det af Kongen, i hvilke Terminer de laante Summer
med Renter skulle betales ved de Afgifter, som erlægges af
Trælasten i det nævnte Vasdrag, eller, i Mangel heraf, af Kom-
muner, som have garanteret».

Ved kongeligResolutionaf 21deMarts 1860blev denne 1860.
Kg1. Res.Beslutningbefalet tagen tilfølge. 21de Mar

1860 ang.
Efter at AltSvar ordnet med Hensyn til Laanet blevSanktionSth.-Bes1

Arbeiderne paabegyndteog paa Anmodningvar Thamsi
August Maanedved Karpusjuvet,omtrent 1 MilsVei oven-

17

1858.
Kal. Res.

19de Jul
1868 ang

Afgift pa
Tømmer
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1860.. for Fladdalsvand, og afgav direkte til SiljordsFormand-
skab et Forslag til de der fornedneArbeider.

Thams's Efter en Indberetning fra:Thams af 18de August var
ppo3.art af

18de Aug. der blevet sprængti Eisanfos og Satahulletefter hans An-'Issoang.
Sprteng- visning, og var det efter Alles Dom blevet meget bedre at

ningarbei-
der. fløde der, endskjøntVandet havde hindret i at fuldføre

Sprængningen. Karpusjuvet i Elven ovenforFladdalsvand
,var,efter hans Meddelelse en Fos med 25 Fods Fald paa
60 Fods Længde. Dens ene Bred var lodret, dens anden
derimodfladt Fjeld, der nedenundervar hult og indskræn-
kede Lebet til omtrent14Fod. .Dette Løb var meget dybt
og der bandt Tømmeretsig. »Det eneste, som ter Var at
gjøre, var at sprænge bort det flade Berg og udvide Lebet
til TemmeretsLængdeeller til ca. 20 Fod.

1872. I Valleraaenog Fladdalsaaen mellemFlatdalsvand og.
Videre Ar- Siljordsvandvar der dog fremdelesflereHindringerfor Fled-eiderpaa-

kraeves. ningen, og de i Satahullet foretagneMineringervare util-
fredsstillende. Kommunebestyrelsenindgav derfor paany
Andragendeom Bestemmelsefor videreAfgift (Kr. 0.40 pr.
Tylt) paa det Tommer, der passeredeSatahullet, hvilket
AndragendeAmtet under 7de August oversendteDeparte-
mentet, der den 14de s. M. udbadsig KanaldirektørensEr-
klæring.

Han fandt det mindrerigtigt at lægge den sammeAf-
gift paa si SlagsLast, daTømmervar ulige lettere at fløde
her end Langvedog Smaalast, saaledes at det blev ufor-
holdsmæssigtstærkt beskattet. Han lod derforunder 28de
s. m. gjennemAmtet denne Anskuelse forelæggefor Kom-
munebestyrelsen,men da denne i et Mode den28deNovem-
ber fastholdtensartet Afgift pr. Tylt af al Slags Last, re-
mitteredehan under16deDecemberSagen til Departementet.,

» idet han erklæredesig enig med Amtet i at anbefale, at
der fra 1ste April 1873 indtil Videre opkrævedesKr. 0.40
pr. Tylt af »denLast, som passerede Satahullet. Skjønt
han fremdeles fandt Fordelingenaf Afgiften ubillig, vilde
han dog give efterfor KommunerepræsentationensUdtalelse,
da den i nærværendeTilfæl.lemaatteantagesganske fyldigt
at repræsentereSkoveierne,hvem Afgiften rammede.
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Ved kongeligResolution af 7de Februar blev det der- 1873.
paa i Henhold til Lov om Flødnings-og Flodrensnings-Yil‹;resb.r'
væsenetaf 26de August1854 § 6 bestemt: 1873ang.

Afgift Pa

«At der for at tilVeiebringe Midler til Iværksættelse Tommere

Arbeider, sigtende til Lettelse af Fledningen i Valleraaen og
Fladdalsaaen i Vasdraget ovenfor Siljordsvandat, øvre Thele- "
markens Fogderi, Bråtsbergs Amt, bliver af Trælast, som pas-
serer Satahullet i nævnte Vaslrag, fra iste Ardl , 1873 og
indtil Videre at erlægge en Afgift, stor 12 tolv — Skilling
(Kr 0.40) pr. Tylt, hvilken Afgift bliver at indfordre. af Be-
styrelsen for Fledningen i Vasdraget».

Kort efter at denneResolutionvar emaneret,fattedeAndragem

SiljordsHerredsstyrelsepaa et Mode den 28de Marts Be- otmen.sAFgeiri
slutningom at indgaamed Andragendeom at faa Afgiften heielse.

forheietfra Kr. 0.40 til Kr. 0.80. Med AmtetsAnbefaling
af 13deMai oversendtesen saadanAnsøgningtil Departe-
mentet,og efter at Kanaldirektørenunder 23de Mai havde
erklæret sig for Forheielsen,blev det ved kongeligResolu-Kg1. Res.

12te Juntion af 12te Juni bestemt: 1873 ang
Afgiftens

<At den ved kongelig Resolution af 7de Februar 1873 F orheiels

fastsatte Afgift paa Trælast, som passerer Satahullet i Vasdra-
get ovenfor Siljordsvandet, øvre Thelemarkens Fogderi Brats-
bergs Amt, fra lste April 1873 forhøies fra 12 til 24 Skilling
(fra Kr. 0.40 til Kr. 0.80) pr. Tylt».

For snarest at kunne sættes istand til at foretagede iløieste

nødvendigeForbedringer havde SiljordsHerreds FormændRFees1;ra. f12887c,
ang. Appoog Repræsentanteri et Mode den 31te Januar fattet Be- bation

Laan.slutningom Garanti for et Laan af SiljordsSparebankstort
indtil Kr. 2 400, og med Skrivelse fra Amtet af lite Fe-
bruar modtogKanaldirektørentil Krklæring og Viderbe-
fordringAnsøgningom Approbationpaa denneBeslutning.
Den 14des. M. oversendteKanaldirektørenAnsøgningen
med sin Anbefaling til Departementet,og under 28deFe-
bruar blev det ved høiesteResolutionbestemt: ,

«At den af Formænd og Repræsentanter i Siljords Herred,
øvre Thelemarkens Fogderi, Bratsbergs Amt, i Møde den 31te
Januar 1873 fattede Beslutning om Garanti for et Laan stort
'indtil Kr. 2 400 til Udførelse af Arbeider til Lettelse af Flød-
ningen i Vasdraget ovenfor Siljordsvandet, approberes i Renhold
til Lov om Formandskaber paa Landet af 14de Januår 1837

17*
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1873. § 39,, forsaavidt Kommunen derved paaføres Udgifter for et læn-
gere Tidsrum end 5 Aar».

Udførte Forskjellige Forbedringsarbeider bleve derefter fore-Arbeider.
tagne, men alle uden Kanalvæsenets Assistance. Blandt
Indre blev der saaledes opført en Stenskjærm ved Sata-
hullet, hvoràf Høsten 1874 den østlige Del blev bortskyllet
af Flommen.

1875. Da denne maatte gjenopføres, besluttede Herredsstyrel-
sen i et Møde den 10de November at gjøre dette, dog saa-
ledes, at den byggedes af Træ og placeredes paa et andet
Sted. Inden Amtet approberededenne Forandring, anmodede
det under 13deDecemberKanaldirektøren om at udtale sig.

Kanaldirek• Paa en Reise i Thelemarken i anden Anledning havde
tørens Be-



ttenkning af
Idde Deebr.

Ingeniør Sætren efter Anmodning fra en Tømmereier beseet
ang. Forholdene i Fladhla og under 21de September afgivetridoreFanstnat-or- Indberetning derom til Kanaldirektøren. Han omhandlede

ninger.
deri Karpusjuvet, Eisanfos, Satahullet, Ødegaardsfossen og
Laxehylfos samt gav Forslag til de for FlødningensLettelse
nødvendige Forbedringer. I Henhold til denne Indberet-
ning meddelte Kanaldirektøren under 16de December, at
Skjærmen o. s. v. enten haltde været for svagt bygget eller
havde været for lav, saa Flomvand og Tømmer havde gaaet
over den, men at den opført paa den oprindelige Plads
maatte kunne staa; naar den bygg'edesflomfri og af tilstræk-
kelig Styrke, hvorhos det maatte ansees nødvendigt at fort-
sætte Udvidelsen af Elveløbet og sprænge endel paa høire
Bred under Fossen samt længere nede i Satahullet. Paa
et medsendt Kroki angav han en noget forandret Retning
for Gjenopførelsen af den udgaaede Del af Skjærmen og
fraraadede at befølge Herredsstyrelsens Plan at gjenopføre
den af Træ og flytte den et andet Sted, hvor der foran
Dammen vilde danne sig en Bagevje. Han antog derfor, at
den af Herredsstyrelsen under 10de November '1875 beslut-
tede Dambygning ved Satahullet vilde blive uheldig baade

Anlæg, Udførelse og Virkning, og skulde Forholdene her
blive væsentligt værre end for, var det vel tvivlsomt, om
den ved kongelig Resolution af 12te Juni 1873 fastsatte
Afgift paa Trælast 1ov1it vilde kunne indfordres.
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Herredsstyrelsen havde imidlertid allerede ladet den be- 1875.

sluttede Trædam paabegynde, inden denne Kanaldirektørens
Betænkning kom den ihænde.

Da denne paa et Mede den 28de Januar blev refereret 1876.
og behandlet, gjentog Herredsstyrelsen sin tidligere Beslut- Hizreendss2
ning af 10de November 1875, men med det Tillæg, at delioudtenizyle;
Laan, der til Dammen og Mineringen udfordredes, skulde 1875.

søges indfriede ligesom de for Kragelvens Regning tidligere
optagne Laan af den ved kongelig Resolution af 7de Fe:,
bruar 1873 bestemte Afgift af Kr. 0.80 pr. Tylt Brug, der
passerede Satahullet.

Den 18de Juni tilstillede Departementet Kanaldirek- 1881.
tøren et gjennem Amtet indkommetAndragende fra Skov-Afnracirmi,:a
eierne i Aamotdal og Fladdal Sogne om at der til Arbeider eierne orla-o

Erlægge
for Flødningens Lettelse gjennemKarpusjuvet ved kongelig af Af8ift

paa Tøm
Resolution maatte blive paalagt det der gaaende Tømmer raeret.

en Afgift.
Efterat Kanaldirektøren under 28de Juli havde anbe-x'anakiir1

falet Andragendet under Betingelse af, at vedkommendettznezsniniig

Kommune overtog Ansvaret for den af Arbeiderne muligens Jalli21(81:1
flydende Skade, blev det ved kongelig Resolution af 29de ?„rAn-d°rav.endet

April 1882 bestemt: • 1882.
«1. At det i Henhold til Lov angaaende Flednings- og Flod- Kgl.Res.fi

rensningsvæsenet af •26de April 1854 § 6 bestemmes, at 128981e.A.Pri.,
der for .at tilvelebringe Midler til Lettelse af Flødningen gift paa

gjennem det i Elvestrækningen ovenfor Flacldalsvandet 1
Siljords Præstegjeld, Bratsbergs Amt belig:gende Karpusjuv, rer•vaerr

bliver fra lste Juni 1882 indtil Videre af Trælast, der
flødes gjennem Karpusjuvet, at erlægge en Afgift af 80 Øre
pr. Tylt, hvilken Afgift bliver at indfordre af Bestyrelsen
for Flødningen i Vasdraget.

2. At den af Siljords Herredsstyrelse under 21de Januar 1882
fattede Beslutning om Overtagelse af Ansvar for den Skade,
som maatte forvoldes ved det ovennævnte Arbeides Udfø-
relse, i Henhold" til Lov om Formandskaber paa Landet af
14de Januar 1837 § 38 approberes, forsaavidt Kommunen
derved paaføresiUdgifter for et længere Tidsrum end 5 Aar».
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Skiens Vasdrag.

11.

Sæn kning af •Fladdalsvand.
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Sænkning af Fladdalsvan

I.

Sagens administrative Behandling.

dratfods Overflade og med. et Nedslagsdistrikt af ca. 2.2
Kvadratmiles Størrelse. Det har gjennem-en kort af fiere
Fossefald opfyldt Elv Udleb i Siljordsvand, der gjennem
Beelven falder i Nordsjø. I Vandets øvre Ende (Flad-
dal) findes fiere lavtliggende Slaattelandstrækninger ogMyr-
strækninger, der ved en Sænkning af Vandet vilde ind-
vindes for Dyrkning, ligesom betydelige under almindeligt
Sommervand oversvemmedeStrækninger vilde kunne udnyt-
tes som Slaatteland. En 3-Fods Sænkning vilde .være til-
strækkelig til at indvinde det, Væsentligste af disse Stræk-
ninger, hvorimod en Sænkning af Flommen ikke var af
stor Betyning, d dens kortvarige Oversvømmelserikke vare
til nogen væsentlig Skade.

Landeierne havde paa egen Ilaand foretaget ikke saa
ganske ubetydelige Oprensninger ved Vandets lidlob i den
Hensigt at sænke Vandstanden, men dog utilstrækkeligt til
at opnaa noget synderligt gunstigt Resultat.

Vallerelven, der er Afiebet for Fladsjo, optager lige ved
Vandet en Bielv G-rundeelv som paa en kortere Stræk-
ning gik aldeles parallel med den og ved heiere Vandstande
kun var skildt derfra ved en Stenvold, der var betydeligt

Fladdalsvand er en Se med omtrent 20 Millioner Kva- Lokal-.
beskrivelse..
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foreget derved, at en stor Del af det oprensedeMaterial,
der udelukkendebestodaf Rullesten, var oplagt der.

1878. Kanaldirektøren,som var bleven bekjendt med disse
Forholde,lodLeitnatNsom anstille nærmereUndersøgelser
med Hensyn til en Sænkningaf Lavvandet i Fladsjø saale-
des, at dette sænkedeslige meget eller mere endFlommene.

Nysoms Den 28deNovemberafgavNysom et Forslag medOver-
Forslag af

18de Novbr. slag til en 3.3-Fods Sænkning af almindeligSommervånd-
1878 til en
Stenkning. stand, som han ved direkte Maaling havde fundet at svare

til en Aflebsmasse paa-200 Kubikfodi Sekundet. Renden
foreslog han givet 25 Fods Bundbreddeog Sideskraaninger
1 :i samt et relativt Fald af 1/200. Dens Indflydelsepaa
Flommen vilde blive meget liden, da densVandmassevoxer
op til 1 500 å 2.000 Kubikfodi Sekundet. Lavvandetvilde
saaledes-sænkesmerendFlomvandstanden,og saaledesSøens
Reguleringsevneforøges. OmkostningerneberegnedeNysom
til Kr. 2 800.

Kanaldirek- Ved under29de November.,at oversendedette Forslag
tørens Be-

tænkning af til Departementettor detIndre bemærkedeKanaldirektøren,
29de Novbr.

1878 om at hverkenArbeideteller de til sammeknyttede Interesser
Sænkning.

vare store, men at Sænkningen dog maatteantages at bi-
drage saavidt til Ophjælpelseaf den almene-Velstandi Byg-
den, at der maattevære Grund til af Elverensningsfondet
at bidrageHalvdelen af Omkostningerne,saafremt de In-
teresserede kunde blive enige om at tilskyde den anden
Halvdel. Han anmodedederforDepartementetom at gjøre
dem bekjendtemedPlanen,for at de, i Tilfælde den maatte
bifaldes, kunde fremkommemed Ansøgning. Han bemær-
kede derhos, at en Sænkning af Flommenikke vilde have
nogen Betænkelighed,da Vandets Overfladevar for liden
til, at det i nogen mærkbarGrad kunde virke regulerende
paaVasdragetnedenfor; men daFlommenskortvarigeOver-
svommelse ikke kunde antages at gjøre nogen væsentlig
Skade, og da Gravningerne,saavelsomOmkostningernefor
at indvirkepaa Flomvandmassenvilde blive uforholdsmæs-
sigt store, havde han indskrænket sig til at foreslaaen
Sænkningaf almindeligtSommervand,der kun lidet vilde
indvirkepaa Flomheiden.
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KanaldirektørensSkrivelse medNysomsForslag blev 1878.
af DepartementetgjennemAmtet tilstillet Landeierne.

Men under 1879Aars betydeligeFlomlavde Grunde- 1879.
elven fuldstændigengjenfyldt sit eget Leie og taget sig et FfobramiindLreeni.
Gjennembrudtil Fladdølalige ved SeenåUdleb og der op-Elvelobet.

kastet en Banke, som foranledigede,at baade almindeligt .
Sommervandog Flom steg til en større Høide end under
de tidligereForholde.

Landeierneanholdtderfor under 26deJuni om,at nye
Undersøgelsermaatte blive anstillede,hvilket Departemen-
tet indrømmede,idet det under 24deJuli gav Kanaldirek-
tøren Ordre i saa Henseende.

Leitnani Nysomundersogtederefter i SeptemberMaa- Nysoms

ned Forholdenepaany og afgav under 24de Novemberny zgezdoegr-

Betænkning med Forslag og Overslag. Han oplystederi,Fse'ærnsiZntgil
at den betydeligeSkade,som de næstenukjendt heie Vand-Alb2r4.11;79.
stande under Aarets Flom havde foraarsaget,konstaterede •
Nødvendighedenaf at faa sænket saavel Flom somalmin-
deligt Sommervandi langt stærkereGrad end tidligerepaa-
tænkt,og paapegedehan,at GrundeelvensGjennembrudviste,
at den Maade, hvorpaa man havde befriet sig fra denne
Elv og dens Materialførsel,var ubetryggende,idet en Re-
guleringaf denneElvs nedre Lob var 'en nødvendigBetin-
gelse for, at ikke de til SøensSænkningudførteGravninger
stadig skulde være udsatte for at blive L-ienfyldteaf det
Material,som Elven førte. Der var efter hans Formening
stoi Sandsynlighedfor, at Forholdenei Fladdal stadigvilde
forværres,,og merogmerTerræn efterhaandengjøresuskik-
ket til Dyrkning, dersomikke Grundeelvenreguleredesog
dens Materialførselgjordes uskadelig, saameget mere som
det var troligt, hvad Sagnet ogsaaberettede, at hele Flad-
sjø gjennemTidernevar opstaaet som Følge af Grunde-
elvens Materialføring. De Landstrækninger,som under
Flom o-Crersvemmedes,udgjorde ca. 230 ha. (omtrent2300
Maal) Jord, der for Sterstedelen var af særdelesgod Be-
skaffenhed. De anvendtes for Tiden til Slaatteland,men
medringeUdbytte,ligesomman oftevar udsatfor,at det af-
slaaedeHe bortførtesafFlommen. Den langsSøengaaende
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1879. Hovedvei var ofte udsat for Oversvommelse,og vilde dette
efter G-rundeelvensseneste Gjennembrud oftere blive Til-
fældet, hvis intet Sænkningsarbeide udførtes. Derhos stod
Vandet under en saa høi Flom som den sidste op i Byg-
dens Kirkegaard, hvor det udvaskede Undergrunden og ud-
skar Graysteder, For nu at opnaa en betryggende og virk-
som Forbedring af Forholdene fandt Nysom det nødvendigt
at udføre følgende Arbeider:

Regulering af Grundeelvens nedre Lob saaledes, at den
først 600 m. længer ned leb sammen med Vallerelven,
hvor Faldet er stort nok, til at føre Materialet videre.
Sænkning saavel af Flom som almindeligtSommervand
i Fladsjø.
Regulering af Fladdalselven ovenfor Fladsje til et Lø13,
som efter Sænkningen efterhaanden vilde skjære sig
efter.

Ny'somforeslog at sænke en Flom som den i 1879,
der beregnedes at føre 62 m.3,2.5 m. og almindeligt Som-
mervand, der antoges til 8 m.3 i Sekundet, 1.5 m. Paa den
Basis og med det erholdelige relative Fald 1/200beregnede

• han Afløbsrendens Proffl. Han beskrev derhos nærmere
Maaden, hvorpaa saavel GrundeelvensRegulering somFlad-
dalselvens skulde foregaa,og beregnede de samtligeOmkost-
ninger til Kr. 16000.

Under 9de December oversendte Kanaldirektøren dette
Forslag, som tiltraadte, til Indredepartementet. .

	

1880. Efter at være gjort bekjendte med samme enedes de i
Dannelseaf Sænkningen Interesserede om at søge Planen realiseret. I
et Interes-



sentskab.
Andragende

den Hensigt dannede de et Interessentskab og segte et
Stats- underdanigst Andragende af 3die Februar om et Bidrag af

bidragog
Laan. Offentlige Midler, stort Kr. 8 000, og ligeledes om et offent-

ligt Laan af de evrige Kr. 8 000 af OverslagssummenMod
Garanti af Kommunen.

	

lig Jul.Res. Efter at Kanaldirektøren Skriyelse af 2den April
17de ni
1880ang. havde anbefalet det ansøgte Bidrag udredet tilligemed fri
Bidrag.

Ingenierhjælp, bevirkede Indi edepartementet at det ved kon-



gelig Resolution af 17de Juni 1880 blev bestemt:



— 269

«At der af de til Oprensningaf Elvedrag in. V. bevilgede 1880.
Midler naadigst tillades udredet Halvdelen af de medgaaende
Omkostninger indtil et Beleb af Kr. 8 000 til Sænkning af
FladClalsvand i Siljords Præstegjeld, Bratsbergs Amt, i For-
bindelse med Regulering af Grundeelvens, nedre Løb samt af
Fladdalselven ovenfor Fladdalsvand overensstemmende med et af
Leitnant Nysom under 24de November 1879 afgivet Forslag paa,
Betingelse af :

I. at den anden Halvdel af de medgaaende Omkostninger ud-
redes f de Interesserede, og at der herfor stilles saadan
Sikkerhed, som af Departementet for det Indre findes til-
fredsstillende,
at Siljords Herredsstyrelse stiller Garanti for ethvert af
Arbåidet opstaaencle Erstatningsansvar samt
at Arbeidet udføres under Ledelse eller Kontrol af Kanal-
væsenet .

et den 2den August for Siljords Herred afholdt Re-
præsentantmøde vedtoges enstemmigt i Henhold til de In-
teresseredes Andragende følgende Beslutning:

«Siljords Kommune giver herved det Offentlige fuld
Garanti 'for omhandlede Laan 8 000 otte — Tusinde
Kroner, somInteressenterne i Sænkningen af Fladsjø maatte
ville oppebære af Myrdyrkningsfondet og indestaar saaledes •
for dets punktlige Tilbagebetalingog Forrentning, samt mod
ethvert muligt Krav paa Erstatning somFølge af de udførte
Arbeider.

Da Reguleringsarbeiderne medførte Ombygning af en Aratskeolir:-
Bro, hvis Forfatning nødvendiggjordeen snarlig Reparation, WAg.

havde Interessentskabet segt Amtskommunen om et Bidrag,
der ogsaa blev det tilstaaet med en Sum omtrent svarende
'til de paaregnelige Reparationsomkostningereller Kr. 426.

Ved kongellig Resolution af 14de Oktober 1880de ktbblev
1K4g1.

R0es.arf.

det derpaa bestemt : 1880ang.
Laan.

»1. At der af det i Henhold til Storthingets Beslutning af 29de
Mai 1878 og kongelig Resolution af 15de juni s. A. dan-
nede Laanefond til Myrdyrkningsarbeider naadigst tilstaaes
Interessenterne i Sænkningen i Fladdalsvand i Siljords
Præstegjeld, Bratsbergs Amt, et Laan stort indtil Kr. 8 000 ;
til Irdførelsen af nævnte Sænknings- og Reguleringsarbeide
overensstemmende med den ved kongelig Resolution af 17de
Juni sidstleden approberede Plan mod Garanti af Siljords
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1880. Herredskommuneog forøvrigt paa de i ovennævnte Stor-
thingsbeslutningfastsatte Vilkaar og under Betingelse af,
at Laanet med,Renter strax forfalder til Betaling, hvis
ikke Arbeidet er fuldfert inden den Frist, som af Departe-
mentet for det Indre godkjendes.

2. At den af Siljords Herredsstyrelse under 2den August
dette Aar fattede Beslutning om Garanti for det omhand-
lede Laan knaadigst approberes i Henhold til Lov om
Formandskaberpaa Landet af 14deJanuar 1837 § 39, for-
saavidt nævnte Kommunedervedkan paaføresrdgifter for -
et længere Tidsrumend 5 Aar».

I Henhold til Kanaldirektørens Udtalelse i Skrivelse af
27de Oktober blev den i sidstnævnte Resolution nævnte
Frist, inden hvilken Arbeidet skulde være fuldført, fastsat
til 2 Aar eller Udgangen af Aaret 1882.

Arbeidets Da det saaledes var ordnet blev Arbeidet paabegyndt i
Paabegyn-
delse og November Maaned under Leitnant Nysoms Ledelse, efteratDrift.

der den 1ite November var afholdt Taxtforretning over
Afstaaelse af Grund, Rettighed til Oplag af Materialier
samt Damfæste i Anledning af Fladdalsvandets Sænkning
og Reguleringen af Grundeelvens nedre Løb.

	

• 1881. Efter at Amtets Veibestyrelse havde reist Indvending
mo‘dden af Arbeidsbestyreren udarbeidede Plan for Bro
over Grundeelvens nye Løb, paa Grund af et i Midten af

' Elven foreslaaetPæleaag, og efter at Kanaldirektøren i den
Anledning under 25de Februar havde henstillet til Amtet
dog at meddele Approbation paa Planen, da den maatte an-
sees mere betryggende end Konstruktionen af den gamle.
Bro over Elvens tidligere Leb, og da Arbeidsfondet var
forlidet til at bære Udgifterne ved en Bro i et Spænd
saa enedes man dog senere om at opføre den i et Spænd
(kfr. Paategninger paa nævnte Kanaldirektørens Skrivelse)..

	

1882. •Ugunstige Veirforhold og en voldsom Hestflom under

RapportNYsoms
Arbeidets Drift, inden Grundeelvens nye Bredder og Bund

 af
19de og vare bragte istand, forvoldte betydelige Skader paa dem;

Kanaldrkt.
Forestilling
20de Decbr.

de maatte repareres, inden Arbeidet kunde afleveres, saa-
1882 om ledes at den for Afleveringen fastsatte Frist ikke kunde

Tilskuds-
bevilgning. indeholdes. Ved under 19de December at afgive Indberet-

ning herom og ved deri at opstille en Beregning over de
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nødvendige Rwarationsarbeiders Kostende viste det sig, at 1882.
Omkostningerne1vilde komme til at overskride de skede
Bevilgninger med Kr. 1 200.

I den Anledning afgav Kanaldirektøren under 20de
December en Forestilling til Departementet, hvori han an-
holdt om at nævnte Termin for ArbeidetsFuldførelse maatte
blive forlænget til Udgangen af 1883,samt om at de nævnte
Kr. 1 200 maatte blive bevilgede at Elverensningsfondet,
saafremt der ikke maatte være Udsigt til, at faa Beløbet
udredet af Amtet. De interesserede Grundeiere vare for
Størstedelen uformuendeFolk, og da Arbeidet ikke var fær-

. digt afieveret, dengang Uheldet indtraf, antog han, at man
ikke kunde henholde sig til Bestemmelseni Post 2 i konge-
lig Resolution af 14de Juni 1880 ög overføre de mulige
Erstatningsansvar ved at lade Skaderne ureNirerede paa
Siljords Herred.

I Henhold hertil blev det ved kongelig Resolution af 1883.
30te Januar 1883 bestemt: Kgl. Res. af

30te Janr.
«At der af de til Oprensning af Elvedrag m. V. bevilgede 88301e

Midler naadigst tillades udredet et Belob af indtil Kr. 1 200 v1viiieg7inj5g.
til Dækkelse af de udenfor Overslagssummen medgaaende lid-
gifter ved den i kongelig Resolutioner af 17de Juni og 14de Ok-
tober 1880 omhandlede Sænkning af Fladdalsvandet i Siljords
Præstegjæld, Bratsbergs, Amt».

Og ved under 6te Februar at kommunicereKanaldirek-
tøren denne Resolution gav Departementet sit Bifald til, at
Fristen for Fuldførelsen sattes som foreslaaet.

Den 18de Mai indberettede Arbeidsbestyreren, at Ar- Arbeidetø

beibet var færdigt og afsluttet, samt at RegrÅabet først jrneht.
senere kunde afsluttes. Imidlertid gjorde han opmærksom
paa, at det vilde vise en Underballance paa ca. Kr. 320, og
dersom en Del af den Skade, som Grundeelven havde an-
rettet paa den tilstødende Eiendom, og for hvilken Grund-
eieren selv forlangte Kr. 80 i Erstatning, ikke skulde paa-
hvile Herredstyrelsen, men udredes, af Fondet, saa vilde
OverskridelSen blive ca. Kr. 400.

Da Kanaldirektøren fandt, at der kunde være Grund
for Amtet til ved denne Leilighed at overtage Udredel-
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1883. sen af denne Overskridelse, henstillede han under 21deMai
til Amtmanden at forelægge den for forstkommende Amts-
formandskab til Bevilgning. Men ved dets Beslutnifig af
27de Juni t lev Bevilgningen afslaaet.

	

Nysoms Den 7de November afgav Arbeidsbestyreren Hoved-
Bovedrap-

port og rapport "overArbeidet tilligemed afsluttende Regnskab der,
Itegnskab.

naar de ovennævnte Kr. 80 i Erstatning til Grundeieren
ikke medtoges,viste en Overskridelse stor Kr. 313.16. Han
forklarede deri nærmere Arbeidets Drift og de Vanskelig-
heder, det havde havt at kjæmpe med,samtpaaviste, at man
kun i en ganske uvæsentlig Ting havde afviget fra Planen,
idet man havde undladt at bygge 3 smaa Afspærringsdamme
nogleBilob, fordi man var kommentil den Anskuelse, at de

neppe vilde være hensigtsmæssige, ialfald ikke nødvendige,
hvorfor Landeierne ogsaa havde frafaldt Fordring paa dem.
Dernæst havde man af Mangel paa Midler maattet sløife
nogle mindre Oprensninger i Elven ovenfor Soen, idet man
antog, at Flommene efterhaanden selv vilde udfore dem.
Arbeidsbestyreren udtalte endvidere, at Virkningen af Sænk-
ningen syntes, saavidt han ved sin sidste Nærværelse paa
Arbeidsstedet havde kunnet observere, at være tilfredsstil-
lende, samt at den muligens, naar nogle Flomme havde
virket paa Va1lere1vn, end yderligere vilde foroges. Det
var ham imidlertid underhaanden meddelt, at Landeierne
grundet paa en storre om Hosten indtruffen Flom havde
ytret Misnøie med Virkningen af Arbeidet. I den Anled-
ning paapegede han, at Arbeiderne absolut maatte have
sænket Flommene betydeligt, men at der maatte anstilles
nærmere Undersogelser for at. forviss6 sig om, at ikke de
seneste Flomme kunde have derangeret Renderne.

	

Kanal- Ved under 10de December at oversendeRapporten med
direkterens
ForestillingRegnskabet anbefalede Kanaldirektoren Overskridelsen ud-

redet' af Statskassen med Kr. 313.60, idet han gik ud fra,skridelse..
at den omhandledeErstatning paa Kr. 80 kunde paalægges-
Herredet i Henhold til den kgl., Resol. af 17de Juni 1880.

Interessen- Under 2den November fremsendte Interessenterne i
ternes An
dragende Sænkningen et Andragende om Bidrag af offentlige Midler ,

om yderli-
gereSænk-til at faa den fuldfort, idet de formente, at den i Irdsigt ;

ning.
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stilledeSænkningikke var opnaaet. Andragendetblev den 1883.

21de Decemberaf Departementetsendt Kanaldirekterentil
Erklæringog gav han den 28des. M. en forelebigUdta-
lelse, men fremholdtNevendighedenaf Sagens nærmere
UndersegelsepaaStedet, indenhan kunde afgivenogen fyl-
destgjerendeErklæring.

Forslag.

LeitnantNysomsForslag af 28deNovember1878.
Do. Do. Do. « 24deNovember1879.

Arbeidets Kosten

1. Indtægt:
Bevilgetved kongelig Resolutionaf 17de

Juni 1880 af ElverensningsfondetKr. 8000.00
ved kongeligResolutionaf 30teJa-
nuar 1883af sammeFond  « 1200.00

Distriktsbidrag,hvortil der vedkongeligRe-
solutionaf 14deOktober1880 blev
ydet Laan af Myrdyrkningsfondet
mod Siljords lierredsstyrelsesGa-
ranti  « 8000.00

Lateris Kr. 17200.00
18
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Transport Kr. 17200.00
Bidrag af Amtskassen til Ombygning af

Broen over Grundeelven 426.00
Overskridelse 	 313.60

2. Udgift.
Udbetalt til Arbeidet  Kr. 18260.83
Fragaar for Revisionsanteg-

nelser og solgte Redska-
ber m m 	 321.23

Tilsammen' Kr. 17939.60 Kr. 17939.60
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Skiens Vasdrag.

12.

Farbargjørelseaf Saudeelvenog Elvebrudved samme.
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VII c. 12.

Farbargjerelse af Saudeelvenog Elvebrud ved samme.

I.

Sagens administrative Behandling.

Efter en Befaring af Saudeelven ved en Vandstand om-bjkorikajise.
trent 3 Fod over laveste daværende Sommervand(forinden
Nordsjøs Regulering) har KanaldirektøråRøyem under 30te

anuar 1849 givet følgende Beskrivelse over Elven:
Saudeelven, der forener Hitterdalsvand med Nordsjø

og er omtrent en 22000 Fod lang, begynder strax ovenfor
Skydsskiftet Farvolden, hvor Hovedveien paa Færge fører
over den. Strax nedenfor Farvolden er Elven 320 Fod
bred og Strømrenden ligger med 10 å 12Fods Dybde under
den høire Bred. Derpaa begynder den stærke Strom, som
kaldes Blodstrængen, hvor Elven paa en Længde af 800
Fod indknibes til en Bredde af 240 å 260 Fod, og hvor
Stremrenden omtrent holder sig i Midten med en Dybde af
6 å 7 Fod. Strømmens største Hurtighed fandtes at være
5 Fod i Sekundet og kunde uden Vanskelighed •roes op
med 2 Mand. Efter Breddernes Beskaffenhed vil antagelig
Hastigheden ved Flom, som hævede Vandet omtrent 6 Fod
høiere end det dengang var, neppe overstige 6 å 7 Fod i
Sekundet.

Ved Gaarden G-raaten var Elvens Bredde allerede over
340 Fod, og Elverenden,som nærmede sig den venstre Bred,
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havde en Dybdeaf 10 å 12 Fod. LigeudforGaardenPlad-
sene fandtesi Elven en Øre, Langørenkaldet, som var ad-
skildt fra den høire Bred ved et Løb paa 140 å 160 Fods
Breddeog 3 Fods største Dybde. Øren Var 120 Fod paa
det Bredeste og det venstre Løb var 240 å, 260 Fod bredt
med en Dybdei Strømrendenaf 6 Fod.

Stromstregenholdt sig fremdeles ved venstre Bred,
indtil Elven ved Pladsen Lie dreier til Heire og bevirker
Elvebrud paa en kort Strækning. Noget nedenfor disse
Brud gik der et Stenrif ud fra venstre Bred, og Strøm-
stregen faldt underden høire Bred, følgendesammetil den
saakaldteSagevje. Ved Kobberbjergetnoget nedenforSaude
Kullms gik der ogsaa fra venstre Bred et Stenrif ud i El-
ven. Ved Sagevjen gik der fra heire Bred et temmeligt
heit Stenrif ud i Elven til omtrent3/4deleaf dens Bredde,
og derved dannedesen Strøm, som kaldtesVaalstrygen,der
ligesom Blodstrengenaldrig fres til. Elven blev derefter
renere og slyngede sig i forskjelligeBeininger, indtil den
faldt i den nordligsteBugt af Nordsjø,den saakaldteHauke-
rødfjord. Strømrenden,derhelt fraGaardenPladsenehavde
en Dybde af 8 å,9 Fod og derover,fulgteElvens Beininger.

Naar de omtalte2deStryg undtages,var Stremhastig-
heden intetstedsover 3 Fod, men som oftest mindre.

1848 Under Afsnittet «Reguleringaf Beelvens nedersteDel»
—51. er anført, hvad der i Aarene 1848 til 1851 blev foretaget

i den Hensigt at farbargjøreSaudeelven for et Dampskib,
der i Mai 1852 skulde sættes igang paa Nordsjø.

Senere opstodSpergsmaalet om Anlægget af Kanalen
Nordsje—Skienog Reguleringenaf Vandstandeni Nordsje,
som blev ordnet paa en saadan Maade,at Saudeelvender-
ved til enver Tid skulde blive farbar. Sagen henstodder-
for indtil 1863, da Damskibsselskaberneanholdtom eu Op-
rensning,hvoromsenere Pag. 289.
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GjennemAmtet indkom under 20de Marts til Kanal- 1854.
direktørenenForestilling fra Eieren af GaardenHolta ved
Saudeelvens østre Bred angaaende et paa denne Eiendom ofiajdeer,
opStaaetElvebrud,i Anledningaf hvilketEiereni Mai 1853 segelse.

havde beskikketTømmerdirektioneni VasdragetsomForvol-
der af Skaden og under 13de Februar 1854 ladet afholde
Synsforretning. Efter at være tilstillet Departementetblev
den den 12teApril fra sammeremitterettil Kanaldirektøren
med Paalæg til ham at anstille Undersøgelsermed Hensyn
til BruddetsUdstrækningog Beskaffenhedog at afgiveBe-
tænkningangaaende den hensigtsmæssigsteMaade,hvorpaa
yderligereSkade kunde forebygges.

Kanaldirektørenbesaa derpaaBruddet og gav underKanaldirek

26de April en Indberetning med Beskrivelse og Forslag
tsfaargenasFor
1 f 26cle

samt Omkostningsoverslagtil de fornedneArbeider. Efter
denne Beskrivelse dannedeEiven strax ovenforBruddeten inirtegt

ning.
skarp kort Beining og Bruddet havde Længde af om-
trent 500 Fod langs den nederSteDel af Beiningenskon-
kave Bred. Jordsmonnetbestod af fin, lerblandetSand
ined meget liden Modstandsevne. Strømstregenlaa langt
fra Bredden og Dybden langs Bruddet var ubetydelig og.
tiltog kun langsomt. Bruddets Heide var fra 8 til 16 å
20 Fod. En Vandaare,der havde banet sig Vei ud gjen-
nem den afbrudte Bred, havde frembragten større For-
dybningi samme Levningen af Torv og Skov viste, at
Bruddet først i den senere Tid var begyndt, ligesom der
ogsaa fandtes Spor af Trær og hvormedEieren for-
gjæves havde søgt at forebyggevidere Skade. Kanaldirek-
tøren ansaa det som utvivlsomt, at Bruddet var frembragt
ved TømmerfiaadernesAnslag modLandet, som pag,G-rund
af Elvens skarpe Boining neppe var til at undgaa,især da
Flaadernei den•senere Tid byggedes næsten dobbelt aaa
store og meget stivere end før. De vare nemlig indtil 400
Fod lange og 140 å 180 Fod brede,og da Enderneaf det
øverste Lag ragede omtrent4 Fed frem over det nederste
Lag, var det let tænkeligt, hvilken ødelæggelse en saadan
Flaade kunde forvoldepaaBredderne,naarden dreves langs
sammemed en heftig Strøm. Bruddetvar ved hans Nær-
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1854 værelse der allerede saa vidt fremskredet, at Strøm og
Skvalp vare tilstrækkelige til at udvide det. Til Forbyg-
gelse af Bruddet foreslog Kanaldirektøren strax at opføre
foran Foden af samme og•paa Underlag af Faskiner 5 sten-
fyldte Kar indtil noget over høieste Vand med omtrent 150
Fods indbyrdesAfstand og det øverste anbragt omtrent 200
Fod ovenforBruddet samt at afjævne dette medAnlæg 3 :4 og
fylde den ved Vandaaren frembragte Fordybning med Bar,
Sten og Jord. Endvidere foreslog han Skraaningen dækket
med Granbuske, feetede med tynde fastpælede Spirer, og
beregnede han Omkostningerne ved den hele Forbygning
til Kr. 1040.

(irundeie- Efter at være gjort bekjendt med denne Betænkning
•ens Andra-
gende om indgav Eieren under 17de August underdanigst Andragende
Bruddets

4'orbygning om for det OffentligesRegning at faa Bruddet dækket,
paa oftent-  t,worti

Amtet den 26de s. M. afgav sin Erklæring, men vedig Bekost-  
)ing, negtet

af
28de kongelig Resolution af 28de Oktober blev Ansøgningen af-ved kg1.

)ktbr. 1854.slaaet.
1858. Den lste Novbr. lodEieren afholde en Besigtelsesforret-

ning over Bruddet,hvis Længde da fandtes at være 2 520 Fod.
1859. Da Forholdene ved denne Besigtelsesforretning konsta-

Grandeie-teredes som væsentligt forværrede, indhentede Eieren Er
rens for-

nyede An- klæring fra Forskjellige angaaende Tømmerflaaderne og
iragende af
28de Febr. Dampskibet og deres Indflydelse paa Elvebruddet, fornyede

1859.
sin Ansøgning den 28de Februar og sendte den, ledsaget
af de indhentede Erklæringer, gjennem Saude Formand-
skabs Ordfører videre. Med Anbefaling fra denne af 12te
Marts gik den til Fogden, der ligeledes med Anbefaling
under 15de s. M. oversendte den til Amtet.

kmtets Er- Dette foreslog. saafremt Ansøgningen ikke bifaldtes,
;Itering om
Andragen- at indhente Kanaldirektørens fornyede Erklæring, love fri
let f 7de
Aprail1

1
859. Sagførsel mod de af ham udpegede Skyldige, forsøge et

Forlig og i Tilfælde byde bidraget af Statskassen h/3 af
Omkostningerne, eller hvis Forlig ikke opnaaedes, at gjøre
Forskud mod Refusion efter Søgsmaal. Amtet antog imid-
lertid, at Bruddets Beskyttelse var af Interesse ,for det Of-
fentlige og paa bedste Maade vilde fremmes ved Andragen-
dets Indvilgelse; thi det var at befrygte, at Skadeir om
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der ikke snarest muligt træffes Foranstaltning i den Ret- .1#59,
-ning bestandig vilde tiltage, at den ikke alene vilde øde-
lægge en betydelig Del af Supplikantens Eiendom, men at
ogsaa den Forandring i Elvelebet, som deraf vilde følge, og
den store Mængde Material, som vilde blive bortført af El-
ven, kunde blive til Hinder for Farten, der allerde var af
megen Betydning og yderligere vilde tiltage, naar Kanalen
mellem Nordsjø og Skiensfjorden blev aabnet.

Den 25de Marts oversendte Departementet Sagen til noyfr,"
Kanaldirektøren med Paalæg Ompaany at undersøge Brud- siner

det og afgive Erklæring om, hvilke Forandringer der med
Hensyn til samme maatte være indtraadte siden de tidligere
Undersøgelser i 1854 bleve anstillede, samt om dets davæ-
rende Tilstand lod befrygte skadeligeFølger for den almin-
delige Færsel paa Vasdraget nedenfor. Endelig forlangtes
ogsaa Forslag med Omkostningsoverslag til de Arbeider,
der maatte paakræves til Forebyggelse af videre Skade.

Under 11te April indsendte Amtet til Departementet Brud ved

ligeledes en med Fogdens Betænkning forsynet Forestilling Kougr7tin
fra Torjus Hansen Saude angaaendeBrud paa hans Eiendom segelZaf

Kuslungen, hvilken Forestilling Departementet under 16de
samme.

April tilstillede Kanaldirektøren med Paabud om i Forbin-
delse med de ovenfor nævnteUndersøgelSertillige at under-
søge dette Elvebrud og afgive Forslag med Omkostnings-
overslag til de til ForebygNelse af videre Skade fornødne
Foransialtninger. Departementet forlangte derhos hansUd-
talelse om, hvorvidt og ved hvilken forandret Ordning af
Tømmerfiødningendeslige Elvebrud kunde forebygges.

Ingenior Blix blev i den Anledning i Midten af April Blix's

beordret til at undersøge begge Brud, hvorefter han den RaaWOrtt:r
April 1859.

30te April afgav 2de Rapporter, ledsagede af Krokier og
Profiler. Han anførte deri med Hensyn til Holtabruddet
ogsaa som væsentligste Aarsag til samme Tømmerflødningen
og Bølgeslaget fra Dampskibet og antog en Forandring i det
herskende Flødningssystem som det virksomste og billigste
Middel til Forebyggelse af videreødelæggelse i Forbindelse
med Anbringelse af enkelte Afvisningsværker,Afjævning af
Stranden og dens Beklædning med Buske, Bar og Sten.
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1856. Med Hensyn til Bruddene paa Kuslungen anførte Blix,
at kun det nederste af dem var fremkaldi ved Temmerflaa-
dernes Anslag mod Stranden, medens de øvrige maatte, til-
skrives StrømsætningensIndvirken i Forbindelse medBølge-
slag langs Bredden. Stranden var træbevoxet paa hele
Strækningen langs Elven, ogsaa foran Bruddene undtagen
det nederste. De laa saaledes indenfor den træbevoxede
Strand og med sin Fod saa hoit, at hverken Flom eller
Tømmerflaader kunde komme i Berøring med dem. Der
kunde saaledes her kun være Tale om at beskytte det neder-
ste Brud, og ansaa han et laftet, stenfyldt Kar langs hele
Bruddet som det bedste Middel i saa Henseende.

Kanal- Efter i Juni Maaned selv at have besigtiget Bruddet
direeEekkttenren-s

B
	afgav Kanaldirektøren under i2te Oktober sin Betænkning

onikntgbraf11852t9e.med Forslag og Overslag til de Fganstaltninger, som burde
træffes. Han bemærkede,at skjønt Bruddet ved Holta vist-
nok havde udvidet sig, kunde det dog ikke siges at være
fremskredet i nogen betydelig Grad ; det var derimod at
befrygte, at Udvidelsen vilde blive saa meget større, naar
Bredderne ovenfor og nedenfor, der tildels vare underva-
skede, bleve berøvede den sidste Dækning, og derved det
underliggende Material, lerblandet Sand med saare liden
Modstandsevne, blev udsat for Strøm og Bølgeslag. End-
videre gjorde han opmærksompaa, at der fra Bruddet ved
Holta og de flere andre Brud eved Saudeelven allerede var
nedført betydeligeKvantiteter af Material, der oplagdes ved
Elvens Udlob i Nordsjø ved og strax nedenfor Askehaugen.
Denne Opgrunding vilde fremdeles fortsættes, og Bruddet
ved Holta vilde dertil yde sin Andel, hvis det ikke forbyg-
gedes, imidlertid antog han ikke, at der var nogen Fare
for, at denne Opgrunding i den nærmesteFremtid vilde til-
tage saaledes, at Farten derved kunde vanskeliggjøres.

Kanaldirektøren ansaa fremdelesFlaadedriften ogDamp-
skibsfarten i Forbindelse med den almindelige Strøm og
Vind som Aarsager til Bruddet, og mente han, at man til-
dels vilde kunne ophæve den ved at gjøre et Reglement
gjældende, der indsk .ænkede Flaadernes Størrelse og paa-
lagde Driverne at være forsynede med tilstrækkeligt Mand-
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skabogRedskabfor at kunne holdeFlaaderne fri fra Land, . 1859,

samt tildels ved Anbringelseaf Grundkar paa enkeltevan-
skeligePunkter for at modtageFlaadernesAnsted. Forslag
til et saadantReglementagtedehan derforat tilstilleAmtet.
TilForebyggelseaf BeskadigelsevedStrømogBølgeslag,der
ikke stodetil at undgaa,maatteStranden dækkes,og tilraa-
dedehan for HoltabruddetsVedkommendeat lade dette ske
paa StatensBekostning;imidlertidmaattehan gjøreopmærk-
sompaa,at Forlangenderheromkunde fremkommefra flere
Grundeierelangs Saudeelven,saalænge det ikke ved Lov
blev paalagt Grundeierneat holdederes Elvebreddfti for-
svarlig Stand. MedHensyn til Forbygningenaf Bruddet
henholdthan sig i det Væsentligstetil sit tidligereForslag
af 26deApril 1854, dog med den Forskjel, at der burde
opføres6 Kar i 200 Fods Afstand,og at Stranddækningen
udførtesmed fastpæledemed Sten belæssedeVidiefaskiner.
Omkostningernehervedberegnedehan til Kr. 1515.47.

Med Hensyn til Bruddene paa Kuslungen afgav han
ligeledes den 12te Oktober en Erklæring. Han var enig
med Blix i, at kun det nederste af disse kundemuligens
være fremkommetved Anslag af Tømmerflaader,medens
alle de øvrigemaatte anseessomalmindeligeJordfald. An-
slaget af Tømmerflaadernekunde forhindresved et Regle-
ment for Flødningen,og fandtes der paa KuslungensStrand
intet Punkt, hvor det syntes nødvendigtat anbringeGrund-
kar mod de mindreFlaader. Det neddste Brud foreslog
han dækket modBølgeslagved en Dækningaf fastpælede
med Sten indbundneVidjefaskiner,et Arbeide,somidethele
kun vilde koste omtrentKr: 76.67.

Det tidligere bestaaendeFledningsreglementblev ved 1860.
kongeligResolutionaf 13deJanuar givet følgendeTillægR

J
gl.Res. al

anr.
efter Foranledningaf Amtet

13de
1860 ang.
Tillæg til

«De Flaader, der passere Saudeelven,maa ei væreFreghLamninert3:

længereend 200Fod og ei bredereend 60Fod, hvorhosde
stedseskulle være forsynedemed saa tilstrækkeligtMand-
skab med fornødneRedskaber, at enhver Berørelse med
Breddernekan undgaaes».
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1860. Med denneTillægsbestemmelsevar Fledningsbestyrelsen
misforneiet og indgav Andragende om at faa den hævet
eller forandret.

	

Forligs- Den 5te Juli sendte Departementet Sagen angaaende
mødemel-
[em Grund-laoltabruddet ti.lbage til Amtet med Henstillen til det at
eierenog
Direktio- Søge tilveiebragt et Forlig mellem Eieren og Direktionerne
nernefor

Dampskib for Dampskibet og Flødningen. Paa Forespergsel havdeog
Flødning. Justitsdepartementet meddelt,at Ansøgeren vildekunne gjøre

sig Haab om beneficiumprocessus gratuiti med fri Sagfører
til Skadeserstatningssøgsmaalmod Vedkommende,og Indre-
departementet gav derfor Tilsagn om et offentligtBidrag af
omkring Kr. 400 til de fornødne Forbygningsarbeiders Ud-
førelse, saafremtSagen kunde ordnes ved en mindeligOver-
enskomst med vedkommendeFlødnings- og Dampskibsdirek-
tion. Samtidig paalagde det Kanaldirektøren, at overvære
dette Forligsmede, somAmtet skulde lade sammenkaldepaa
Aastedet. Dette Mode blev afholdt i September Maaned
Skien, da den daværende høie Vandstand vilde gjort enhver
Befaring af Aastedet unødig. Noget Forlig blev imidlertid
ikke opnaaet væentligt paa Grund af, at Direktionerne for
Dampskibet og Flødningen frygtede for Konsekventserne,
idet det maatte forudsees, at lignende Fordringer kunde
fremkommefra andre Eiere.

	

Grundeie- • Elvebruddet paa Holta havde imidlertid udvidet sig vi-
regnensdAneodmra-

dere, saa Eieren nærede Frygt for, at Skaden kunde blive
Eoranstalt-

ninger meget betydelig, og at endog Husene paa Gaarden stod i
paa offent-
lig Bekost- Fare for at gaa ud. For at værge sig herimod, inden det

ning.
ved Dom var afgjort, hvem Bruddets Forbygning paalaa,
lod han gjennem Sagfører Holm under 5te Septbr. andrage
hos Amtet om dets Medvirken til, at det fornødneBeløb af
offentligeMidler blev forskudsvis udredet til en forelobig
Forbygning ved Anbringelse af et stærkt Kar paa det mest
udsatte Punkt, saa TommerfiaadernesAnslag mod Bakken
derved kunde forhindres.

I Anledning heraf indgik Amtet under 7de September
med en Forestilling til Departementet, hvori det indstillede
paa, at der gjennem Kanaldirektøren maatte blive anstillet
Undersøgelser om Nødvendigheden af, at Foranstaltninger
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til Forebyggelse af større Skade strax bleve trufne, og hvori 1860.

disse i saa Fald skulde bestaa. Saafremt det derved skulde
vise sig, at Sagen forhodt sig som anført, anbefaledeAmtet,
at der tilstodes ham et Forskud af det Offentlige til Ud-
førelse af det nødvendigste Arbeide mod Refusion i sin Tid
hos Vedkommende,da Eieren selv neppe var i den Stilling,
at han uden stor Vanskelighed kunde staa i et saadant
F orskud.

Ved under 9de Oktober at oversende denneForestilling Ordre ta
med Bilage til Kanaldirektøren beordrede hepartementet søugneil:og
ham til at lade Undersøgelserne anstille og bemyndigedesiZitåes-

lt-ham til for offentlig Regning at lade de fornedne Sikker- fo3.nngset.
hedsforanstaltninger iværksætte, saafremt Eiendommender-
ved foreløbig kunde sikres for en Omkostning af omkring
Kr. 400, dog mod senere Refusion, til Sikkerhed for hvil-
ken Eieren maatte afgive skriftlig Erklæring om, at det
medgaaede Beleb inden 2 Aar fra Arbeidets Tilendebringelse
skulde være erstattet det Offentlige.

Den 17de Oktober sendte Kanaldirektøren denne Sag
til Leitnant Thams med Ordre til at efterkomme Departe-
mentets Paabud.

Under 9de November indberettede Thams, at Bruddet Th nups
nInngdabefre9td-ei det forlobne Aar trods den stadige heie Vandstand ikke

havde udvidet sig betydeligt, og at der ikke egentlig var Novb::.186°.

nogen Fare for Husene i den allernærmeste Fremtid. Det
egentlige Brud fra før og iaar var paa den lave under
Flomvand liggende Eng nedenfor Husene, hvor der i det
indeværende Aar var udgaaet omtrent 2 Maal Jord. Til
Sikkerhed for Husene og for at hindre videre Brud paa
Englandet ansaa han det nødvendigt at anbringe en ca.
400 Fod lang Stranddækning med Faskiner og Stenbelæg
samt at opføre et Temmerkar paa Odden ret ned for Hu-
sene. Han vilde imidlertid ikke uden efter nærmere Ordre
sætte disse Arbeider iværk, da han forinden fandt det ned-
vendigt at oplyse Autoriteterne om de farlige Konsekvent-
ser det, kunde have. Han havde nemlig faaet det Indtryk,
at Departementet og Amtet havde den Opfatning, at Brud-
det ved Holta var det eneste Brud ved Sauerelven, som
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1860. væsentlig kunde tilskrives Tømmertrafikkenog Dampskibene,
og maatte derfor oplyse om, at der langs Elven fandtes en
Mængde saadanne, om hvilke det kunde siges med likesaa
megen Grund, at de hurtigere forstørredes af de samme
Aarsager. Som det fremgik af en Skrivelse fra Lensmand
Simonsen til Thams af 30te Oktober' maatte man derfor
være belavet paa, at der vilde fremkommelignende Krav
fra de øvrige Eiere af Strande i Brud.

Denne Indberetning med Sagens øvrige Dokumenter
oversendte Kanaldirektøren under 14de November til De-
partementet, idet han foreslog at lade de af Thams fore-
slaaede Arbeider udføre i den kommendeVaar paa de af
Departementet opstilledeBetingelser.

1861. I Skrivelse til Ingeniorbrigaden at 31te Januar beor-
Dep.tetsdrede Departementet Foranstaltninger trufne til Iværksæt-Retnundaf

Sagens Be- telse af de af Thams foreslaaede forelobige Forbygnings-handling.
arbeider, idet det tilføiede et Resumé af Sagen og frem-
deles var villigt til at yde Eieren, der var en mindre for-
muende Mand, den antydede Hjælp paa sammeVilkaar som
før opstillet.

Arbeidets Efter at Halvor Bjørnson den 17de Februar havde
PaabegYn-  linutertegnet følgendeErklæring:delse.  

Grund-
eierens Er- «Saafremt der af offentligeMidler vorder forskudt etklæring.

Beleb af omkring Kr. 400 til Istandbringelse af Elvefor-
bYgningsarbeiderpaa Gaarden Holta vedSaudeelven i Nedre
Thelemarkens Fogderi, indestaar Undertegnede, Gaardens
Eier, for, at det medgaaedeBelø1 inden 2 to Aar efter
de udførte Arbeiders Tilendebringelse skal blive det Offent-
lige tilbagebetalt»

blev i Marts Maaned det foreslaaede Tømmerkar op-
ført paa Kontrakt af 22de Marts af Eieren selv, medens
Dækningsarbeiderne maatte udsættes paa Grund af, at Fø-
ret havde været for slet til Fremskaffelse af Materia-
lier. Saavel Thams som Eieren vare derhos i Tvivi, om
ikke Dækningsarbeiderneburde undgaaes og erstattes med
et to Kar, hvorom Thams udtalte sig i sin Rapport af
8de Juni.
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Den 18de Oktober fremkomThams med en Forestilling 1,861.
angaaende de videre Arbeider. Han foreslog deri,,, da, detFoTrhetzl'isng
allerede byggede Kar blev udført billigere end .paaregnet, OlgbirSd1e861
at anbringe et lignende omtrent 160 Fod nedenfor samme
og dække Stranden mellem begge Kar med belæssede Bu- mnjanag4

ske og Pæle foran, et Arbeide, som Eieren var til at
udføre for de resterende Penge af Bevilgningen.

Kanaldirektøren bifaldt dette Forslag og Dep tetssendte det Approb
under 23de Oktober til Departementets Approbation, der28de Oktbr .

1861paa den
blev given den 27de s. M. forandrede

DEemkaanidneg.s-
Arbeidet blev derefter bortakkorderet til Eieren.
Men det fuldendtes først Vaaren 1863, hvorom Kanal- 1863.

direktøren den 15de Juli gav Indberetning til Departe- dirKekti:riens
sRapport at

Juli1.5dementet.
Imidlertid var der af Grundeieren,Halvor Holta, anlagt det fuld-

Sag mod Dampskibs-og Tømmerdirektionerne. føbeidrteAr-
e.

Som ovenfor nævnt var Spørgsmaalet om Oprensnings-Dempskib.

arbeider til Farbargjørelse af Saudeelven i 1851 stillet i ndeinresklino:

Bero paa Gnind af Reguleringen af Nordsjøs Vandstand.d2r6adgeeFieV.f

Imidlertid viste det sig, efterat Dampskibe med større Dyb-18,23.onitgOE!)-

sgaaende vare satte igang, at disse havde Vanskeligheder arbeider.

med at passere Elven saavelsom Braafjorden i dens nedre
Ende.

Direktionen for Dampskibsfarten paa Nordsjø indgav
derfor under 26de Februar et Andragende om, at en Op-
rensning maatte ske for offentligRegning.

I den Anledning beordrede Departementet under 17de
Juni gjenneMIngeniorbrigaden Kanaldirektøren til at an-
stille Undersøgelser samt afgive Forslag med Omkostnings-
overslag til de Arbeider, som maatte findes hensigtsmæssige
for paa en efter Forholdene tilstrækkelig Maade at lette
Kommunikationenmellem Nordsjø og Hitterdalsvandet.

Disse Undersøgelser bleve overdragne Ingeniør Lassen.
19
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1864. Ft*st den 2den Juni afgav han sin Rapportledsaget
na.seens

Rapport af af 4 Kgter og Proffier. Han meddelte deri„ at der paa
221.roumn2de Steder i Braafjorden,nemlig ret ud for Kleverevjen

Under-
segolserne. og ret ud for Ramsvigevjenvar saa grundt ved Lavvand,

at dybtgaaendeSkibe ikke kundepassere der, samt at der i
selve Saudeelven fra Farvolden til Oddenvar flere smaa
Stryg, hvoraf Blodsprang og Stenstrygen, Majorstrygen,
Kvalstrygenog Hestekaasstrygenvare de betydeligste.men
dog ikke stærkere, end at de ved almindeligeVandstande
roedes op af en Mandi Pram. Blodsprangstrygenblev der-
imodi Flom saa strid, at Dampskibet«StatsraadStang»
ikke kunde passereden. SomAarsag til disseStryg anforte
han de smaamaterialførendeBække,dermundeudi Elven og
deraflagresitMaterial. Hanbeskriverdernæstdeforskjellige
Brud langsElven,udtalerdenFormening,at disse ikke alene
kunnetilskrivesTømmerflaaderne,menforenstorDel denOm-
stændighed,at Terræneter vandsygt,samt anfører,at Materi-
alet fra disse.Brud aflagrersig paa forskjelligeSteder, men
fornemmeligved ElvensUdlobi Nordsjø,hvor densaakaldte
AkerhaugtangeforhvertAar bliverstørreogElvengrundere.

Kanaldirek- Allerede den 27de Februar, inden Rapportenvar afgi-
tt=sinBge,:fven, afgav Kanaldirektørensin BetænkningangaaendeOp-
27deFebr.
1864ang. rensningen. Skienskanalenvar indrettet for 8 Fod dybt-
onynregnegaaendeFartøier med 10 Fods Dybde, og det vilde være

konsekventrigtigt og utvivlsomthensigtsmæssigtat tilveie-
bringedenne Dybde for den hele seilbare Strækning; imid-
lertid kunde der dog forelebigvære Spergsmaalom at ind-
skrænkeDybden til 7 Fod, da det Dampskib, «Amtmand
Aall»,som denganggik paa Nordsjø,kun stak 5 Fod dybt.
Han beregnede derfor alternativtOmkostningerneved en
Opmudringaf Rendermed 30 Fods Bundbreddefor 5 Fod
dytgaaendeFarteier til Kr. 5 600 og for 8 Fods dybtgaaende
til Kr. 8 000. Han bemærkedederhos,at Seilrendenmaatte
afmærkes, og at Omkostningerneved dem kundebestrides
ved en passendeAfgift paa Fartøler. •

	

1886, Den 2den Januar meddelte Amtet Departementet,at
Amtets og

Kommuner-
der ved Bevilgning af BratsbergsAmtsformandskabi For-



nes Bidrag.bindelse med de interesseredeKommunebestyrelservar til-
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veiebragtHalvdelen af Overslagssummenfor en Oprensning 1866.

af Saudeelven for Fartøier af 5 Fods Dybgaaendei Over-
ensstemmelsemed -hint KanaldirektørensForslag, og an-
drog det samtidigtom, at den andenHalvdel af Udgifterne
maatteblive udredetaf Statskassen. I nogle af Kommune-
bestyrelsernesBeslutningi Sagen var der imidtertidtilføiet
Reseryationmed Hensyn til muligeKrav paa Erstatning
Anledningaf de projekteredeArbeider.

Efter at Kanaldirektørenunder10de s M.havde udtaltKgl.Res,af
sig for, at Muddringenneppe vilde medførenogen Ulempe 1284.6e
for Fiskeri og Elvebredderne,udvirkedeDepartementeten &Olpgrn2inbg.
kongelig Resolution af 12te Juni 1866, hyorved det blev
bestemt:
«1. At der af de til Oprensning af Elvedrag m. V. paa Bud-

gettet opferte Midler tillades udredet et Beleb af Kr. 2 800
for i Forening med et lignende inden Bratsbergs Amt til-
veiebragt Bidrag at anvendes til Fordybning af Saude-
elven i Nedre Thelemarken, overensstemmende med Kanal-
direktørens Forslag af 27de Februar 1864.

2. At et Belob af Kr. 2 800 svarende til de at Bratsbergs
Amtskommune samt af Saude, Hitterdals, Tinns, Hjertdals
og Gransherreds Kommuner til Arbeidet vedtagne Bidrag
derhos tillades forskudsvis udredet af samme Midler mod
Refusion af ovennævnte Kommuner i Lebet af de næste
2 Aar».

I Skrivelse af 21de Juni beordredeDepartementetKa- eprens-
naldirektørentil at træffefornødenForanstaltningtil Arbei-nin=je"i.
detsIværksættelse,idet det tilfeiede, at detSkienskeKanal- 81L9Z.
anlægs Bestyrelse havde erklæret sig villig til, naar For-
dybningenvar udført, at anbringe og vedligeholdede for
Skibsfarteni Elven fornødneMærker, forsaavidt saadant
ikke modteHindringerfra vedkommendeGrundeieresSide.

Muddringsarbeidetblev derefterpaabegyndti Oktober
Maaned under Ledelse af Ingeniør Borchgrevinkog fuld-
ført Høsten 1867.

EfterIngeniørBorchgrevinksRapportaf lite December 1867.

var der muddretRendei Braafjordenpaa 30 Fods Bredde,!°3,7,ahltraep".
i Blodsprangpaa 33, i Majorstrygenpaa 36 og i Hvalstry-nn:efbr.
gen paa 45 Fods Bredde. Omkostningernehavde idethele 18r6b7ei`ca.

19*
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1867 beløbet sig til Kr. 5 777.08 foruden Honorar og Skyds til
Bestyreren Kr. 599.64, hvorhos de tiloversblevne Redska-
ber bleve overladte Skienskanalen mod en Godtgjørelse af
Kr. 40.

	

1872. I Auledning af Sagen Halvor Holta contra Dampskibs-
Kanaldirek- direktionen og Tømmerfiedningen, der var avanceret frem
• tørens Er-
klæring-af for Heiesteret, har Kanaldirektøren den 21de December af-nte Deobr.
/872 i Sag dvet en Betænkning, hvori han fremholder, at Overvand,Haivor
olta r.H ent

Darapskibs-
Grundvand, Tæle m. m. i lige saa hei G-rad kan ansees Som

og Tømmer Aarsager til Elvebruddene som Tommeret og Skvalpen fra
direktio-

nerne. Dampskibene, samt anfører fiere Exempler paa Brud af
lignende Art, hvor det kan bevises, at det er hine først
nævnte Forholde, der glene maa tilskrives Skylden.

	

1873. Den 28de November faldt der Høiesteretsdom i denne
Høiesteriets- Sag (Retstid. 1874 Side 145 fig.), hvorved de Indstævnte

dom 

Holtasagen bleve kjendt erstatningspligtige.

	

1875. Som Følge af denhe Dom fremsatte forskjellige Grund-
Erstat- eiere langs Saudeelven Paastand paa Erstatning af Damp-



ningskra -
reises

v
skibsselskaberne og Flødningsvæsenet for den Skade, som

Flere.
de mente sig tilføiet af disse.

Dampskibs-I den Anledning indgik Dampskibsselskaberne gjennem
selskaber-
Iles Fore- Amtet med en Forestilling (kfr. Amtets Skrivelser af 5te

st1n
Forbyg- Oktober, iste og 6te November) til Departementet, hvori
nings-

arbeider. segtes det Offentliges Mellemkomst og navnlig om, at der
maatte blive afgivet Betænkning og Overslag til •de nød-
vendige FoTbygningsarbeider for at undgaa lignende Skade
for Fremtiden, saaledes at Bevilgning af Statskassen hertil
kunde foreslaaes for førstkommende Storthing.

Ved under 9de November at oversende denne Sag til
Kanaldirektøren udbad Departementet sig hans Udtalelse
om, hvorvidt Foranstaltninger til Forebyggelse af saadan
Skade, som omhandlet, paa vedkommende Steder maatte an-
sees nødvendige og i Tilfælde indsende Forslag til Omkost-
ningsoverslag til de nødvendige Arbeider.
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Senere den 13de s. M. oversendte det i Forbindelse 1875.
hermed en Skrivelse fra Amtet af lOde ledsaget af en Fore-
stilling fra Grundeierne af 8de s. M., samt den 31te -De-
cember ligeledes en Skrivelse fra Amtet af 28de s. M. led-
saget af en Udskrift af Repræsentantskabsforhandlingerne i
Hitterdal den 18de December angaaende det Offentliges Mel-
lemkomst med Hensyn til de fra Grundeierne ved Saudeelven
fremkomne Erstatningsfordringer.

Formodentlig etter fælles Overenskomst mellem de stri-
dende Parter var der den sde November paabegyndt et Skjøn
af 2de uvillige Mænd over den hidtil af Grundeierne lidte
Skade og over, hvad det vilde koste at forebygge lignende
Skade i Fremtiden.

Efter Opfordring fik Kanaldirektøren sig under 19de 1876.
Februar dette Skjøn tilstillet fra Departementet, og befor
han i Shttningen af Juni Saudeelven, efter at Leitnant Ny-
som i Mai Maaned havde anstillet nærmere Undersøgelser
af Bruddene.

Den 29de Juni afgav Nysom en Indberetning, hvori han Nysoms
først behandlede de forskjellige Aarsager til Brud, dernæst ilingdbar2tte
gav han en af Kart ledsaget Beskriv else af Elvebredderne Jmueniipe7r6

langs Elven og gjorde endelig Forslag til de nødvendige slia:gntiLFgor
Forbygningsarbeider. I den Hensigt inddelte han Brud• arbeider.
dene

Brud og Udglidninger, frembragte af Overvand, Tæle-
løsning og lignende, der ialmindelighed var høie og
mer eller mindre fremadskridende.
Strækninger, hvor Bredderne vare lave og stode i Brud,
fremkaldte ved Udvaskning.
Strækninger, hvor kun Torvens Forbindelse med For-
strandery,var. ophævet.
Nysom bemærkede, at man neppe vilde kunne forbygge

det første Slags Brud uden urimelige Omkostninger. De
under No. 2 anførte Brud foreslog han at afskraane efter
1 : 1 og dække med et paa Bar lagt 314Fod tykt Sten-
lag og de under No. 3 at sikre mod videre Udvikling ved
en Stenjetté i Foden og saa hoit op, at Bølgernes Kraft
blev brudt, inden de naaede Bakken. Omkostningerne ved
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1876. saaledes at dække disse i SaudeelvenforekommendeBrud
beregnedehan til Kr. 35 200, hvori iberegnetUdgiften til
10 saakaldteGrotkar for at holdeTemmerfiaaderneborte
fra Land.

Kanal- Den 4de Juli afgav Kanaldirektørensin Betænkning,
diBreeit2.8ledsagetaf NysomsForslag. Han tiltraadtedette kun med
niglialwr den Forandring,at han fraraadedeAnbringelsenaf de 10

Grotkar, men fandt det, om nødvendigt, fordelagtigereat
arbe= gjøre stærkereStendækning.

Naar Dækningenaf de angrebneStrande bemærkede
han skulde foregaa paa en naturligog rimeligMaade
og kun anvendes der, -hvor Ulemperog Omkostningeran-
saaes at staa i passendeForhold til hinanden, maatte den
overlades til vedkommendeStrandeiere selv, medens det
OffentligesBistandneppe burdekunne paaregnes,hvorFor-
holdenevare saa lidet paatrængendeeller faretruendesom
ved Saudeelven. Der gaves langs vore stride Elve mang-
foldige Steder, hvor det OffentligesBistand i langt høiere
Grad kundetiltrænges, og hvor det dog vilde føre til tJri-
melighederat yde en saadan. Forøvrigt bemærkedeKanal-
direktøren, at et lovligt Skjei over Skade, som Dampski-
hene og Tømmerfiaadernekunde antages hidtil at have for-
aarsag,t paa Saudeelvens Breddervilde hverken efter
hans egen Opfatning eller efter det ovennævnteaf 2de
iivilligeMænd afgivne Skjøn komme til at andragetil
nogen saadanSum, at dennesUdbetalingikke for vedkom-
mendeDirektionerskuldeværeat foretrækkefremforat del-
tage i Udførelsenaf de foreslaaedeArbeider,saamegetmere
som dervel vildebliveVanskelighedervedat bestemme,i hvil-
ket ForholdDirektionerneog Grundeierneskuldedeltage i
disseArbeiderogfaademudførtetil gjensidigTilfredshed; thi
absolutSikkerhedmodBrudopnaaedemanaldriglangsmeden
Elv,hvis Breddervare af saa løs BeskaffenhedsomSaudeel-
vens. Det syntesderhoslidetrimeligt,at netopde Dampskibe
ogTømmerhandlere,der dengangdieve sin ikke uberettigede
Trafikpaa Elven, skulde være alene om at bidragetil Ar-
beider,dervare beregnedefor en langFremtid. Hellerikke
syntes det urimeligt,at Darapskibsfartenog Flødningenpaa
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vore Elve, saafremtde skulde gjøres ansvarligefor og del-
vis erstatte den Skade, der apstod paa Elvebredderne,vilde
kunne blive lagte saamangeHindringeriveien, at det i den
almindelige SamfærdselsInteresse kunde blive nødvendigt
at faa disseForholdfor Fremtidenforandredeved nyeLov-
bestemmelser. Efter alt, hvad han paa Stedethavdekunnet
iagttage, var den ved egentlige Elvebrudi Saudeelvenfor-
aarsagedeSkade ikke af nogen saadanBetydningeller Fa-
ren for stærkere og yderligereUdviklingsaa stor, at det
OffentligesMellemkomstaf den Grund her i særlig Grad
skulde paakræves.

IL

Forslag.

KanaldirektørRøyemsForslag til Forbygningaf Elvebrud
ved GaardenHolta af 26de April 1854.

Do. Do. Forslag i sammeAnledning af 12te Ok-



tober 1859.
Leitnant Thams'sForslag til forelobigeForanstaitningerfor

at sikre Bruddetved Holta af 9de Novem-
ber 1860 med Kontinuationsforslagaf 18de
Oktober1861.

KanaldirektørThams's Forslag til Oprensningsarbeider.

Saudeelvenaf 27de Februar 1864.
ImitnantNysoms af KanaldirektørGrøntvedt modificerede

Forslag til Forbygning at Elvebrud langs
Saudeelvenaf 29de Juni 1876.
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Arbeidets Kostende.

A. Forelobige Foranstaltninger til at sikre
Bruddet paa Holta:

hidtægt:
F6rskud af.'ffet Offentlige mod Refusion af .

Halvor Bjørnson Holta  Kr. 400.00

Arbeidet bortakkorderet til Halvor B. Holta. 	 « 400.00

B. Oprensning i Saudeelen:
Indtægt:

Bevilget ved kongeligResolution af 12te Juni
1866 af Elverensningsfondet  Kr. 2 800.00

Bevilget af Bratsbergs Amtskommune,Saude,
Hjertdals, Tinns, Hitterdals og Gransher-
r,edsKommuner,forskudsvisudredet af Stats-,
kassen modRefusion i 2 Aar 
 « 2 800.00

Solgte Redskaber 	 « 40.00
Udredet: af Kanalvæsenets alm. Udgifter 
 « 599.64
Overskridelse, udredet af Elverensningsfondet « 137,07

Kr. 6 376.71
Udgift:

667 Kubikfavne Muddring med Transport,
F6rmand, Maskinist 
 Kr. 2 831.57

833/4Favne Ved 	 « 368.20
Olie Talg ete 
 88.47
Diverse Udgifter 
 898.53
Reparation af Mudderapparat

m m 	 « 1 590.30
Honorar og Reiseudgifter til Be-

styrer 	




599.64
« 6 376.71
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Skiens Vasdrag.

13.

Fledbargjerelse af Juxe- og Levaas-Vasdrag.



VII c. 13.
Fladbargjarelse af luxe- og Levaas-Vasdrag.

Sagens administrative Behandling.

Fra nogle Vande, Myrer og Tjærn paa den østre Lokal-
Grændse af HitterdalsPræstegjeld, omtrent ret i Vest forbeskr""
Kofigsberggaar et mindreVasdrag, Levaasvasdraget,syd-
over. Kommenned til Grændsenaf SaudePræstegjeldved
Aadalen optager det det saakaldte Søndre Vasdrag, der
dannes af de tre mindreElve, Drivdalselven,Astridaaenog
Kolsetelven, som kommefra nogle mindreVande og Tjærn
ved østgrændsen af Saude Præstegjeld. Samlet gaar disse
tvendeVasdragunderNavn af Juxeelven paa Grændsenaf
Hitterdal og Saude og falder ved Juxevolden ud i Hitter-
dalsvandet.

Levaasvasdragetkommer fra det heitliggendeHolme-
vand, gaar derfra underNavn af Vipestadbækkenned til
Skavhugge,kaldes saa Tovestulbækkenned til Elgsjø, hvor
det optager den fra det østenforliggendeHedmyrvandkom-
mende Heimyrbæk. Tovestulbækkenpasserer et mindre
Tjærn,kaldetVasenden. Fra Elgsjøenog ned til Sammen-
løbet ved Aadalenfører Vasdraget Navn af Løvaaselven,
der passerer paa sin Vei øvre og nedre Veletjærn,Dam-
tjærn,Ormurtjærnog Levaastjærn.

I det SøndreVasdragkommerDrivdalselvenfra Driv-
dalsvandet og optager paa sin Vei en fra det nordenfor
liggendeItakketjærn kommendeBæk Astridaaen kommer
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fra Monsevand,passerer lidt nedenfor dette gjennemMorte-
tjærn og forener sig ved Astridvandet med Drivdalselven.
Samlet gaar de under Navn af Nybuaaen ned til Kolset-
aamodt, hvor de optager Kolsetelven, der udgaar med tre
Arme fra Fjelvand, Budalstjærnet og Trytetjærn og passe-
rer gjennem Braatetjærn, Kringletjærn og Taklaastjærn.

I det Søndre Vasdrag var allerede for længere Tid
tilbage bygget 5 Fledningsdamme, nemlig foran Drivdals-
vand, Monsevand, Mortetjærn, Fjeldvand. c;g Taklaastjærn.

I Løvaasvasdraget Var der 'oPført 3 saadanne Damme,
nemlig foran Elgsjøen, Ormurtjærn og Hoimyrvand:

Fortiden' disse Daintne havde Man i begge Vasdrag til
Flødningens Fremme desuden bygget et større Antal Skaad-
damme og 'Indskjærmningsdamme samt foretaget Oprens-
ninger i Elveleiet paa forskjellige Steder.

I det SøndreVasdrag' ere Forholdene langt ugunstigere
for Fledning end i Levaasvasdraget, idet Elveleiet der er
mer foranderligt, og idet der findes flere temmeligt høie
Fosse, som ikke uden ganske betydelige Arbeider kunne
gjøres bekvemme for Fledningen. Før 1863 havde man
derfor i det Søndre Vasdrag kun drevet Lagterved paa om-
trent 4 Alens Længde. I 1866 oprettedes en Fællesflød-
ningsforening for begge Vasdrag, og begyndte man da i
dem begge at fløde Tømmer.

Flødningen foregaar ved Flom- og Brotningsvand, idet
Vandene,foran hvilke Dammevare opførte,fyldes og slippes.
Tømmeret opsamlesi en Lændse foran Juxeelvens Udlob i
Hitterdalsvandet og soppes her i Flaader paa ca. 300 Tylter
for at føres videre.

Af Brug ved Vasdragelle findes der, foruden en siden
1863 nedlagt Sammalskværn NredGothaug, kun nederst i
Juxeelven en Kværn, Juxekværn, der har en Brugsdam
Elven.

1868. SaaledessomVasdragene vare præparerede for "Flednin-
gen, vare de lidet tilfredsstillende. Flødningsforeningenan-
holdtderfor omKanalvæsenetsAssistance til at faa udarbeidet
et Forslag til deForanstaltninger, som yderligere burde træf-
fes for at faa Vasdragene i fuld fledbar Stand, og efter Depar,
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tementetsBemyndigelse(7de og 13de Juli) lod Kanaldirek- 4.868.
tøren Ingeniør Vogt anstillede fornødneUndersøgelser.

Efter at disse i Juli Maanedvare. udførte,afgavVogt 1869.
under 24de Oktober1868en Beskrivelseaf VasdragetmedVogts For-

Forslag til de Arbeider, sour burde udføres. Omkostnin-;)`laar.f2148*
til Flød-

gerne ved disse beregnedehan for: ningsar-
beider.

det SøndreVasdrag til 	
Løvaasvasdraget 

Juxeelven 	

Tilsammen Kr 12600
Dette Forslag blev forelagtfor en Generalforsamlingi

Flødningsforeningenden 2denNovemberunderAmtmandens
Ledelse. Det besluttedesher; at de foreslaaedeArbeider
skuldeudføres,saavidtMidlernerak til, samt at man skulde
sege optagetet Laan, stort Kr. 18000, af offentligeMidler
mod Garanti af vedkommendei Sagen interesseredeKom-
muner (Saudeog Hiterdal)og mod Dækkelseaf Afdragog
Renter ved en af GeneralforsamlingenvedtagenAfgift paa
Tømmer.

Senerehar denneSag ikke været underKanalvæsenets
Behandling.

Kr. 6 800
« 2920
« '2880



Skiens Vasdrag.

14.

Elvebrudved Herbjernsrudog Hitterdalsrræstegaard.



VII c. 14.

Elvebrud ved Herbjernsrud og Hitterdals Præstegaard.

i.

Sagens administrative Behandling.

Hitterdalselven,der dannes af Hedolafra Hjertdal ogbeLokali

Skogsaaenfra Tudal forudenaf fieremindreElvedrag,gjen- skrivese
nemstrømmerpaa den nedersteDel af sitLeb,indenden fal-
der ud i Hitterdalsvandet,de lavere liggendeBygderi det
egentligeHitterdal. Paa denneStrækning har Elven un-
'der sit LebgjennemDalenvistnok bevirketadskilligeendog
temmelighøieElvebrud,men i detHele dannerElven ingen
store Serpentiner,og dens totaleFald er ikke betydeligt.

Paa Elvens venstre Bred ved GaardenHerbjørnsrud
er der et Brud, som man længe har næret Frygt for, at
den skulde videre udvide og derved tilsidst kommetil at
kaste sig ind i et gammelt forladt Elveleie, hvorvedhøist
sandsynligtbetydeligeØdelæggelserkundeafstedkommespaa
de nedenforliggendeGaarde.

Blandt disse var ogsaaHitterdals Præstegaard, og da 1827.
Elven ogsaapaa dennehavde begyndtat bryde, blev man
ængsteligfor større Ødelæggelser.I Skrivelseaf 25deJa-
nuar opfordredederforAmtet den konstitueredeVeiinspek-
tør, LeitnantRye, til i Forening medPræitegjeldetsBygde-
kommissionat besigtigeBruddet og foreslaa,hvadder burde
foretagesfor at hindrevidere Ødelæggelse.



— 306 —

1827. Paa et Thingmede den 15de Februar fremlagde Rye
Ryes For- Plan til en Dæmning paa 250 Alens Længde ved den saa-

slag til
Dæmning, kaldte Præstevælte og dannet af Bar og Sten samt senere

vedtaget
P" MøMedeFortsættelse af samme langs Stranden ovenfor og nedenfor.
den 1

Febr. 1827. Almuen, der lovede at deltage i Omkostningerne ved denne
Dæmning, erklærede paa Modet at ville udføre den ved Na-
turalpræstation og ikke ved Licitation.

Dæmningen blev ogsaa paabegyndt efter Ryes Plan.
1828. Efter Amtets Anmeldelse til Kirkedep.tet anmodede

Kuna1direk- imidlertid dette Kanaldirekteren om at besigtige Stedet og
tørens Be-



sigtigelse
)g Betk-

afgive sin Betænkning. KanalvæsenetsFunktionærer Major
"



ning. Gedde og Kaptein Schive i Forening med Leitnant Rye,
Kaptein Kloumann og Sognepræst Monrad besaa derefter i
Slutningen af August Stedet, hvorefter disse enedes om
en Indstilling, som Kanaldirektøren, Gedde, skulde afgive
i Sagen til Departementet.

I Henhold til denne har formodentligArbeidet senere
været udført i Lobet af fiere Aar.

1834* Efter en Skrivelse fra Rye af 20de Juni ødelagdes
Dæmnin- under Aarets Flom Dæmningen, idet Elven brød gjennem
gens Øde-
læggelse. dens yderste Ende og dannede sig et stort Lob bag samme,

der gik i et latinsk S for at komme ind i de gamle Evjer
bagom Dæmningen.

1846. I Skrivelse af 28deJuli henvendteAmtet sig til Indrede-
Amtets partementet med en Forestilling angaaende de Ødelæggelser,

,f 28de Juli sora Høivandet forvoldte paa Præstegaarden og Hovedveien
1846.

til Thelemarken, og, idet det omtalte de forgjæves Forsøg,
som havde været anstillede for at forebygge dem, anholdt
det om, at Kaptein Waligorski maatte beordres til at tage
Forholdene i Øiesyn og afgive sin Betænkning med Forslag
om de hensigtsmæssigsteMidler til at afvende videre Øde-
læggelse.

1847. Efter paa Departementets Ordre at have besigtiget For-
Valigors kis holdene paa Stedet indmeldte Waligorski i en Rapport af
tr41,r5tunaif24de Juni til Departementet, at Nødvendigheden af Afvis-

1847.  ningsværkerlangs Præstegaardens Eiendomingenlundekunde

betvivles, men den Maade, hvorpaa det ældre var udført,
var mindre hensigtsmæssig,baade fordi det var kostbart, og
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fordi det virkede uheldigt paa Strømforholdene. Senere 1847,

havde Sognepræst Flood anlagt trende Afvisningsværker,
der baade kunde bibeholdes og komme til Nytte, naar de
•forenedesmed andre, der maatte opføres efter en bestemt
Plan, som væsentlig*gik ud paa at give Elven en mindre
stærk Krumning uden at skade den moclsatteBred. Til
den Hensigt fandt han det fornødent at lade optage et
hydrymetrisk Kart.

Et saadant Kart blev efter Departementets Ordre op-Schjeldrup
aKpaprotrrai

taget af Assistenten, Leitnant Schjeldrup, og ledsaget af a
Rapport med oplysendeBemærkninger afgivet den 20deJuli.

Den 27de Oktober afgav derpaa Kanaldirektøren For- Kanaldirek

slag med Omkostningsoverslag til Fortsættelse af Forbyg-tsi:,rtsnPoir
ningsarbeiderne. Han paapegede tvende Hovedaarsager til 2/ragel%2/1
den Skade, som Hitterdalselven anrettede, nemlig et paa

1847.

Elvens venstre Bred beliggende Dalføre og Elvens skarpe
Krumning. Han foreslog Anbringelse af 10 Buner og be-
regnede Omkostningerne derved til Kr. 578.70, idet han be-
mærkede, at der, paa Grund af ørvellas stærke Material-
fering, i Tidens Lob kunde indtræde forandrede Forholde,
som ligesaavel kunne vise sig gunstige som ugunstige for
den her projekterede Regulering.

Under Sognepræstens Ledelse bleve disse Buner an- 1848.
Anbsegaf

lagte. 10Buner.

Formodentlig har Bruddet ved Herbjørnsrud udvidet 1864.
Fare forsig, thi der opstod paany Frygt for, at Elven skulde tage sig nyt Gjen-

nyt Leb gjennem det oven omtalte ældre, men forladte Leie nembrud.

forbi Ryen og Præstegaarden og derved endog true dennes
Bygninger. Paa Kirkedepartementets Opfordring beordrede
derfor Indredepartementet under 1Me April Kanaldirektøren
til at lade anstille Undersøgelser samt afgive Forslag med
Omkostningsoverslag til de Foranstaltninger, som maatte
findes fornødne til at afværge Skade. Lokalundersøgelserne
bleve overdragne Ingenier Vogt.

Efter at han i Slutningen af Mai 1864 havde under- 1865.
søgt Forholdene og optaget et Kart i 1/1000over Elven ved

tan....%65gHerbjørnsrud med Længdeprofil, afgav han under 20de Ja-
nuar et Forslag med Overslag til en Forbygning af Brud- 1PrIcia.f

20$
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1865. det. Han bemærkede, at Elven havde kastet sig over paa
venstre Bred mod Herbjørnsrud og der fremkaldt et 8 å 10
Fod heit og omtrent500Fod langt Brud paa denneEiendom.
Den udtalte Frygt for, at Elven med Tiden skulde kunne
gjenoptage sit gamle forladte Leie, fåndt han ikke ganske
ugrundet, da dette kun laa en 150Fod fra Bruddet. Fort-
sættelsen af det strax nedenfor Herbjørnsrud saa tydeligt
udprægede Elvedmg, hvis Bund var vel græsbunden og laa
omtrent i Beide med Middelvand i Elven ved Bruddet,
kunde forfølges nedover langs Gaarden Herbjørnsrud, Ryen
og Hitterdals Prmstegaard og videre. Det forgrenede sig
i flere Løb og afførte ved heiere Vandstande i Hitterdals-
elven en Del af Flomvandet. Hvorvel det var vanskeligt
paa Forhaand at gjøre sig nogen bestemt Formening om,
hvorledes Elven vilde slakke sig i Tilfælde af et Gjennem-
brud, kunde der neppe være Tvivl om, at den vilde med-
føre adskillig Skade paa de tilgrændsendeEiendomme. Især
vilde dette blive Tilfældet med de oven nævnte Gaarde,
men ogsaa den nedenfor liggende Gaard, Lysthus, vilde for
en Del blive udsat. Mest af alle vilde Herbjørnsrud og
Ryen lide, da store Dele af deres Jorder ligger langs det
forladte Leie, medens Præstegaarden væsentlig kun forsaa-
vidt vilde lide, som en Del af Eiendommenvilde komme
til at ligge skilt fra den øvrige ved Elven. Den var der-
for ikke saa stærkt interesseret i at bevare Hitterdalselven
i dens daværende Elveleie som de andre nævnte (...4aarde.
Nogen Fare for Præstegaardens Bygninger var ikke tilstede.
Under Flom strommede en Del Vand gjennem det forladte
gamle Leie, men uden at angribe Bakken, hvorpaa Byg-
ningerne stod. Da imidlertid et Angreb paa disse Bakker
kunde have farlige Følger, ansaa Vogt det lidet bekosteligt
at sikre sig derimodved at udkaste en Jorddam overLobet
strax nedenfor Præstegaardsbygningerne til Heiden af høie-
ste Vandstand. Forøvrigt gik Forslaget i Hovedsagen ud
paa en direkte Dækning af Herbjørnsrudbruddet efter at
være.afjævnet meden Skraaning 1 : 3. Stendækningenskulde
naa op til Høidenaf Elvebakken, øverst 1 Fod nederst 2 Fod
tykt. Omkostningernedermed beregnede han til Kr. 16000.
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Dette Forslag tiltraadte Kanaldirektøren og sendte det 1865.
under 21de Januar til Departementet.

Ledsaget af en Skrivelse af 13de Juli fra Amtet mod- 1877.

tog Kirkedepartementet en Forestilling angaaende Nødven-VZ,,ces
digheden af Elveforbygningsarbeider ved Gaarden Herbjørns-titaienng;
rud til Beskyttelse for Hitterdals Præstegaard.

I den Anledning anmodede det under 21de Juli Kanal- .13reclit%
direktøren om at foranstalte Forholdet undersøgt samt om sygneciseer-r,
at afgive Betænk&ng over Sagen tilligemed Overslag over
Omkostningerne ved de Forfoininger, som i den omhand-
lede Anledning maatte ansees fornedne. Da derhos andre
Eiendommeog Interesser var truede af det befrygtedeBrud
ved Elven, udbad det sig tillige Kanaldirektørens Forme-
ning om, i hvilket Forhold de øvrige Interesserede i Til-
fælde burde deltage i Forbygningsomkostningerne,ledsaget
af Vedkommendesskriftlige Erklæring om, hvorvidt de der-

, til var villige. Endelig ønskede •det, saafremt en rimelig
Overenskomst ikke kunde tilveiebringes, hans Formening

• om, hvad der med mindst Udgift kunde gjøres for at be-
skytte Præstegaarden alene, og om Vindingen derved vilde
staa i rimeligt Forhold til Udgifterne.

Efter at Kanaldirektøren havde iagttaget Forholdene Bodahis
paa Stedet, lod han Assistent Bodahl anstille nærmereUnder-R2fngt!
søgelser og optage et Kart over Bruddet i V1000og et Kroki git3ceigeeprti1877.
over de ved et Gjennembrud skadelidende Eiendomme i
1/10000Maalestok. Den 30te September afgav ban en Ind-
beretning med Forslag til Bruddets Dækning. Han med
delte deri, at Forholdene siden Vogts Undersøgelser havde
væsentlig forværret sig. Bruddet strakte sig nu paa en
Længde af 880 Fod og passerede Vandet under Flom med
en betydelig Hastighed forbi dette. Da Undersøgelsen
paagik, var denne Hastighed 6 Fod og Elvens Fald forbi
Bruddet 2 Fod. Det forladte Elveleies Bund laa øverst
omtrent 7 Fod under Flommen i 1860 og længere nede
endnu lavere. I 'Tilfælde af et Gjennembrud ved Her-
bjørnsrud vilde en langt større og tillige grusførende Vand-
masse end hidtil gaa gjennem det forladte Leie og øde-
lægge de lavere liggende Jorder og Myrer, medens der
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1877. nedenfor Gjennembruddet 1 det bestaaende Elveleie sand-
synligvis vilde oplæggesen Stenore efterhaanden, somElven
skaffede sig' storre Indlob i1Iet forladte Leie, saa dette i
Tidens Lob kom til at optage den hele Elv. Bodahl paa-
viste, at Præstegaarden var den væsentligst skadelidende
ved et saadant Gjennembrud, og at der var Fare for, at
dens Bygninger vilde blive direkte udsatte. Ogsaa Hoved-
veien fra noget nedenfor Kirken og sydover vilde paa en'
Længde af 2 000 Fod lide betydeligt af et Gjennembrud
baade ved Oversvommelseog Brud. Bodahl meddelte der-.
hos, at med Undtagelse af Anders Ryen, var alle de for-
ovrigt Interesserede villige til at tage Del i Omkostningerne
ved en Forhygning af Bruddet. Han fremholdt dernæst,
at en Udsættelse af Forbygningsaibeidet kunde have meget
skadeligeFølger, da der var en til Vished grændsendeSand-
synlighed for, at Elven ved første Flom vilde gaa igjennem,
idet den gjenstaaende lave Sandbakke kun havde en Bredde
af 3 Fod. Han foreslog derfor, at man i den kommende
Vinter dækkede Bredden og Bruddet paa 930 Fods Længde
ligetil Bakkekanten med et 2 Fod tykt Stendække i Skraa-
ning 2 : 1. Omkostningerne derved beregnede han til
Kr. 4 680.

1878. Ved under 4de Januar at oversende denne Indberet-
analdirek- ning til Kirkedepartementet foreslog Kanaldirektoren som
ørens Be-
enkning af af Vogt angivet forst at afstikke Braddet med en Skraa-
LeJanuar

1878. ning med det dobbelte Anlæg af Høiden, derpaa belægge
det med et 2 Fod tykt Lag med Bar og Buske og deroven-
paa et oventil 1 Fod og i Bunden 2 Fod tykt Lag af Sten
saa stor, at Strommen i Flomtid ikke formaaede at rive
den med sig. Derhos fandt han det nødvendigt at opfylde
den Forsænkning, hvor Elven truede medGjennembrud med
en Jordvold, der stodte til det hoiere liggende Terræn paa
begge Sider og gaves en Kronehredde af 8 Fod. Omkost-
ningerne hermed beregnede han til Kr. 4 300. Han udtalte
sig ligeledes for, at der var overhængende Fare for, at et
Gjennembrud snart vilde ske, og ansaa det derfor onskeligt,
at Dækningen foretoges allerede til kommendeVinter. Han
bemærkede derhos, at han ved Konferance med en Del af
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vedkommendeGrundeiere var blevenstaaendeved at fore- 1878.
slaa Udgifterneved ElvebruddetsForbygningfordelt saale-
des som angivetpaa en vedlagtListe af 31teAugust 1877,
medensde øvrigepræsumtivtskadelidendeGrundeierehavde
undertegnetFordelingslistenpaa den Betingelse,at Udgif-
terne ved Forbygningenfor GaardenesVedkommendedeltes
efter et lovligtSkjøn. Paa Grund heraf henstilledehan
til Departementetat bemyndigePræsten til for. Præste-
gaardensVedkommendeat vedtage at deltagei Udgifterne
enten efter det paa Listen angivneForholdeller efter et
lovligtSkjøn.

Senere fremkomtil Kirkedepartementeten ForestillingSognepræ-
stensFore-fra Sognepræstenangaaende et andet Elvebygningsarbeidestnungom

paa PræstegaardensHavnegang,der kunde betragtes somaYtemdtgo
en Udbedringaf den i 1848 opførte stenfyldteDam, der fra1848*
ved at stængeover et FlomlobhindredeElvenfra at trænge
ind overPræstegaardensHavnegang. DenneDam var nem-
lig nedraadnet-og sammensunken,saa det gjaldt atter at
faa den paafyldttil Heiden af Terrænet paa begge•Sider.

Ved under 23de August at afkrævesErklæring an-dirKen3arle-ns
gaaende dette Arbeide bemærkedeKanaldirektøreni Skri- ji,i3.erimgmrraki
velse af 24de sammeMaaned,at Paafyldningenhensigts-
mæssigst burde udføres af Sten saaledes, at Fyldingenneprsestens

Forestil-
blev 11/2Alen bred i Kronen med Skraaninger til begge ling.

Sider af 11/2Anlæg paa 1 Heide, men da der var van-
skelig Tilgangpaa Sten, var der Intet iveien for at Paa-
fyldingenkunde ske med Granbuske, naar disse bleve til-
strækkeligt nedlæssede. Med Hensyn til den Udstikker
ellerBune, somvar foreslaaettil Beskyttelseaf denneDam
bemærkedeKanaldirektøren,at den ikke vilde svare til
Hensigten.

Forhandlingernemed de Interesseredei Herbjørnsrud- 1879.
bruddetsDækning paa Basis at KanaldirektørensForslagFgeorrhmaneki-
førte ikke til nogenEnighei. Eieren af Herbjørnsrucllod
derfor for egenRegningopføreen Buskedamfra Enden af .klrea,,ndee,if
Rugøenparallel med Elvens Hovedretningog tværs overrileclbgfierLu 

Elven,hvor den bøiedeind til SidenmodBruddet,ned imod ;.aanadeVonr-

annstgaelr.t-Knurlidøren,for dervedat tvingeElven til at tage sigLøb in

de sIenrteeree-



sd
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1879 gjennem denne. Dette skeede ogsaa, men omtrent fra Mid-
Nye Øde- ten af Øren kastede Elven sig atter til Siden mod den nedreIseggelser.

Del af Bruddet og udvidede dette saaledes,at det saa længe
befrygtede Gjennembrud endelig maatte siges at være
truffet, idet allerede ved middels Flom betydelige Vandmas-
ser trængte ind i det gamle Leie og foraarsagede Ødelæg-
gelse.

Forhand- Som Følge heraf blev Spørgsmaalet om fælles Optræ-lingerom
ftelles Op- den til Afværgelse af videreFare atter gjenoptaget, og Hit-

kedennop- terdals Herredsstyrelse fattede under 9de August Beslutning
ges.

om forelobig at gjore Forsøg med videre Anbringelse af
Buskedamme til Forebyggelse af Elvebrud. Efterat denne
Beslutning var meddelt Sognepræsten, oversendte denne
den 13de August Sagen til Kirkedepartementet, hvorefter
dette under 26de s. M. udbad sig Kanaldirektorens Erklæ-
ring om, hvorvidt der for Hitterdals Præstegaards Vedkom-
mende maatte være Grund for det Offentlige til at deltage
i de med et saadant ForsøgsarbeideforbundneOmkostninger.

Møde den I den Anledning sammentraadte Kanaldirektøren den
20deSeptbr.
1879mellem
Kanaldirek-

20de September til et Møde paa Stedet med Sognepræsten,
tøren, Sog- Hitterdals Formandskab og de fleste af de skadelidende
neprsesten,
Formand- Gaardeiere, hvori det oplystes,at man havde tænkt sig den
skabet og
andreIn- foreslaaede Buskedam opfort i Hoide med Rugøen og ud-

teresserede.
gaaende fra denne 1 Fortsættelse af og med samme Dimen-
sioner som den allerede udførte, uden at man var enig om,
hvor langt ned den burde bygges. Man antog dog at kunne
faa den tilstrækkelig lang for en Udgift af Kr. 1 200. No-
gen Gravning for at lette Elvens Selvgravning af nyt Lob
havde man ikke tænkt sig nødvendig, ei heller nogen Dæk-
ning af det nye Lobs Bredder. Paa Modet fremholdtKanal-
direktøren Nødvendigheden at' en omhyggeligOpforelse af
den paatænkte Buskedam op til flomfri Hoide og udtalte,
at man alligevel vilde være udsat for, at den udvaskedes
og væltedeover. Derhos fremholdt han, at man ikke kunde
vente, at Elven skulde tage sig Lob i forønsket Retning,
saafremt man ikke lettede den Arbeidet ved at grave en
Kanal eller ledende Rende, der vilde fordre et betydeligt
Gravningsarbeide, samt at det vilde blive nødvendigt at
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foretageen lignendeDækning af de nye Elvebreddersom 1879.
den, han havde foreslaaetfor den gamleBred. SomFølge
heraf vilde den foreslaaedeReguleringved Buskedami
ethvert Fald blive væsentlig kostbarere end den direkte
Dækning.

Ved under 7de Oktober at give Kirkedepartementet Ranal-

Meddelelseom, hvad der passeredepaa dette Mede, tilraa- iarpepkotgeonms

dedehan det at indvilge 7 denat HitterdalsPræstegaardmed'3ideclOtk
sin forholdsmæssigeAnpart deltog i Omkostningerneved 1879.

dette Forsøgsarbeide,da det her fremforAlt gjaldt, at de
Interesseredeikke lagdeHændernei Skjødet,men foretog
noget, og da det havdevist sig ganskeumuligtat opnaa
Enighedom andet end dette dereseget Forslag.

Forslag.

Leitnant Ryes Forslag af 15deFebruar 1827 til en Dæm-
ning ved Herbjørnsrud.

KanaldirektørRoyemsForslag af 27de Oktober 1847 til
Anlægaf 10 Buner.

IngeniørVogts Forslag af 20deJanuar 1865til Dæknings-
arbeider.

AssistentBodahlsForslag af 30teSeptember1877til Dæk-
ningsarbeider.

KanaldirektørGrøntvedtsForslag af 4de Januar 1878 til
Dækningsarbeider.



e.

Skiens Vasdrag.

15.

Elvebrud ved Ørvella og Hedela.



VII c. 15.
Elvebrud ved ervella og Hedsla.

I.

Sagens administrative Behandling.

Ørvellaer en Bielv til Hedela i SaulandsPræstegjeld,bes2:ellse.
somunder almindeligtSommervandviser sig somen ube-
tydeligBæk, men under Flom svulmer op til en meget
strid og voldsomElv. Den begrændsesaf indtil 200 Fod
heie Sandbakker,der staa i voldsomtBrud, hvorfra:Elven
fører megetMaterialmed og oplæggerdet vedUdmundingen
i Hedela, idet Faldet her er svagere. Paa den Maade
forhøiesElvetunden her stadigt, og Elven faar derveden
Tendenstil at angribeSiderneog true den paa dette Sted
opførteBro. De største og farligsteBrud ligger paa heire
Bred fra Broenop i Heide med det saakaldteDansebjerg,
medensovenfordette Bruddene ligge paa venstreBred og
ere mindreog mindrefarlige.

NedenforDansebjergeter Dalsidenei bengerden egent-
lige Grændsefor ElvensVirksomhed,men en lavere Afsats
i Dalen, der er godt bevoxet.. Elven har her før været
indfattetmellemDæmninger,men disseere gjennembrudte,
dels fordi Dæmningernehave været slet opførteaf Trær
og Sten, og dels fordi Bunden ei har været sikret Langs
den østre Dalside og i den øversteDel af Dalen temmelig
nær ved Bruddenegik Veien til Tin, og naar der er noget
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mere end almindeligt Vand i Elven, var Veien til Hjertdal
impassabel, saa man maatte følge Veien til Tin Mil mod
Nord, derpaa passere Ørvella og saa igjen kjøre ind paa
Hjertdalsveien.

	

1846. Efter en Skrivelse fra Amtet•til Departementet af 28de
AskinriteveVea:f.Juli 1846 underskar Øryella omtrent paa 1/2Mils Længde

aFf91.21Wed=de derværende høie Sandbanker og ligesom omskabteEgnen
7846ogdets
Andragende

deromkring til en Sandørken samt ødelagde Veien, som det
Kanal " formedelst de idelige Forandringer, der ved ethvert nogen-vaesenets

Bistanck lunde betydeligt Regnveir blev afstedkommet i dens Leie,
ikke var muligt at holde istand. Ofte, især i Flomtider,
var Veien ufremkommelig,og Reisende maatte da gjøre en
Omvei af omtrent.1 Mil. Flere Gange havde man af Amts-
kassen erholdt Midler til at anstille Forsøg paa at afiede
denne Elv fra Sandbakkerne og giye den et regulært Leb,
saaledes var der i 1843 bevilgetiKr..900 til Fortsættelse af
et paabegyndtFundamenteringsarbeide og en Bros Opførelse,
hvoraf dog kun en mindre Del blev anvendt, fordi Elven
imidlertid gjennembrødDæmningerne og tilintetgjorde Ar-
beidet. Amtet bemærkede videre, at efter at alle i denne
Retning anstillede Forsøg var mislykkede, og de Raad,
man havde kunnet erholde af de veikyndigeMænd i Amtet,
ikke havde ledet til Maalet, befandt man sig nu i den ube-
hagelige Nødvendighedat maatte overlade Veien til Elvens
Ødelæggelseog indskrænke sig til saa ofte som muligt at
bortskaffe de største blandt de Stene, som Elven i sit Lob
førte med sig og henlagdei Veien. Skaden af denne Ely ind-
skramkede sig dog ikke hertil, men endnu paa en å to Miles
Længde lige indtil Hitterdals Præstegaard fandtes Jorderne
opfyldte af Sand og Grus, som den havde ført med sig.

I samme Skrivelse anmodede Amtet Departementet
om, at Kaptein Waligorski maatte paalægges at tage For-
holdene i Øiesyn og afgive Betænkning med Forslag til
de hensigtsmæssigsteMidler for at afiede Elven fra Sand-
bakkerne.

	

1847. I Skrivelse af 17de Februar paalagde Departementet
Kanaldirektøren at undersøge Forholdene ved Ørvella og
efter Konferance med Amtet at afgive Betænkning om,



— 319

hvorvidtNoget fra detOffentligesSide kundevære at fore- 1847.

tage der.
I Slutningen af August 1848 besaa Kanaldirektøren 1848.

Forholdeneog indmeldteunder 10deSeptembertil Amtet,t,arnetsdifit
at han ikke kunde angiveandet,_Middeltil at gjøre VeienImeetgpnfbarf.
over ørvellas Dalfere passabelend at føre Elven i et kun- 1848.

stigt Leie fra det Sted, hvor Dalen udvidersig, til Ibrbi
Veieni enLængdeaf omtrent2 500Alen. Omkostningerne
hervedberegnedehan foreløblgtil Kr. 8000.

Man opgavimidlertidethvertArbeideher,og de videre
Undersøgelsergjordessaaledesunedige.

I Anledningaf enVeiomlægningmedBroovergangover- 1864.

ørvella havde Ingeniør Blom forfattet Plan til en delvisBiognistipx:
Reguleringaf Ørvella,sommedSkrivelseaf 4deSeptembervgoahedguel:
fra Departementetblev sendt Kanaldirektørentil Betænk- lering.

ning. Planen gik ud paa at regulereElven ved Lednings-
voldeaf det forhaandenværendeMaterial og paa Underlag
af Faskiner i 100 Fods Afstand.

Kanaldirektørenfandt Afstandenfor stor, dog uden at Ka
tørneani11j

tillægge dette nogenBetydning og nærede Frygt for, at otærniMicUs
Materialet ikke vilde modstaaStrømmensAngreb,BundenVorslag.

fordybesig og derved Faskinerneundergravesog med Jet-
ten styrte ud. Han opstilledeen andenPlan, der gik ud
paa at føreVeienet Stykke længerpaa vestreSide og lægge
Broen ved Dansebjerget. Man vilde dervedundgaa enhver
Reguleringog kun behøveat beskytteFoden af Veien nied
Faskinpelser. Da man imidlertidhavdelagt megenVægt
paa Reguleringen,bemærkedehan, at den Strækning, som
Ørvellaskadede,var mindreværdifuld, og at den Grus og
Sand, soip den førte ned i Hedela til Skade for Damp-
skibsfarten,var til ligemegenGavn,forsaavidtden forheiede
de bestaaendeog dannedenyeAlluvialstrækninger.ørvella
var desuden ikke alene om at skaffeMaterialier disse
Alluvialdannkser,saa de ved en Regulering af den ikke
vilde forebygges. Noget Omkostningsoverslagfor sin Plan.
kunde han ikke opstille.

Angaaendedette Broanlæg har Ingeniørkommissionen1865.
Ingenior-udtalt sig under 27de Marts-og i Henhold til Kanaldirek-kommissio-

nens Bet. af
't/s 1865.
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1865. tørens Udtalelser foreslaaet at undgaa enhver Regulering,
men vælge det af Blom foreslaaede Brosted og ved JeWer
at inclskrænkeElvelebet og Broens Længde.

Arbeider Efter denne Plan blev ogsaa Broen udført, men sam-
udførte til

Broens Be- tidig anbragt nogle Buner ovenfor for at styre Strømmenskyttelse.
mod Broaabningen og en Forstøtningsmur paa begge Sider
af Landkarret paa heire Bred foran Bruddene.

1875. Paa Grund af en Skrivelse fra Veidirektøren af 5te
Yderligere Juli anmodedeDepartementet under 24de s. M. Kanaldirek-Arbeider
11192= tøren om at udtale sig om, hvilke Arbeider, der yderligere

Beskyt- maatte blive at iværksætte til Beskyttelse af Broen, samttelse.
om, hvorledes de dertil fornødne Omkostninger burde soges
udredede.

Optagelrt.se Ifølge med Løitnant Nysom besaa han Stedet og lodaf Ka
denne sammen med Assistent Bodahl anstille nærmere Un-
derAgelser. Et Kart i V4000Maalestok blev optaget.

1876. Den lste Marts afgav Nysom Indberetning med For-
ENA:mgsafslag og Overslag til de Arbeider, som burde udføres. Han
istemarts

1876 til Be- Toreslogsom det sikreste Middel til at hindre den stærke Ma-
saki.trcIseers-terialafsætning og Elvesengens stadige Forhøielse at dække

Foden af de i Brud staaende Bredder samtidig med, at man
ved en Oprensning i Elven gav Strømmen en mere jævn
og stadig Retning, saa dens skadelige Indflydelse paa Bred-
derne ikke blev saa stor. Dækningen skulde bestaa af et
2Fod tykt Lag af Sten, lagt paa Bar, og række 2 Fod over
høieste Flom. Dernæst foreslog han at nedrive en ved
Dansebjerget anbragt Bune, der virkede til Skade for den
modstaaendeBred, og afsprænge den derværefide Odde for
saaledes at give Strømmen en heldigere Retning. Omkost-
ningerne ved det heleArbeide beregnede han til Kr. 12000.

Kanaldirek- Den 6te Marts afgav Kanaldirektøren sin firklæring,
ørtensMErkl.

af6tearts ledsaget af dette Forslag, som han tiltraadte. Han tænkte
sig Midlerne til dette Arbeides Udførelse tilveiebragt paa
den Maade, at Amtskommunen bidrog 1/2 Part, Kanalvæ-
senets Elverensningsfond Part ogOmnæsgaardene1/0Part,
hvilken sidste Sum kunde udredes ved fri Leveranse paa
Stedet af det til Forbygningen nødvendigeBar, anslaaet til
Kr. 1440 og med kontant Tilskud Kr. 560.
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I Anledning af dette Forslag til Fordeling af. Omkost- 1876.
Amtetningerne blev Sagen forelagt Amtsformandskabet, men dette negter

negtede at bevilge til Arbeidet, idet det antog, at Faren Bidrag.

for yderligere Brud ikke var paatrængende, og at Sagen
derfor kunde stilles i Bero for at vinde Erfaring om For-
holdene.

Paa Grund heraf blev den atter under 31te August
oversendt Kanaldirektøren fra Departementet, for at han
nærmere skulde udtale sig om, hvorvidt de omhandlede
Arbeider kunde ansees paatrængende fornødne -navnlig for
Broens Beskyttelse.

I Gjensvar herpaa bemærkede Kanaldirektøren under Kanal-
i,.,a sknt.trartiean

4de September, at han ikke antog, at der var nogen over-
d

hængende Fare for Ørvella Bro, saa de foreslaaede Arbei-
tio31:3712r-
4cle1Sr br.

der ovenfor Broen ikke kunde ansees som paatrængende 8

nødvendige strax, derimod vilde man ved at henskyde disse
Arbeider i en længere Fremtid udsætte sig for, at For-
holdene yderligere forværredes og Omkostningerne forøge-
des, medens de Erfaringer, man kunde vinde, neppe vilde
stille dem i noget nyt Lys eller være til nogenNytte. Saa-
længe man ikke sikrede Foden af den høie Sandmælepaa
heire Bred mod Elvens Undervaskning, vilde Mælen ved-
blive at rase ud og sende betydelige Masser af fint og
grovt Materiale ned i det før saa urene Elveleie, og efter-
som Undervaskningen skred frem, vilde -den mer og mer
true med at skjære sig bag den af Veivæsenet til Broens
Beskyttelse opførte Mur, hvis øvre Ende derfor nøie burde
vogtes og itide dækkes ved Udvæltning af store Stene, der
kunde modstaa Strømmens Angreb.

Den ved Dansebjerget af Nysom som skadelig paape-
gede Bune blev ved VeidirektørensForanstaltning nedreven.

Da der saaledes forelobig ingen Udsigt var til at faa lialvor Kit-

Forholdene forbedrede,fremkomEieren af Fossegaarden ved tpitenL•Ks="-
ørvellas Udlob i Hedøla, Halvor Kittilsen, med Paastand ,fofror

eo hveedg
om, at hans Eiendomhavde lidt ved de Arbeider, soin Vei-
væsenet havde ladet udføre,og lod han optage et Skjøn over

get-

Skaden. I Skrivelse af 13deSeptember tilstillede han Am-
tet sin Klage, ledsaget af Skjønserklæringen.

21
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1877. .Eter Departementets Ordre lod Kanaldirektøren Assi-
Bodahfs stent Bodahl undersøge Forholdene paa Stedet. Han optogRapport og

Forslag af et Kroki i 000Maalestok og afgav den 27de September27de Septbr.

DZaTbtlt- Indberetning med Forslag og Overslag til de fornedne Dæk-
arbeider. ningsarbeider. Han oplyste deri, at Bruddet laa langs He-

delas hoire Bred paa en Længde af ca 1000 Fod og var
opstaaet, ved at Ørvella ved Aflagring af sit Material i
kledola trængte dennes Leie mer og mer ind paa heire
Bred. Han foreslog ved en Skjærm at give Ørvella en
anden Retning, saa den faldt ud i Hedela ret imod et
nedenforBruddene liggendeFjeld, samt at dække den nedre
Del af Bruddene i en Længde af omtrent 400 Fod for at
hindre Bagevjen der fra at angribe den. Bodahl ansaa det
nødvendigt i den nærmeste Fremtid at foretage disse Ar-
beider, da der var Sandsynlighed for, at ellers over 43 Maal
Jord om nogle Aar vilde blive odelagte. Han angav, at
almindelig stor Flom i Orvella ikke gik hoiere end 4 Fod
over laveste Vandstand, hvorimod Flommen i f860 skal
have været endnu omtrent 2 Fod høiere. Omkostningerne
ved Reguleringen af Ørvella, d. e. Skjærmen og Oprens-
ning i Elveleiet, beregnede han til Kr. 2 470.

	

Kanal- Ved under 21de December at oversende dette Forslag
direktørens

Betænk- til Departementet og dertil bemærke,at foruden den anforte
De 7
nin

egbra.f128ld7e.Skjærm tillige en 6-Fod bred ledende Rende maatte graves
for at anvise Ørvella et bestemt Leb, og hvorved Omkost-
ningerne vilde forøges til Kr. 3 000, udtalte Kanaldirek-
tøren, at han ikke kunde tilraade disse Arbeider, da der
ingen Rimelighed var for, at Ørvella i længere Tid vilde
holde sig i den udgravede Rende, men antog, at Bestræbel-
sen burde gaa ud paa ved direkte Dækning at søge at be-
skytte Halvor Fosses Strand mod yderligere Udskjæring.
Han foreslog derfor at dække Halvor FossesStrand med et
nedentil 2 og oventil 1 Fod tykt Lag af stor Sten fra Pf. 2 og
ned til Fjeldet og •beregnedeOmkostningerne hermed til
Kr. 2 000. Han bemærkede, at Arbeidet ikke krævede
nogen speciel teknisk Indsigt, og at det derfor bedst udfør-
tes af Eieren selv. Med Hensyn til, hvorvidt Veivæsenets
Forpligtelse til at søge Halvor Fosses Elvebrud standset
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samt til at erstatte ham den derved forvoldte Skade 1877.
strakte sig, var det •vanskeligtat afgive nogen begrundet
Formening derom. Han fandt det utvivlsomt, at Veivæ-
senet ved at samle Ørvellas Vandmasse, som før udbredte
sig over en større Flade, i Brolobet paa venstre Side af
Flodgebetethavde lettet FlomvandetsNedtrængengjennem
den Forsæhkning, der førte lige mod Bruddetpaa Halvor
Fosses Strand, og ansaa han det heldigst, at Veivæsenet
betalte ham f. Ex. Kr. 1000 å 1 500, mod at han tilskjød
Resten af Omkostningerneog overtog Dækningen.

Efter at denne Betænkningvar forelagtVeidirektøren, 1878.
paaviste denne i en med Bilage forsynet Skrivelseaf 21de tyireeindsirt.;_
Marts, at Ørvellaalleredej 1866 forindenVeiomlægningen
over Ørvellasandenendnu var paabegyndt trængteind 1878.

over Sletten ved Maalerødegaardenpaa det Sted, hvor Ør-
vella Bro nu ligger, truendemed at skjæresig et nyt Letb
her og vælte sig ud i Hedøla omtrent paa sammeSted
som nu, ligeoverforHalvor Fosses Elvebrud. Heri blev
Ørvella forhindretved den af Veivæsenetpaa Vestsidenaf
BroløbetopførteMur, saa den blev nødt til at søge ned
gjennemet paa medfølgendeKarter angivetLeb, der i 1866
ligesomsenere varØrvellasHovedlobog førte lige ned mod
HalvorFosses Strand. Veidirektørenfandt det derhoslidet
herettiget at anvendeet saa stort Beleb som foreslaaettil
at sikre kun 40 60 Maa1Jord.

Efter med Skrivelse af. 3die Juni at have modtagetKanaldirek-

yderligereOplysningerfra VeidirektørenerklæredeKanal-
tøtroe:tuci:n-

direktørenunder 2te s. M., at Veianlæggetifølge dem ikkeAino:saelk1127e1. 

78.18kan have bidragetnoget væsentligt til at fremskyndeeller

Juni
 

forege Ørvellas Angreb paa Halvor Fosses Strand, idet
man maatte antage,at Angrebethavde kunnetkommebaade
tidligere og voldsommere,om Ørvella havde faaet Lov til
at skjære sig Leb gjennemSletten ved Maalerødegaarden.
Han havde derforforandretsin Opfatningaf Sagen derhen,
at det ikke for Veivæsenet kunde være nødvendigteller
tilraadeligt at indgaa noget mindeligtForlig med Halvor
Fosse. Han tilfeiede derhos, at GrændsenmellemMaale-
rødegaardenogHalvor Fosses Eiendomskulde»være fastsat
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1878. for ea. 3 Aar siden, idet Stranden her før laa i Sameie,
saa man fra denne GrændsesBeliggenhed ikke kunde slutte
noget om Hedølas tidligere Lob. Vilde man hindre yder-
ligere Udskjæring, var der ingen rimeligere og billigere
Maade at gjøre dette paa end ved den foreslaaede direkte
Dækning; men da en saadan vilde koste Kr. 2 000 og blot
sikre 40 å 50 Maal Jord, maatte han ogsaa deri være enig
med Veidirektøren, at det var. tvivlsomt, om Anvendelsen
af et saa stort Beleb her kunde ansees berettiget.

Dep.tet Efter disse Oplysninger og Erklæringer tilskrev De-
negter

partementet under 1lte SeptemberAmtet, at forsaavidt Hal-
Fosse. vor Fosse har fremsat Andragende om Erstatning af det

Offentlige for den stedfundneBeskadigelse og grundet dette
paa, at de af -Veivæsenetudførte Arbeider ved ørvella Bro
skulde have givet Vandlebet ved ørvella en ny og for hans
Eiendom ufordelagtigereRetning end fer, saa maatte en
saadan Paastand ansees modbevist ved, hvad Veidirekteren
havde oplyst. Det kunde derfor ikke erkjende, at Veifon-
fondet her havde nogen Erstatningspligt.

Under 28de Mai forespurgte Departementet i Anledning
af, hvad der tidligere havde været ytret, hos Kanaldirek-
tøren, om der senere maatte være indtraadt Forandringer
Forholdene i nævnte Elv, der kunde antages at paakræve,
at man paany forelagde Spørgsmaalet om de omhandlede
Forbygningsarbeiderovenfor Broen for Amtsformandskahet,
eller om dette under enhver OMstændighed ansaaes en-_
skeligt.

I Anledning heraf bemærkede Kanaldirektøren i Skri-
velse af 7de Juni, at han ikke kjendte til, om der siden
Afgivelsen af hans Betænkning af 4de September 1876 var
indtraadt nogen saadan Forandring, hvorfor han ikke havde
noget Nyt at føie til den nævnte Betænkning.
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II.

F o rs 1a g,

IngeniørBlomsForslag til en delvisReguleringaf ørvella
i Anledningaf et Broanlæg.

Leitnant NysomsForslag af 1ste Marts 1877 til Arbei-



der til Beskyttelseaf Broen.
Assistent Bodahls Forslag af 27de September 1877 til.

Regulerings-og Dækningsarbeidertil Be-
skyttelseaf. Halvor Fosses Eiendom.



c.

Skiens Vasd rag.

10.

Fledbargjerelseaf Sva31gfosog Tinfos og Temmer-



rende forbi disse Fosse.



VII c. 16.

Fladbargjerelse af Svælgfos og Tinfos og Temmerrende
forbi disse Fosse.

Sagens administrative Behandling.

I Tinelven, der kommer fra Tinsjø og falder ud i Hit- Lokal
terdalsvandet, ligger omtrent 5 600 Fod ovenfor dette Vand

beskrivelse.

den ved lavt Sommervand omtrent 62 Fod høie Tinfos og
et Stykke ovenfor samme Svælgfossen. Begge disse Fosse,
men især Tinfos frembed store Uleiligheder for Flødningen,
hvilke bleve saa meget føleligere derved, at Svælgfos kun
er drivbar ved større Vandstande, medens Tinfos da bliver
aldeles udrivbar. Svælgfos var ogsaa paa Grund af sin
Retning slem til at brække Tømmeret, idet den paa en
Strækning af ca. 100 Fod og det midt i Faldet løb aldeles-
tværs paa Elvens Hovedretning baade ovenfor og nedenfor
og derved dannede to retvinklede Beininger i det værste
Fald. Tinfossen havde ved almindelig Sommervandstancl
omtrent 62 Fods Fald og dannede 2 Leb, hvoraf det vestre
(heire) afledede en flere Gange større Vandmasse end det
østre (venstre), der tidligere ved laveste Vand var tørt.
Faldene i disse bob vare steile, næsten lodrette. Paa Grund
af Formationen og de ulige Vandmasser i de 2de Lob dan-
nede der sig under det venstre Lob i Flom en stærk Bag-
evje, der holdt Tømmeret tilbage og bevirkede Dannelse af
store Tømmervaser.
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Paa Grund af, at Fossene ikke til enhver Tid vare
drivbare, var der ovenfor Svælgfos anbragt en Atholds-
lændse for at' holde Tømmeret tilbage, men denne Lændse
sprang ofte, og en stor -DelTømmer, især Langved, gik til-
spilde. Det var derfor ogsaa almindeligRegel her at levere
13 Stokke i en Tylt Langved.

Ved kongelig Resolution af 26de Januar 1843 var en
Konvention angaaencleFlødningen af 14de December 1842
aPproberet som gjældende indtil Udgangen af 1853, og i
Henhold til den var Flødningen underlagt en Kommissions
Styre.

	

1851. Paa Grund af de Vanskeligheder, som Tinfossen frem-
wsnenine-88-bød for Flødningen, agtede Kommissionen at anvende en
A%brielde Del Omkostninger for at lette Lastens Fremdrift, og anholdt
8(2ttir den Hensigt under 27deSeptember hos Departementet om,
direktørens n  inanaldirektøren maatte faa assistere med Raad og Vei-Assistance.

ledning og i den Anledning sammentræde med Interessent-
skabets Direktion. Direktøren modtog under 3die Oktober
Departementets Ordre hertil og mødte ved en Generalfor-
samling af Interessentskabet den 8de November paa Plad-
sen Rønningen ved Tinfos.

Ryes.For- Direktionens Formand, Kaptein Rye, fremlagde for For-
Slag til Mi- „

nering samiingen et Forslag til Forbedring af Forholdene, der gik
Tinfos.

ud paa at udminere det østre Løb 15 Alen bredt i 1/5Skraa-
ning, 100 Alen ind og 20 Alen ned fra den steile Fjeld-
kant. Dette Forslag blev i det Væsentlige vedtaget, og
Kanaldirektøren lovede at afgive en til det støttet Plan.

Kanaldirek- Den 20de November afgav han saadan Plan, ledsagetterens
arbeidelseBe-af et Kart. Han bemærkede, at den Omstændiglied, at
af Ryes

Ç rslai
Flodningen gik bedre, jo større Vandmasse der aflededes

inering i
Tinfos. gjennem det østre Lob, syntes at anvise det hensigtsmæs-

sigste Middel til Fossens Forbedring i det af Rye frem-
satte Forslag. Han angav nærmere de nødvendigeArbeider
og beregnede Udgifterne til Kr. 15 200.

rerrseli=* Paa en Generalforsamlingden 8de December blev det
den Sde

Decbr. 1851.besluttet at lade Fossen udminere efter denne Plan.

	

1852. For en Del blev Sprængningen foretaget om Vaaren,
men kunde ikke fuldføres paa Grund af paakommendeFlom.
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Efter under denne at have iagttaget Fledningen, antog man 1852.
at burde gjøre en Afvigelse fra Planen, idet man forlængedemeonae,?
Skraaningen nedenfor den bratte Fjeldweg, og i den Anled-dvenendaifgki-,-
ning henvendte Direktionens Formand sig paany.til Departe- naennjizogr-
mentet medAnmodning om,at Kanaldirektøren maatte gives
Anledning til at bese Forholdene under den paagaaende
Flom og meddele Direktionen den fornødne Veiledning.

Ordre hertil blev givet ham den iste Juni, og den 5te
s. M. besaa han Fossen i Forening med 0. Haave og Thor
Vaala, hvilken sidste eiede Grunden paa den ene Side af
Fossen op til strax ovenfor Fossestupet. Kanaldirektøren
fandt al den udskudte Sten, som var oplagt under det
bratte Fald, bortgravet af Fossen, og istedet derfor havde
der bundet sig en stor Tømmervase.

Thor Vaala gjorde Krav gjældende paa Erstatning tor, ThorVaa-

at Vandfaldet ødelagdes for ham. Paa Grund af disse
palaasEKrrtavt.

ning.
stændigheder fandt Kanaldirektøren det ogsaa fordelagtigst
at forlænge Skraaningen neclenfor den steile Fjeldvæg, til
hvilken Hensigt en nærmere Oplodning var nødvendig.

Den 10de August oversendte 0. Haave til Amtet et HaavesFor-

Forslag med Tegning til en Dam under Tinfos for dervedsiNfAd2e

at dele Faldet, og efterat Amtmanden i Forening med Ryeneting
og et af TømmerdirektionensMedlemmer havde i Anledning

en Dam.

af dette Forslag besigtiget Stedet, enedes man om paany
at faa Kanaldirekteren derop sammen medFledningsinspek-
tør Soot.

Den 16de September mødtes disse Herrer med Amt- Folots

manden og nogle af TømmerdirektionensMedlemmer. Soot Tømjertl

fremsatte da det Forslag, at man skulde omgaa Fossen
rende.

med en Tømmerrende langs østre Bred, samt ved ovenfor
Fossen at anbringe en Dam, som hævede Flomvandstanden
der omtrent 10 Fod, at tilveiebringe saavidt roligt Vand
der, at Tømmeret ved en Lændse kunde tvinges til at søge
Renden. Kanaldirektøren udtalte sig derimod,men da For-
slaget vandt TømmerdirektionensBifald, blev det besluttet,
at Soot skulde udarbeide Plan til en saadan Rende.

I Anledning af Thor Vaalas Krav paa Erstatning blevForn.gmed

der den 8de November paabegyndt en Skjønsforretning, men
or aala.Th V
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1852. efter at den var udsat til endelig Afgjørelse senere, blev
der i e-nGeneralforsamling af Interessentskabet for Tom-
merdriften gjennem Tinelven, der afholdtes i Skien den
12te November, indgaaet en Overenskomst med Thor Vaala
hvorved denne mod en Ersta:tning af Kr. 400 gav Direk-
tionen for Temmerdriften fri Disposition til at foretage de
fornedne Arbeider.

Derved vare alle Hindringer for atter at fortsætte Ar-
beidet efter den Plan, som maatte findes.hensigtsmæssigst,
ryddede afveien.

Kanaldirek- Soot havde afgivet sin Plan og der forelaa saaledes
tøren be-

ordresatternu baade denne, Ryes oprindelige og Haaves modificerede
at yde

Bistand. Plan. Soots antog man vilde blive altfor kostbar men da
man var i Tvivl om, hvilken var den hensigtsmæssigste,
anholdt Amtet under 15de November om, at Kanaldirek-
tøren maatte givesOrdre til at foretage en Reise til Stedet
fbr at konferere med Direktionen angaaende Planen for Ar-
beidet og Arbeidsmaadensamt for at arrangere det Fornødne
med Hensyn til Arbeidets Bestyrelse. Saadan Ordre- blev
den 19de s. M. meddelt Kanaldirektøren.

Mødeden Den 11te DecembersammentraadteKanaldirektøren, led-llte Deobr.
1852,hvor saget af Leitnant Grentvedt, som var udseet til Arbeids-
Arbeiderne
bestemmes.bestyrer, med tvende af Interessentskabets Direktører paa

Stedet. Arbeidets Udstrækning blev her bestemt samt For-
skrifter og Konditioner for sammes Bortakkorderen opstil-
lede. Det hele Arbeide blev bortakkorderet for Kr. 7 200
under G-rentvedtsKontrol. Arbeidets Udstrækning var be-
stemt ved følgendeForskrifter.

Den paa østre Side af østre Lob lige ved Sluget
staaende Fjeldpynt udmineres til Fyld i .Hølenog af-
skraaes til Rendebunden.
Renden begynder 20 Fod under et paa nordre Side af
Tinnebroen indskaaret Mærke i Rækværket paa vestre
Side af Midtskjærret.
Renden fortsættes fra forannævnte Hoide med jævnt
Fald til nærværende.Bund 45 Alen ovenfor det Kors,
der er hugget i Fjeldet i Delet mellemVaala og Suse-
rud. Herfra renses Lobet for saavel de løse Stene som
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for de deriværende faste Fjeldkamme, såa det bliver 1852

nogenlundejævnt i Bunden.
Renden maa udmineres i ret Linie til mindst 10 Alens
almindeligBredde i Bunden og paasees det, at der ikke
findes fremadspringendemod Strømmen vendeudeFjeld-
kamme,somkunne standse Tømmeret i dets Løb. Oven-
til mellem de faste Fjeldvægge maa Renden have en
Bredde af mindst 15 Alen.
Al Sten udføres i Hølen nedenunder Faldet, og bliver
Røsen, naar den stiger over nærværende Vandspeil,
saavidt muligt at udjævne, saa den svarer til Rendens
Falcl, og saaledes at Helen mellem den østre Bred og
Rendens østre Side fyldes.
Skulde det under Arbeidets Fremgang ansees hensigts-.
mæssigt at foretage Flagning, skal Entreprenøren fincle
sig i, at dette Arbeide fremmes ved Siden, af Mine-
ringen.
Arbeidet blev udført om Vaaren uden at fuldendes gan- 1853.

ske, og, som det fremgaar af en Rapport fra Grentvedt af Grentvedt

17de April, blev ogsaa den omhandledeFlagning paalagt,
185%aig.men allerede ved første Flom reves den bort. Arbeidet

Under en Generalforsamlingpaa Stedet den iste Juni,
som Kanaldirektøren overvar, bestemte man sig dog for at
slippe det OvenforFossen ansamlede Tømmer paa Renden.
Skjønt Renden 'ikke var ganske færdig, og skjønt Flag-
ningen var bortrevet, gik Flødningen dog i Regelen godt.
Imidlertid dannede der sig fremdeles en liden Vase.

Arbeidet blev fortsat og fuldført, og efter en Skrivelse 1854.
fra en af Interessentskabets Direktører af 10de Juli til
Kanaldirektøren gik Tømmerslipningenda godt.

Imidlertid var Flødningsforholdenefremdeles mindre til- 1860.
fredsstillende. Den oyenfor liggende Svælgfos frembod og-tindermei-
saa adskillige Vanskeligheder, og især var det en stor stgfd4e

;OUlempe, at man kun paa større Vandstande kunde drive Swel)fbs og

Trælast i Svælgfos, medens Tinfos paa stor Vandstand var
Tinfos.

uch•ivbar. Man tænkte sig derfor ved en sammenhængende
Rende at kunne omgaa beggeFosse og henvendte sig i den
Anledning til Amtet medAnmodning om at udvirke Kanal-



— 334 —

1880: direktørensBistand. Paa detsForanledhingaf 23deNovem-
ber beordredeDepartementetunder 1ste DeeemberKanal-
direktørentil at bistaa fiaedde fornødneLokalundersøgelser
i AnledningafAnlægaf enTommerrendefra ovenforSvælg-
fos til forbi Tinfos.

1862. Ingeniør Lassen anstilledei 1862 forelebigeTerræn-
undersøgelserpaa heire Bred af Fossen medHensyntil et
Rendeanlæg(kfr. Skrivelseaf 29deAugust 1862),mendet
vis‘e sig,,at en Rendeher vilde koste Kr. 388000.

1863. , I Mai Maaned lod derfor KanaldirektørenIngeniør
"VogtsBe- Vogt befareTerrænet,hvorefterhan under 12teJuni afgav

tænknig af
12te Juni  1863en Betænkningangaaentledet heldigsteEmplasement,for

ang.
Rende- Renden. Han fandt.•at den burdeanlæggeslangs venstre
anlæg.

Bred. Lassenblev derpaabeordrettil at foretageen yder-
ligere generelUndersøgelseaf Terrænet her.

1864. Støttek til den udarbeidedeVogt et Forslag medOver-
Vogts For- slag til en Tømmerrendefra Svælgfostil nedenforTinfos,
slag af 4de

?14detul -
somhan afgav den 4de Mai. Omkostningernevare bereg-

eh
anlieg. nede til Kr. 205600.
1865. Den 8deFebruar oversendteKanaldirektørendetteFor-

Kanaldirek- slag til Departementet,ledsaget af sin Betænkning. Han
tørens Be-
t ænkning gjorde deri opmærksom.paa, at Terrænets Beskaffenhed

til For-
slaget. havde været saaledes, at man for at spare uforholdsmæs-

sige Udgifter til en nøiagtig Terrænundersøgelsehavde
maattet basereForslaget og Overslaget paa mindre fuld-
komneMaalinger. Veden Modifikationaf VogtsForslag
vilde man kunne reducereOmkostningernenoget, til ea.
Kr. 180000. Paa Grund af de mindrefuldkomneUnder-
søgelserkundeman saaledesantage,at en Rendeikke vilde
kunne udføresfor mindreendKr. 160000, men hellerikke
kommetil at koste over Kr. 200000. Gik man ud fra
denne sidste Sum, saa vilde deraf Kr. 84000 medgaatil
Træværk og Resten til Mineringm. m. Antog man der-
hos, at Træværketvildevare i 15 Aar, saa vildegjennem-
snitlig aarlig krævesKr. 5600 til Reparationer,somi For-
bindelse med AnlægskapitaiensForrentning, Kr. 10000,
vilde udfordre en aarlig Udgift af Kr. 15600. Naar den
Last, sompasseredeFossen, redueeredestil Tømmer,saa
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gik der omtrent25000Tylter. TilDækningaf den nævnte 165.

Udgift maatte altsaa hver Tylt betale noget over 62 Øre,
medensDriften kunde ansættestil orntrent13Øre; de sam-
lede Flødningsomkostningerskulde saaledes belobe sig til
henimod80 Øre. Paa Grund af Fossens slette Tilstand
maatte der under de bestaaendeForholdeleveres13Stokke

Tylten af Langved, og da denne kunde ansiaaestil en
Værdi af Kr. 48, saa betalte altsaa Langved forudensin
Del af Flødningsomkostningernedesuden Kr. 4 pr. Tylt.
Disse vilde ved en Rende kunnebesparesog desudenvilde
en saadan have de Fordele, at der kunde fledes skaaren
Last i Vasdraget, at Lasten kunde fremflødestil enhver
Tid og ikke somfor kun i Flomtid, at kort kroget Skibs-
last ligeledeskundeflødes,og at SamlelændsennedenforTin-
elven vilde lettes ved at TømmeretsFremdrift fordeltes.
Af Hensyn hertil antog Kanaldirektøren,at Renden var
motiveretog værd de anslaaedeKr. 200000.

Interessentskabetvovedeimidlertidikke at indladesig Tommer-

paa dette storartedeAnlæg, navnligaf Frygt for de store
rend epro-

Vedligeholdelsesudgifter,og fordi en større Strækning af
iekgitvectsop-

Terrænet ikke lod sig undersøgepaa Grund de steile
Fjeldvægge. Senere steg derhosalle Arbeids-og Material-
priser saa betydeligen,at der endnu mindrekundeblive
Tale derom.

Da Svælgfospaa Grund af sine to retvinkledeBøi-
ninger i det værste Fald nu frembodde største Vanske-
ligheder, tænkte man paa at indskrænkesig til at omgaa
den alene meden Rende.

Paa Foranledning af en Skrivelse fra Amtet af 4de 1873.
SeptemberanmodedeDepartementetunder 9de s. M. Kanal-Forbedring

direktørenom at anstille Undersøgelseog afgiveOmkost-smifgfos.
ningsoverslagtil en ved Gravningog Mineringfrembragt
Tømmerrendeved Svælgfos.

Dette blev overdraget Ingeniør Sætten, som efter i 1874.
1873at have anstillet UndersøgelserpaaStedetunder 20de Sætrens

s13,:aarf.
Januar afgav et Forslag medOversiagtil en saadänRenfle,L°efe

ledsagetaf et Kart. Han angavderi 3 forskjelligeAlter-
Rnativer, hvoraf de 2 første omhandledeUdnnering af en Sveætbiars.
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1874. kende paa venstre Brszl efter to forskjellige Længeprofiler,
det tredie en Rende paa høire Bred, hvilke han respektive
beregnede at skulle koste Kr. 32 400, Kr. 28400 og
Kr. 27 720. Efter at have anført de forskjellige Fortrin
ogMangler ved hvert af disse Alternativer fremfor de andre,
tilraadede han at vælge en Rende paa venstre Bred efter
det paa denne Bred billigste Arrangement paa Kr. 28 400
og senere, om Erfaring skulde vise det ønskeligt, at udvide
det til det kostbareste.

Nanaldirek- Efterat Kanaldirektøren havde indhentet Ingeniør Vogts
tørens og
Vogts Er- Betænkning af 6te Marts angaaende dette Forslag, over-
klærin ger
ang, Sæt- sendte han under 23de s. M. Forslaget tilligemed denne
rens For-

slag. Betænkning til Departementet, idet han erklærede sig enig
i Valget af Renden paa venstre Bred.

I Anledning af et Veianlæg i Hitterdal, der medførte
en Bro over Tinelven, udbad Veidirektøren sig i Skrivelse
af 23deJuni KanaldirektørensUdtalelse om,hvad der kunde
gjøres for at hindre Dannelsen af Tømmervaser under Fos-
sen til Inempe for Broen.

1876. Kanaldirektøren lod Leitnant Nysom undersøge Forhol-

tfienkning af
dene paa Stedet, hvorefter denne under 3die Marts afgavNysoms Be-

Sclie Marts en Betænkning, ledsaget af et Kart i V1000over Tinfos og
1876 ang.

det projekterede Brosted over Tinelven. Han oplyste om,
in

Bro-
ægget.

at Vasedannelsen ikke ganske var bleven hindret ved den
i 1853 og 1854 foretagne Udvidelse af Fossens venstre Lob,
saaledes at der fremdeles kunde gaa samlede Tømmerhauge
ned ad Elven, og at den projekterede Bros Kar eller Over-
bygning derved udsattes for Fare. For at ophæve— eller
ialfald yderligere modvirke Vasedannelsen fandt Nysom
det rimeligt at fortsætte den med Held anvendte Udvidelse
af Fossens venstre Leb. Han foreslog derfor at sænke
dette Løbs Bund yderligere 7 Fod, hvorved det lodrette
Fald nederst vilde indskrænkes og baade Vandføringen for-
eges og Straalen faa en heldigere Retning. Denne Udvi-
delse vilde kræve Sprængning af ca. 125 Kubikfavne Fjeld
og koste omtrent Kr. 5 000.

1875.
Bro over
Tinelven.
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Den 10de MartaoversendteKanaldirektørendenneBe- 1876.
tænkningtil Departementet,idet han bifaldt den af NysomdirKerdi.a,!e-.
foreslaaedeUdvidelse,og tilføiede, at om det modFormod-.ngeta7iko-,;1
ning skulde vise sig, at VandmassengjennemTinfossensniagrtsBli.?
venstreLeb fremdelesskulde blive ude af Stand til i meget ""get.
høi Flom at overvindedet hoire Lobs VandmassesBeatræ-
belse for at holde Tommerettilbage i Bagevjen, saa vilde
man ved at lægge et Par Stokkeheider paa Træsliberiets
over høire Lob anlagteDam kunneopnaa nødvendigBal
lance mellemde to Vandmasser.

Forstag.

KanaldirekterReyemsBearbeidelseaf 20deNovember1851
af Kaptein Ryes Forslag til Minering i
Tinfos.

Do. Do. Forslag til Sprængningsarbeideri Tinfos,
fremsatog vedtageti ModevedFossenden
llte December1852.

IngeniorVogts Forslag af 4de Mai 1864 til en Teimmer-
rende forbi Svælgfosog Tinfos.

Ingenier Sætrens Forslag af 20deJanuar 1874 til Mine-
neringi Svælgfos.

Leitnant NysomsForslag af 3dieMarts 1874til yderligere
Sprængningi Tinfos til Beskyttelse af en
Bro modVasedanne18-2.

22
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Skiens Vasdrag.

17.

Sa3nkning af Tinsjo.

22*



VII c. 17.

Sænkning af Tins e.

I.

Sagens administrative Behandling.

Efter Andragende fra en Del Gaardbrugere i Tin be- 1874.
ordrede Departementet under 15de April Kanaldirektøren
til at lade anstille de fornødne Undersøgelser med Hensyn

•til en Sænkning af Tinsjøens Sommervandstandfor derved
at viirde Land.

Sjøen har. fordetmeste steile Bredder og betydeligeDyb-
der undtagen i Vestfjorddalen, hvorigjennem Maaneelven
flyder, og i den nordligsteEnde af Sjøen,hvor den modtager
flere af sine betydeligste Tilleb. Ved at sænke lavt Soin-
mervand 4 å 6 Fod havde man tænkt sig at kunne tør-
lægge 800 å 1000 Maal Jord og samtidig befri en Del
Strækninger for Oversvømmelseunder Flom.

I August Maaned foretog Leitnant Nysom disseUnder. 1875.
søgelser.

Den iste Marts 1876 afgav han en Betænkning an- 1876
gaaende Sænkningen med Forslag og Overslag, samt led- Nysoms

saget af et KOtekart over Tinosfos med tilhørende Proffier te
og et Længdeprofllaf Udløbet under forskjelligeVandstande.ma%818271
Idet han kalkulerede Tinelvens Vandføring ved Tinosfos
under forskjellige Forholde proportionaliter til Nedslags-



distrikterne efter de for Skienselvens Vandføring gjorte
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1876. Observationer, beregnede han, hvorledes Forholdene vilde
stille sig alternativt for en 4- og en 6-Fods Sænkning af
lavt Sommervand,naar man gjennemTinosfos oprensede en
Rende med 50 Fods Bundbredde, Skraaningeis 1 : 1 og med

/15 0 relativt Fald. Omkostningerne beregnede han for
en 4-Fods Sænkning til Kr. 8 000 og for en 6-Fods til
Kr. 17600.

'Canaldirek- Kanaldirektøren, som ogsaa selv havde befaret Trak-tørens
ten, afgav under 5de Marts sin Betænkning i Sagen,, led-

18L6r. saget af Nysoms Forslag m. in. Han gjorde bl. A. defi
ningen• opmærksom paa, at ved en saa betydelig Sænkning af de

lavere Vandstande som paaregnet vilde de i Tinsjøen fal-
dende Elve paa de Steder, hvor de ikke gaa over fast Fjeld,
grave sine Udlob ned til en større Dybde, saa det vilde
blive uomgjængeligt nødvendigt at hjælpe Elvene tilrette i
den forste Tid efter Sænkningen, medens man bagefter ved
Stendækning paa de truede Punkter maatte sikre de nye
Bredder mod Undervaskning. Han havde imidlertid ikke
ladet disse Arbeider medtage i Forslaget til selve Sjøens
Sænkning, da han antog, at de maatte bestrides af de til
samme stedende Eiendomme. Saavel af Hensyn til Omkost-
ningerne som til den Gravning, der ved Elvenes Udlob
Tinsjøen vilde indtræffe efter Sænkningen fandt han at
burde anbefale, at man i al Fald for det Første indskræn-
kede sig til Udførelsen af en 4-Fods Sænkning, der allerede
var'ganske repektabel og opnaaeligmed de forholdsvismindste
Omkostninger. lian paapegede Nødvendighedenaf, at man
paa Forhaand segte at opnaa den størst mulige Enighed
omArbeidetsUdførelse og Omkostningernes Fordeling, samt
sogte at sikre sig imod, at nogen af ,de til Elvenes Udleb
stodende Eiendomme bagefter kom med Erstatningskrav.
Han henledede Okmærksomheden paa, hvad Nysom havde
udregnet, at SjøensReguleringsevne vilde betydeligt foroges
og største Flomafleb formindskes paa Grund af Sjøens steile
Bredder og af, at lavt Vand sænkedes stærkere end Flom-
men, hvorfbr den foreslaaedeSænkning vilde blive til Gavn
for den nedenfor liggende Del af Vasdraget. Endelig ud-
talte han, at Sænkningen ikke vilde medføre anden Ulempe
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encl den paapegede og Jordvinderne selv vedrerende Fordyb- 1876.
ning af de i Tinsjø faldendeElves Udleb og muligens nogle
ubetydeligeForlængelser af Dampbaadsbrygger. Kunde man
derfor for en Udgift af omkring Kr. 8 å 16 pr. Maal ind-
vinde saa betydelige Jordstrækninger som dem, hvorom der
her var Tale, saa maatte han tilraade, at en Sænkning af
Tinsjø efter den foreslaaede Plan tillodes 'udført, saafremt
en lovlig Flerhed af Grundeierne erklærede sig derfor.

(

Forsiag.

Leitnant Nysoms Forslag af lste Marts 1876 til en. Sænk-
ning af Tinsjø.
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18.

Korrektion af Gjesdalselvens Udleb i Tinsje,

Elvebrud ved Ullern.



VII c. 18.
Korrektion af GjesdalselvensUdløb i Tinsjø,

Elvebrud ved Ullern.

Sagens administrative Behandling.

Fra nogle Vande under Skardfjeldet i Tins Præste- be4torkvaell-se

'gjeld gaar Gjesdalselven mod Øst og falder ea. 3 å 4 km.
nedenfor Attraa Kirke i Tinsjø. Den er en af Skiensvas-
dragets mange Kildefloder og en udpræget Heifjeldselv med
forholdsvis faa Indsjøer og stærkt Fald. Dens Flomme ere
derfor meget voldsomme og komme meget hurtigt paa, de
føre derhos Material i betydelige Masser og af store Di-
mensioner.

Heraf er i Tidens Løb i den nederste Del af Elven
som sædvanlig dannet store lavtliggende flade Strækninger,
der udnyttes som Slaatteland og tildels opdyrkes yderligere.
Elvens Leie gjennem dem er underkastet hyppige Foran-
dringer, og forvoldes derved stor Skade paa de tilliggende
Eiendomme. Som medvirkendeAarsag hertil er de hyppige
Stenskred, der komme fra de steile Dalsider, og som ved
yderligere at opdæmme Elven forøger dens Ødelæggelser.
Saaledes berettes der om en voldsomFlom i 1822 bl. A., at
Elven da brød sig et aldelesnyt Løb ovenforPræstegaarden;
hvorved et denne tilhørende Sag-og Mellebrug blev staaende
tørt ved det forladte Elveleie. I 1858 var der ligeledes en
stor Flom, hvorunder der gik ikke mindre end 20 forskjel-
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lige Skred, hvoriblandtet stort Brud strax ovenforBroen,
og underhvilkenFlomElven brød sig det sammenhængende
Leie, som existeredelige til 1879, og som blev anseet for
meget heldigt i Sammenligningmed dens tidligerei mange
Grene gaaendeLeb, der vare generende især for den ikke
ubetydeligeFledning i Vasdraget. Den ellers saa vold-
sommeFlom i 1860 havde i dette Bivasdrag ingen udpræ-
get Karakter; Flommeni 1879 derimodregnes som en af
de største, man kjender,og foraarsagedestoreForandringer
i Elvens Leb samtbetydeligSkade paa de tilliggendeEien-
domme.

Strax nedenforBroen gjenfyldte den fuldstændig den
ældre,venstre Arm, udvidedepaa et Stykke den heire til
Hovedlob, indtil den aldeles forlod de ældre Leier og brød
sig nyt Løb tilheire, hvor der før kun var en ubetydelig
Sidearm. Den delte sig ,her tildels i flere Arme, gjennem-
brød den derværendeflade Strækning, for Størstedelen til-
hørende Præstegaarden,og udstykkede den i mangeøer.
Umiddelbartnedenfordet Sted, hvorElven forlodde gamle
Leier, havde der dannet sig et større Brud i den heie
Strandbred,dez laa under stadig Dyrkning,og den længst
tilheire gaaendeArm truede samtligelangs denneliggende
Markermed Udvaskning.

Endelig brødElven sig nedersttilvenstre et nyt Leie
over BrugseierCappelensEiendom, Sandveien, direkte ud
i Sjøen;sønderrevMarkerne og belagde dem med Sand og
Grus. Dette nyeLeie lodCappelenimidlertidafspærreved
en stenfyldt Temmerdam,hvorvedElven kastedes tilbage i
den nedersteDel af det gamle Leie.

Den ældreHovedvei,der gik over de fladeStrækninger
paa heire Bred, blev paa lange Strækningerramponeret
eller fuldstændig bortvasket, og et enkelt gjenstaaende
Stykke kundeman vente snart maatte rives bort. Broen
overElven reves væk af Flommen,hvilket ogsaa skal have
været Tilfældeti 1822 og 185ft

I ikke ringe Grad havde Tømmerflødningenbidraget
til ødelæggelserne, idet Tømmeret paa forskjellige Steder
havde bundetsig i Hauge.
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De Eiendomme,som under 1879 Aars Flom led størst
Skade, vare Præstegaarden, Ullern og Hagtvedt. Foruden
dem var der imidlertid flere andre Opsiddere, der i mer
eller mindre Grad truedes med eller havde lidt Skade.

I Anledning af disse betydelig Pdelæggelser paa Eien- 1879.

dom, der nu oftere havde gjentaget sig, og for hvilke manmetaeld,

fremdeles var udsat, henvendte Eieren af Ulleren, Johannes stanee af
det Offent-

Hansen, sig under 15de September direkte til Indredeparte- lige

mentet med et Andragende om Hjælp af det Offentlige til
Betryggelse mod Udskjæring af hans Eiendom. Efter at
Departementet havde modtaget Amtets Erklæring desan-
gaaende af 29de November, beordrede det under 30te De-
cember Kanaldirektøren til at lade anstille Undersøgelser
om, hvorvidt en til Forebyggelse af videre ødelæggelser af
Elven virksom Forbygning antoges at kunne istandbringes
uden overdreven Bekostning, samt i Tilfælde at afgive For-
slag og Omkostningsoverslag.

Disse Undersegelser bleve i Juli Maaned foretagne af 1880.

Leitnant Nysom, hvorefter han under 4de Oktober afgav pNonolri8 f

Indberetning med Forslag og Overslag til de fornødne Ar- 4de BOakgt1:-

beider for at bringe Elven tilbage i sit gamle Leie,
saget af et Kroki over den nedre Del af Elven. Han fandt
det baade kostbart og vaiiskeligt at forbygge de flereBrud,
især nærmest Broen, hvor den egentlige Indmark var an-
greben, da de vare meget høie, saa de dernied forbundne
Omkostninger visselig vilde overstige de Midler, som med
Rimelighed kunde paaregnes hertil. Det meget forgrenede
Lob vilde være uheldigt for Fledningen, ligesom man vilde
udsætte sig for, at de mange Tømmerhauge, der lettelig
kunde danne sig i de indviklede og lange Kvisler, kunde
bidrage til nye Gjennembrud og fortsat ødelæggelse. Ny-
som fandt derimod det ældre Elveleie ret godt uddannet og
samlet, ihvorvel ogsaa der forekom enkelte svage Punkter,
som dog med forholdsvis Lethed kunde forbygges, og da
man ved at lede Elven tilbage i dette i ethvert Fald kun
reetablerede ældre Forhold, ansaa han dette som den eneste
rimelige Foranstaltning, dersom Noget skulde foretages for
at hindre den paagaaende ødelæggelse. Han beskrev der-
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1880. paa de i saa Henseende nedvendigeArbeiderog beregnede
Omkostningerneved dem til Kr. 2 500.

Kanaldirek- Ved under6te Oktober at oversendedette Forslag til

s
tørensBe-
aenkningaf DepartementetanbefaledeKanaldirektørendet og antog, at6t Oktbr.

188°. et passendeBidrag baade af Flødningenog Elverensnings-
fondet maattekunne paaregnes, då ahneneInteresser vilde
fremmes derved, ligesom ogsaa at fri Ingenierhjælpburde
ydes, saafremtArbeidernekom til Udførelsesamtidigmed
Sænkningenaf Fladdalsvand.

II

Forsiag.

Leitnant Nysoms Forslag af 4de Oktober1880 til Regu-
lering.
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