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IX A I.
Sænkningaf Taxdalsvandet og Reguleringaf

Undemselven.

Taxdalsvandet i Time Herred er et Sidebassin til Un- Lokal-

demselven. Fra et Sted nedenfor Udlebet i Elven er derbeskrivelse.
fra Vandet gravet en Brugskanal for at skaffe Driftsvand
til Taxdals Mølle med Aflob over en Del Torvmyrer ned
Undemselven.

Med Skrivelse fra Stavanger Amt af 24de Septemter 1880.
mod.togDepartementet et Andragende af 18de Mai fra Op-Aomndfzennodge
sidderne paa Gaarden lille Undem m. fl. om et Laan af Lidnrg.tnigi
Myrdyrkningsfondet stort Kr. 2 500,00 samt om et BidragyafajdaxnalaV:
stort Kr. 1 000,00til en Sænkning af Taxdalsvandet med Re-esfetVpaie:nb"
gulering af Undemselven overensstemmendemed en af Stats-
agronom Jacobsen under 1ste April afgiven Plan.

Denne Plan gik i det Væsentlige ud paa:
At udvide den allerede existerende Kanal saaledes, at
dens Bund kom 6 Fod under en nærmere angivet Vand-
stand i Vandet, for derved at sænke saavel Flom som
almindelig Vandstand 5 Fod.
At regulere Undemselvensaaledes, at hele dens Vand-
føring under almindelig Vandstand lededes ind i Tax-
dalsvandet, medens under Flom fremdeles en Del deraf
skaffedes Aflob gjennem det ældre Leie.

Denne Foranstaltning ansaaes nødvendig for at opnaa
fuld Nytte af Sænkningen for de Jordstrækninger, der ligger
omkring Elven.
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1880. Paa Grund af Vandets Sænkningvilde det 11 Fods
Fald ved TaxdalsMelle blive reducerettil 6 Fod, og for
at erstatte dette foreslogesMellenflyttet ned til et lavere
liggende Sted og en Brugsdam af Cementmuropført paa
MollensTomt.

Ved den under (2) i Forslag bragte Reguleringvilde
Elveleiet fra det Punkt, hvor Elven deler sig og gaar ind
i Taxdalsvandet,og til det Punkt, hvorKanalenforbiMøl-
len igjen forenersig med samme,blive tørlagt underalmin-
delig Vandstand, og derved en Del ubenyttedeVanclfald
samt et Aalefiskegjøres værdiløse. DisseHerlighederfore-
slogesderfor enten exproprierede,eller, dersomOmkostnin-
gerne skulde stille sig for store, foreslogesUndemsel+en
udgravet saameget,at Vandet ogsaaefter Sænkningenfor-
delte sig i 2 Leb i sammeForholdsomtidligere. Forslags-
stilleren antydede, at SænkningenogSaakunde realiseres
ved en TJdgravningaf selve Undemselvenog ved at lede
Taxdalsvandetud gjennem det gamleElveløb, og antog,
at denne Dispositionpaa Grund af TaxdalsmøllensExpro-
priation vilde blive for kostbar, ligesomden ogsaavilde
være mindreheldig.

Nysoms Be- JacobsensPlan blev sendt Kanaldirektørentil Erklæ-tamkning
af 23de De- ring, og lod han den gjennemgaaaf Løitnant Nysom, somcemberisso. under 23deDecemberafgav en Betænkning. Han gav det

principaleForslag Fortrinet dels paa Grund af Ornkostnin-
gerne og dels paa Grund af den ringereBetydning,somde
derved skadedeInteresser vildehave. Forøvrigtgjennem-
gik han saavel disse somBeregningernenærmere, saavidt
de foreliggendeMaterialiertillodedet.

Kanaldirek- Ved under 29de December1880 at oversendedenne
tøren bifal-
der Nysoms Betænkningtil Departementetudtalte Kanaldirektørensig

BetEenk-
ning. overensstemmendedermedtil Fordel forJacobsensprincipale

Plan, der gik ud.paa saalidetsommuligtat skadeTaxdals
Mølle, ligesomhan anbefalededet af Jordeierne ansøgte
Laan af MyrdyrkningsfondetsaavelsomBidrag af Oprens-
ningsfondet,dog alene paa Betingelseaf, at ethvert af Ar-
beidet flydendeErstatningsansvarmaatte blive det Offent-
lige uvedkommende.



Ved Kg1. Res. af 8de April 188 blev det derpaa 1882.
bestemt: Kg1.Res.

af8deApril
A..At det i Medhold af Lov angaaende Sænkning eller Ud- 31-e8v8fia%-

tapning af Indseer og Myrstrækninger 1B. V. af 31te Mai ta k-g

1848 naadigst tillades Gaardbruger H. Läge Undem og nneri".
medinteresserede Gaardbrugere i Time Sogn, Stavanger Amt,
at foretage en Sænkning af Vandstanden i Taxdalsvandet
og Regulering af Undemselven overensstemmende med de
af Statsagronom Jacobsen og Amtsagronom Anda udarbeidede
Planer.

B. At der til Udførelse af det under Post A omhandledeSænk-
ningsforetagende naadigst tilstaaes Interessenterne:

Af de til Oprensning af Elvedrag m. V. bevilgedeMid-
ler et Bidrag stort Kr. 1 000,00.
Af det i Henhold til Storthingets Beslutning af 29de
Mai 1878 og Kg1. Res. af 15cle Juni s. A. dannede
Laanefond for Myrdyrkningsarbeider et Laan, stort Kr.
2 900,00 mod Pant i efternævnte Brug i Time Sogn:
Matr. No. 59 L. No. 253, 258 h, 259 h og 260 h af
revideret Skyld 1 Daler 1 Ort 9 Skill., tilhørende
Jonas Svendsen, Matr. No. 59, L. No. 254 af revideret
Skyld 1 Daler 12 Skill., tilhørende Svend Svendsen
den ældre, Matr. No. 59, L. No. 255 a tilhørende
Svend Svendsen den yngre, Matr. No. 59, L. No. 255 b,
258 b, 259 b, 260 b, tilhørende Berent Svendsen,
Matr. No. 59, L. No. 256, 257, af revideret Skyld
2 Daler 3 Ort 16 Skill., tilhørende Halvor Børildsen,
Matr. No. 36, L. No. 179 a, tilhørende Jonas Taxdal,
Matr. No. 58, L. No. 250, af revideret Skyld 3 Daler,
tilhørende Eier G. Saland, næst efter de paa disse Eien-
domme tidligere hvilende Heftelser samt mod Garanti
af Time Sogns Kommune og forøvrigt paa de i oven-
nævnte Storthingsbeslutning fastsatte Vilkaar

C. At Landbrugsdirektøren bemyndiges til at træffe de For-
føininger, der ansees nødvendige for at kontrollere, at det
heromhandlede Bidrag og Laan anvendes i det tilsigtede
Øiemed, og at Arbeidet udføres overensstemmendemed de
approberede Planer.

D. At de at Time Sogns Herredsstyrelse under 10de Mai
1880 og 20de April 1881 fattede Beslutninger om Garanti
for det omhandledeLaan approberes i Henhold til Lov om
Formandskaber paa Landet af 144e Januar 1837 § 39,
forsaavidt Kommunen derved kan paaføres Udgifter for et
længere Tidsrum end 5 Aar».



.1882. Arbeidetblev derefterhenlagtunderLandbrugsdirek-
toriatet, som overdrogdets Ledelse til Landbrugsingenier
Grimnæs.

Forandrin- Den 15deJuli n. e. oversendteDepartementettil Kanal-
ger i Pla-

nen. direktørensErklærnigen Skrivelsefra Landbrugsdirektøren
af 13des. M., angaaendeen DelForandringeri den oprin-



deligePlan, der vare bragte i Forslag afGrimns, gaaende
ud paa at affere hele FlommassengjennemKanalen fra
Taxdalsvandet,hvilket antoges at ville blivebffligereend

Kanal- at fordybeselveElven. Den 18des. M. afgavKanalclirek-
direktørens

Betænk- tøren sin Betænkning. Paa Grund af Mangel paa fuldt
ning af 18de

Juli 1.882. oplysendeKarter og Nivellement,kunde han ikke udtale
sig ubetingetomdet indkomneForslag, menbemærkede,at
dersom nogle af ham nærmere angivneFald og Terrain-



forholdvirkeligvare tilstede,saa maattehanogsaaanbefale
Forslaget,og da de af JacobsenopstilledePriservare meget
heie, antog han ogsaa, at Omkostningerneikke vilde blive

Departe- Større. Ved under 31te Juli at remittereSagentil Land-
mentet bi-
falder188231te brugsdirektøren,udtalteDepartementet,at der efterde med-
Juli

den roetlifi- delte Oplysningerintet Væsentligtvar at erindremod, at
ceredePlan. Arbeidetfremmedesefter den modificeredePlan.

1883. Med Skrivelseaf 5te Juli 1883oversendteLandbrugs-
Naelmr direktøren med sin Anbefalingtil Departementetatter en

hel ny og udvidetPlan for Arbeidet,uclarbeidetafGrimnæs,
tilligemedet Andragendedateret 9de Juni' fra de Interes-
seredeom at faa Sænkningengjennemførtefter den. Sam-
tidig anbefaledeLandbrugsdirektøren,at der af Elverens-
ningsfondetydedeset Bidrag stort Kr. 1000,00dertil.

Kanal- Ved at faa denneSag til ErklæringbemærkedeKanal-
direktørens

Betsenk-
ning afl4de

direktøreni Skrivelseaf 14deJuli 1$83,at han paa Grund
uss. af manglendeOplysningerom Vandstands-og Faldforhold

saavelsomaf Ubekjendtskabtil de lokaleForholdforøvrigt
ikke kunde udtale sig fyldestgjørendeom Berettigelsenaf
den foreslaaedeModifikationfra den tekniskeSide seet.
Modifikationenvar fremkaldtaf en Flom, der var ledsaget
af Isgang, men da der ikke forelaaOplysningerom, hvor-



vidt denneFlom var større end den største ved den oprin-



deligePlans UdarbeidelseforudsatteFlom, fandt han deri



ikke nogenBerettigelsei Modifikationen,saamegetmindre, 1883.

som det rimeligvismaatte ansees somen Tilfældighed,at
Isgangen var Aarsag til, at største Delenaf Vandmængden
kastedes ind i Taxdalsvandetistedetfor at følge Elven.
Den foreslaaedeModifikationalene var beregnettil at koste
Kr. 4 678,00,altsaa mere end det oprindeligeOverslag
(Kr. 3 900,00),og ihvorvelKanaldirektøren,der var enig
med Landbrugsdirektøreni, at Arrangementetvilde blive
greiere ved at lade FlomvandetafiedessammeVei somdet
øvrige Vand, mentehan dog, at den betydeligeForegelsei
Omkostningerneneppe kunde være berettiget, medmindre
den opveiedesaf en forøgetJordvinding,noget hvoromder
ikke forelaaOplysning. Da Jordbundeni Kanalen angaves
at være svag og villig til at give efter for Strømmen,hen-
lededeKanaldirektørenOpmærksomhedenpaa, hvorvidtdet
muligens maatte være hensigtsmæssigere,at overladeKa-
nalens Videreudvidelsetil Selvgravning. Denne Sag, an-
førte han endelig,var af denBeskaffenhed,at der ikke var
Anledningtil at udredenoget offentligtBidrag dertil af de
i indeværendeBudgettermintil Forbygningsarbeiderbevil-
gede Midler, men foreslog,at Sagen, som vedkommende
Landbrugsdirektoriatet,af dette optogespaa dets Budget.
Dette skede ogsaa, og i Henholdtil Landbrugsdirektørens
Forestillingaf 16deJanuar 1884ogRegjeringensIndstilling
af 22de s. M. -blevefter Kgl. Resl. af 28de s. M. Bevilg-
ning, stor Kr. 2 500,00,optagetpaa KanalvæsenetsBudget-
forslag for Storthinget1884. Dette Forslag vedtogesi sin
.Helhed.

Forøvrigthar KanalvæsenetingenvidereBefatninghavt
med denneSag, der somnævnt har henliggetunder Land-
brugsdirektoriatet.



IX A 2.
Udtapningaf Skeie og Vigevand i Klep Sogn.

I Henhold til en af AmtsagronomAnda udarbeidet
Plan for en Sænkningaf disseVandeansegteOpsidderne
deromkringi Andragendeaf 23deJanuar 1883omnaadigst
Tilladelse til at udføre denne samt om et Bidrag af det
Offentligedertil. Efterat Amtet i Skrivelseaf 1ste Marts
havdeanbefaletSagentil Indredepartementet,blevdenunder
10de s. M. sendt Landbrugsdirektørentil Behandling. Paa
hans ForanledningundersegteLandbrugsingeniørGrimnæs
Forholdenepaa Stedetog afgav derefterden19deMais. A.
et Forslag til Forandringeri den oprindeligePlan. Ifølge
dette skuldeVærdien:af Jordforbedringenkunne ansættes
til Kr. 22400,00og Omkostningerneved Arbeidets Ud-
forelse i Forbindelsemed Expropriationsværdieransættes
til Kr. 8 630,00. Efter at DepartementethuvdefaaetSagen
tilbage med LandbrugsdirektørensSkrivelse af 7de Juli,
sendtes:den under 16des. M. til KanaldirektørensErklæ-
ring. Han fandt ifølgeSkrivelseaf 26deJuli Intet at be-
mærke ved den moclificeredePlan, og efterat Landbrugs-
direktørenunder 16deJanuar 1884paany havdeudtalt sig,
blev der i Henholdtil DepartementetsIndstilllngaf 22de
Januar s. M. forelagt sammeAars Storthing kg1.Propo-
sition af 28de s. M. om et Statsbidragaf Kanalvæsenets
Budget paa Kr. 500,00til Udtapningen. I Mødeden 19de
April bevilgedeStorthingetBelebetog ved kg1.Res.af 10de
Mai 1884blev Bevilgningentagen tilfølge. Sagenhar for-
øvrigt været underlagtLandbrugsdirektoriatet.



IX A 3.
Sænkningaf nordre og sandre Storevandsamt Qjærdevand

Tysvær og Flødbargjørelse af Svineelvensammesteds.

Med Amtets Skrivelse af 28deDecember1883 mod-
tog IndredepartementetUdskrifter af EgersundsLandsogns,
Rennesøog Tysværs HerredsstyrelsersBeslutningeri Moder
rsp. den 16de, 17deog 18deDecember1882,hvoriandroges
om, at der af det Offentligemaatteblive anstilletUnder-
segelser med Hensyn til de, oven nævnte Foretagender.
Den 12te Januar 1884sendteDepartementetdisseSager til
KanaldirektørensUdtalelse.

Han lod Ingeniør Sætren paa en Reisetil Vestlandet
i anden Anledning undersøge Forholdenepaa Stedet og
udstrække disse Undersøgelsersaavidt, at han i Tilfælde
kunde udarbeidePlaner med Omkostningsoverslagfor de
forskjelligeArbeider. Uden Vandstandsobservationerog
uden Adgangtil paa Stedet at kunneindhenteOplysninger
om Vandmasserneved de forskjelligeVandstande,men kun
støttet paa Opgivenderaf enkelteVandstandeog paa de
foretagne TerrainmaalingerudarbeidedeSætren ved Hjælp
af den officielleNedbørsstatistiken approximativHydrografi
for de omhandledeVasdrag og afgavunder
15deMai 1885 en Betænkning om Sænkningaf Flommen

i nordre Storevand, hvorefter den høieste
Flom skulde sænkes godt 1,1 m. for et
Beløbaf Kr. 1200,00.

6te Juni 1885 en Betænkningom Sænkningaf Flommene
i søndreStorevand, hvorefter den høieste



Flom skulde sænkes gode 0,62m.,og kun
gaa gode 0,2 m. heiere op end nuværende
Lavvandstandfor et Beleb af Kr. 10000,00.

6te Juni 1885 en Betænkningom Sænkningaf Flommene
i Gjærclevand,hvorefterheiesteFlomskulde
sænkes0,92m. for et Beløbg Kr. 600,00.

15deMai 1885 en Betænkningom Arbeider til Lettelseaf
Flodningeni Svinelielven,hvori han an-
befaler en Reparation af de allerede for-
haandenværendeTemmerrenderog beregner

• den til Kr. 3 å 400,00.
DisseBetænkningeroversendteKanaldirektørentilAmtet

rsp. under16deMai, 19deog 19deJuni samt16deMai1885.



IX A 4.
SkjoldstrammensFarbargjarelse.

I.

Sagens administrative Behandling.

Fra Bukkenfjorden i Ryfylke stikker Hervikfjorden ind
mod nord, og staar ved en trang Strøm «Skjoldstrømmen» 8nve"
i Forbindelse med Skjoldsfjorden i Skjolds Præstegjeld.
Skjoldstrømmen var tidligere saa grund og smal, at den
kun med Vanskelighed kunde befares med Baade. Strøm-
hurtigheden under Flod og Ebbe var derhos ganske betydelig,
hvilken Omstændighedi Forbindelsemed, at Strømmenligger
i en Bue, endyderligere besværliggjordePassagen. Til Let-
telse for Baadfarten blev — formentlig i 50 Aarene —
subskriberet omtrent Kr. 400,00af Almuen i Skjolds Sogn
for at rense Strømmen for større Stene, der vare farlige
for Baadfarten. For større Farkoster var Passagen omtrent
umulig, og dette foranledigede Skjolds Kommunebestyrelse
til under 30te Mai 1886 at indgaa med en Anmodning til 1866.
Amtmanden om at bevirke anstillet en Undersøgelse, samtAndragende

afgivet Forslag til SkjoldstrømmensFarbargjørelse for mindre Qoamsntied-
Dampbaade. — Det var nemlig nærmest DampskibsfartensabgO3t7ereiti
Udvikling paa Fjordene i Ryfylke, som dengang 1edede146r6srgelusen.-
Tanken hen paa ved Farbargjørelsen at bringe Præste-
gjeldene Skjold, Tysvær og den vestre Del af Nærstrand
i umiddelbar Forbindelse med hin Dampskibsfart. Man
troede derhos ved Farbargjørelsen at tilveiebringe en lettere
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1866. Forbindelse mellem de Stavangerske og de Bergenske Fjord-
dampskibe, da der mellem deres rsp. AnlobsstederIsvik ved
Skjoldsfiord og Haraldseidvaag ved Aagjorden kun laa et
ca. 1/4Mil bredt Eid, over hvilket en Vei med Lethed lod
sig anlægge.

Indredepar- Amtmanden oversendte under 14de Juni Skjolds Kom-tementets
2rdderejnanfimunebestyrelses Andragende til Indredepartementet, somden

1866 Hav" 22de s. M. anmodedeHavnedirektøren om at anstille de for-nedirekte-



ren om Un-
dersøgelse. nødne Undersøgelser.

1867. Disse bleve overdragne til Loitnant Koch, der, efter at
Løitnant have undersøgt saavel Skjoldstrømmensom Anledningen til

Koehs For-
slag af lste Anbeg af Vei over Eidet mellem Skjoldsfjord og Aalfjord,Marts 1867.

afgav sin Indberetning den lste Marts 1867. Saalænge der
alene var Spørgsmaal omFarbargjørelse af Skjoldstrømmen,
antog Koch, at Interessen overveiende var lokal for Skjolds
Præstegjeld, hvorimodForholdene vilde stille sig anderledes,
dersom Farbargjørelsen sattes i Forbindelse med et tids-
mæssigt Veianlæg mellem de nævnte Fjorde istedetfor med
den dengang benyttede Vei over Sandeide og Ølen, der er
1/4Mil lang. Han henholdt sig forøvrigt i sin Begrundelse
af denne Veiforbindelse til det i KommunebestyrelsensAn-
dragende Anførte. Skjoldstrommen foresloges fordybet til
8 Fod under Lavvand med en Bundbredde af 60.Fod og af
Hensyn til Krumningsforholdenemed en Udvidelse til 80
Fod i den nordre Ende. Han beregnede den største Hastig-
hed i Strømmen, efter at denne var uddybet, til 11,7 Fod
i Sekundet. Under sædvanligeForhold antoges Stremhastig-
heden ikke at blive større end, at et Dampskib med Lethed
skulde kunne passere den, hvorimod det vilde falde vanske-
ligt, naar Strømmenvar paa det stærkeste. Koch anbefalede
dels af denne Grund, og dels fordi selve Strømmenantagelig
vilde blive et Dampskibsanlebssted, at der anlagdes en
simpel Kai forsynet med .nogle nedrammede Pæle somFæn-
dere til Beskyttelse af Fartøiernes Sider. Man tænkte sig
ogsaa Muligheden af fra Kaien af at kunne dirigere Damp-
baaden i den rigtige Retning for at klare det øvrige af
Renden. En saadan Farbargjørelse var kalkuleret til Kr.
13200,00. Veien fra Isvik udstak Koch af Hensyn til Is-
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forholdenei Aalfjord helt til ydre Haraldsvaagca. 1/8Mil 1867.
ovenforHandelsStedetindre Haraldsvaag ved Aalfjordens
Bund. Den blev udstukken med 6 AlensBredde og V20
Maximumsstigning. Omkostningerneved dette Velanbeg
og tvendeKaier, en vedIsvigbugtenogenvedydreHaralds-
vaag beregnedestil Kr. 18520,00.

aVed under 13de Mai at oversendedette Forslag til diHvne-reellEtes

IndredepartementetanbefaledeHavnedirektørenenForheielse B t

af Omkostningsoverslagetfor selveFarbargjørelsentil Kr.liZIUg61p73M
14000,00,medenshan fandtdet unødigtat føreVeienlænger

Koodhsag.or-

end til indre Haraldsvaag, da Fortsættelsenkun havde sin
Berettigelsei meget koldeVintre; OmkostningernevedVei-
anlæggetogKaierne vilde dervedreducerestil Kr. 12000,00
og altsaa de samlede Omkostningerblive Kr. 26000,00.
Forøvrigt antog han, at StavangersAmt burde gives An-
ledning til at udtale sig om VeiensEndepunkt ved Aal-
fjorden samt anmodes om at søge tilveiebragtBidrag til
Anlægget inden Distriktet saavelsomAfstaaelse af sin
Grund.

Ingeniørkommissionen,somden 5teDecember1868gav 1868.
Erklæring i Sagen, fandt intet at erindreved KochsFor- I/ nmif?sr:

slag, menanbefaledei LighedmedHavnedirektørenat forøgesii=insgEarf:
Overslagetfor Farbargjørelsentil Kr. 14000,00. Efter atôtrniese6r
Stavangers Amtsformandskabhavde vedtaget at bidrageDistrikta-

1/4 Del af Omkostningerneindtil Kr. 3 500,00og Skjolds
Herredsbestyrelseved Beslutningaf 14deSeptember1868 relsen.

et lignendeBelob, og efter at denneBestyrelsehavde over-
taget AnlæggetsfremtidigeVedligehold,naar det var fuld-
ført, saavelsomAnsvaret for ethvert af samme muligens
opstaaendeErstatningskrav, blev det ved Kgl. Res. af 8de 1869.
September1869bestemt: Kg1. Res.

af 8de Sep-



tember 1869
«1. At der af de til Oprensningaf Elvedragog Strammem.V. ang: Berig-

paa Budgettet opførteMidler naadigst tillades udredetet nald-

Bellab af indtil Kr. 7 000,00for i Foreningmed et lignende8.%7,Zr
indenStavangerAmtsdistrikttilveiebragtBidrag at anvendes ning.

til Oprensning af Skjoldstrømmeni RyfylkeFogderi i det
Væsentlige overensstemmendemed det af Løitnant Koch
dertil afgivne Forslag af 1ste Marts 1867.
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1869. 2. At den af SkjoldsHerredsbestyrelseunder 14de September
1868 fattede Beslutning om Overtagelseaf Forpligtelser
med Hensyn til ovennævnteArbeidei Henholdtil Lov om
Formandskaberpaa Landet af 14de Januar 1837 § 39
approberes, forsaavicltKommunendervedpaaferesUdgifter
for et længereTidsrumend 5 Aar».

Med Hensyn til VeianIæggetoverHaraldseid,hvortil
SkjoldsKommuneogsaahavde vedtagetBidrag, da.maatte
dette blive at behandle som en selvstændigSag og i Til-
fældeat forelæggeStorthinget.

Arbeidets Oprensningsarbeideti Skjoldsstrømmenblev derpaahen-
Udførelse

overdroges lagt under KanaldirektørensAdministration.
Kanal-

væsenet. Arbeidetpaabegyndtesunder IngeniørSætrensLedelse
1870.

Arbeidet
Vaaren 1870.

paabegynd- I en Rapport af 13des. M. udtaltehan alleredeFrygt
tes Vaaren

1870. for, at Overslagetikke vildeslaa til, da Bundeni Strømmen
Forandrin- var saa. haard, at den ikke kundeudmuddresfor den paa-ger det
oprindelige regnedePris. I den Anledninglod KanaldirektørenhamForslag.

foretagenye Lodningervaesentligfor at undersøge,omikke
den projekteredeRende kunde traceres med fordelagtigere
Kurver end oprindeligtforeslaaet. Dette viste sig ogsaa
muligt, og i Skrivelse til Departementetaf 28de Juli fore-
slogKanaldirektørenRendensBreddetilsvarendeformindsket,
uden dervedat vanskeliggjørePassagengjennemStrømmen.
Bundbreddenforeslogestil 40 Fod og Sideskraaningerneaf
Hensyntil denhaardeGrundmedAnlæg2 paa 11/2istedetfor
som oprindeligforeslaaet med Anlæg af 4 paa 1. Den
projekteredeDampskibsbrygge,som efter Forslaget skulde
opføres i en skarp Kurve, hvor Strømmenvar stridest,
fandtKanaldirektørenubrugbarogforeslogdenderforsleifet,
idet han anbefaledeen i SkraaningennedrammetPælerad
medLandgangsbryggened til Trækveiensom tilstrækkelig.
Med de saaledesforeslaaedeModifikationermaatte Trafiken
foreløbigkunne tilfredsstilles,og det maatte overladestil
Fremtiden ved en Forogelse af Rendebreddenat forbedre

. Forholdene. Den 40 Fod brede Rende med de slagere
Kurver var kalkuleret til Kr. 14752,oe,deri tillige ind-
befattet en 510 Fod lang Trækvei langsden østre Bred.
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I Erklæring af 30te August sluttede Ingeniørkommis- 1870.
sionen sig til de af Kanaldirektøren foreslaaede Forandrin- iknogmenmi:1-
ger, og i Skrivelse af 6te September bemyndigedeDeparte-siLner%sgEari
mentet Kanaldirektøren til at lade Arbeidet udføre efter3O%pirst
den saaledes forandrede Plan. Departe-

I en Indberetning af 18de December meddelte Sætren, rapernoteetret7

at man under Muddringen Forandrin-Strømmen var stedt paa Fjeld- gerne.

grund, som antagelig vilde foranledige en Merudgift af Sætrens
Indberet-

Kr. 3 600,00. ning af 18de
Deeember

Da Amtmanden i en Skrivelse af 19de Januar udtalte 1870-

sig imod Sløifningen af det oprindeligt projekteredeBrygge- 1871.

anlæg, lod Kanaldirektøren efter Departementets OpfordringFfoorrsainagre?
Sætren bearbeide tvende alternative Forslag til BrYgge-
anlæg, et indenfor og et ved Strømmen, og ved under 9de
August at oversende det Sætrens Betænkninger af 27de og
28de Juni, udtalte han sig til Fordel for det indre Anlæg,
der var kalkuleret til Kr. 122,00. Arbeiderne afsluttedes
i de sidste Dage af Juli 1872, og bar Sætren under 4de 1872.
November s. A. afgivet Rapport. Den 8de August fore-f Ardbeidetrull

toges i Overvær af Bestyrelsen en Prøvetur gjennemStrøm- 1872:

men med Dampbaaden «Skjold.» Efter en Indberetning fra jeneatniurp.
ær 


Sætren af 12te August stedte den imidlertid saavel under
Ind- som Udgaaende paa Kaien, uagtet Stremhastigheden8de1ugust
ikke havde været over 2' i Sekundet.

Den 19de August gav Amtmanden Indberetning herom Departe-

til Departementet, i hvilken Anledning dette under 24de recinrteert.f1T)ne:

s. M. anmodedeKanaldirektøren omat undersøge Forholdenedersøgelse.

nærmere. Da han imidlertid savnede Tid dertil, formaaede
han Havnedirektøren til paa en Reise til Bergen at lægge
Turen om Skjoldstrømmen,for sammen med Sætren at tage
Forholdene i øiesyn. Deres Besigtigelse foregik.den 14de
September, og i sin Indberetning til Kanaldirektøren af 29de Havne-

dirnteørreer
s. M. anførte Havnedirektøren, at Dybden i Strømmen var
fuldstændig tilstrækkelig for Dampskibsfarten, da den var
8 Fod ved Lavvand og 10 å 11 Fod ved Heivand. Bunden 2t9TenS:Pf-

t
var hensigtsmæssigt afmærket, samtidig som Lebets ene

em ber1872.

Side paa en længere Strækning var begrændset af Træk-
veien som Indfatningsmur. Rendens Kurver fandt han
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1872, jævnt sammenlobendeog ikke skarpere, end at et nogen-
lunde manøvrerbartDampskibuden Resiko maatte kunne
passere. Det samme gjaldt StrømmensHastighed, efter
Opgivendeskulde den være observerettil hoist 71/2Fod i
Sekundet, en Hastighed, som burde kunne overvindesaf
ethvert tids- og stedsmæssigtDampskib. Havnedirektøren
anførte endvidere,at der ved den udførteFordybning.af
Skjoldstrømmenvar aabneten tilstrækkeiigoggodGjennem-

direktørensKanal-fart, der ikke tiltrængteyderligereForbedring. DenneInd-
Bemærk- beretning oversendteKanaldirektørenden 3dieOktober tilningeraf
3die Ok-tober 1872.Departementet,idet han henholdtsig til Havnedirektørens

Udtalelserogfonnente,at Aarsagentil UheldetunderPrøve-
farten maattetilskrivesDampskibetsuhensigtsmæssigeStyre-
apparat, og at det derhosmuligensvar for stort.

Delvis Ud- Den 4de Oktoberskedeen delvisUdrasningaf Skraa-rasning af
Skraaning.

og Trækvetningen og Trækveien ved Skjoldstrommeni en Længde af
4deOktoberca . 50 Fod. Efter en Beregningaf Amtsingeniørenskulde1872.

Omkostningerneved enUdbedringandrage til Kr. 73,00,og
1873. medDepartementetsBemyndigelseaf 14deMarts lod Kanal-

Fortsatte direktøren Sætren udføre dette UdbedringsarbeideVaarenUnder-



søgelseraf
Sætren derU1873,idet hau samtidigundersegteAnledningentil en Kor-
ivankE;atterektion af Rendenfor tydeligereat lette Passagengjennemdbed-
ringsarbei-strømmen, saaledes som antydet i AmtsingeniørensSkri-derne.

velse til StavangersAmt af 6te Februar 1873.
I sin Rapport af 16deMai meddelteSætren, at han

havde indskrænketReparationsarbeidernetil Borttagningaf
de i SeilrendennedfaldneStene, samt til en Gjenopførelse
af Trækveien paa de Steder, hvor Fylden var bortskyllet,
hvorhosde i VinterensLøb bortrevneSeilmærkerigjenvare
opsatte. En fuldstændigereReparationaf Trækveienblev
ikke udført, da den paa det Sted, Udrasninghavdefundet
Sted, maatte ind.flyttes,forsaavidtder kundeblive Spørgs-

•maal om en Forandringaf RendensTrac& en Forandring,
der af Sætrenvar anslaaettil 12 å. 1600KronersKosende.
De udførteReparationsarbeiderhavde idethele kostet Kr.
174,s2.

Foranlediget af en Skrivelsefra Amtmanden,dateret
13de Marts, henstilledeMarine- og Postdepartementettil
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ham at serge for, at der under en paatænkt ny Prøvefart 1873.
med Dampbaaden «Skjold» maatte blive medsendt Damp-
skibet en sagkyndig Mand, der kunde afgive betryggende
Skjøn saavel over Strømmens Farbarhed som over Damp-
skibets Brugbarhed til Farten gjennem Strømmen.

Da den konstituerede Kanaldirektør gjennemAmtet var Kanal-
gjort bekjendt hermed og underrettet om, at Overlods LousUZakieirseenasf
havde paataget sig at følge Dampbaaclen som søkyndig,

aJnugni

bemærkede han i en Skrivelse af 1ite Juni, at han var stal.?aenrdee

enig i Hensigtsmæssigheden af at lade en søkyndig Mand
Prøvetur.

ledsage Dampbaaden«Skjold», da man derved vilde faa løst
Spergsmaalet, om hvorvidt denne Baad var skikket til at
passere Strømmen. Skuldeimidlertid Provetarten faldemindre
heldigt ud, saa reserverede han sig mod at Spergsmaalet om
Seilrendens Brugbarhed som Dampskibslob idethele dermed
ogsaa skulde være afgjort. Erfaringer fra fiere Østlandske
Vasdrag talte efter hans Formening for, at Renden, somden
var, maatte kunne befares med et for Forholdene afpasset
Dampskib, saaledes som Havne- og Kanaldirektøren i tid-
ligere Erklæringer havde udtalt. Kanaldirektøren antog, at
han sidst i Maaneden paa en Embedsreise kunde faa An-

iedning til at deltage i Prøveturen gjennem Strømmen.
Denne foretoges den 1ste Juli i Nærvær af Amtmanden, rPrøve-
Overlods Lons og Kanaldirektøren. I sin Indberetning til tursfgrona?m
Departementet af 8de Juli om Prøven, der havde samme

sy:nnsiteen

TJdfaldsom Høsten 1872, idet Dampbaaden under Passagen
JuKtai

op Strømmen blev kastet over mod østre Bred, hvorefter czeAteørr:»
den maatte manøvreres tilbage ned i stille Vand, udtalte Prnøinetn°rmen
Kanaldirektøren, at han ansaa det godtgjort, at •Damp-tinit£teeptajetne-
baaden «Skjold» i dens daværende Stand var uskikket til saleskti
en regelmæssig Dampskibsfart paa Skjoidsfjorden. Derimod
ans_aahan det utvivlsomt, at et Dampskib, bygget,for For-
holdene, vilde kunne befare Strømmen, navnlig efterat nogleo rlodsens
Udbedringer vare udførte. Ligeledes blevgjennemStavanger T:neadnbgertt

Amt under 19de Juli indsendtï til Departementet en Ind- IA,rmøytee.L.0:

beretning fra Overlods Lous af 4de s. M., .hvori han lige. Weai
ledes anser det bragt paa det Rene, at «Skjold»var uskikket pseanAtniti2eet-

til at passere StrøMmen. Han fremholdt Ønskeligheden af gueiniUick.
2*



1873. nogleForandringer og Udvidelseraf Renden, ligesomhan
tilraadedeAnlæg af den oprjndeligtpaatænkteBryggeom-



Kanal- trent vedMidtenaf Kanalenpaa dennesØstside. Den -18de
direktørens

Betænk- OktoberafgavKanaldirektørentil Indredepartementeten Be-
nintefbtle tænkningoverdevideregaaendeArbeider,hvoromder kunde

1873 om
fortsatte blive Spørgsmaal,nemligfølgendeAlternativer:
Arbeider. Opførelseaf en Dampskibsbrygge,somoprindeligtpro-

jekteret ved Kanalensøstre Trækvei,der i Forbindelse
med en Stendækningaf Rendeskraaningernepaa den
sendenforliggendeStrækning — mellemProfilerne0 og
10 — var anslaaetat koste . . . . . Kr. 3 056,00
Udvidelse og Rektifikation af Rendens

• søndreDel efter Linien A C for at lette
Indseilingeni Kanalen søndenfra,bereg-
net til 	 « 3 225,00
Udvidelseaf RendensBundbreddei Ka-
nalens skarpesteKurve enten.til 50 Fod,
kostende 	 « 5 744,00
eller til 60 Fod, kostende 	 « 7 720,00

Kanaldirektørenantog, at man dels af Hensyn til
Udgifterne og dels, fordi det ikke var bragt til Evidents,
hvorvidtet Fartei byggettil Fart paaBukkenfjorden_ogsaa
vilde blive skikket til at passereSkjoldsstrømmenmeddens
40 FodsBundbredde,burde indtil viderealenebringeAlter-
nativ 1 og 2 til Udførelse. Forsaavidt ikke disseArbeider
i den nærmesteFremtid komtil Udførelse,ansaa han det
nødvendigt, at ialfald den nedre Del af Trækveieni den
forestaaendeVinter blev beskyttet modUndervaskningved
et Stenbelæg paa Rendeskraaningen,hvilket Arbeide han
beregnedetil at kosteKr. 210,00.

Ingeniør- Da Forslaget var sendt Ingeniørkommissionentil Be-
koramis.

sionens Be- tænkning, fremsatteKanaldirektøreni Henholdtil de der
tsenkning
af 6te De- faldne Udtalelseri Skrivelse af 2den Decembertil samme

eember
1873. et Alternativforslaggaaendeud paa at anbringeen Række

Fændere"og 4 PullertervedøstreTrækveiistedetforBryggen,
hvilke i Forbindelsemeelen Del Muddringog Und.ervands-
sprængningkalkuleredestil Kr. 2 520,00.

Ingenierkommissionenafgav derpaaunder6teDecember
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sinBetænkning. Den fandt, at den underNo. 2 foreslaaede 1873.
Udvidelseubetinget burde foretages, men var i Tvivl om
Hensigtsmæssighedenaf at lægge et Dampskibsanlebssted
netop paa Kanalens vanskeligstePunkt og i den strideste
Strøm. Derimodantog den, at man ved de af Kanaldirek-
tøren under 2den Decemberi Forslag bragte Fændere og
4 Pullerter m. V., der i Forbindelselmedden i hansForslag
af 18de Oktobernævnte Stensætningaf RendensSkraaning
mellemProfilerne 0 og 10, (tilsammenanslaaet at koste
Kr. 2 736,00),vilde opnaa en større Lettelse for Passagen
gjennem det vanskeligsteParti uden at være nødsagettil
at lade Dampskibetstandse og tabe sin Styrefart. Et hen-
sigtsmæssigtStoppested,antog Kommissionen,vilde være at
findesydligere,hvor Strømmenikke er saa stærk, og hvor
en billig almindeligTJdstikkerbryggemedLethedvildekunne
anlægges. Som yderligereArbeideri Skjoldstrømmenan-
befalededen saaledes:

AnbringelseafdenævnteFændere,kostende Kr. 2520,00
Stensætningaf SkraaningenmellemPro-
filerne0 og 10, kostende 	 « 216,00
Rektifikationaf Kanalen efter LinieA C
kostende  3 224,00

Kr. 5 960,00
Hvad der forrestenmaattekunneafseestil Udbedring

af dennePassage, anførte Kommissionen,vilde formentlig
finde sin hensigtsmæssigsteAnvendelseved TJdvidelseaf
RendensBund til 50Fod i dens stærkesteKrumning. Saa-
fremt den dertil beregnedeSum,Kr. 3 744,00,ogsaakunde
bevilges,idethelealtsaaca.Kr. 9 700,00,vildeKommissionen
vistnok anse det megetønskeligt; men den antog'dog, at
Dampskibet«Skjold»,naar det gaves en forbedretStyre-
indretning,vilde klare Passagenuden denneUdvidelse.

Ved under llte December a:t tilstille Amtet denne Departe-

IngeniorkommissionensBetænkningudbadDepartementetsig
mmsseuid-

dets UdtalelseomSagen og anmodededet om i Tilfældeat iiktreivigse:nalf-
søgetilvelebragtBidrag fra Distriktet. Det oplysteom, at bAemrtler38Zfra

Bidrag
det oprindeligeOverslagKr. 14400,00var overskredetmedDistriktet.
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1873. Kr. 4 606,02,og om at denneOverskridelseVarudredetaf
Kanalfondet. Iværksættelsenaf yderligereArbeidermaatte
derfor betinges af, at Distrikterne deltoge'med Halvdelen
af Overslagssummen,og af at de somtidligereovertogalt
af Arbeiderne flydendeErstatningsansvar saavelsomden
fremtidigeVedligeholdelse.EndeligforlangteDepartementet
Sikkerhedfor, at et til PassagengjennemStrømmenskikket
Dampskib vilde blive sat i regelmæssigFart paa Skjolds-
fjorden, eller at Styreindretningenpaa «Skjold»vildeblive
forandret efter de af de teknisk kyndigeAutoriterergivne
Antydninger.

	

1875. Efterat der fra: OverlodsLous og StavangersDamp-
YDdiesitly:skibsselskabogsaa var indhentet Betænkningeri Sagen,

forelagde Amtmandenden for SkjoldsKommunebestyrelse
og Amtsformandskabettil Bevilgningaf yderligereBidrag.
Den forstnævntebevilgedeunder 31te Mai Kr. 1200,00og
den sidstnævnteunder 16de Juli Kr. 1200,00,tilsammen
Kr. 2 000,00. Skjent dette kun var omtrent1/4af hvad de
foreslaaedeArbeider tilsammenvilde koste, anbefalededog
Amtet i Skrivelse af 14deJuli Resten bevilgetaf Stats-
kassen.

Departementetforlangteunder 24deJuli den nyansatte
KanaldirektørsErklæringderomog deriblandtom,hvorvidt
de paatænkteArbeiderburde iværksættesforKanalvæsenets
Regning med de vedtagneBidrag, da dissevare knyttede
til denBetingelse,at Strømmenved de foreslaaedeArbeider
skulde blive farbar uden Ulempeaf Betydenhedfor et hen-
sigtsmæssigt Dampskib. Under 28de August besluttede
SkjoldsKommuneat overtage alt af Arbeiderneflydende
Erstatningskrav samt den fremtidigeVedligeholdelse.

	

d
Kanal- Efter at Sætren paa KanaldirektørensAnmodningi

irektørens
Forslag af Skrivelseaf 26deDeeemberhavde udtalt sinFormeningom

De-
cemb28deer1875
ang. fort-

de Arbeider, der burde kommetil Udførelse,afgav Kanal-
satte Ar- direktørenunder 28deDecembersinBetænkning. Han varbeier.

ikke enig i Hensigtsmæssighedenaf det foreslaaedeArran-
gement med Fændere og Pullerter og fandt RendensUd-



videlse overflødig. Derimod tilraadede han den i det tid-



ligere Forslag af 18de øktober 1873 under (2) nævnte
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Udvidelseog Rektifikationaf Rendeni Forbindelse-medden 1875.
under (1) anførte Stendækningaf Skraaningerne,hvis Ko-
stende tilsammenvar anslaaet til Kr. 3440,00. For at
holdeKanalen fri for skadeligeSidestremningeransaa han
det derhos nødvendigtat forhøieden ved dens nordvestre
Ende anlagte Molo, saa dens Krone komtil at ligge over
heiesteVand. Udgifterne ved disse Arbeideransattes til
Kr. 4 800,00,og foresloghan, at Halvdelenaf denneSum
tilstodes af Elverensningsfondetforuden fri Ingeniørhjælp,
mod at Skjolds Kommuneog Amtsformandskabetbidroge
hver 1/4Del eller Kr. 1200,00,og forøvrigtpaa de af De-
partementetunder 1.1teDecember1873angivneBetingelser.
Kanaldirektørenfraraadede at indgaapaa de af de bidra-
gende KommuneropstilledeBetingelser angaaendeSikker-
hed for StrømmensFarbarhed, da dette kundepaaføredet
OffentligeForpligtelser,hvisBetydningpaa Forhaandneppe
lod sig bestemme. Slutligenfremholdthan stærkt, at det
Væsentligsteher var, at manerholdtet efterdederværende
Forholdindrettet Dampskib.

Ingeniørkommissionenudtalte sig i Erklæring af 10de 1876.
Februar i det Væsentlige overensstemmendemed Kanal- Ingenig-

komnns-
direktøren. sionens Er-

klsering af
Efter at derpaa Amtmandeni Skrivelse til Departe-

bir°udaer18‘76..
mentet af 24de Juli havde meddelt, at StavangerDamp-
skibsselskabikke ahsaa det overkommeligtat anskaffenok
et Dampskib af Hensyn til Ruten paa Skjold, fastholdt
Ingenierkommissionenfremdelesi Udtalelse af 5te Sep- Ingenier-

temberdetHensigtsmæssigei Anskaffelseaf et saadant kon-sik.oeninvffd.

strueret med specielt Hensyn til Farten paa Skjoldstrom-5nlespetearaf

men, men antog dog, at ogsaaDampbaaden«Skjold»maatte ber 1876.

kunne benyttes, naar dens Styreindretningblev forbedret.
Da imidlertidResultatet af en saadanForandringfremdeles
maatte ansees usikker, fandt Kommissionendet rettest at
afventeUdfaldet af Forsøg i den Retning, forinden yder-
ligere Arbeider_iværksattes.

Dampskibsselskabsdirektionenvar imidlertid efter en 1877.
Skrivelse fra Amtet af 5te Oktoberuvilligtil at gjentage
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1877. enPrøvetur, idet den formente,at «Skjolds»Styreindretning
alleredepaa,Prøvetureni 1873var saaledesmidlertidigfor-
andret, at Grunden til det uheldigeResultat ikke kunde
ligge defi. Amtetandrogom, at de under 28deDecember
1875foreslaaedeArbeidermaatte kommetli Udførelse,idet
det antog, at Distriktet vildeludrede de til den tidligere
Plan bevilgedeKr. 2400,00— eller Halvdelen af Over-
slagssummenefter nævnteForslag.

Kanal- Ved under 20deJuli at modtagedenneSkrivelsetil Er-
direktørens
Erkhering klæring,fraraadedeKanaldirektøreni Skrivelseaf 3dieSep-
mb1T tember, at der paa offentligForanstaltningforetogesyder-ang.videre
Arbeider. ligere Arbeider, ferend man havde til Dispositionet for

denneFart hensigtsmæssigtDampskib. De foreslaaedeAr-
beider,anførte han, tilsigtedekun i nogenGrad at forbedre
Strømsætningenog Lebets Krumning, og dervednoget at
lette og sikre Passagen for et saadant hensigtsmæssigt
Dampskib,hvorimodman ikke kunde vente at faa Skjold-
strømmentil enhverTid passabelfor et skarpbyggetSkib
som «Skjold,»

1878. Denne Erklæring blev gjennemDepartementetunder
5te Februar kommuniceretAmtet med Tilfeiende,at der
under denne Sagens Stilling fortiden alene kunde blive

Rendens Spørgsmaalom Vedligeholdelseaf Renden. Undersamme
Vedlige-

hold. Dato anmodedeDepartementetKanaldirekteren om at faa
sig meddelt, hvorvidt og i Tfifælde'hvorledesder fra det
OffentligesSide skal føres Indseende med Vedligeholdet.
I denne Anledning udtalte Kanaldirekteren under 28de
Marts, at det Offentligeunder nuværendeForhold burde
overlade til SkjoldsHerreclsstyrelseat sørge for Vedlige-
holdet i den Udstrækning,den selv finder forsvarlig og
stemmendemed sin Interesse dog burde det maaskehen-
stilles til StavangerAmt at lade sig fra nærboendeLens-
mand eller VeiinspektermeddeleUnderretning om saådan
Beskadigelse,somuden teknisk Undersegelsemaattekunne
iagttages. ForøvrigtskuldeKanaldirektøren,naar Leilighed
gaves,lade Forholdeneundersegeved KanalvæsenetsFunk-
tionærer.
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Efter at denneBetænkningvar kommuniceretAmtet, 1878.

indgav dette under 21deOktoberAndragendeom fornyededAerumnadne-,
Undersøgelserpaaberaabendesig en Beslutningaf Skjoldst2.1bder
Herredsbestyrelseaf 10deSeptemberom Iværksættelseaf oara(zeert
yderligereArbeider. Paa DepartementetsForlangendeafgav suØgnediesre-.
Kanaldirektørenunder 23des. M. en ny Betænkning,hvori Kanal-

han udtaler, at AmtetsAndragendeikke burde give De-WiLørrienngs
partementet Anledning til at træffe videre Forføininger.saat1:2ciet-r-
I Anledningheraf henstilledeDepartementettil Amtet at smieswf

opfordreSkjoldsKommunetil aleneeller i Forbindelsemed cer

Amtskommunenat vedtage Udredelsenaf Halvdelenaf de 1879.
medgaaendeOmkostningeroverensstemmendemedIngenier-
kommissionensPlan af 6te December 1873(Kr. 9 700,00),
samt at overtage Erstatningsansvarog Vedligeholdelsen.

Efter en Befaringaf Skjoldstrømmen,som Kanaldirek-dirKelalittens
teren foretogden 15deSeptember,nedlagdehan enRapportnInngdboemrete-n

i KanalvæsenetsArkiv, hvoreftersaavelRendensomMurenBleMgd_af
for Trækveien paa Skjoldstrømmensvestre Bred havdestrømmen'

holdt sig godt, naar undtages et ganske ubetYdeligtRas
ved Midtenaf Strømmen. UdenforSchmidtsBryggehavde
Strømmengravet sig Løb.til fuld Dybderet ud i den Ret-
ning, hvori Muddringensidst var foreslaaet, saa at ingen
væsentligMuddring her mere tiltrænges. Det blev under
KanaldirektørensNærværelse meddelt ham, at en Eng-
lænder samme Sommerjævnligen havde gaaet med sin
lille Dampbaad op og ned Strømmenuden nogen Van-
skelighed.

DenneIndberetningoversendtesden 16deFebruar 1881 1881..
til Departementeti Paavente af et nyt DampskibsAn-
skaffelse,hvilket dog ikke fandt Sted og ved under 25de
Februar at gjøre Amtet bekjendt med dens Indhold for-
langte DepartementetOplysningom, hvorvidt der kunde
være nogenUdsigt til, at der i den nærmesteFremtid vilde
blive anskaffet et til SkjoldstrømmenpassendeDampskib,
-samt om Distriktsbidrageneefter de opstilledeBetingelser
vare vedtagneeller om der fremdelespleiedesForhandlinger
d,esangaaende.



1881. Under 15deJuni tilbagemeldteAmtet, at Departemen-
Amtet den tets Skrivelse af 9de Januar 1879 havde været forelagt15de Juni
1881 med-

delerDepar- Skjolds Herredsstyrelse og Amtsformandskabet,uden at
tementet, at disse havdevillet bidragemereenddetidligereKr. 2 400,00.nye Bidrag

r Idet Departementetden 19de August underrettedeKanal-



erholde. direktøren om, at der efter AmtetssidstnævnteSkrivelse
fortideningenUdsigt var til, at Viderevilde blive foretaget
i Skjoldstrømmen,fandt det, at ArbeidetsKonto snarest
burde afsluttes og opgjøres,hvorfordet anmodedeKanal-
direktøren om at realisere den tilbageværendeRedskabs-
beholdning,som derefterblev solgtved Auktion. Cfr. Ka-
naldirektørensSkrivelse til Departementetaf 27deJauuar
og 14deMarts 1882.

Forslag med deri senere foretagne Forandringer.

Leitnant J. KochsForslag af lste Marts 1867.
KanaklirektørensForslag af 18deOktober1873.
KanaldirektørensForslag af 28deDecember1875.
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Arbeidets Kostende.

Indtægt:
Statsbidrag.
Bevilget ved Kg1.Res. af 8de Septem-

ber 1869 ..... 	 Kr. 7 000,00
Overskridelse udbetalt af

Kanalfondet 	 « 5 475,66
	 Kr. 12475,56

Distriktsbidrag.
Stavangers Amtskommune bevilget i

1868 Kr 3 500,00
SkjoldsHerredskommuneved

Beslutningden 14deSep-
tember 1868 . . . « 3 500,00

	 « 7000,00
Indkonunetved Salg af Redskaber.. « 114,38

Kr. 19589,94

Udgift:
Ifølge Ingeniør SætrensRegnskab af 4de November1872

har det afsluttede Arbeide, iberegnet Ingenierhjælp
kostet 	 Kr. 19387,07

Ifølge SammesRegnskab af 16de Mai 1873
for Reparationsarbeider 	 c 174,82

Udbetalt i 1883i ErstatningfortidligereJord-
skade 	 c 28,05

Kr. 19589,94
Hertil kommer, hvad der i Femtiaarene ved

Distriktsbidrag blev anvendt til Skjolds-
strømmensOprensning 	 « 400,00

Kr. 19989,94



IX A 5.
Farbargjørelse af Røværstrømmen.

I.

Sagens administrative Behandling.

1860, Roværi TorvstadPræstegjelder en ØgruppemedFiske-
vær, beliggende1 Mil vestenforHaugesund.

Under 20deJuli oversendtedaværendeCheffor Vaar-
sildefisketKaptein-LoitnantHeyerdahl til Kanaldirektorens
Overveielseet afLoitnantH. Krag den10deJuli udarbeidet
Forslag med Overslag til Udgravningaf Strommen ved
Fiskeværet Røvær til 4 Fods Dybde. Ved under 27de
August at remittereSagentil HeyerdahlbemærkedeKanal-
direktøren, at Oyerslaget burde forhoiesmedKr. 1 120,00
eller fra Kr. 2480,00til Kr. 3 600,00. Ved Kg1..Res. af
28de Septemberblev bestemt:

«1. At der af de til tilfældige Udgifter ved Kanal- og Elve-
dragsvæsenet paa Budgettet opførte Midler tillades udredet
et Beleb af Kr. 3 600,00 til Farbargjørelse af den saa-
kaldte «Strømmen» paa Fiskeværet Røvær i Ryfylke Fog-
deri, Stavangers Amt i det Væsenlige overensstemmende
med det dertil af Artilleriløitnant H. Krag den 10de Juli
cl. A. afgivne Forslag.

2. At Departementet for det Indre bemyndiges til at træffe
de til Udførelsen af dette Arbeide fornøclne Foranstalt-
ninger.»
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Den 6te Mai blev Arbeidetpaabegyndtunder Loit- 1861.
nant Krags Ledelse og afsluttedes den 4de Juli med en
Besparelse paa Bevilgningenaf Kr. 659,o3. Under 8de
August har Arbeidsbestyrerenafgivet Rapport.

Forslag.

Leitnant 11. Krags Forslag af 10deJuli 1860.

IIL

Arbeidets Kostende.

BevilgetvedKgl.Res. af 28c1eSeptember1860 Kr. 3 600,00
Indsparet af Bevilgningen . . . . . . . « 659,03

Kr. 2 940,37
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1X B 1.

Kulleseid Kanal, Oprensning af Regsund, Bremsund og
Hateid.

I.

Sagens administrative Behandling.

a. Kulleseid Kanal.

Saxeidbugten paa Bemmeleens østre Side stod tidligere Lokal-
gjennem den saakaldte Saxeidstrøm — der ved Flod kundebeskrivelse.
passeres af mindre Baade — i Forbindelse med Saxeid-
pollen. Denne adskiltes ved Kulleseidet fra Stensvaagpollen,
som igjen ved store og lille Stensvaagstrøm stod i Forbin-
delse med Bunden af Hiskenfjord paa Bømmeløens vestre
Side. Saxeidstrømmen, hvorover førte en Bro for Fod-
gjængere, har en Længde af 170 Fod, ligger dels i Fjeld,
hvor Bredden kun var 5 Fod ved halvfiød Se, og dels
mellem Banker af større Stene, hvor Bredden var indtil
16 Fod. Dybden ved halvflød Se var kun 1 til 11/2Fod.
Saxeidpollen er et temmeligt stort Bassin, hvis eneste Kom-
munikation med Seen er gjennem Saxeidstrømmen, og paa
Grund af dennes trange Profil stiger ikke Floden saa heit
i Pollen ligesom Ebben ei falder saa lavt som i Bugten
udenfor. Dog er Heideforskjellen under almindelige For-
hold ei betydelig. Inderst ved Kulleseid var Pollen meget
grund paa en Strækning af omtrent 700 Fod. Bunden
bestaar af fin Sand under et Lag af Dynd, der har en

• Tykkelse fra 1 til 21/2Fod. Kulleseidet har ved halvflød
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Se en Længde af 310 Fod fra Strand til Strand. Det
egentligeEide er et trangt Fjeldskar, hvis Bund paa det
høiestePunkt ligger 5,s Fod over halvflødSø. Bunden,
der i Regelen bestaar af Fjeld, er temmeligtrang, paa
enkelte Steder kun 4 Fod bred, og Fjeldet stiger paa Øst-
siden temmelighurtigt til en Heide af omtrent12Fod over

- halvfledSø, medensdet paa Vestsidenhar næsten lodrette
Vægge til en noget større Heide. Mod Stensvaagpollen
udviderEidet sig i en Længdeaf omtrent200 Eod til en
Breddeaf 60 å 70 Fod, hvor Bundenbestaar af Grus med
større og mindreStene, og hvor Fjeldet ligger lavere end
8 Fod under halvflød Sø. Stensvaagpollener et endnu
større Bassin end Saxeidpollen;men da densForbindelse
med Havet gjennemStensvaagpollen er langt videre,
saa er Vandstandsforholdeneder ei mærkeligenforskjellige
fra Havets. Store Stensvaagstrommenhar en Længde af
140 og en Breddeaf omtrent30 Fod mellemheist uregel-
mæssigeFjeldbredder. Den mindsteDybdei Løbet er 3,5
Fod ved halvfledSø, men Lobet var uregelmæssigtmed
fiere store Stene i Bunden. Denne Strøm var stedse pas-
sabel for større Baade, ved Flom kunde mindre Dæks-
farteier gaa ind i Pollen. Lille Stensvaagstrommener en
smal Fjeldkløft 80 Fod lang og 10 Fod bred, hvis Bund
naar Heiden af halvflødSø, og hvis Sider hurtigen stiger
6 å 8 Fod over denneHeide.

1852. Til det i Aaret 1852forsamledeAmtsformandskabfor
anogre.setn1.11 SøndreBergenhusAmt indkom fra en Del af dets Med-.
nalKgiue1nleise-mlemmer en Forestilling omØnskelighedenaf Anlæg af en

eidet.

Betænk-
Kanal gjennemKulleseidet. I denneForestilling og i en

ning af en j Anledning af sammeved en KomiteindenAmtsformand-
inden Amts-

formand- skabet den 14deJuni afgivenBetænkningudhævedes,at en
skabet

valgt Ko- saadanKanal fornemmeligvilde være afinteresse for Vaar-
mite af 14de
Juni 1852. Sildefisket, under hvilket der kunde paaregnes indvundet

større Udbytte og spares MenneskelivsaavelsomEiendom,
naar der ad den paatænkteVandvei aabnedesden fiske-
segende Almue Adgang til let SamfærselimellemFiske-
pladseneudenforog indenforBemmelelven,medensdet uden
saadan var nødvendigtat befare de lange Distancerog det



sohaardesamt for mindreFarteier ofte endogufremkomme-1852.
lige Farvand omkringBemmelhukog Bolsnæs,senden-eller
nordenforBømmeløen.

Amtsformandskabetfattede i Henlod dertil den 19de Amtsfor-
mandska-

Juni 1852følgendeBeslutning: bets Beslut-
ning af 19de

-«1. Amtmandenanmodesom at bevirke, at RegjeringenJuni 1862.

lader foretage de fornødne Undersøgelserangaaende
Anlæg af en Kanal gjennemKulleseidetved Gaardene
Kulleseideog Saxeide paa Bømmeløeni Finnaas Præ-
stegjeld, hvoraf Resultatet forventes næste Amtsfor-
mandskabforelagt.

2. SaafremtRegjeringenikke skulde findeGrund til at
lade de i første Post omhandledeUndersøgelserfore-
tage, anmodesAmtmandenomfor AmtskommunensReg-
ning at lade disse anstifie, og at forelæggenæsteAmts-
formandskabResultaterneheraf.»

DenneBeslutning blev anbefalet af Amtmandenog
med Bemærkning,at Sagen nærmest maatte blive at be-
tragte som et Statsanliggende,oversendt den 6te Juli til
Indredepartementet.

Under 13deJuli anmodedesKanaldirektørenom at an- Ordre til
Under-

stille de nødvendigeUndersøgelsersamt afgiveForslag med søgelse.

Omkostningsoverslag.
Undersøgelsernebleve foretagne sammeAar, og den 1853.

19de April 1853 afgav Kanaldirektørensaadant ForslagdirKeuiLs
med Overslag. Han gik deH ud fra, at Kanalen skuldeDiFegi&a:r_
farbargjøres for Fartøier med 15 Fods Breddeog 7 Fodskujirscå,
Dybgaaende,hvorved ikke alene Fiskerbaade, men ogsaa
Skeiter, LOgifarteiero. d. 1. skulde kunne passere den.
I Saxeidstrømmenforeslogesudgravetog udminereten 225
Yod, gjennemKulleseideten 1400Fod og i lilleStensvaag-
strømmenen 100 Fod lang Kanal medAnlægaf Trækveie
paa deres ene Side. Forsaavidt vedkommendeG-rundeier
maatte gjøre Fordring derpaa, maatte der anlæggesen be-
vægeligBro for FodgjængereoverKanaleni Saxeidstrommen
og en lignendeBro forHeste overKanalengjennemKulles-
eidet. Da det antages, at Færselen gjennem Kanalene
udenforFisketiderne ikke vilde blive betydeligog i den
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1853. Tid i Almindelighedforegaa i samme Retning, ansaaes
det unødvendigtat anlægge nogenMedepladsi den læn-
gere Kulleseklkanal. Naar undtagesExpropriationaf et.
større Areal til Anlægget af Kanalen gjennemKulleseld
samt Flytning af et Nest og en Baadbrygge,var der ved
de øvrige2deLokaliteterintet Terrænaf Værdiat erhverve.
Anlægsomkostningerneberegnedestil Kr. 48000,00,hvor-
under var indbefattet Expropriationsudgifterog Omkost-
ningerne ved Opforelseaf de 2de ovenfornævnteBroer.
Ved at indrette Kanalen alene for Fiskebaade, hvorved
dens Dybde kunde indskrænkes til 4 Fod under halvfied
So og Breddeni Fjeldbund til 12 Fod, anslogesOmkost-
ningernetil Kr. 26000,00.

Departementetoversendtedette Forslag til Amtmanden
i SondreBergenhusAmt med den Bemærkning,at Anlægs-
omkostningerneburde soges bevilgedeaf Statskassenpaa
Grund af KanalanlæggetsBetydning for Vaarsildfisket;
medens det burde gjøres til Gjenstandfor nærmereOver-
veielse, om man ikke ved en passendeAfgift for Passage
gjennemKanalen skulde soge Anlægssummenforrentetog
Vedligeholdetbestridt.

Amtsfor- SaavelvedkommendeHerredsstyrelsessomAmtsformand-mandska-



bets ErkIte-
ring af 18de skabetsErklæringerbleveindhentede. Amtsformandskabets
Juni1853. Erklæring af 18deJuni 1853led saaledes:

1. Amtsformandskabetanser det af Departementetfor det
Indre efter KanaldirektørensForslag projekteredeKa-
nalanlæg over Kulleseid og Saxeid hensigtsmæssigt.
Dog pligter Amtsformandskabetat gjøre opmærksom
paa, at det onskeligstevilde være, at der skede en
Forøgelse af 2 Fod i Breddenog 11/2Fod i Dybden
til den af KanaldirektørenforeslaaedeBreddeogDybde,
da derved saagodtsomalle medfersk Sild ladedeFar-
teier formenesat kunne2assereKanalen. Skuldedette
ikke i sin Helhed kunnegnaaes, maatte dernæsten
Forøgelse af 2 Fod i Bredden med Bibeholdelseaf
den foreslaaede Dybde ansees ønskelig, da derved
endnusaagodtsomalle ballastedeSildejagterantagesat
ville kunnepassere. Tilligetror Amtsformandskabetat



burde henledeOpmærksomhedenpaa det Ønskeligei, 1853.
at der paa et bestemtSted ved Kanalenanlæggesen
Modeplads.

2. Amtsformandskabettror, at Indredepartementetlettest
vil være istand til at ordne det fornødnemedHensyn
til Refusionaf, hvad der fra StatensSidemaattefordres
af de Udgifter,der ville medgaatil KanalensOparbei-
delse eller. fremtidigeVedligehold. Det vil imidlertid
paapege, at efter dets Formening burde Udgifterne
rettest udredesaf den Afgift, der nu af saltet Sild til-
flyder det saakaldteTiendefond,hvilkenAfgift altsaa
maatte komme til at vedvare saamegetlængeresom
fornødenter til UdgifternesDækkelse.

OgsaavedkommendeGrundeiereafgaveen Erklæring, grund-
hvorefter de under Forbeholdaf fri Benyttelseaf KanalenAl[irEenr1;1'g,
for sig og de Børn, der segte den faste Skolepaa Saxeide,
frafaldt Erstatning for Afstaaelse af den til Anlægget
fornødneG-rundsamt renunserede paa Bro over Saxeid-
strømmen. Ved at fremsendedisse Erklæringeranbefalede
AmtmandenValget af de Dimensionerfor Kanalen, som
Amtsformandskabethavde erklæret sig for, samt endvidere,
at der paalagdes en Afgift for Kanalens Benyttelse til
Dækkelseaf Vedligeholds-og Opsynsomkostningerne.

Paa DepartementetsAnmodningi Skrivelse af 16de .1Canal-g.rpepiireenn
Juli meddelteKanaldirektørenden 19deSeptember,at en
Kanal indrettet for 17 Fod brede og 81/2Fod dybtgaaendetaMiselLet-
Farteier antagelig vilde koste Kr. 64000,00og en for 17 tlr
Fod brede og 7 Fod dybtgaaendeFarteier Kr. 53600,00.
Da saavel Saxeid- somStensvaagpollen,saaledes som de
vare, afgave bekvemmereModepladse,og da Passagengjen-
nem Kanalen ikke vilde medtage mere end 10 Minutter,
saa intet Fartei kunde opholdesmere end V4Time, fandt
KanaldirekterenAnlæg af en Medepladsunedvendigt,saa-
megetmer som den vilde koste omtrentKr. 3 200,00. Han
ansaa ligeledes Ansættelse af en fast Opsynsmandover-
fledig, idet Kanalen selv intet jævnt Tilsyn behevede,og
idet Færseleni 9 Maanederaf Aaret vildeblive saa liden,
at der da ikke tiltrængtesnogenforat holdeOrden. Heller



1853. ikke vilde det lonnesig i denneTid at opkrævenogenAf-
gift. Kanaldirektorenantog,åt en af OpsiddernepaaKulles-
eidet maatte kunne overtageTilsynet medBroen m. V. for
en ringe aarlig.Betaling. FornodenBolig med Grund til
en Opsynsmandkalkuleredehan til Kr. 1200,00.— Derimod
antog han, at den betycleligeFærsel, somvilde findeSted
gjennemKanalenunder Fisket, naar dette slog til paa den
ene eller andenSide af Bommeleen,vilde gjore det ned-
vendigt at ansætte mindst 2 Mand for at paase, at Fær-
selen foregik medbehorig_Ordenog uden unødvendigtOp-.
hold, samt for at opkræveAfgift, om saadan i Fisketiden
maatte blive paalagt. Han troede.forovrigt, at Tilsynet
bedst kunde ordnesaf Fiskeriopsynet. AnlæggetsVedlige-
holdelsestidgifteranslog han til Kr. 800,00aarlig i de 3
forste Aar efter ArbeidetsUdforelse,senerekunKr, 200,00
aarlig. Naar Opsynet indskrænkedestil den Tid, hvori
Fiskeriet foregaar, beregnedeKanaldirektorende aarlige
Opsynsudgiftertil Kr. 520,00.

1854. Efter deromforelagtKgl.Propositionblev derpaaunder

beslutning
20cleApril 1854 af Storthingetfattet folgendeBeslutning:Storthings-



gitloegitg

Res. af 16de
Mai 1854

ang. Bevilg-
ning til
Kanal-



anlægget.

Arbeidets
Udførelse.

1856.

Indkjøb af
et Jord-
stykke.

«1. Til Anlæg af en Kanal gjennem Kulleseidet paa Bømmel-
øen i Finnaas Præstegjeld i Søndre Bergenhus Amt, ind-
rettet for 17 Fod brede og 81/2 Fod dybtgaaende Fartøier
og forøvrigt udført i det Væsentlige overensstemmende med
det af Kanaldirektøren under 19de April 1853 afgivne
Forslag, bevilges af Statskassen Kr. 65 200,00.

2. For Benyttelsen af ommeldte Kanal svares en billig Afgift,
der bestemmes af Kongen»,

og ved Kgl. Res. af 16deMai blev denneBeslutningtagen
tilfolge.

Arbeidetblev derpaaved Kontrakt af 23deJuni over-
draget Loitnant J. Sissener, der havde paataget sig at
uclforeAnlæggetfor det kalkuleredeBelob. Det paabegynd-
tes den 26deJuni 1854,og den 26-leJuli 1856afgavKanal-
direktørenErklæringom,at det var færdigt.

Efter KanaldirektorensForslag af 7deSeptemberappro-
berede Departementetden 22de SeptemberIndkjob af et
Jordstykke af G-aardenHilde stort 201/2Maal til Opsyns-



"boligfor en Kjobesumaf Kr. 720,00,efter at en Opsyns- 1856.
mand den 9de August var ansat til at føre Tilsynet medAaroæptstyeniss?
Kanalen, udforemindreReparationersamt opkræveKanal- mand‘

afgiften. Denne Afgift fastsattes ved Kg1. Res. af 4deKanalafgift

December1856, ved hvilkenResolutiontillige de nærmerebvee'lergi.8
Instruktioner for Opsynsmandenblev givne, •ligesomogsaa

1856,Amtmandenblev bemyndigettil at ansætte Opsynsmand.
Forsaavidt Udgifterne ikke skulde kunne dækkes af Af-
giften, bestemtesdet ved sammeResolution,at Restenskulde
udredesaf de til Bestridelseaf tilfældigeUdgiftervedKanah
væsenetpaa BudgettetopførteMidler.

Ved Kgl. Res. af 10deDecember1857blev bestemt 1857.
at der. for Benyttelsen af Kanalen til Temmerflødninggaecese;maf:

.erlægges en Afgift af 2 Skilling pr. Tylt for Tørnmer, der led-anbge.Y3,8n57a1-
sages af Baad og 4 Skilling pr. Tylt, naar dette ikke er Til- adigj.nftnefin".
fældet. flødning af

Tømmer.

Angaaende.den mangelfuldeKontrol medErlæggelsenKanalafgif-

og Opkrævningenaf KanalafgiftenhavdeDepartementeti liezi:,sre?sPe.
1862 indhentetBetænkningfra Opsynschefen-forVaarsild- 1862.
fisket, senere i 1864havdeYormandenfor den ved Lov af 1864.
'6te Juni 1863 anordnedeKommissiontil at bestemmeAn-
vendelsenaf den i sammeLov fastsatte Udførselsafgiftaf
saltet Vaarsild bragt i Forslag ganske at frigivePassagen
gjennemKanalen, mod at der af det nævnte Fond blev
ydet et passendeTilskud til Bestridelseaf Udgifterneved
Opsyn og Vedligehold. KommissionensFormandhavde sat
sig i Forbindelsemed Kanaldirektøren,der Intet havde at
erindre modAfgiftensOphævelse. Han anslog den frem-
tidige aarligeUdgift til VedligeholdogOpsyntil Kr. 400,00
og antog, at den burde fordelespaa Vaarsildafgiftenmed
Kr. 240,00,paa Finnaas Kommunemed Kr. 40,00og paa
Amtet med.Kr. 120,00,forsaavidt dette ikke selv overtog
TedligeholdetmodOppebærelseaf de 2 førstnævnteBidrag,
hvilket han principalttilraadede. Naar Afgiftenhævedes,
antog han, at en aarlig Len til OpsynetstorKr. 192,00med
Benyttelseaf BoligenogJordveienmaatteværetilstrækkelig.
-Sagen blev derpaa forelagtFinnaas Kommunebestyrelseog
Amtskommunen.Af DepartementetsIndstillingaf 23deDe-



1864. cember 1865 sees, at Udgifternefra og med 1857til og
med 1864 havde overstegetIndtægterne med noget over
Kr. 800,00eller gjennemsnitligmedKr. 100,00aarlig, hvilke
i Henhold til Kgl. Res. af 4de December1856 vare ud-
redede af de til tilfældigeUdgifterved Kanalvæsenetbe-
vilgedeMidler.

1866. OverensstemmendemedKgl. Propositionaf 8deJanuar
Storthings- 1866 fattede derpaaStorthingetden 21de Marts f. A. føl-
beslutning

af 21de
Marts 1866

gendeBeslutning:
ang. Kana1-

afgiftens « Afgiften for Benyttelsen af Kanalen over Kulleseidet
Ophævelse.

Rgl. Res. af I Henholdhertil blev ved Kgl.Res. af 10deNovember
mei No-

vember 1866  1866bestemt:
ang. KanaI-

Op
ahfgijyteelisse.1. At den af Storthinget den 21de Marts 1866 fattede Be-

slutning angaaende Adgang til at ophæve Afgiften for Be-
nyttelsen af Kanalen over Kulleseidet i Finnaas Præste-
gjeld, Søndre Bergenhus Amt, befales tagen til Følge,

2. At Benyttelsen af bemeldte Kanal skal være fri for Af-
gift fra lste Januar 1867 og indtil Videre, mod at der af
Vaarsildfondet i Forening med Søndre Bergenhus Amts-
kommune og Finnaas Præstegjekls Kommune erlægges til
Statskassen et aarligt Belob af Kr. 400,00 til Bestridelse
af Opsyns- og Vedligeholdelsesudgifterneved Kanalen».

	

1867. Da VindebroenoverKanalenoftere blev ildebehandlet,.
Plakat idet den, efter at Kanalafgiftenvar blevenophævet, blev

vedk. Be-
nyttelsen af manøvreret af Enhver, udstedteKanaldirektørenden 8de
Broen over
Kanalen. Marts den under «Reglementer»anførte Bekjendtgjørelse.
Admini- Efter Gjennemførelseaf den nyeOrdningvedKulleseid-

shtroaitdisvreeEz.analen lod Departementeti Henholdtil Skrivelseaf 18de
under de

forandrede Oktober den tidligereOpsynsmandfremdelestilse Kanalen
Forhold. modBenyttelse af OpsynsmandsboligenmedJordvei og en

aarlig G-odtgjørelseaf Kr. 20,00 fra 14deApril 1867 at

Finnaas Przestegjeld, Søndre Bergenhus Amt, kan efter Kongens
Bestemmelse ophæves under Betingelse af, at vedkommendeDi-
strikter enten overtager Tilsynet med og Vedligeholdelsen af
Kanalen eller vedtage alene eller i Forbindelse med det ifølge
Lov af 6te Juni 1863 ved en Udførselsafgift paa saltet Vaar-
sild oprettede Fond at tilsvare et bestemt aarligt Beløb, der
maatte ansees tilstrækkeligt til at dække Statens Udgifter
forannævnte Henseende».
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regne; ligesomdet blev overdragetvedkommendeVeiinspek- 1867.

tør at føre OvertilsynmedKanalen og Broen, samt at be-
sørge de fornødneVedligeholdsarbeider,i hvilkenHenSeende
han havdeat rette sig efter KanaldirektørensInstrux, som
blev ham tilstillet den 28deOktober.

De ovennævnteKr. 400,00, der skulde erlægges af 1868.

Vaarsildfondet,Søndre BergenhnsAmt og Finnaas Kom-
mune blevesenere reduceredetil Kr. 320,00efter at Kanal-
direktøren i Skrivelse af 11te Januar 1868havde afgivet
Erklæring om, at de aarligeUdgifter til Kanalen under
den bestaaendeOrdning og efter de indvundneErfaringer
sandsynligvisvilde andragetil detteBelob,forudsatat ikke
særegne Uheld skuldeindtræffe. Efterat Amtskommuneni
1868ogFinnaasKommunebestyrelsevedBeslutningaf 30te
Marts 1869havde vedtagetindtil videre at udredehver et
Bidrag stort Kr. 48,00aarlig,blev det vedKg1.Res. af 6te 1869.

Kg1. Rea.November1869 bestemt: af 6te No-
«at Post 2 i Kg1. Res. af 10de November 1866 forandres vemberr69

derhen, at det Bidrag, der som Betingelse for, at Benyttelsen af allfåraZtil

Kanalen over Kulleseid i Finnaas Præstegjeld bliver fri for inddlet,-.
Afgift, skal erlægges af Vaarsildfisket i Forening med Søndre
Bergenhus Amtskommune og Finaas Herred, indtil videre ned-
sættes til Kr. 320,00 aarlig».

Udenforde ordinæreVedligeholdelsesarbeiderer senere
Intet ved Kulleseidkanalenpasseret.

I Skrivelse af 7de April 1883henstilledeAmtmanden 1883.
til Departementetfor det Indre at tage under Overveielse,Asimagtetrart.
om der ikke kunde væreAdgangtil at ladeUdgifternevedv°e=r)ecd.
KanalensVedligeholdblive udredede af det ved Lov af deZnnr:a _
24de Mai 1873 oprettedeFond for Havnearbeiderm. m. fondet.
i Fiskeridistrikterne, hvorved Søndre Bergenhus Amts-
kommuneog Finnaas Herred vilde blive fritagne for de
fremtidigeaarlige Bidrag til dette Anlæg.

Paa Indredepartementetsi den AnledningskedeHen- 1884.

vendelse af 5te SeptembererklæredeMarinedepartementet
i Skrivelseaf 3die Januar 1884, at det ikke fandt GrundtrLtsgEapileeeti;

til at overføredisse Udgiftertil Vedligeholdetpaa nævnteJanuar1.884ang. Ved-

Fond. ligeholdets
Overfordse
paa Havne-



fondet.
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1884. I AnledningAnsættelse af en ny Opsynsmandi 1883:
Ansættelse blev i Henholdtil KanaldirektørensForestillingtil Departe-af ny Op-

synsmand. mentetaf.23de August 1883KulleseidkanalensBestyrelse
sin Helhedhenlagtfra Amtmandentil Kanaldirektøren(De-
partementetsSkrivelseaf -25deSeptembers. A.).

b. Oprensning af Regsund.

Rogsundi Finnaas PræstegjeldadskillerMostereenfra
en smalLandtunge af Bømmeløen,beliggendeomtrent
Mil fra Mosterhavnog omtrentligesaalangtfra Kulleseidet.
SundetsLængde er 4 500 Fod, med vexlendeBredde fra
15 til 350 Fod og en Dybde paa sine Steder af neppe
2 Fod under halvfled Sø. Da Bredden og Dybden var
mindst i Sundets beggeEnder, blev det her jevnligenop-
renset for at skaireBaade Fremkomst. Grundenbestaar i
beggeEnder af Sandmed mindreStene og Muslingskaller,
forøvrigt af Sand og Slik. Breddernebestaa næsten gjen-
nerngaaendeaf Fjeld. Regsundbefaresjevnligenaf Almuen
med almindeligeBaade. StørreBaade ogNotebaademaatte
derimodfor at kommeud til de udenforMosterøenliggende
Fjorde passere denneØs Sydende: Mosterhuk, og efterat
KanalenoverKulleseidetvar blevenpassabel,føltesUlempen
ved at passeredennestørre Omveisaa megetmere.

-I Henhold til en Forestillingfra Amtmandeni Søndre
BergenhusAmt af 23deMai 1855anmodedeDepartementet
for det Indre den 30te s. M. Kanaldirektørenom at anstille
de fornedneUndersøgelserog afgiveBetænkningmed om-



trentligt Overslag til de Arbeider, som maatte være nød-



vendige for en Forbedring af PassagengjennemRogsund.
Efter at Undersøgelservare anstilledei Slutningenaf

Sommeren1855, afgav Kanaldirektørenunder 7de Marts
1857det forlangteForslag medOmkostningsoverslag.Han
opstilledederi 2de Alternativer, det ene til en Kanal for
Passage af almindeligeNotebaade og det andet til en
Kanal med Kulleseidkanalen-sDimensioner. For begge



AlternativerkundeenbekvemmereVeierholdesmodringeFor-
øgelsei Omkostningerneved at forladedensmaleRendei Sun-
detsøstligeEnde og gjennemskjæreet megetsmaltKlippeeicl
noget længereVest. Den mindreKanal foreslogesgivet
en Dybde af 4 Fod under halvfledSø, en Bundbreddeaf
12 Fod i Fjeld og af 6 Fod i Jord. Dr maattemineres
i en Længde af 126Fod og graves paa 4 forskjelligeSte-
der i en samletLængdeaf omtrent1700 Fod. Hvor Ka-
nalenmaatteliggei FjeldforeslogesanlagtTrækveisaavelsom
i 400 Fods Længde i den vestre Ende, hvor der allerede
forefandtesen Trækveimur. Forøvrigtvar der overalttil-
strækkeligtAarerum,hvorforkun en Afmærkningvar nød-
vendig. Denne4 FoddybeKanalkalkuleredestilKr. 4000,00.
Den størreKanal foreslogetgiveten Dybdeaf 10Fod under
halvfledSø, i Fjeld en Bundbreddeaf 18 Fod og i Jord
6 Fod medSideskraaningeraf henholdsvist/6 og 11/2Gange
Høiden. Der vildeudfordresen Mineringi en Længdeaf
170 Fod og Gravning i en sammenhængendeLængde af
2 750 Fod. - Dernæst foreslogesTrækvei beliggende4 Fod
over halvflødSe. Denne dybereKanal anslogesat ville
koste Kr. 32000,00.

Ved Kg1. Res. af 23de Juli 1858 blev derpaa be-,stemt:
«1. At der af de til Oprensning af Elvedrag m: V. paa Bud-

gettet opførte Midler naadigst tillades udredet et Belob af
indtil Kr. 4 000,00 til Iværksættelse af endel til For-
bedring af Passagen gjennem Rogsund mellem Moster- og
Bømmelø i Finnaas Præstegjeld, Sondre Bergenhus Amt,
sigtende Arbeider, overensstemmende med den dertil af
Kanaldirektøren under 7de Marts f. A. afgivne Plan.
At Departementet for det Indre bemyndiges til at træffe
de til Foretagendets Udforelse fornødne Foranstaltninger.
At de af Formænd og Repræsentanter i Moster, Bømmet
og Bræmnæs Sogne samt af Søndre Bergenhus Amtsfor-
mandskab respektive under 13de April og 18de Juni sidst-
leden fattede Beslutninger, hvorved Udgifterne ved Sundets
fremtidige Vedligeholdelse i farbar Stand ere overtagne af
de respektive Kommuner, approberes i Henhold til Lov
angaaende Formandskaber paa Landet af 14de Januar 1837
dens §§ 39 og 50».
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Juni 1859 paabegyndtesderpaa Arbeidet undd Leit-
nant VedelersLedelseog var fuldført den 7deOktoberf. A.

Arbeidet kostede Kr. 5 235,38. OverskridelsenKr.
1235,38blev derpaa ved KgI. Res. af 4de Januar 1860
tilladt udredetaf de til Oprensningaf Elvedrag.m.V. paa
Budgettet opforteMidler.

c. Bremsund. ,

Bremsund mellemBommeloensVestside og en mindre
Holmeomtrent1 Mil nordostfor Kulleseidet,noget ovenfor
Sonstabuvaager kun 120 Fod langt og 40 Fod bredt ved
halvflodSø. Paa det grundesteSted findeskun en Dybde
af 4 Fod i i Rendeaf omtrent5 Fods Bredde. Saavel
Bund som Sider bestaar af Fjeld. En uhindret Passage
gjennem dette Sund skal være af Vigtighed.under Fisket,
men ved vestlig eller især nordvestligVind vil Passagen,
om end Sundetfordybesog uclvicles,stedseblive vanskelig,
da der strax nordenfordette Sund findeset Gab i Skjær-
gaardenpaa 7 å 800Fod, hvor Havet staar lige ind og ved
nordvestligVind danneren stærk Brændingi Sundet. I den
sammeForestilling af 23de Mai 1855, hvori Amtmanden
for Sondre BergenhusAmt androgDepartementetom en
Undersogelseaf Rogsund,andragesligeledesom at faa For-
holdene ved Bremsundog Hatteeidet undersogte. Kanal-
direktoren,der af Departementetblev anmodetom at imode-
kommeAndragendet,afgav en Betænkning,saavelomBrem-
sund som Hatteeidet den 7de Marts 1857. Angaaende
Bremswidytrede han, at det vilde bliveet megetvanskeligt
og kostbart Arbeide ved en Molo at forhindrede stærke
Brændinger. Det vilde være næstenugjørligtat anbringe
nogen Fangdam over Sundets nordligeAabning. Da Ar-
beidsstedetsaaledes ei kunde lægges tort, maatte al Mi-
nering foregaa under Vand. Omkostningerneved en Ud-
rensningaf Bremsundetberegnedesfor forskjelligeUdvidelser
saaledes:



`re1

Med KulleseidkanalensDimensioner10 Fods
Dybde Kr 4 860,00

For 8 FodsDybdeved halvflødSo og 16 Fods
Bredde 	 « 2 160,00

For 6 FodsDybdeved halvflødSe og 14Fods
Bredde ..... ... • . • • 800,00

For 4 FodsDybdeved halvflodSe og 12Fods
Bredde(for Notebaade)	 c 200,00

d. Hatteeidet.

Hatteeidet mellemLangevaagpaa BommeloensØstside
og Eidsvaag paa ØensVestside har ved halvflødVand en
Længde af 2 560 Fod og fra 10 Fod under halvfledSø paa
den ene Side til sammeDybde paa den anden Side en
Længcleaf 3 250 Fod. Eidets største Heide over halvflød
So er 27 Fod, og findesFjeld i Regelen5 Fod underOver-
fladen. GaardeneEid og Hatten har sine Enge og Agere
paa Eidets længsteDel saaledes, at en Kanal i sin største
Længde maatte gaa gjennemdyrket Mark. Eidet ligger
1/2 Mil nordenforBømmeløenssydligstePunkt — Bømmel-
huk — og 11/2Mil fra Kulleseidkanalen.

I sin Betænkning af 7de Marts 1857anførte Kanal-
direktøren, at en Kanaliseringaf Hatteeidet, henseet til
dettes forholdsviskorte Afstand fra Bommelhukpaa den
ene og Kulleseid paa den anden Side ikke syntes at være
af nogen væsentligVigtighedfor den almindeligeFærsel.

En Kanal gjennemHatteeidet af sammeDimensioner
som Kulleseidkanalenkalkuleredehan til Kr. 292000,00,
idet den vilde fordre en Udmineringaf 6630 Kubikfavne
Fjeld og en Udgravningaf 3 500 KubikfavneJord.

VedkommendeBremsundog Hatteeidet er senereintet
passeret gjennemKanalvæsenet.

4



Forslag.

KanaldirektorRoyemsForslag af 19deApril 1853til Kanal
gjennemKulleseid.

Do. Do. Forslag af 7de Marts 1857til Oprensning
af Rogsund.

Do. Do. Betænkningaf 7de Marts 1857angaaende
Oprensningaf Bremsundog Hatteeidet.

Arbeidernes Kostende.

Kulleseidkanalen:
Bevilget ved Storthingsbeslutningaf

20de April 1854 Kr 65200,00
Indredepartementethar i Skrivelse af

22deSeptember1856approberetInd-
kjeb af 20Y2MaalJord af Gaarden
Hilde  « 720,00

Kr. 65920,00
Rogsund:
Bevilgetved Kg1.Res. af 23deJuli 1858af Elverens-

ningsfondet Kr 4 000,00
Bevilget ved Kg1.Res. af 4de Januar

1860 af samme Fond til Over-
skridelse « 1235,38

Kr. 5 235,38
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Reglementariske Bestemmelser.



Plakat vedkommendeKulleseid Kanal udfærdigetaf

Kanaldirektørenden 24deFebruar 1857:
«StørreBaade,der ei have Aarerumi Kanalerne,skulle

trækkes gjennemsamme,da Skraaningerneei maaberøres
med Aarer eller Stænger. Ingen Baad maa standse i
Kanalen eller benytte dens SkraaningersomLade-eller
Losseplads.

Trækveien maa kun benyttes for derfra at trække de
store Fartøier gjennemKanalerne, og ikke betrædes i
nogenanden Hensigtuden OpsynsmandensTilladelse.

Enhver, der overtræder disse Bestemmelsereller be-
skadiger eller borttager nogenKanalentilhørendeGjen-
stand, vil blive straffetefter Loven».



Den 8de Marts 1867udstedteKanaldirektørenfølgende

BekjendtgjørelsevedkommendeKulleseidKanal:
«For Eftertiden vil Vindebroenholdes laaset, og En-

hver, der vil have den oplukket,har at henvendesig til
Opsynsmanden,der vil besørgeBroen op-og igjenlaaset,
medens vedkommendeBaadmandskabhar at opheiseog
nedfireBroen, og derhos er forpligtet til at holde sig
OpsynsmandensAnordning angaaendeBroensBenyttelse
efterrettelig. Enhver, der behandler Broen uvorrent,
skadeligt og ikke holder sig de af Opsynsmandenmed
Hensyn til Broens og KanalensBrug givne Anordninger
efterrettelig,vil blive draget til Ansvar».

4*



IX B 2.
Brudved Etneelven.

I .

Sagens administrative Behandling.

Elvebrud Strax ovenfor Etneelvens Udløb i Fjorden stod i 1853
paa Gaar-
den Fidje. næsten hele heire Elvebred i Brud ligesom der ogsaa i den

lave venstre Bred fandtes Brud paa enkelte Steder. Den
langs heire Bred liggende Bygdevei var i nævnte Aar
gledet ud i en Længde at' henved 200 Fod, væsentlig ved
Brud foranlediget af Overvand. Fra Elvens Udleb af og
opover var Stremhastigheden efterhvert tiltagende, indtil
den et Par tusinde Fod op i Elven var naaet op til om-
trent 5 Fod i Sekundet. Forøvrigt er Stremhastigheden
afhængig af Vandstanden i Fjorden, hvor Forskjellen paa
Flod og Fjære er omtrent 5 Fod. Jordsmonnet bestaar af
Muld, paa heire Bred i en Dybde af indtil 13 Fod. Elve-
bunden saavelsom Bunden paa en strax ovenfor Udlebet
liggende Ø bestaar af grov G-rus. Nederst i Elven er Ma-
terialet noget finere.

Allerede den 28deDecember 1851 havde Velinspekteren
indberettet, at en Del af Veien under Fidjebjerget var bort-
taget af Elven, i hvilken Anledning han foreslog en Om-
lægning.

Da imidlertidEieren af Fidje fremkom med Klage over,
at Almuen lagde Vei over hans Jorder, besluttede Kom-
munebestyrelsen den 29de September 1852, at Veien skulde
nedlægges. Denne Beslutning vilde Amtmanden dog ikke



approbere,da Veien dannedeForbindelsenmellemAakre 1853.
og Etne, derimod anmodedehan Veiinspek'tørenom at
undersøgeForholdene. Denne oplyste da, at store Vær-
dier, Jorder og Bygninger, paa G-aardenFidje stode i
Fare for at gaa ud i Elven og kalkuleredeVeiomlægningen
til Kr. 1800,00. Amtet henvendtesig derefter under 12te
Januar 1853 til DepartementetmedAnmodningom at er-
holdeForholdeneundersogtved det Offentlige,og blevi den
AnledningLeitnantThams beordretderhen. Den 23deNo-
vember 1853 afgav han en IndberetningmedForslag, der
gik ud paa at opforeen stærk Dam tvers over hoire Elve-
lob fra ovennævnteØs' øvre Ende til ovenfordet omhand-
lede Brud paa heire Bred for dervedat lede Elven ind i
det andet ældre Lø13langs venstre Bred. I Forbindelse
dermedvar desudenforeslaaeten Del Oprensningeri dette
Lob. Han beregnedeOmkostningerneved disse Ardeider
til Kr. 560,00. Den 25de Novembers. M. oversendteKa-
naldirektøren dette Forslag til Departementet,men Sagen
har senere ikke været Gjenstand for KanalvæsenetsBe-
handling.

I Anledning af Elvebrud paa Etne Præstegaard lod 1863.
Kanaldirektørenefter KirkedepartementetsAnmodningaf Elvebrud

paa Etne
14deAugust 1862foretagede fornodneUndersogelser,hvor- Pramte-

gaard.
efter han under 6te Januar 1863 afgav en af Kart over
Bruddene ledsagetBetænkning. I Henhold til den havde
Elven paa den omhandledeStrækning et midlereFald af
11500. Dens Bund og Breddebestodaf grov Sand, blandet
medmindreRullesteneogAur. VedSommervandstandvar
Vanddybdenneppe 3 Fod. Bruddet paa Præstegaarden
langs Elvens hoire Bred var en Folge af, at Elven her
danner en skarp Beining; og Bredden var angrebenlige
fra Evjen strax nedenforBeiningenog helt ned til Broen,
somlænger nede fører over Elven. Kanaldirektørenfandt
at burde sikre Elven dens forholdsvisheldige Retning
nedenforBoiningenog foreslogtil den Hensigt at dække
heire Bred fra Evjen af og .4 å 500 Fod nedovermed et
sammenhængendeStenbelæg, medensden nedenforliggende
Del af Bruddet, ca. 500 Fods Længde, foreslogesdækket



1863. kun partielt ved nemligat dækkeandenhver10Fod løbende
Strand, og lade de mellemliggende10 Fod udækket. Om-
kostningernehervedanslogestil Kr. 800,00.

Foranledigetaf en Skrivelsefra Kirkedepartementetaf
9de Juli 1863om,hvorvidtKanaldirektørenhavdenogetat
erindre mod at Forbygningsarbeidernepaa Etne Præste-
gaard kunde henstaa indtil videre, udtalte han i Skrivelse
af 28de s. M., at han ikke ansaa Faren for større Ud,
skjæringer saa stor, at man ikke skulde kunne udsætte
Forbygningenindtil videre, men at han ansaa det ned-
vencligt,at haveOpmærksomhedenhenvendtpaa Elvebruddet,
ligesomhan anbefaledeved Rydningaf Markerneikke at
forsømmeat kaste den store Sten i Bruddet.

	

1874. Den 22deSeptember1874oversendteIndredepartementet
til Kanaldirektørenen fra KirkedepartementetmedBilage
indkommenSkrivelse af 18des. M. angaaendeElvens Ud-
skjæringpaa Etne Præstegaard,idet det anmodedeham om
at foretage de fornødneUndersøgelser. Under 25deSep-
tembers. A. afgav han sinErklæring,udennærmereUnder-
segelser, idet han fandt tilstrækkeligtMaterialetil at ud-
tale sig i de tidligere af KanaldirektørThamsunder 6te
Januar 1863 og af Ingeniør Jacobsen under 11te April
1870med tilhørendeKarter ogProffiermeddelteOplysninger
om det omhandledeBrud. Han anbefaledeat forbygge
Bruddet allerede i den da forestaaendeVinter paa den af
Thams tidligere foreslaaedeMaade og anslogOmkostnin-
gerne til Kr. 1400,00. I Værdien af de udsatte Jorder
fandt han tilstrækkeligtMotivfor Forbygningsarbeidet.

 1877.

Efter at Kanaldirektørenunder 1lte December 1877
somSvar paa en Skrivelse fra Indredepartementetaf 8de
s. M. nærmerehavdeudtalt sig om Forbygningsarbeidernes
Kostende, bleve de udførtei 1880paa Oplysningsvæsenets
Fonds Regning. Under en usædvanligstor Flom den 28de

1881 - 82. og 29de December 1881 blev en Del af Forbygningsarbei-
derne derangeret,og da Kirkedepartementeti denAnledning
under 17deFebruar 1882 udbadsig KanaldirektørensBe-
tænkning, befaledehan i Skrivelseaf 2den Marts s. A. at
.anvendeden tidligereDækningsmaade,mensaafremtBakken



bestaar af megetfintMateriel,at læggeStendækningenpaa 1882.
et Lag af Riskviste, samt at trække Dækningennoget
længere ned og at gjøre dens Afslutningnoget stærkere
end den øvrige Dækning. Senerehar KanalvæsenetsAssi-
stance for dette Bruds Vedkommendeikke været paakaldt.

Den 28de Februar 1882oversendteIndredepartementetElvebrud
paa Sjea-

til Kanaldirektørenet Andragendefra SøndreBergenhus DYje-

Amt af 21de s. M. om,at der maatte blive anstilletUnder-
bakken og

Gjerder.

søgelser i Anledningaf den Skade, somunder en Flom i
Etneelven var paaført GaardeneSjesvold,Dyjebakkenog
Gjerder i Etne. KanaldirektørenbesaaBruddeneog afgav
den 20de Mai s. A. en af Krokier ledsagetBetænkning
med Forslag til Forbygningsarbeider. Han oplyste, at en
"Delaf Bygdeveienvar reven ud medBruddetved Sjesvold,
og antog, at Veien ikke vilde være sikret ved en Flytning
alene, saafremtBruddetblev staaendeubeskyttet. Jordene
ovenforBruddet, auførtehan, ere opdyrkedeoghørervisselig
til Bygdensbedre Indmarker. Af Hensyn til de ikkedesto-
mindresmaa Interesser, der her ere truede, vilde det ikke
svare Regningat udførefuldt betryggendeForbygningeraf
Bruddet,hvorforhan foreslogat indskrænkeArbeidernetil
en Afskraaningaf Bruddetsnedre Del med en Doceringaf
1: 1112og at dækkeSkraaningenfra Bundenaf op til 0,5m.
overFlomheidemed et 0,5 m. stærkt Stenlagpaa Ris, samt
at afgreftefor Overvandet.

Bruddene paa Dyjebakkenog Gjerdervare af mindre
farlig Beskaffenhed,væsentligOvervandsbrud. Kanaldirek-
tøren foreslogat dækkedemmed et 0,5m. tykt Stenlagtil
0,5 m. over Flomheide.

Omkostningerneved disse Arbeiderberegnedestil :
750,00For SjesvoldbruddetsForbygning Kr 1.


og for Dyjebakken-og Gjerder-Bruddene. . 1875,00

Kr. 3 625,00
- Arbeiderneforudsatteslededeaf Amtsingeniøren.

Paa Andragende fra Grundeierneog Herredsstyrelsen
om Bidrag til Arbeidet anbefaledeKanaldirektøren, at
Halvdelenaf Omkostningerneindtil et Belobaf Kr. 1812,00



udredede af Elverensningsfondetpaa Betingelse af, at Ar-
beidet udførtes under AmtsingenierensLedelse, og af at
Etne Kommuneovertog Garantien for Tilveiebringelsenaf
de øvrige fornødne Midler, saavelsom for at ethvert af
ArbeidetflydendeErstatningskravblev det Offentligeuved-
kommende,og for at Dækningernei Fremtidenforsvarlig
vedligeholdtes.

Arbeidets Kostende.

I 1880 er PræstegaardensBredderdækkedealenepaa offent-
lig Bekostning, og dertil af OplysningsvæsenetsFond.
bevilget Kr 1400,ock



IX B 3.
Elvebrud paa Gaarden Sæd i Simedalen i Ulviks

Præstegjeld.

Disse Brud beskrivesi 1860 saaledes-: Bruddene,der 1860.
allerede have forvoldt megenSkade og true medat blive
end større, ere oprindeligforvoldte ved et for fiereAar
siden fra venstre Dalside udgaaet Skred, der trykkede
Elven over mod hoire Bred, hvor de betydeligsteDele af
G-aardensdyrkedeMarkerere beliggende. Senerehar Elven
trods Forsog paa at forbygge den vedblevetat grave ind
i den heire Bred saaledes, at nu kun en mindreDel af
Elven leber langs den yenstre. Flommenei denneElv
skal formedelst tilfældigeStopningerunder «Jekulen»ved
løsnedeSnemasservære uregelmæssigeog ofte megetvold-
somme.

Den 30te Juni 1860gav Amtet KanaldirektørenMed-
delelse om, at der til sammeAars Amtsformandskabvar
fremkommetAndragendefra flere Opsidderei Simedaleni
Ulvik om Bidrag af Amtet til Afværgelse af de ødelæg-
gelser, som Elven aarligen anrettede paa Broer, Forbyg-
ninger,Mellehus og de tilstedendeGaarde. Navnligvar
ødelæggelsenpaa Gaarden Sæd saa betydelig, at denne
truedes med fuldstændigUndergang. Da Yeiinspektøren
havde erklæret det nødvendigther at tilkalde specieltek-
nisk Kyndighed, havde Amtsformandskabetbesluttet fore-
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1860. lebig Intet at bevilge, hvorimodAmtet fienvendtesig til
KanaldirektørenmedAnmodningom paa en af hambebudet
Reise til BergensStift at tage Stedet i Øiesynog derpaa
meddelesin Betænkningom Sagen.

Den 13de August 1860 besaa KanaldirektørenElve-



bruddet, og i sin Betænkningaf 8de Septembernæstefter,
anførte han, at Reguleringenher væsentligmaatte søges
effektueretved Gravning, og kun for en mindre Del ved
Forbygninger,og da de uregelmwssigeFlomgangejævnlig
forandredeElveleiet, maatte en Reguleringsplanudarbeides
umiddelbartfør Arbeidets Iværksættelse. Efter det Ild-



seende,Elveleiethavdeunder hans Nærværelsepaa Stedet,
kalkuleredehan Omkostningernetil omtrentKr. 1200,00,
idet han tænkte sigElven regulerettil at følgeden venstre

som for største Delen var udyrket, for derved at
beskytte GaardeirgHuse og den resterendedyrkedeMark.
Af Veiinspektør,Kaptein J. Brun var der fremsat et For-



slag til en Opdæmningaf det øverst i Vasdragetliggende
Rembusdalsvandet,for dervedat kunne regulerede hyppig
indtræffendestørre Flomgangei Simedalen. Han oplyste
nemlig, at de store Flommei Simedalenforaarsagedesved,
at Elven under sit Løb under en Arm af Hardangerjekulen
ofte tilstoppedesved store fra dennenedfaldendeIsblOkke;
derved standsedesTillebet til Rembusdalsvandeti langTid,
indtil VandetsprængteIsdæmningen,eller indtil Isen smel-



tede. Deri opdæmmedeVandmassestyrtede da saa vold-



somt ned i Rembusdalsvandet,at dette ikke kunde øve til-



strækkeligregulerendeIndllydelsepaa Abbet derfra. Paa
sin Vei ned gjennemSimedalenforaarsagedeVandet da
oftere stor Skade paa Broer og dyrket Mark. Imedens
disse Storflommetidligere kun indtraf een Gang i hver
Menneskealder,anførte Kaptein Brun i en senere Skrivelse
til Kanaldirektørenaf 14deJanuar 1862, havde de i de
sidste Aaringer været meget hyppige, hvilket formentes
at have sin Grund deri, at det Parti af Jokulen, hvor-



under Elven leber, i denne Tid havde sine Minsknings-



perioder. Natten før 17deSeptember1861havde saaledes



.en af disse Storflommefundet Sted, under hvilke Dalens 1861.
begge Broer vare gaaede ud, og hvorunder betydelige
Brud vare opstaaede. Rembusdalsvandetviste da at have
havt en Flomheideaf 3 Fod over almindeligFlomvand-
stand.

I Anledning af dette VeiinspektørensForslag havde
Ingeniørbrigadenunder 27deNovember1861forlangtKanal-
direktørensUdtalelse, og den 30te Mai 1862 afgav han 1862.
Betænkningderover. Efter de meddelteOplysningerom
RembusdalsvandetsStørrelsefandt han, at det var for lidet

selv med den foreslaaedeOpdæmningat udevenogen
synderligregulerendeIndflydelsepaa Flomforholdenei Sime-
dalen. Da han imidlertid ikke kjendte Niveaudiferensen
mellemRembusdalvandog det ovenforliggendeDæmmevand,
kunde han ikke bedømme,om man muligensved en høiere
Dæmning ogsaa skulde kunne benytte sidstnævnteVand
som Opdæmpningsreservoir.Han gjordederpaaforskjellige
Bemærkningertil den projekteredeDæmningsKohstruktion,
og anbefaledeubetingetAnvendelseaf en fast Dam med
Grundaabninger.

Efter DepartementetsPaalæg i Skrivelse af 14deAu-
gust 1862 undersøgte derpaa Kanaldirektøreni Forening
medIngeniør N. Larsen Forholdene paa Stedet og optoge
de et Kroki af Rembusdalsvandet. Den 7de Januar 1862
afgav Kanaldirektørensin endeligeBetænkningom den i
Forslag bragte Opdæmningaf Rembusdalsvandet. Han
henholdt sig i denne til den tidligereErklæring af 30te
Mai 1862, idet han fremdelesfandt Vancletfor lidet til at
spille nogenRolle somBassin, og at derforDammensByg-
ning ikke var tilraadelig, da derhos Damvandetligger
mindst 100Fod heiere endRembusdalsvandet,var der ingen
rimeligAnledning til at forøgedettes Størrelseved fortsat
Opdæmning. Kanaldirektørenantog, at det vilde være det
fordelagtigsteat benytte de Summer, som en Dam foran
Rembusdalsvandetvilde koste, til at styrke de nævnte
truede Punkter nedenfor i Dalen. Undersin Nærværelse
paa Stedet havde KanaldirektørenforklaretJordeierne, at



det her for dem kom an paa at holdeElven indenforsit
Leie ved at styrke Elvebreddernegjennem Rensning af
Leiet for de større Stene og føre dem ind til Elve-
bredderne.

Senere har denneSag ikke været behandletaf Kanah
væsenet.



IX B 4.
Jordskred paa Gaarden Lekve i Ulvik.

Guraaen ved GaardenLekve har et ganskelidet Ned-
børdistrikt,men medbrat Fald, saaat Nedbøreni kort Tid
fylder Elveleiet. Bækken, der ofte er næsten tør, kan
under Flom svulmestærkt op. DensVandføringer under

•disseForholdanslaaettil omtremt16m3pr. Sekund. Øverst,
ovenforBroen er det relative Fald megetstærkt, aftager
nedenfor efterhaandensomBækken nærmer sig Udløbeti
Fjorden.

Sommeren1861løsnedeunder et stærkt Regnskyld,og 1861.
medensBækken var i Flom, en Jordstrimmelbeliggendei
en Heide af ca. 1000 Fod over Havet og styrtede udover
Fjeldsiden. Ved Kvarhaug delte Skredet sig, men_sam-
ledes igjen nedenforog fortsatte sit Løb gjennemdet trange
Dalfore mellemPladseneRabben og Tofteog udbredtesig
paa det fiadereTerræn mellemHusenepaa Lekve og Plad-
sen Volden,hvor Skredet standsede. SamtligeKværnehuse
paa den af Skredet gjennemløbneStrækning reves bort,
ligesom en Plads, der laa paa Nedsidenaf Kvashaug og
berørtesaf SkredetsvenstreArm, gik ud, hvorved2 Kvin-
der og et Par Bern omkom. En stor MængdeSten, hvoraf
-en af over 3 KubikfavnesStørrelse, foruden en Mængde
Trær blevemedrevneaf Skredet, og bedækkededen forhen
dyrkbareJord paa sine Steder i fiereFods Heide. Ved
Skredet opfyldtes Leiet. Guraaen tog en ny Retning
lige mod et samtidig ødelagtHus, der var aldeles ned-
revet paa Opsiden. Vandet gik over dets Tag, løb derfra



1861. ned i en Fordybningaf Terrænet og gik videre mellem
Husene og Haven paa Lekve ad en kortere Vei ned til
Hardangerfjorden.

Efter TildragelsenenedesGaardeierneom at ledeBæk-
ken tilbage til det gamleBækkeleieog foretogei den Hen-
sigt de nødvendigeOprensninger.

Efter Andragendefra dem af 21de December1861,
anbefalet af Lensmand og Formandskab, androg Amt-
manden under 22deAngust 1862 om, at Forholdeneved
Lekve maatte blivenærmereundersågteved Kanalvæsenet„
og efter DepartementetsOrdre undersogteKanaldirektøren
Stedet, hvorefter han under 24de Februar afgav Indberet-
ning. Af Hensyn til de uforholdsmæssigeOmkostninger,
som en fuldkomnereRegulering af Bækken vilde fordre,
foreslog han, at man saavidt gjørligt skuldesøgeat give
Elven et snorret Lob med saa jævnt Fald som muligt.
Endvidereskuldeman sikre Elveleietved stadig efter hver
Flom at vælte alle store Stene fra Elveleiet op paa.
Bredderne, og ordnedemher, og saaledesefter Flommens
Afløb stedse udbedreenhverUregelmæssighed,der maatte
være fremkommetsaaveli Elveleietsompaa Bredderne.

Kanaldirektørenantog,at der vilde medgaaKr. 200,00
for at udrette, hvad der øieblikkeligtiltrængtes. Broen
over Bygdeveien,der bestodaf 2de Lob overdækkedemed
Heller, foreslogesombyggeti et Imb med 15 Fods Aab-
ning, og opført billigstaf Træ. Broen i dens daværende
Form foranledigedeofte Tilstopninger,hvorforElven her
stadig havde truet med at skjære sig nyt Leb. Broens
Ombygning antoges imidlertid at vedkommeVeivæsenet.
Han foreslogforøvrigt, at der samtidigmed Ombygningen
foretogesen omtrent1 Fods Fordybningaf Elveleietunder
Broen, hvorveddet sammerelativeFald erholdtesherfraop
til 600Fod ovenforBroen. Efter at Ingeniørkommissioneni
en Erklæringaf 13deMarts1863i det Væsentligehavdehen-
holdtsigtil KanaldirektørensUdtalelser,remitteredeDeparte-
mentet Sagen den 7de Mai 1863til SøndreBergenhusAmt.

Senere har den ikke været behandletaf Kanalvæsenet.



IX B 5,
Kanalanlægmellem Masfjord og Osterfjord.

Fra Fensfjordpaa GrændsenmellemNordre-ogSøndre
BergenhusAmter gaar den brede og dybeMasfjordindmod
N.O. til Kvamme lidt udenforSandnæsKirke, hvor den
deler sig i en Arm, der gaar modN.O. indtil Matre og en
anden Arm, der gaar mod S.S.O. ned modnordre Oster-
fjord. Afstanden fra Kilstrømmenved den Lindaaske
Halvøs nordvestligeSpidse til MasfjordensBund i dens
sydligeArm, den saakaldteÆsevaag, udgjør omtrent 31/2
Mil, og til densBund i den nordostligeArm, den saakaldte
Matrefjord,gode 33/4Mile. Omkring disseFjorde ligger
Myking-og SandnæsSognesamt den østligeDel af Lindaas
Hovedsogn. Disse Sogne have saaledes ingen anden Vei
til Bergen end om Kilestrommen,hvorfra Afstanden til
Bergen er omtrent43/4Mil. Til Forbedringaf Kommuni-
kationsforholdeneher har der været foreslaaetet Veianlæg
fra MykingKirke langsVestsidenaf Fjorden ned til Oster-
fjorden. Spergsmaaletomat forbindeMasfjordenmedOster-
fjorden ved en Kanal blev senerevakt, og indgik i denne
Anledning.Amtmandenden 7de Februar 1866 med An- 1866.
dragende til Departementetom at faa de lokaleForhold
undersegteved Kanalvæsenet. Den 27des. M. blevKanal-
direktørenbeordrettil at lade foretagede attraaedeUnder-
søgelser,der overdrogestil IngeniørE. Rlis somunder 5te
Februar 1867afgavIndberetnifig. Fra Osterfjordenskyder
Eknæsvaagenind modNord,ogdelersigi 2Arme,hvorafden
længste— Grundevaagen— er tør ved udfjæretSø. Fra
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Grundevaagen, der er 1 250Fod lang, til det ovenforliggende
Esheimsvand er en Længde af 4 000 Fod, og fra sin nord-
ligste Ende har dette Vand Alleb gjennem en mindre Elv
til Masfjorden. Heieste Punkt•mellem Osterfiorden —
.Grundevaagen — og Esheimvand ligger ca. 50 Fod over
Fjorden i Fjærevandstand. Afstanden mellem Osterfjorden
og Esheimvandet er ca. 4 200 Fod. Jordsmonnet bestaar af
Fjeld og Sten og 3 bløde Myre. Esheimvandet har en
Dybde af over 8 Fod under Fjære Sjø i Osterfjorden i en
Længde af 16 å 1 700 Fod. Elven fra Esheimvand ned til
Masflorden ligger i en trang Fjeldkløft med Faldet fordelt

2 omtrent lige heie Afsatser paa en Længde af 900 Fod.
Da Riis strax fandt Lokaliteterne ugunstige for et

Kanalanlæg til rimeligt Kostende indskrænkede han Under-
sogelsen til det Nødvendigste for en generel Udtalelse.
Der blev dengang hverken afgivet noget Forslag til eller
Omkostningsoverslag over noget Kanalanlæg. Hvad enten
man vilde vælge en fuldstændig Gjennemgravning eller an-
vende Sluser til Ferbargjørelsen, vilde Anlægget, saaledes
som allerede fremgik af Terrænets almindelige Beskrivelse,
blive altfor kostbart.



IX B 6.
Farbargjørelse af Gravenselvenog Vossevasdragetsamt

af Bolstadstrammene.

L.

Sagens administrative Behandling.

Omtrent 5/8 Mil vest for Vossevangenved Pladsen VasendenleberVosseelvenud af Vangsvandeti vestligRet-
lirsakrii8v5e.se

ning gjennemet trangt Fjeldskar. Paa de første2 500Fod
ned Ulvesprangetindtil Flagehølen har Elven et Fald. af
9,34  Fod med strid StrømmellemhøieFjeldbredder. Flage-
hølen har en Længde af 1650 Fod og en Bredde af
4 å 500 Fod med tildels lave Bredder. Derefter følgeret
kort Elvestykke med et Fald af 2,32', hvorefter kommer
Flagefosseni tvende Lob med et Fald af 12,66Fod. Lidt
nedenforFlagefossenliggerSeimsvandetmedlavereBredder,
med en Længde af 4 150Fod og en Breddeaf 4 å 5 000
Fod. Ved Gaarden Eiden trækker Vasdraget sig igjen
sammentil Elv, som paa en Længdeaf i 000 Fod og med
et Fald af 0,65Fod er dyb, med steile Bredder og kaldes
her Hogjellen. Derpaa følger3deFosse— Buldringerne—
saa stride Elvestykker,mindreFald, Heler og smaa Vande
indtil Evangervandet, i en Længde af 21750 Fod og et
Fald af 87,00Fod. DenneDel af Vasdragethar Karak-
teren af en Bjergstrøm. Af Sidetillobkan mærkesTør-
finnen foruden nogle mindre Bække. — Hovedveienfra
Bergen følger den heire Bred og ligger paa flere Steder

5
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saa nær Elven, at den oversvømmesved større Flomgange.
Vasdragets hele LængdemellemVangsvandetog Evanger-
vandet er 31250 Fod med et samletFald af omtrent112
Fod. Vandstandsforskjelleni Vangsvandetfandtes at være
omtrent20 Fod og i Evangervandetomtrent 14 Fod.

Evangervandethar en Længdeaf næsten1/2Milmellem
heie og bratte Fjeldbredder. Ved Pladsen Vasenden har
Vandet sit Udleb gjennemBolstadelven,der er omtrent
11400 Fod lang og falder ud i Bundenaf Bolstadfjorden
ved HandelsstedetBolstadøren. Faldet i Bolstadelvener
nivelleret til 26,19Fod. Elveleiet er uregelmæssigtmed
storstenetBund. Bredderne bestaar afvexlendeaf Fjeld,
Jordbakker og fladeEngstykker- Elven har flere mindre
Stryg og mellemliggendeHoler. Ved laveste Vandstander
den paa fiere Steder kun 1 å 11/2Fod dyb, saaledesat den
kan vades over. Flommenestige i Evangervandet131/2
Fod over laveste Vandstand. Ved de heiere Vandstande
kan ladedeBaade — 10-aaredeBaademed 30 TønderKorn
— gaa nedoverElven; men opovermaa de tommeBaade
trækkes med stort Besvær og Godsetkjøres eftel Lande-
veien. Strømhurtighedenfandtes ved de anstilledeUnder-
søgelserpaa flere Steder at være megetbetydelig, øverst i
Oset 10 Fod i Sekundet.

Omtrent 3/4 Mil udenfor BolstadørenindsnevresBol-
stadfjordenpaa en kortereStrækningogdanner «Strømmen»
eller «Bolstadstrommen»,hvis Leie er opfyldt med store
Klippestykkerog større og mindre Stene. Ved laveste
Vandstandvar StrømmensBreddei en Længdeaf 300Fod
kun 180 å 200 Fod og den største Dybdemindreend 10
Fod. I et Par Profilervar den største Dybdeved laveste
Vandstandkun 5 Fod, skjønt der i de øvrigeProfilerfand-
tes større Dybde, dog ikke i en ret Linie, idet Strømmen
var belagt med flere større, isoleretliggendeStenblokke.
Faldet i Strømmenvarierer med Fjære og Flod, og fandtes
ved Undersøgelsenfra 0,15 til 0,s Fod. Ved liden Vand-
føringi Bolstadelvengaar HavetsFlod helt til Bolstadøren,
og Faldet i Bolstadstrømmenforsvinder da til sine Tider
ganske. Vanstandsforskjelleni Strømmenopgavestil 63/4
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Fod. Strømhurtighedenfandtes til 5 Fod. Det ureneFar-
vand i Forbindelse med den til sine Tider store Strøm-
hastighed havde foranledigetAnlæg af en langs venstre
Bred liggende,af Mur indfattetTrækveii næsten 600Fods
Længde. Lidt nedenforBolstadstrømmenved Guldøener
Fjorden grundere end sædvanligt,men her er dog ingen
Hindringfor Farten, da der paa venstreSide af Øen findes
en 60 Fod bred Rendemed 6 å 10 Fods Dybde. Paa den
heire Side af Øen er en smalereRendemed mindst3 Fod
Dybdeunder lavesteVandstand. Omtrent 1/8Mil længere
ude i Fjorden ved StamnæsKirke findes den lille Strøm
Tvermeisen,hvor Lobetkun er 20 å 30Fod bredt. Øverst
paa høireBred laa en stor Stenros,somdæmmedebetydeligt.

For 1854 Aars AmtsformandskabfremsattesForslag 1854.
om at bevirke anstilletUndersøgelsermed Hensyn til enAmtets An-

mentaf
Farbargjørelseaf Elven fra Bolstadørentil Evangervand

_ d

om muligt helt optil Vossevandet ogi Henholdtil Amts-1d85eZe 1Usen

formandskabetsBeslutningandrogAmtetunder21deJuli hos -;afsgr°43:.

Departementetom, at saadanneUndersøgelsermaatteblive
foretagneaf Kanaldirektøren,hvorhosAmtet henstilledetil
Departementet samtidig at lade ham undersøgeBolstad-
strømmenog Gravenselvenmed Hensyn til Farbargjørelse
samt VangsvandetmedHensyn til en Sænkning.

Under 3die August erholdt Kanaldirektøren derpaa ordretil
Ordre til at anstille samtligedisseUndersøgelsersamt at

Under
segelsen.

afgiveForslag medOmkostningsoverslagalternativtforFar-
bargjørelsefor almindeligeBaade og for Dampbaade,forsaa-
vidt Bolstadstrommenog Elven mellem Bolstadøren og
Evangervandet angik. Derimod lød Ordren kun paa en
generelogsummariskUndersøgelseangaaendeFarbargjørelse
af VosseelvenmellemVangs-ogEvangervandenesamtGra-
venselvenmellemGravensvandog Hardangerfjordensaavel-
somangaaendeen Sænkningaf Vangsvandet.

Efter en i Juli MaanedforetagenBefaringaf Strømmen, 1855,
Ketiti.al-Vosseelvenog Gravenselvenafgav Kanaldirektørenunderdi

ens
r
nBgetirtefnir,d-e17de August en forelobigRapport om sidstnævnteElv.

Han anforte defl, at den ikke i sinheleUdstrækningkunde0AmngVatZ5r5-
kanaliseres,men at den paa en Strækningaf omtrent3000 gt:rraevlseen:f

5* elven.
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1855. Fod maatte omgaaesmed en Sidekanallangs venstre Bred
og med Brokanal over en større Bielv, hvorhosSlusernes
Antal maatteblive 10 å 12. En saadanKanaliseringvilde
fordre en Anlægssumaf mindst Kr. 400000,00,og da han
antog, at der,ikke kundeblive SpergsmaalomAnvendelse
af et saa betydeligtBelobtil GravenselvensFarbargjørelse,
fandt.han her videregaaendeUndersøgelseroverflødige.

De øvrigeUndersøgelseri Vossevasdraget,der, som
anført, paabegyndtesi 1855bleve fortsatteog fuldførteaf

1857. Imitnant A. Bang i Mai 1857, hvorefterKanaldirektøren
Kanal- under 3die Juni afgav sin BetænkningangaaendeFarbar-

di
Breektsetøjlern-sgjørelsenaf dette Vasdragog Bolstadstrømmen.

ning af 3die
Juli1857om Med Hensyn til Vasdraget mellemVangsvandetog
Farbargjø-

relse af Evangervandetanførte han, at Bredderne der vare lidet
Vossevas-

draget. skikkede for et sammenhængendeKanalanlæg. En Kon-
centrering af Faldene paa de for Sluseanlægbekvemmeste
Steder vilde foranledigetemmeligtbetydeligeExpropriations-
udgifter, idet Bredderneom de mindreVande, der maatte
opdæmmes,ere lave og dyrkede. De nødvendigeOpdæm-
ninger, anførtesder, vilde navnligunder Flomi Vasdraget
ikke væsentlig formindskeStremhurtighedeni de trangere
Dele af Elven,hvorhosDæmningernemuligensvilde hindre
Laxens Opgang. Da der i denne Del af Vasdragetvilde
paakrævesAnlæg af 10 å 11 Sluser forudenflere bestem-
mendeSluser i et for saadanneAnlæg ugunstigtTerræn
antog Kanaldirektøren,at Omkostningernefor en Kanali-
sering mellemVangsvandogEvangervandneppevildekunne
udføresfor Kr. 320 å 400000,00,og dog afgiveen mindre
bekvemVandvei ved de høiere Vandstande. Under saa-
danne Omstændighederformente han, at en god Landevei
vilde være at foretrække.

I BolstadelvenmellemEvangervandetogBolstadfjorden
antogesFaldet ved laveste Vandstand i Vandet og under
Flod og Fjære, i Fjordet at variere mellem211/2og 25
Fod, og ved høieste Vandstandi Vandet mellem32 og 36
Fod. BolstadelvensrelativeFald varierersaaledesgjennem-
snitligmellem1/530og1/316.Hastighedenvildederforblivefor
stor til at farbargjøreElvensomen sammenhængendeStrem-
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kanal, og Anlægaf 2 Sluser i Forbindelsemeden bestem- 1857.
mendeSluse vilde paa Grund af Terrænvanskelighederblive
for kostbart, neppe at erholdeunder Kr. 280000,00,men
for dette Beleb maatte en Landeveilangs Bolstadelvenog
Evangervandetkunne anlæggesmed større Fordel.

Kanaldirektørenantog saaledes, at det eneste, hvorom
der her. kunde blive Spørgsmaal,var at lette Baadfarten
paa Bolstadelvenved Anlæg af en 4 Fod bred Trækvei i
Heide med høiesteFlom langs venstre Bred, og ved at
foretage saadanneRensningeri Elveleiet,at Baadeneunder
alle Vandstandekunde passere-nedover, og ladedeBaade
og Skuder med nogenlundeBekvemmelighedtrækkes opad
Strømmen.

En Trækvei tilligemedRensningeri Elveleiet,Expro-
priation m. V. kalkuleredehan til Kr. 15 040,00.

I BolstadstrommenforeslogKanaldirektøren,at Strøm-
hurtigheden burde reduceres ved at fjerne alle de Stene,
som kunde naaes ved lavesteVandstand, og at der derhos
burde oparbeidesen Rende, 40 Fod bred beliggende100
Fod fra den allerede existerendeTrækvei afmærketmed
Beier langs den til TrækveienvendendeSide. Dybdenaf
Renden antog han til 6 Fod under laveste Vandstand.

Omkostningerne•ved dette Arbeide ansloghan skjøns-
mæssigttil Kr. 2920,00.

Kanaldirektørenantydede endvidere,at en Borttagen
af den store Stenrøs paa Tvermeisensheire Bred i For-
bindelsemed Anlægaf en Trækvei langs denneBred vilde
lette Farten men han ansaa forøvrigtikke disseArbeider
for paatrængendenødvendige.

De almindeligeFarteier, der benyttesmellemBergen
og Bolstadøren,de saakaldteSkuder, lastede50 til 60 Ton-
der Korn og stak da omtrent3' dybt i Vandet.

Efter at detteForslag var afgivet, hviledeSagenindtil 1865.
1865. Amtsingenioreni SøndreBergenhusAmt, Kapteinni''Ømretnsisnioer--
A. Friele, afgav da under 4de April s. A. et Forslag til4:r1nst

vedk. OP-BolstadstrømmensOprensningm. V. rensningaf
Angaaendede3 for Færselenpaa Bolstadfiordenvanske-stBr.omismtaedi-L

lige Seillob: Tvermeisen,G-uldelobetog Bolstadstrommen



— 11J —

1865. oplyste han: i Tvermeisener selv ved lavesteVandstand
tilstrækkeligDybdefor 8 Fod dybgaaendeFartøier, hvorfor
her ingen yderligereUddybningtiltrænges. Derimodfore-
slog han at fjerne en ikke langt fra Seilkbet liggendestor
Sten, mod hvilkenFartøier lettelig kunde drivesaf Strøm-
men. I Seillebetpaa østre Side af Guldøenvar ved laveste
Vandstand.i omtrent 200 Fods Længde kun en Dybdeaf
4 Fod, hvorfor han her foreslog opmuddreten Seilrende.
Bundenbestaar her udelukkendeaf Fjæresand. Efter fore-
tagne Oplodningeri Bolstadstrømmenfandtes de største
Dybder i en Rencle,beliggende100 Fod fra Trækveienpaa
venstre Bred. MindsteVanddybdei denneRendefandtes
ved laveste Vand til 4 Fod. AmtsingeniørenforeslogRen-
den saaledesuddybet,at den ved Lavvand og i en Bredde
af 40 Fod overalthaydemindst 7 Fods Dybde. Bunden
Bolstadstrømmenbestodogsaa af Fjæresand,bedækketmed
et Lag af Kuppelsten. Fremdelesforesloges2 store Stene,
«Rødstenen»og «Hellen»,fjernede. Omkostningerneved
de nødvendigeUddybningeraf Farvandet tilligemedAf-
mærkningerved Bøieranslogestil Kr. 2 000,00.

Amtman- Amtmandenoversendtedette Forslag til Departementet
dens Fore-
stilling af den 19deApril 1865, og anførte, at en Udbedringaf Bol-
19de

1
Mai865.stadstrømmenvar bleven saa meget mere paatrængende,

efterat regelmæssigDampskibsfartvar paabegyndtmellem
Bergen og Bolstadøren. Man havde engang forsøgt at
passere Bolstadstrømmen,men vovedesenereikke at gjen-
tage Forsøget,hvorimodman lod Dampskibetankbe Skyds-
skiftet Dale ved Bunden af Dalevaagen. Derfra maatte
Passagerer og Gods befordresvidere til Bolstadørenførst
5/8Mil tillandsog senere Miltilsøs. Amtmandenanholdt
om, at AmtsingeniørensForslag maatte bliveforelagtKanal-
direktøren,og omat et størst muligtoffentligtBidragmaatte
blive ydet til ArbeidetsFremme. Under 17deMai afgav
Kanaldirektøren sin Betænkning derover. Med enkelte
Modifikationeri Planenfor RendernesBeliggenhedtiltraadte
han Forslaget, og da han ansaaArbeidetsommegetønske-
ligt, anbefaledehan et Bidrag af Kanalfondetstort Halv-
delen af Overslagssummeneller Kr. 1000,00paaBetingelse,
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at Amtet udførteArbeidet overensstemmendemedPlanen, 1865.
men uden Forpligtelsetil dets Vedligeholdelse.

Da der ved AmtsformandskabetsSammentrædeni Juni mAamnt2r.
1865 intet Svar var modtageti Anledningaf Amtmandensbntsg1iegu6t5-
Henvendelseaf 14deApril, fattedeAmtsformandskabetsaa- ast'anLtrB:nall
dan Beslutning: «UnderBetingelse af, at der til en Ud-
dybning af de saakaldteBolstadstrømmei Stamnæs,i det

nireennse:i

Væsentlige overensstemmendemed det af Amtsingeniør,
Kaptein Friele udarbeidedeForslag, bidragesaf Statskassen
ellerVosKommuneeller paa andenMaadetilskydesmindst
Kr. 1500,00,bliver detteArbeideat udføreforAmtskassens
Regning. Hertil opførespaa dette Aars BudgetKr. 500,00.

Arbeiderne bleve under AmtsingeniørensLedelse paa- sIt34.stage-.
begyndte den 29de August formodentligmed Løfte omnizguN182:
offentligtBidrag og fortsattes til 7de September,da de
paa Grund af Flom i Vossevasdragetmaatte indstilles.
Det resterendeArbeideblev imidlertidbortsat,paa Akkord
for Kr. 400,00. Arbeidet fuldførtes den 5te November.
Det havde i det Hele kostet Kr. 2 279,47med Fradrag af
RedskabsbeholdningensVærdi stor Kr. 81,47.

Dampskibsfartenpaa Bolstadørenpaabegyndtesderpaa,
og fortsattes uden Hindring indtil Slutningenaf Februar
1866,da Isen i BolstadfjorclenhindredeSeillAdsen.

Den 15de Januar blev det ved Kgl. Res. bestemt, 1866.

«at der af de til Oprensning af Elvedrag m. V. paa Bud-
Kg1. Res.af15deJa-

gettet opførte Midler tilstaaes Søndre Bergenhus Amtskommuneangu.abilgr6a6g
Kr. 1 000,00 som Bidrag til Oprensning af de saakaldte Bol-st ionsetnaed
stadstromme i Nordhordlands Fogderi» .

I en den 1ste Juni 1866afgivenBeretningom dettentilretnsisure:
Arbeide, hvoraf Ovenstaaendeom dets FuldførelseHøsten 78ttneinjgual
1865 er uddraget, meddelteAmtsingeniøren,at der under118,6e?dirs-
meget lav Vandstand i Vossevasdrageti ForbindelseMed.sZoltaete.
den i April 1866 indtrufne ganske usædvanliglave Fjære
ikke altid havde været den paaregnedeVanddybdei Ren-
den. Han forklarede imidlertid, at dette Foraars Vand-

, standsforholdhavde været ganske extraordinære,og antog,
at det kun saare sjeldentvilde hænde, at RendensDybde
foranledigedeOpholdfor Dampskibet.
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1868. Imidlertid indgav Amtet under 11te November1868
rAemstte1tisngFaof-en Forestilling til Departementet,hvori fremholdtesØn-

18.t6e8Nanogvskeligheden af en videregaaendeUddybning åf Bolstad-
Maryllirresnin_gtrømmene.afBolst,ad-strømmene. Efter at Kanaldirektøreni den Anledninghavdefaaet
Die8p.69e..Ordre til at lade de viderefornødneUndersøgelseranstille,
natr5ner-blev disse foretagneaf IngeniørVogt, somunder 9deMarts

amngar.%im2
ci 1870 afgav Betænkningmed Forslag til videre Arbeider..

sUgnder-—
se Efter en Beskrivelseaf Tilstanden i Renderne, som paa.

1870, flere Steder kun viste en Dybdeaf indtil 5 Fod, og somiIngeniørVogtsFor-Bolstadstrømmenhavdetvendestore Stene,hvis Top endogslagaf9deMarts1870laa kun 3'/2 å 4 Fod under laveste Fjære, saa Damp-tilvidereArbeideri baaden «Arne»i August 1865havde sønderslaaetsinPropel
strømmene.Bolstad-

derimod,foresloghan, for at sikre Seilrendenen permanent
Dybde af 7 Fod, at det omtrent 40 Fod brede Seillebi
Bolstadstrømmenskuldefordybestil 71/2Fod under laveste
Fjære, .samt at de tvende større Stene skuldefjernesog
de paa StrømmensbeggeBredder liggendeØrer oprenses
og planeres, ligesomendeligat flere større Stene, der laa
nærmestSeilrenden,skuldebortskaffes.

I Guldølebetforesloghan Rendenligeledesfordybettil
7 Fod under lavesteVandstand, og i Tvermeisenen stor
Sten bortskuclti en Dybdeaf 2 Fod eller afmærket.

Endelig foresloghan det smaleSeillobved Stamnæs-
leiren afmærket.

Samtlige disseArbeider kalkuleredestil Kr. 3 600,00.
Ved Undersøgelsenhavde man ogsaahavt for Øie en

Forlægning af Seilløbetved Guldoi-ennærmereheire Bred,
men opgivetdette paa Grund af Omkostningerne.

I Forslaget var udtalt, at de foreslaaedeUdvidelser
kun vilde have en megetringe Indflydelsepaa Stremhastig-
heden,men at denneheller ikke var til HinderforPassagen
med et efter ForholdeneafpassetDampskib,det -skuldeda
muligensværei kortereTidsrumomVaarenunderualmindelig
hei Flom i Vossevasdraget.

Kanaldirek-tørensBe- Dette Forslag oversendteKanaldirektørenunder 28de
t%2enik'g,,lifMai til Indredepartementet,og anbefalededet i alt Væsent-

87gOtso,roerr.litg, ; men af Hensyn til den store Dybde, til hvilkender
slag.



—

skuldemuddres,og til BundensBeskaffenhedforheiedehan 1870.
Overslaget til Kr. 4 000,00,under samme Forudsætning.
Forøvrigt forudsattehan, at AmtskommunenbesergedeAr-
beidetsUdførelse.

Forslag.

KanaldirektørRøyemsBetænkning af 17de August 1855
angaaencleGravenselvensFarbargjørelse.

Do.	 Do. Betænkning af 3die Juni 1857 angaaende
VossevasdragetsFarbargjørelse.

AmtsingenierFrieles Forslag af 4deApril 1865til Bolstad-
strømmenesOprensning.

Ingeniør Vogts Forslag af 9de Marts 1870, til videre Ucl-



dybningaf Bolstadstrømmene.

Arbeidets Kostende.

Bolstadstrømmens Oprensning.
Bevilgetved Kg1.Res. af 15deJanuar 1866. Kr. 1000,00,

af 1865Aars Amtsformandskab.	 « 500,00
— af Distriktet forøvrigt . . . . . 698,00.

I Henholdtil AmtsingeniørensIndberetningaf
lste Juni 1866har der været udbetalttil
Arbeidet . . . . . . . Kr. 2 279,47

hvorfra 'gaar Indtægt ved Salg
af Redskaber 	 « 81,47

Kr. 2 198,00Kr. 2 198,00,



IX B 7.
VangsvandetsSænkning.

I.

Sagens administrative Behandling.

1854. I en fra SøndreBergenhusAmt mj.der21deJuli 1854
til IndredepartementetoversendtForestilling (se «Farbar-



gjørelsen!af Gravenselvenog Vossevasdragetm. m.») frem-



holdtesbl. A. ogsaaØnskelighedenaf KanalvæsenetsAssi-.
stancetil at faa undersegtAnledningentil en Sænkningaf

Ordre ti1Un- Vangsvandet. Den 3die Augusts. A. bemyndigedeDepar-dersøgelse

e'f 3die Au- tementetKanaldirektørentil at anstille de fornedneUnder-gust 1854.

1855. søgelser i Vossevasdragetog i den senere under 17de
di21:4nsAugust 1855afgivneIndberetningmeddeltehan, at Vangs-

Indberet-
ning af 17de vandetsUdløbblev beseetden 11teJuli s. A. og at Under-



Au=s U8.55 søgelsernevedkommendeden paatænkteSænkningblevepaa-



faring begyndteaf Leitnant Vedeler,men afbrudte paa Grund af
1857. hei Vandstand og først senere4 Marts 1857 fortsatte afUndersøgel-

ser 1855 Løitnant A. Bang.
og 1857.

Efter at Kanaldirektøreni en Betænkningaf 27deMai
1857paa Foranledninghavde udtalt sig angaaendeTrac&ri
for en paatænkt Vei til Voss og deri paapegetNødvendig-



hedenaf at læggeVeienudenforFlomgrændsensamtadvaret
1858. mod at slippeSten i Elven, afgav Leitnant A. Bang den

Leitnant
Bangs For- 16deFebruar et Forslag med Overslagtil en Sænkningaf

slag til
vangsvan. Vangsvandet. Forskjellenmellemheieste opgivneFlom og

dets Stenk-
ning af 22de lavesteVandstandi Vangsvandetangavestil 20Fod (mellem
Febr, 1858.
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Koten 80,82 og 60,83Fod over et Generalplan,der var 188.
lagt 70Fod under et i en stor Sten indhuggetHoidemærke,
beliggendeved Vangsvandets1Jd1ø13lige ned for de ved
Vasenden opsatte Baaelnest). Den største Vandmassean-
sloges til 12000 Kubikfocli Sekundetefter Sammenligning
med andre Vasdrag, idet der underUndersegelsenikke var
Anledning til at maale den, og en saadanFlom foresloges
sænket fra 80,8til 75,0eller 5,8 Fod. Dertil udkrævedes
forskjellige større Oprensninger og Sprængningsarbeider
nedersti Flageholen,i Ulvesprangetsamt en større Spræng-
ning nedenfor i Elven. Omkostningerneanslogestil Kr,

16000,00. Der blev under Undersøgelsenoptaget Kart fra
Vangsvandettil Seimsvandeti 1/1000tilligemedProfiler.

Ved under 2den Marts at oversendedette Forslag medd.icanai-
sin Anbefaling til DepartementetbemærkedeKanaldirek- litjeelt="
tøren, at de foreslaaedeArbeiderogsaavilde haveen Sænk- saffli-

ning af de lave Vandstandetilfølge, idet ElveleietsBe-
slag.

skaffenhednødvendiggjordeen Udvidelsei Dybden.
Foranlediget dertil ved en Skrivelse fra Sognepræstciffk:eiles-nes

Smitt i Vos afgav Kanaldirektørenunder 6te Juni den Er- aen. da-
klæring,at SeimsvandetsFlom vedVangsvandetsSænkning

flg.,sif.

ikke vilde blive større, men derimodindtræffenoget tid- bg2e91.,,kpnai:

ligere end før. neidleonTor.

I 1862 modtogDepartementetAndragendeom Bidrag 1862.
af Statskassen til Sænkningenoverensstemmendemed det
af KanaldirektørenafgivneForslag.

Paa Foranledning har Kanaldirektøreni en Skrivelse 1863.
af 5te Januar til Ingeniørbrigadenendvidereoplyst, at der Kanal-

ikke var noget Punkt nedenfori Vosseelven,hvor nogentlii2rrienngs
skadeligForogelse af Flomvandetkunde være at befrygte.uagneglari

Ved Seimsvandet,hvor Veien og en Del SlaattelandliggerEsit°annPaTeannt
lavt, vilde man ved en ubetydeligRensningi Elven ogVosseelven.

Sprængning af nogle Fjeldnabber nedenfor for en ringe
Omkostningkunne ophæve en mulig mindreForegelseaf
Flomvandstanden.

I et af GrundeierneafholdtMødepaa VosPræstegaardGrundeier-

den 26de Oktober 1863 tegnede Gaardbrugerneomkringni:n31243g:

Vangsvandetog en Del Huseierepaa Vossevangensig for 0%13)."



1803. et Bidrag stort Kr. 4 131,20paa Betingelse, at det Halve
skuldekunne ydes i Natura1arbeide.

	

Amtets I en Skrivelsetil Departementetfra SøndreBergenhus
Skrivelse af
5te Novem-
ber 1863om

Amt af 5te Novembers. A. meddeltes,at der til Sænkningen
vedtagne var bevilgetKr. 8000,00af Amtskommunenog bidragetsidrag.

Kr. 4 000,00af interesseredeGrundeiere,og androgesom,
at Kr. 4 000,00maatte blive bevilgedeaf Elverensnings-
fondet.

	

1864. I Anledning af det af Grundeiernegjorte Forbehold
Kanal- om.Bidrag i Naturalarbeidehar.Kanaldirektøreni Skrivelse

d
Eirrekktørrienngslæ af 7de Januar 1864udtalt, at uagtet saadant Arbeidemed-

an g.
attb au1-dtN ur førte flereUlemper,maatte det antageligkunne ordnessaa-

arbeide.
ledes,at derved ikke væsentligeTab vilde opstaa, idet blot
1/8 af Overslagssummenpaa den Maade kunde oparbeides
og derhosden stipuleredeDaglonvar lavt anslaaet.

Ordnvad-

	

ing af I Vangsvandet,ovenforUlvespranget,i Flageholen,oven-nstands-for Flagefos samt i Seimsvandetbleve senere paa Aaret
observa-
tionen. Vandmærkeropsatte og observerede,og ved Kg1.Res. af

Kg1. Res.
af 3die De- 3die December1864blev bestemt:
cember 1864
ang. Bidrag « 1, At der i Medhold af Lov af 31te Mai 1848 meddelestil Sænk-

	

ning af Søndre Bergenhus Amtskommune Tilladelse til for Amts-
Vangs-

	

vandet. veikassens Regning at lade foretage en Sænkning af Flom-
vandstanden i Vangsvandet i Vos Præstegjeld overens-
stemmende med det af Leitnant A. Bang under 22de
Februar 1858 afgivne Forslag.

2. At der til Iværksættelse af nævnte Foretagende tilstaaes
et Bidrag af de til Fremme af Udtapnings- og Myrdyrk-
ningsforetagender bevilgede Midler stort Kr. 4 000,00 eller
Fjerdedelen af Overslagssummen for de med Arbeidet for-
bundne Omkostninger, deri iberegnet Administrationsudgifter,
men ikke Udgifter ved mulige Expropriationer, hvilke sidste
overtages særskilt af det i Møde den 26de Oktober 1863
dannede Interessentskab af vedkommende Grundeiere».

	

1865. Arbeidet paabegyndtesi Februar 1865underLedelse
Arbeidets af Ingeniør Riis og afsluttedesi Marts 1866. Under 31te
Udførelse. Oktobers. A. afgavRiis sin Rapport.

	

1866. Efter det nærmereKjendskabtil Forholdene,somman
havdevundet, sidenForslaget var afgivet,fandt man under
Arbeidet, at den største Flomvandmasse,somvar lagt til
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Grund for Beregningerne,burdeforøgesfra 12000til 20000 1866.
Kubikfodi Sekundet,og at Planen somFølge deraf maatte
modificeressaaledes, at Sprængningsmasserneblevestørre.
Med Fradrag af Material-og RedskabsbeholdningensVærdi
havde det hele Arbeide kostet Kr. 15446,80. Under Ar-
beidet optogRils detailleredeKarter over den øvre Del
af Vosseelveni 1/1000medtilhørendeProfiler.

Efter at Arbeidetsaaledesvar afsluttet, indsendteSøn-KIagefra
dre BergenhusAmt den 24de November1866en Skrivelse

Insl:arr)esranit-

fra Provsten Smitt dateret 4de Oktober, hvori han paa de%606kotvoebrer
bidragsydendeGrundeieresVegne efter et Modepaa Vosse-

srAkeriiref.s.

vangen den lste Oktober besværedesig over, at den for
Snkningsarbeidet lagtePlan ikke var gjennemfort. I Skri-
velsenpaapegedes,at Klippeni Ulvesprangetantageligikke
var tilstrækkeligt afskudt,-at den i den oprindeligePlan
foreslaaedemidlertidigeDam ikke var bygget, og at som
Følge derafElveleiet ikke var blevenoprensetsamtendelig
at intetArbeide var udførti Flagehølen,saaledessomogsaa
foreslaaeti den oprindeligePlan.

Efter at IngeniørRiis i den Anledningvar blevenbe- 1867.
ordret til at foretagenogleyderligereUndersøgelseri Vosse- Under-

elven, har han i Skrivelsetil Kanaldirektørenaf 15deJa-
smiss,eFovred

•nuar meddeltOpgaveover de Arbeider, somendnuburde
Fsolag•Me2.-

udføresfor at sænkedenomhandledeFlomyderligere2Fod,
s 1.itenrieng.

og beregnetdets Kostendetil Kr. 8000,00.
I en Skrivelse til Amtet af 25de Januar imodegik Kanal-

Kanaldirektøren de i SognepræstensSkrivelse fremsatte
a:.irivketl,sreenasf

Klager. Han antog, at en Flom somden i 1864,ganskeal'rjdliLar-
sikkert var sænket 4 Fod, kanske 5 å 6 Fod. Han anbe- it(itag,enre
falede forøvrigt overenstemmendemed Riis's Forslag at
anvendeKr. 8 000,00til Fuldstændiggjørelseaf Sænkningen.

Denne Besvarelse foranledigedeen Replik fra Provstrnteressent-skyaberetintend-Smitt samtidigmed,at han i en Skrivelsetil Amtet af 27deb dTirlskud,E(Ikf)
Marts efter Fuldmagt fra Interessentskabeterklærede, at K 4
dette var villigt til paa egen Haand at paatagesig Ud- esar
førelsen af de resterendeArbeider, mod at Amtsformand-deg:nlv:d

skabet bevilgede yderligereKr. 4 000,00og mod at faa, ningen.

hvad der var igjen af den tidligereBevilgning. Da Amtet
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1867. udbad sig KanaldirektorensBetænkning herover, udtalte
Kanal- han Skrivelse af 20de April, at han intet havde at be-

direktøren
til Amtet mærke til det fremkomneTilbudfra Interessenterne,men
den 22de

Apri11867 at han ikke kunde tilraade noget yderligereBidrag af det
om Interes-
sennibutakabetsOffentligePaa Grund af den Form, hvori Forslaget vard.

fremkommetog paa Grund af dets ubestemteIndhold.
Med de videregaaendeArbeider til fortsat Sænkning.

af Vangsvandet har Kanalvæsenet senere ingen Befat-
ning havt.

Forslag.

Loitnant BangsForslag af 22de Februar 1858.
IngeniorRiis's Forslag af 15deJanuar 1867.

Arbeidets Kostende.

BevilgetvedKg1.Res. af 3dieDecember1864af Fondetfor
Udtapnings-ogMyrdyrkningsforetagender.. Kr. 4 000,00

Bevilgetaf 1863Aars Amtsformandskab. . « 8000,00
Bidrag fra OpsidderneomkringVangsvandet,

tegnet i Modeaf 26de Oktober1863. . « 4 131,20

Lateris Kr. 16131,20



TransportKr. 16131,2o
Ifølge Indberetning af 31te Oktober 1866fra

Ingeniør Bus er til det oprindeligeAr-
beide medgaaet,naar Material- og Red-
skabsbeholdningensVærdi fratrækkes . . « 15446,so

Besparet 	 Kr. 684,4o
som antageliger medgaaetseneretil de videreArbeider,
somInteressenternepaa egen Haand udførte.



IX B 8.
Oprensningaf Mostrommeni Hosanger Præstegjeld.

I.

Sagens administrative Behandling.

I et Andragendeaf 4de Januar. 1871anholdtSendre
BergenhusAmt omoffentligUnderstøttelsetil at faa farbar-



gjort MostrommenmellemOsterfjordog Mofjordfor 5 Fod
dybtgaaendeDampskibe. Andragendet var ledsaget af et
Forslag af Amtsingenieren,KapteinFriele, hvorefterOm-



kostningerneskulle andrage til Kr. 520,00,idet Arbeidet
væsentligkun bestodi Fjernelse af større Stene, og inden
Distriktet var Halvpartenaf detteBeløbtegnetsomBidrag.

Efter at Kanaldirekterenunder 21deMarts s. A. havde
anbefalet den anden Halvpart bevilget af Elverensnings-



fondet, blev det ved Kgl. Res. af 27deMai 1871bestemt:
«At der af de til Oprensning af Elvedrag og Strømme m. V.

paa Budgettet opførte Midler tillades udredet somBidrag til Op-
rensning af Mostrømmen i Hosangers Præstegjeld, Søndre Ber-
genhus Amt, overensstemmende med et af Amtsingeniør, Kap-
tein Friele afgivet Forlag, Halvdelen af de hertil medgaaende
Omkostninger indtil et Beløb af Kr. 260,00».

Efter OprensningsarbeidetsFuldførelseindgik Amtet
under 7de Februar 1873til DepartementetmedAndragende
om, at Halvparten,eller Kr. 108,27,af det Beløb,hvormed
Overslagssummenvar overskredet,maatte blive udredet af
det Offentlige,hvilketKanaldirektøreni Erklæring af 19de
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Februar anbefalede, og ved Kg1. Res. af 19de April 1873
blev i Henhold dertil bestemt:

«At der af de til Oprensning af Elvedrag m. V. paa Bud-
gettet opførte Midler tillades udredet til Oprensning af Mo-
strømmen i Hosanger Præstegjeld, Søndre Bergenhus Amt, uden-
for det dertil ved Kg1. Res. af 27de Mai 1871 bevilgedeBeleb
Kr. 260 00 endvidere et Beleb af Kr. 102,27».

IL

Arbeidets Kostende.

Statsbidrag.
Bevilget ved Kg1. Res. af 27de Mai

1871 . . .... . Kr. 260,00
Bevilget ved Kg1. Res. af

19de April 1873 . 102,27
Kr. 362,27

362,27Distriktsbidrag

Arbeidets Kostende Kr. 724,54



IX B 9.

Farbargjørelse for Baade af Drageidelveni Fuse.

I den nedersteDel af Sevareidelven,somfalder ud i
en Arm af Bjørnefjord,der kaldes Severeidfjorden,findes
to Seer nemligHenangervandog Skogseidvand,som kun
ere adskilte ved det 200 m. lange Elvestykke Drageid-
strommen. Dettes Faldforholdere følgende:




Skogseidvd. Henangervd. Fald.
Flom 	.haieste 12,5o 9,50 3,00

nivelleretVandstand9/683 10,00 8,35 1,65
opgivetLavvand . . . 9,00 7,30 1,70

Over Skogseidvandog Henangervandforegaar en for-
holdsvisbeydelig Færsel, idet det produktiveDistriktHaa-
landsdalen har sin væsentligsteTransport- og Byvei over
Vandeneog saaledesogsaagjennemDrageidstrammen.Far-
ten gjennemdennevar imidlertidmegetbesværligogunder-
tiden endog farlig, idet Faldet er stærkt, Strømmenstrid
ogLøbet grundt. Forholdenevare saadanne,at manaldrig
hverken op eller ned kunde passereStrømmenmedfuldt
lastet Baad. Bestandigmaatte en Del af Ladningenlosses
ud og bæres over Eidet paa en ubanet og særdelesube-
kvem Vei. Værst var dog Forholdeti Flom, idet Faldet
og Stremhastighedenda tiltoge saa meget, at al Færsel
saavel i den ene somi den andenRetningmaatte indstiles.
Dette varede dog heldigvis kun i kortere Tid, saa disse
Afbrydelser ikke vare saa generendesomde, der indtraf
ved Lavvand,da Strommenblev for grund, idet dette holdt
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ved i længereTid af Aaret; rigtignoksaa, at Færslen paa
Grund deraf kun nogle faa Uger blev fuldstændigafbrucit,
da der ikke skal meget til for at kommefrem med tom
Baad.

Den Omstændighed,at man somoftest maatte bære en
større Del og undertidenendoghele Ladningenforbi Drag-
eidstrømmen,besværliggjordeog fordyredeTransportenbe-
tydeligt, selv under de gunstigsteOmstændighederkunde
man ikke komme gjennemStrømmenmed mer end halv-
lastet Baad. Trækningen af Baadene op Strømmenvar
ikke alene et sent og besværligt,menendogfarligtArbeide.
Baadene skar nemligmeget let i Strømmen,hvorvedikke
aleneBaadene bleve beskadigedeog Ladningenmere eller
mindre ødelagt, men det hændte ogsaa ofte, at nogenaf
Baadfolkene,især naar det var iset paa Fjeldsiderneog
Stenene,bleve revne med ud i Strømmen. Paa den Maade
var flere Menneskelivgaaede tabt.

Tildels med Bidrag af Amtet havde man gjentagne
Gangerenset Lebet for Sten, menkun til kortvarigHjælp,
saa det gjerne hverVaar maattegjentages. For Henanger-
vand havde derhos en Papirfabrik ved Severeidopførten
Dam og erhvervetRet til en Reguleringaf Vandstanden,
hvorvedFærslen gjennemDrageidstrømmen.for en Del var
lettet.

I et Mode den 7de December1882 behandledeFuse
HerredsstyrelseSpørgsmaaletom en Forbedring af disse
Forhold og besluttedeen Henvendelsetil Amtet om at be-
virke det OffentligesBistand til at faa undersøgtAnled-
ningen dertil og udarbeidet en Plan med Omkostnings-
overslag.

Paa AmtmandensHenvendelsei den Anledningaf 7de
April 1883lod KanaldirektørenIngeniør Sætren undersøge
Forholdenepaa Stedet, hvorefter denne den 29de August
næstefter afgav Indberetning medForslag til en Farbar-
gjørelsefor 0,70m. Vanddybdeog3 m.Rendebreddei Bund,
kalkuleret til Kr. 10000,00Kostende. Samtidigmed denne,
Farbargjørelse vilde Flommeneog navnligLavvandstanden
i Skogseivandblive sænket til nogen Fordel for en Del

6*
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Gaarde deromkring,men antageliguden Skadefor nogen.
Vandstandsvariationernei Skogseidvandvilde tiltage og
saavel derfor sompaa G-rundaf det foreslaaedeElveprofils
Form vilde dets Reguleringsevneforøgestil Fordel saavel
forFlomvandstandenei HenangervandsomforVandtilgangen
til Papirfabriken.

Med Skrivelse af 3die September1883oversendteKa-
naldirektørendette Forslag til Amtet, idet han særlig hen-
ledede dets Opmærksomhedpaa dette i flereHenseender
saa nyttige Arbeide, som han ansaa kvalificerettil Stats-
utiderstettelse.

Inden Sognet blev der tegnet Privatbidrag til Beleb
Kr. 2 100,00 og i Mode den 16de Oktober garanterede
Sognestyrelsenfor dette Belob saavelsomfor Anlæggets
Vedligehold,samtidig med at den besluttedeat ansøgeom
Bidrag af det øvrige Belob fra Fuse Herredskommune
med 	 Kr. 400,00
Fra Amtskommunen 	 « 2500,00

« Storthinget 	 « 5 000,00
Herredsstyrelsenbevilgedei Modeden sammeDag sine

Kr. 400,00.
Med disse Bidrag, men uden at Sagen havde været

forelagtAmtsformandskabettil Bevilgning af den_det til-
tænkte Andel, henstilledeAmtmandeni Skrivelse af 23de
Oktober 1883 til Kanaldirektørenat optage den paa sit
Forslag til Budget for næstpaafølgendeBudgttermin, idet
han udtalte sikkert Haab om, at Amtet vilde yde Bidrag
om end kanske ikke saa megetsompaatænkt.

KanaldirektørenoptogSageni Henhold hertil paa sit
Budgetforslagaf 8de November1883 Post A. I. d., idet
han redegjordefor densStilling. Departementetfandt imid-
lertid ikke Grund til at forelæggeden for Storthinget i
1884, da Sagen ikke var fuldstændigforberedt gjennem
kommunalBehandling og Bevilgningaf det somfornødent
anseedeDistriktstilskud. Den blev derfor remitteretAmtet
til fornyet Behandlingog Forelæggelsefor Amtsformand-
skabet, somunder 8de Juli 1884bevilgedeKr. 2 000,00,og
dernæstHaalandsdalensSognestyrelse,somi Modeden 22de
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Oktober s. A. fattede Brslutning om at garantere saavel
for Tilveiebringelsenaf de manglendeKr. 500,00paa Di-
striktsbidraget, som for Andel i en eventuelOverskridelse
med tre Tiendedele.

Ledsagetaf en Anbefalingfra LensmandHougehavde
Amtet alleredeunder 1ste Oktober, altsaa forindenSogne-
styrelsensBeslutningvar fattet, sendtKanaldirektørenSagen
til Optagelse paa Budgettet. SomPost A. I. c blev det
gjenoptagetpaa Direktørens Forslag af 28de November,
idet han i en særlig Skrivelseaf s. D. gjordeopmærksom
paa den Forandring i tidligere Beslutninger,som Sogne-
styrelsen i Mode den 22deOktober1884havde gjort med
Hensyn til Garantien for Overskridelseaf Kalkulsummen.
Efter at Departementet i Skrivelse af 8de Januar 1885
havde forlangt dette omgjortigjen, vedtog Sognestyrelsen
ved ny Beslutning af 19de s. M. fuM Garanti for saavel
de paa DistriktsbidragetmanglendeKr. 500,00,somfor hele
den eventuelle Overskridelse. Ved DepartementetsSkri-
velse til StorthingetsVeikomiteaf 10deFebruar s. A. blev
Sagen optagetpaa Budgetpropositionen,somi Modeden 9de
Mai vedtogesaf Storthinget,og hvis Beslutningheromved
Kgl. Res. af 25de Juni blev befalet tagen tilfølge.

Overensstemmendemed den Kgl. Res. blev Arbeidets
AdministrationoverdragetAmtsingeniørenog dets Udførelse
efter Anbudbortsat paa Entreprisetil Ingenier Sontum.

Forinden havde man under Forhandlingernemed Op-
sidderneom en Ordningaf de i Planen foreskrevneVand-
standsforholdestødt paa nogenModstandhosPapirfabriken
ved Severeid, idet denneikke vilde indgaapaa nogenFor-
pligtelse til ikke at sænke laveste Vandstandunder den
for Baadrendenfastsatte Minimumsvandstandtrods de For-
dele, somFarbargjørelsenvilde skaffemedHensyntil Vand-
tilgang til Fabriken. I den Anledning oversendteAmts-
ingenieren under 1ste Oktober 1885 til Kanaldirektøren
Fabrikens Udtalelse, hvorefterDirektøreni en Forestilling
af 12te s. M. nærmereforklaredede Fordele, som for Fa-
briken uvilkaarlig fulgte med Farbargjørelsen, og angav
derhos bl. A. som en Maade, hvorpaa den i end heiere
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Grad og uden at forandre-de bestaaendeVandstandsforhold
i Henangervandetkundeforbedre-Vandtilgangen,det at' be-
koste Rendebundenlagt 0,2 å 0,3 m. dybereend i Planen
forudsat.

Fabriken indgik .paa at betale denneFordybning af
Renden og afsluttedederomsærskiltKontrakt med Entre-
prenoren. Med Skrivelseaf lste DecembertilstilledeAmts-
ingeniørenKanaldirektørende fornødneKontrakter og Er-
klæringer, deriblandt en Udskrift af Fuse Herredsstyrelses
Forhandlingsprotokol,indeholdendeVedtagelseaf den for-
andredeRendedybde,hvilken sidste under 7de s. M. blev
sendt Departementetfor de offentligeArbeider til Op-
bevaring.

I en Skrivelsetil SøndreBergenhusAmt af 1steJuni
1887 meddelerKanaldirektøren,at han den 9de Mai 1887
sammenmed Fogden, Amtsingenierenog Kontraktørenfor
Arbeidet inspicerededet nu færdigeAnlæg, ved hvilken
BefaringArbeidet fandtesudfort efter Planen, hvorforKa-
naldirektørenpaa det OffentligesVegnegodkjendtesamme,
ligesomhan i sammeSkrivelsemeddelerefterfølgendeRede-
gjørelsefor ArbeidetsStillingog Forholde.

Renden var tidligere undersegtaf Amtsingeniorenog
Ordfører Bolstad og befunden i Orden, men den sidst-
nævnte fandt dog i en Paategningsskrivelseaf 29deMarts
under Paaberaabelseaf manglendeSagkundskabuden nær-
mere Motivering ikke at kunne vedtageMaalingen, men
gjorde «alle muligeForbeholdtil senereat fremkommemed
Bemærkningeri AnledningKanaliseringenaf Drageidelven».

Efter at Arbeidet alleredevar langt fremskredetviste
det sig Vinteren 1885-1886 under et ualmindeligtlang-
varigt Torveir, at den laveste Vandstandi Henangervand
laa under den Heide, somtbr IngeniørSætren, der foretog
Undersøgelserneog Opmaalingenaf Drageidelven,var op-
given som den laveste, og somvar bestemmendefor Ka-
nalensBundhoide.

Ingeniør Sætren udtaler dog i sit Forslag, at vistnok
Vandstandentidligerekunde faldgnogetlavere, menudtaler
samtidig: «Nogen Lettelse for Færselen har man i de
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senere Aar faaet derved, at SevereidPapirfabrik har er-
hvervet Opdæmningsreti Henangervandog byggetRegu-
leringsdamfor samme, saa Udtapningenaf Henangervand
kan reguleresefter Fabrikens Behov,saasnartVandstanden
kommer under en bestemt Høide. Som F ølge heraf
holdes de lavere Vandstande nu i Almindelighednoget
høiere end for».

Ifølge den oprindeligvedtagnePlaiskulcle Vanddybden
ved laveste Vand være 0,5 m. og denneVandstandligger
paa Koten 7,3 eller 3,o65under det paa Fjeldet ved-Ka-
nalen indhugneFastmærke, men efter den senereaf Sever-
eids Fabriks Eier, Hr. Fasmer, bekostedeModifikation,blev
Rendebundenlagt 0,2 m. dybere, saa man ved Vandstand
7,1 (3,265m. under Fastmærket)endnuhar den foreskrevne
Dybde. Efter deaf KanaldirektørenindhentedeOplysninger
ligger:

Den tidligerelavesteVandstangpaa Koten 6,e(3,765m.
under Fastmærket) eller netop i Heide medKanalens
Bund.
Den laveste "Vandstandhvorunder Severeids Fabrik
endnu har fuldt Driftsvand paa Koten 7,2 (3,165m.
under Fastmærket) eller 0,1 over den antagnelaveste
Vandstandog
endeligdenVandstand,hvorunderFabrikdriftenganske
maa indstilles paa Koten 6,82 (3,545m. under Fast-
mærket)eller 0,22m. over KanalensBund.

Kanaldirektørenudtaler fremdeles,at m.antør antage,
at SevereidFabrik kun en sjeldenGang — under en lang-
varig Sommertorkeeller en meget streng Vinter skulle
behøveat indstille eller indskrænkesin Bedrift, og at man
derfor visselig ikke behover at nære nogenFrygt for at
Fremkomsten gjennemDrageidskal kommetil at stille sig
uhelcligereend forudsati Planen. Dette er ogsaaudtalt af
Kommunebestyrelseni dens Møde 8de Februar d. A., da
Amtingeniørenhavdeforelagtden Sporgsmaalom, hvorvidt
den fandt at burde trælTesæregneForanstaltningertil at
sikkre sig mod enhverEventualitetmedHensyn til Vand-
stande.



— aa

Hr. Fasmer har imidlertid knyttet den Betingelsetil
sit senesteBidrag stort Kr. 1 000,00for derfor at lægge
Kanalbunden0,2 ni.dybere,at hans «Adgangtil at disponere
over de nuværendeDamme ved HenangervandetsUdlob
lades uhindr,?taf Kanalvæsenet»,hvilketKanaldirektoren
— om end under nogenTvivi — erkjender at være til
Hinder for i Fremtidenat tiltvinge sigRetten til «at ækvi-
valere en eventuelubetingetOpretholdelseaf 0,7 m. Vand-
dybde i Kanalen med en Forogelseaf Opdæmningshoiden,.
medmindreman kommeroverens derommed Fabrikkenes-
Eier eller nu strax indloserHr. Fasmers sidsteBidrag stort
Kr. 1000,00og de dertil knyttedeBetingelser».

Dette sidste har Kommunebestyrelsenikke fundet at
burde gjore, og i Tilfælde Lavvandstandenenogensinde
skuldeblive til saadanGene forFærselen,at de ikke kunne
taales, saa vil dette alene kunne rettes paa ved at minere
Kanalbundendybere.

Mode den 22deJuni 1887har Kommunebestyrelsen
udtalt, at den intet finderat erindre ved Kanaldirektorens.
Skrivelse,ligesomAmteti Skrivelseaf 4deAugusthar udtalt
sig ligedan,hvorefterAnlæggeter overtagetaf Kommunen..



IX B 10.

Diverse Bohenkningerog Undersegelser.

a. Farbargjørelse af Alvestrømmen.
Sommeren1859lod Kanaldirektørenpaa Foranledning

afAmtet efter et Uheld meden DampbaadLeitnantVedeler
løseligenundersøgeAlvestrømmenfor omtrentligenat kunne
angive de nødvendigeForanstaltningerfor at sikre Damp-
baadsfartengjennemden, og den 24de Oktobers. A. afgav
Vedeler en af Kroki ledsagetBetænkning, som den paa-
følgendeDag blev oversendtDepartementetfor det Indre.
Betænkningengik ud paa at foreslaa Dampbaadsfærslen
henlagt til det østre Løb, hvor der kun fandteset farligt
Sted, nemlig en Grunde ved Flatholmenmed 8 å 10 Fods.
Vanddybde,somforeslogesgjort uskadeligved Anbringelse
af en Jernstang somMærke, paa hvilken der i Mørketiden
kunde anbringesen Lygte.

b. Sænkning af Sandrevand i Odde.

Paa Foranledningaf Amtet lod Departementetfor det
Indre i 1864saavel ved KanaldirektørensomVeidirektøren.
anstile Undersøgelserom en Udsprængningi Vasthunfossen,
saaledes at Laxen kunde kommeop ovenforFossen, samt
om en paatænkt Uddybningaf ElveleietmellemFossen og-
Sandrevandet for at bevirke en Sænkningaf Vandstanden.
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i dette. Terrænundersøgelsernebleve udførte af Ingeniør
RiiS, som den 14deJuni 1885afgav et Forslag med Om-
kostningsoverslag,ledsagetaf Kart og Profiler,hvilket TAlt
under 17des. M. blev oversendtIndredepartementet.

c. Uddybning af Tveit og Viksvandenet
Lindaas.

Viksvand i Lygre og Tveitsvandi MykingSogn staa
i Forbindelsemed hinanden ved de to trange Sund Tveit-
vaulen og Viksvaulen,som igjen ere adskilteved et dybt
og bredt Stykke, nærmesthenhorendetil Viksvand. Tveit-
Taulen har nemlig to Lob. et paa hver Side af den saa-
kaldte «Tveitsø»,og af dem kaldes det venstre specielt
Tveitvaulen, medens det heire ogsaa benævnes Sponeid-
•vaulen. Gjennemdenne foregaaringen større Trafik und-

-tagen ved Lavvand,da Veien gjennemden er længer. For
Vandene er anbragt en Reguleringsdamtil Opsamlingaf
-Vand til nogle nedenfor liggendeSag- og Mellebrug, til-
hørendeG-aardeneHegrenæsog Høiland i HammePræste-
gjeld.

GjennemVauleneforegaaradskilligTrafik fornemmelig
til DampskibsstoppestedetHenedsvær, men den er meget
generet af, at Vaulene ere for grunde ved lavere Vand-
stande. VaulenesBetydning somFærselsveievar foroget
ved Anlæg af en ny Vei fra Fommestadtil Hoiland, og
derfor tilstræbte man en Forbedringaf Forholdenesaavidt,
at man til enhverTid kunde passereVaulenemed en al-
mindeligBaad, d. e. der tiltrængtesRender med mindst
0,7 m. Dybdeog 3,0m. Bundbredde.

Med Amtets Skrivelse af 7de April 1883modtogKa-
naldirektørenAndragendefra Herredsstyrelsenom Bistand
til at faa beregnetOmkostningerneved en saadanFarbar-
gjørelse. Den nødvendigeLokalundersøgelseblev udført af
Ingeniør Sætren, som under 29deNovembers. A. afgav
Indberetningmeden Kalkule over Omkostningernelydende



-

paa Kr. 1000,00og Kr. 2 390,00for ,rsp. Viksvaulenog•
Tveitsvaulen. Den 8de December. oversendteKanaldirek-
tøren Indberetningentil Amtet.

d. Regulering af Vandføringen Baartveitsvand
i Strandvig.

Paa den saakaldteRevnestrandi Strandvigfalder ved
Gaarden Aarvig en liden Bæk ud i Bjørnefjorden; den
kommer med stærkt Fald fra det heiere oppe liggende
Baartveitsvand,hvis Overfiadeer 0,25km.2,og somhar et
Nedslagsdistrikt af omtrent 7 km.2 Bækkens Vandkraft
benyttes til Drift af Cirkelsage og smaaKværne, hvoraf
der findes fiere. For at faa jævnere Vandføringtil disse
anholdt Eierne gjennemAmtet om KanalvæsenetsBistand,
og lod KanaldirektørenIngenior Sætren paa en Reise vest-
over i anden Anledning undersøgeForholdene,hvorefter
Sætren i en Indberetningaf 30teNovember1883anbefalede
Anbringelseaf en 1,5 m. hoi Dam for Vandet, hvorved
Brugene antagelig skulde kunne paaregne 0,15 m.3i Se-
kundet somAargangsvand. DammensKostendeansloghan
til Kr. 2 å 300,00. Den'8de DecemberoversendteKanal-
direktørenIndberetningentil Amtet.

. Regulering af Fjeldsendevand i Lindaas.

FjeldsendeellerOsvandeter omtrent0,27km.2stort og
har over det kun 90 m. brede VoxeideAflebtil Fjælanger-
vaag Paa dette korte Elvestykke er Faldet gode 11 m.
og altsaa fortrinligt for Brugsdrift,om Vandføringenkunde
gjøres tilstrækkeligog regelmæssig. I den Anledningseg-
tes KanalvæsenetsAssistance, og under en Reise vestover
blev Ingeniør Sætren beordrettil at undersøgeAnledningen
til en Regulering af Vandføringen. I en Indberetningaf



30teNovember1885foresloghan en Dam med 2 m. Tappe-
heide anbragt for Vandetog mente, at man dervedkunde
paaregne 0,1 m.3i Sekundetsom Aargangsvand. Dammen
foreslogesopført af cementeretTørmurog kalkuleredestil
Kr. 400,00. Den 8de DecemberoversendteKanaldirektøren
Indberetningentil Amtet.

f. Regulering af Vatneelven paa Stordeen.

Vatneelven kommernedover-fra Fjeldene med stort
Fald og fører med sig en stor Del Rullesten. Faldet af-
tager først et kort Stykke ovenfor Aadlandsvand. Her
blive Rullesteneneliggende og Elven forandrer ofte Leie,
navnlig er dette Tilfældet umiddelbartovenforAadlands-
vand, hvor den gaar gjennem Gaarden Vatnes Indmark.
Her danner Elvelebet ftere Serpentinerog Breddernestaa
paa længereStrækningeri Brud. Bredderneere her for-
øvrigt lave, og en større Del af Terrænet sættes under
Vandaf Flommei Aadlandsvandet,hvisFlommeikkelettelig
kan sænkes, da der for Vandet haves en Dam, hvormed
Vandføringenreguleres paa en for de nedenforliggende
Brug fordelagtigMaade.

Opsidderneanmodedei 1883Amtet om at bevirkeKa-
nalvæsenetsBistand til at faa undersøgt, hvorvidtder lod
sig gjøre noget for at forbedreForholdene. Kanaldirek-
tøren lod Ingeniør Sætren anstille denne Undersøgelsei
Forbindelse med de øvrige ovenforomhandledeog modtog
en Indberetningfra ham af 3dieDecember1883,hvori han
udtaler, at Oinkostningerneved de Arbeider, som maatte
til for at opnaa en Forbedring, vilde koste mer end denne
var værd, hvorfor han ikke havde indladt sig paa nogen
nærmereOpmaaling. IndberetningensendteKanaldirektøren
den 8de Decembertil Amtet.



g. Sænkning af Skjelbrigtvand i Fuse.

I Fuse Herred ligger det 0,8 km.2storeSkjelbrigtvand,
som ifølgede geografiskeOpmaalingsOriginalkarterhar ca.
.50km.2Nedslagdistrikt. VandetsUdløber trangt, og dan-
ner Elven her en Fos, som kaldesOrfaldet. Flommenei
Vandet skulle kunne stige indtil 2,16m. overlavesteVand-
stand, hvorved en Del Jord sættes under Vand, navnlig
paa GaardeneRangestveit. For at faa undersøgtAnled-
ningen til at faa sænket Flommeneandrog Opsidderne
Amtet om at bevirkeAssistanceaf Kanalvæsenet,i hvilken
AnledningIngeniør Sætren blev beordret til i Forbindelse
med fiere andre Undersøgelserpaa Vestlandetogsaaat an-
stille denne. Den GteDecemberafgavhan en Indberetning
medBetænkning over Sænkning af en Flom paa 25 m.3
med 1,14 m. og beregnedeOmkostningernedervedtil Kr.
3 100,00. Indberetningenblev under 8de Decemberaf Ka-
naldirektørenoversendtAmtet.

h. Sænkning af Flommene i Fommestadvand
i Lindaas.

Omkring det lille Fommestadvandi Lindaas findesen
Del Jord, som sættes under Vand i Flomme. Aarsagen
dertil er, at VandetsAfieb af Naturen er trangt og desuden
indsnevretved en Indretning for at fange Ørret. For om
muligtat faa sænketFlommenanholdtOpsiddernegjennem
Amtet om KanalvæsenetsBistand, og fik i den Anledning
Ingeniør Sætren Ordre til ogsaaat undersøgeAnledningen
dertil. I en Indberetning af 8de Decemberudtalte han,
at en i Forhold til Omkostningernebetydelig Sænkning
vilde erholdes, om man blot borttog Indretningernefor
Ørretfisket og ryddedeBækkeleiet for Sand, Grus og løs
Sten, saa det blev bredere og dybere. Han ansaa det
ogsaatvivlsomt,om der burde bliveTale om merenddette,
da en fuldstændigereSænkning vilde medføreen større



Gravning og Udvidelseaf Rendenved Sprængningpaa eft
længereStrækning. Man savnedede nødvendigehydrogra-
fiske Oplysningerfor en Beregningaf Rendedimensionerne.
Skjønsmæssigenkalkuleredehan en 1,5 m. Sænkningaf en
Flom paa 2 m.3til Kr. 1740,00. Indberetningenblev den
8de DecemberoversendtAmtet.



C. Nordre Bergenhus Amt.
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IX C
Farbargjørelseaf StrammenmellemøsterbovandogHavet

i Klævold.

østerbovandef er et mindre Vand paa Sy'dsidenaf
Sognefjorden,der ved et kun kort Sunder skildt fra denne,
og med hvilken det ligger i Niveau, sdaledesat der med
Flod -ogEbbe danner sig en ind-eller udgaaendeStrømi
Sundet. Da det er megetgrundt ogpaa enkeltStedopfyldt
af stor Sten og ujævnt, er Strømmenved ilere Vandstande
umuligat passerei Baad, og da der omkringVandetligger
8 ret godeGaarde af samletSkyld 28 Spd. 3 Ort 15Skill.,
var Opsiddernebetænktepaa at faa arbeidet en Baadrende
gjennemSundet, saa det til enhverTid blev farbart, idet
de derigjennemhar sin enesteForbindelsemedUdenverdenen.
I Bunden af Vandet ligger derhosKværnbrug, somunder-
tiden maa benyttesaf G-aarde,der ligge udenforStrømmen,
da de aldrig mangleDriftsvand,naar andre mangle. G-aar-
dene om østerbovandudføremegenFavneved.

I den Anledning anmodedede-Leitnant Nysomunder
et Opholdi"Amtet i andenAnledningom at undersøgeSte-
det, idet de samtidig gjennemAmtet indgavAndragende
om KanalvæsenetsBistand dertil, hvilket Andragendeblev
oversendtmed Amtets Paategningaf 9de Februar 1883.
• Efter en generelUndersøgelseafgavNysomunder24de

August 1883en IndberetningmedOmkostningsoverslagover
Oparbeidelsenaf en 6,5m.bredog1,5m.dybRende,lydende
paa Kr. 2 400,00.
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Ved under 30te s. M. at oversendedenneIndberetning
til AmtetbemærkedeKanaldirektøren,at Undersøgelsenikke
havde været udtømmendenok, til,at han kunde udtale sig
nærmereom, hvorledesStrømforholdenevilde stille sig efter
en Farbargjørelse, hvorhos han•antydede, at man»ikke
maatte vente StrømmensStyrke ellerFaldet mellemVandet
ogFjorden i nogenvæsentligGrad forbedretundervexlende
Vandstandei Sognefjorden,uden forsaavidt Strømmenvil
udjævnesnoget, især ved de lavere Vandstande. Han for-
beredtedem derforpaa, at Rendennok til sineTiderkunde
blive vanskelig at passere, men tilfølede,at det dogvilde
kunne ske udenFare for at stødepaa. Skuldedet visesig
nødvendigt,saa vildeman kunnehjælpepaa Fremkomsten
ved Anlæg af en Trækvei.

sit Andragendehavde Opsiddernesomet Gode, der
ogsaa skulde opnaaes ved en Rende somden foreslaaede,
anført, at Sildenviklegaa opi Vandet. HeromturdeKanal-
direktøren ikke have nogenFormening,og antog han, at
dette Øiemedvar underordnet.

Efter at Kanaldirektøreni Skrivelsetil Amtet af 30te
Oktober 1883 havde udtalt sig nærmereom Udsigternetil
Statsbidragsamt omdettespaaregneligeStørrelse,oversendte
Amtet under 4de Decembers. A. et Andragendefra Op-
sidderne•om et Statsbidrag stort Halvparten af Omkost-
ningerne og ledsagededet medUdskrift af Herredsstyrel-
sens Beslutning om at overtagede for saadant Statsbidrag.
sædvanligeGarantier.

SomSupplementtil sit BudgetforslagoversendteKanal-
direktøren under 10des. M. Andragendettil Indredeparte-
mentet,idet han anbefaledeen Trediedelaf Omkostningerne.
bidraget af Statskassenogfremholdt,at Arbeidetikkehavde
en udelukkendeprivat Karakter, og at Udredelsenaf samt-
ligeOmkostningervildefd.deselveOpsiddernefortrykkende,
ori de end sad i forholdsvisgodeøkonomiskeKaar.

I OverensstemmelsemedIndredepartementetsIndstilling
af 22de Januar 1884 blev der paa det ved Kgl. Res. af'
28de s. M. bestemteBudget for Kanalvæsenetfor 1884—
1885 som dets Post A. I. c opført et Statsbidrag stort
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Kr. 800,00og ved Storthingsbeslutningaf 19deApril 1884
blev Bevilgningenvedtaget.

I Henhold til Forslag fra Amtmandenaf 22deJuli
1884og KanaldirektørensAnbefalingaf 14deAugustnæst-
efter blev Tiden forArbeidetsFuldførelsevedIndredeparte-
mentetsOrdre af 25deOktoberfastsat til 24de Juni 1886;
men under 5te Oktober 1885 oversendteAmtmandentil
KanaldirektørenmedsinAnbefalingen Forestillingfra Amts-
ingeniorenom, at faa Fristen forlængetmedet Aar, enFore-
stilling, somKanaldirektørenogsaa anbefaledeved under
10des. M. at oversendeden til Departementetfor deoffent-
lige Arbeider.

Leitnant Nysom inspiceredeArbeidet den 25de Mai
1887 og fandt sammeudfort efter Planen undtageni en
Længde af ca. 10 m. øverst, hvor Rendenvar ca. 0,3
for grund. Arbeidet var udfort med en Overskridelseaf
ca.Kr. 600,00. Han anbefalede,at der tilstaaeset yderligere
Statsbidragaf Kr. 200,00paa Betingelse,at denplanmæssige
Dybdeoveralt tilveiebringes.

Denne Rapport oversendteKanaldirektørentil Amtet
under4deJuni 1887medUnderretningom,at Anlæggetikke
kunde betragtes som planmæssigenfuldført; og henstillede
han til Amtet at formaaInteressenternetil at fuldføredet
saaledes,da det ikke blot var en af Betingelsernefor Stats-
bidraget,men ogsaanødvendigt,for at ikkeAnlæggetsVærd
skuldeforringes, saamegetmer somdenneForringelseikke
stod i rimeligtForholdtil de Omkostninger,somviderevilde
paakræves. Da Overskridelsernepaa Omkostningernei det
Hele vare forholdsvisstore, og da de vare foranledigedeved
en upaaregnet vanskeligBund at. muddrei, lovedehan at
ville foreslaaen Trediedelaf Overskridelsenudredetaf det
Offentlige. Arbeidet blev derefter fortsat og fuldførtplan-
mæssig,og efter en Indberetningfra Amtsingeniørenaf 8de
September1887 har Arbeideti det hele kostetKr. 3348,46
eller Kr. 948,46mer end paaregnet.



IX C 2,
Reguleringaf Lærdalselven.

I.

Sagens administrative Behandling.

a. Ved Lærdalsoren.
Lokal- Lærdalselvenhar sine Kilder paa FjeldenemellemBer-

beskrivelse. gens og Hamars Stifter, optagerfiereBielveog falder efter
henimod5 MilesLøb ud i Sognefjorden. Elven, der fører
en betydeligVandmassei Flomtiden, har øverst et stærkt
Fald gjennemen Række Fosse, og strømmersiden raskt
helt til Udlobet. Laxen gaar op til St. OlafsKlemmeca,
2 Mil op i Dalen. Elvebreddernestaa paa fiere Steder i
storeBrud, saa saavelHoveftasdraget somdetsBielve føre
megetMaterial, der efterhaandenafiagresforan El.vemun-
dingen og i Elvens nederste Del, hvorved denne stadig
rykker viderefrem i Fjorden,saaledesat StrandstedetLær-
dalsoren,der oprindeligvist var byggetved Elvens Udlob,
nu ligger ca. 2000 Fod fra Fjoi•den. Elven, somved Ud-
lebet tidligereskal have havt sit Hovedleielangs den heire
Bred, havde før 1858 lidt efter lidt og medfiere Forgre-
ninger trukket sig hen modvenstreBred. Samtidigthavde
den for en væsentligDel tiløret de ældreLøb op til Ørens
gamleSøhuse,saaledes at i det nævnteAar kun mindre
Fartøier kundegaa op til disse, medensstørre Farteier og
Dampskibemaatte lægge til en Bryggeude ved Fjordens
Bund; fra denneBryggeførte der en o.mtrent1/8Mil lang
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Landeveiop til de ældre Brygger. Flod og Fjære i Fjor,
den variere fra 5 å 6 indtil 8 Fod, men under stor Flom
i Elven, er denuepaa Grund af sin betydeligeVandføring
saa væsentligbestemmendefor Vandstandenoppeved Lær-
dalsøren, at man der da ikke mærker Variationernei Ha-
vets Vandstand.

I en Forestilling af 6te Mai 1855 til Departementet 1855.
ansøgteAmtmandenom,at der maatte bliveanstilletUnder-
søgelser angaaendeforskjelligeElvereguleringeri Nordre
BergenhusAmt, deriblandt ogsaaangaaendeReguleringaf
Lærdalselvenved Lærdalsøren. I Henholdtil Departemen- jdnrLrtil

tets Ordre af 26deMai 1855beforKanaldirektøreni Juli sgeleels;iaafi

Lærdalselvensnedre Del sammenmed Amtmanden,Lens- 1855.

manden og FormandskabetsOrdfører, og underdenneBe-
faring iagttog man, at der i denneDel af Elven allerede
tidligere havde været opførtAfvisningsværker. Den 16de?,9

dirKeirwarlens
August afgav KanaldirektørenderomIndberetningtil De-ynndbritie
partementet og foreslogat lade den nedersteDel af Lær-rn1

a1u8pst

dalselvenfuldstændigopmaalefor derefter at kunneprojek-
tere de nødvendigeReguleringsarbeider.

Departementetgav den 28deApril 1858sit Samtykke1856 - 57,

dertil, og Foraaret 1857blev dissenærmereUndersøgelser
udførte af Leitnant A. Bang.

Den 8de Juli 1858 afgav Kanaldirektørenet Forslag 1858.

med Overslagtil de fornødneRegulerings-og Forbygnings- Mit
dirKtøarle-ns

arbeider. Planen gik ud paa at skaffeog sikkre Elven et Friwn
nyt Leie langs dens hoireBred, og til denHensigtvar derndienrgsaairis)ct

foreslaaet at grave en ledendeRende medjævnt Fald og Juli1858.

20 Fods Bundbreddened til laveste Vand, samt at opføre
flomfrieDammemodde ældreElveløb. DisseDammes.sam-
ledeLængdeudgjorde3 150Fod, og deresKonstruktionfore-
slogesforskjelligefter deresHeide. For at giveElvenAn-
ledning til at aflagresit Material i de gamleElvelobpaa
venstre Bred og saaledes efterhaandenat fyldedem, var
der foreslaaet,at Dammenover, det gamleHovedlobfor det
første ei skuldefyldesmedFaskiner heiereend2 Fod under
høiesteFlom. Det Terræn, der laa søndenforRendenindtil
en Afstand af 20Fod nordenforDammen,skulderenses for



1858. Rodderog Stene, og Græstorvenskuldeløsnessaavidt,det
maatte ansees nødvendigt. Naar det nye Elveleievar til-
strækkeligudviklet,tænkte man sigAdgangentil de gamle
SoboderseneretilveiebragtvedOpmudring.Omkostningerne
ved disseArbeiderberegnedestil Kr. 5 504,00,deri ikke
indbefattetExpropriationsudgifter.

Bidrag til Departementetgav under 21deMai 1859Amtet Til-
Arbeidet.

sagn om at ville sogeHalvdelenaf Overslagssummenud-



redet af Oprensningsfondetpaa Betingelseaf, at Distriktet
tilskjød en lignendeSum, udforteArbeidernesamt paatog-



sig Vedligeholdet. Dets Halvdel blev derpaa tilveiebragt
af Amtskommunen,Lærdals Kommuneog de interesserede
Grundeiere,hvilke sidste derhospaatogsig Vedligeholdet.
Derimodvilde ingen overtageArbeidetsUdforelsefor den
kalkuleredeSum. Departementetrettede i denneAnledning
Foresporgseltil Ingeniørbrigadenom, hvorvidt det kunde
antagesat medforenogenResikofor det Offentligeat over-



tageUdforelsenfor den kalkuleredeSum,hvorhosdet udbad
sig Brigadens Udtalelse om Arbeidets Ordning forøvrigt.
I sin Betænkningderover af 23de s. M. udtalteKanal-



direktoren, at der ikke vilde være nogenResikoderved,
saafremt Forholdene ikke vare forværrede siden Under-



sogelsen,ligesomhan formente,at den i Overslagetopførte
Sum til Ingeniørhjælpvilde være tilstrækkelig. Den 11te
Februar udtalte Ingeniørkommissionensig i sammeRetning.
I Henholdtil disseErklæringerstilledeDepartementetKr.
1200,00til Dispositiontil Bestridelseaf Udgifter ved en
ny Undersøgelseaf Elvestrækningensamt efterOmStændig-



1861 . hedernetil Anskaffelseaf Materialierm. V. IngeniørLas-



Lassens sen, til hvemOmsorgenherfor overdroges,indberettedei en
12„58åPePigatrat'sfRapport af 25CleMarts 1861, at der var foregaaetbetyde-

1861. lige Forandringeri Elveleiet, samt at et Nøst og en Lade
senere var udgaaet. Han antog, at den ældrePlan ikke
kundebefolges,menmente dog, at det enganggjorteOver-
slag vilde vise sig tilstrækkeligt. Til ElvebreddernesDæk-
ning havde imidlertidStedets Ordfører ladet fremkjøreen
stor MængdeSten.
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Efter at have indhentet IngenierbrigadensUdtalelse 1861.
gav Departementetunder 22de April Bemyndigelsetil at Arb,let '

lade Arbeiderne sætte iværk og søge dem fuldførte inden
Flommen. I Henhold til ArbeidsbestyrerensRapport -af12-t2adppoArtraif

1ste Juni maattedeimidlertidi MaiMaanedindstilles,inden 1'8611-)

de var fuldførte. I det hele var der i denneArbeidsperiode
medgaaetKr. 4 631,20

Ved Kg1.Res. af 28deMai 1861blev det bestemt: 1g1. Res.
af 28de Mai

At der af de til Oprensning af Elvedrag m. V. paa Bud-
gettet opførte Midler tillades udredet et Beleb af indtil Kr.
2 752,00 for i Forening med et i Nordre Bergenhus Amtsdistrikt
tilveiebragt Beløb at anvendes til Regulering under det offent-
liges Tilsyn af Lærdalselven ved Strandstedet Lærdalsøren i det
væsentlige overensstemmende med Kanaldirektørens Forslag af
8de Juli 1858.

cemberRapport om deres Tilstand. Han foreslogderi«for-
skjellige Reparationsarbeidersamt en Fortsættelse af de
foreslaaedeArbeiderviderenedover,hvilkeArbeiderkalku-
leredestil Kr. 1828,00,saa der forudenden oprindeligtbe-
regnedeAnlægssumskulde trænges Kr. 977,43og skulde
det endelig vise sig nødvendigtat forlængeIndsnevrings-
dammenhelt ned til Elvens Udløb, maatte man paaregne
Omkostningernederved til Kr. 3 616,00. For den lettere
StentransportsSkyld anbefaledeVedelerat opsætteArbei-
dernesUdførelse til længer ud paa Vinteren. Den 15de
Decembersendte KanaldirektørenRapporten til Ingeniør-
brigaden,idet han anbefaledeen snarligAfgjørelse. Og da
det senerevistesig, at denødvendigeForbygningsmaterialier
ikke kunde erholdesfor den antagnePris, forhøiedehan
Vedelers Kalkulsum saaledes, at den videre Bevilgning
sattes til Kr. 1 200,00.

Efter at LærdalsKommunehavdeerklæret sig ude af
Stand til at deltagei de forøgedeOmkostninger,fandt De-
partementetat burde anbefalehele Tillægsbevilgningenud-
redet af det Offentligeog gav under 25deMarts sit fore-
løbige Samtykke til de videre Arbeiders Iværksættelse

Efter KanaldirektørensOrdre inspiceredeVedelerRe- Veclelers

guleringsarbeiderneHøsten 1861 og afgav under 6te De-
tztena,if

ber 1861.
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1862. overensstemmendemedVedelersForslag og det af Kanah
Arbeider- direktørenmodificeredeOmkostningsoverslag.Den 10deMai
nes Fort-

sættelse og blev det ved Kg1.Res. bestemt,
Tillægs-

bevilgning
« at der af de til Oprensning af Elvedrag m. V. paa Bud-ved Kgi.

Res. af 102.degettet opførte Midler tillades udredet et Beløb af indtil Kr.Mai 186
1 200,00 til videre Fremme af den i Kg1. Res. af 28de Mai
1861 omhandledeRegulering af Lærdalselven ved Strandstedet
Lærdalsøren i Nordre Bergenhus Amt».

De oprinde- Arbeiderne,somimidlertidhavdeværetiværksatteunder
lige Arbei-

ders Afslut- Ingenior LassensBestyrelse,afsluttedesden 10deMai, og
nsinengsilapogLa-s-. den 14deJuni afgavLassenen Rapport,hvorefterde havde
pourtaf1642d.e kostet Kr. 2 334,20,der ti.11agtdet tidligereanvendte-B•Jni 18 eløb

gav Kr. 6 787,63somdet hele AnlægsTotalkostende,eller
Kr. 261,40mer end bevilget. Ved 'under 20deJuni at
oversende denne Rapport til Ingeniorbrigadenforklarede
Kanaldirektøren, at Overskridelsenvæsentlig havde sin
G-rundi, at Opsyn og Administrationhavde krævetufor-
holdsmæssigeUdgifter.

Beskadi- NogenTid efter ArbeidetsAfslutningblev en af Dam-
gelse af

Værkerne. mene,der var 104Fodlang, ogsomhavdekostetKr. 184,00,
Reparati-
onsarbei- ødelagtunder en forrestenikke megetstorFlom. Da Dam-

der. men forudensin andenBestemmelsetillige var et Værn for
flere af de øvrigeDamme,fandt Kanaldirektørendet nød-
vendigt at gjenopføreden og i Forbindelsedermedat for-
stærke og kompletterenogle af de andre Dammeoverens-
stemmende•med et af Lassen afgivetForslag. For dog
medBestemthedat kunneudtale sig om de videreArbeider
ansaa han det forøvrigtnødvendigtat undersøgenærmere
Tilstandenved samtligeVærker.

I Skrivelseaf 14deAugust bifaldtDepartementetdette
og gav Bemyncligelsetil Undersøgelsen.

I Forening med Lassen besigtigedeKanaldirektøren
derpaa i Oktober MaanedVærkerne, og efter at Lassen
nærmere haycleundersegtderes Tilstand, afgav han under
7de Novemberen IndberetningmedForslag til de videre
Arbeider, og beregnedederes Kostende til•Kr. 1400,00,
forudenAdministration.



Efter at Kanaldirektørenunder 9de December1862og 1863.
Ingeniørkommissionenunder 19deJanuar 1863 havde an-Bevilgning

til Repara-
befalet de foreslaaedeReparations-og Forbedringsarbeiderionsaji

til Udførelse,blev det ved Kgl. Res. af 25deFebruar be-;es. af 25cie
Februar

stemt, 1863.

At der af de til Oprensning af Elvedrag m. . paa Bud-•

gettet opførte Midler tillades udredet et Belob af indtil Kr.
2 000,00 til Istandsættelse af de i Kg1. Res. af 28de Mai 1861
og 10de Mai 1862 omhandlede Reguleringsarbeider i Lærdals-
elven ved Strandstedet Lærdalsøren.

Under LassensLedelse udførtesReparationsarbeiderneLassens

mellem20de Marts og 2den Mai, og i Henholdtil hansRlal f

Indberetning af 1ite Mai medgik dertil kun Kr. 1056,381p86a3raottnRse-
af Bevilgningen. arbeiderne.

Den 14deJuli indberettedeArbeidsformandJens Sjur-
sen, at Forbygningsværkernehavde overstaaeten vistnok
ikke betydeligFlom uden at beskadiges.

Høsten 1863 og Vaaren 1864 blev Værkerne efter- 1864..
aasseseede, og da der var Penge tiloversaf den sidste Bevilg-RLns
pport af

ning, blev enDel Sten anvendt til deresKompletering'lige-5te Mai 1864
 med For-

som nogle faa Buner blev opførteog den gamleElvedamsldtil Ar-

noget forhøiet. Da disse Arbeidervare fuldførte,indmeldteAf9:1uetrnninsg

Lassenunder 5te Mai 1864,at det hele _Reguleringsarbeide1.1)egve?evi7e.
nu maatte ansees som planmæssigtfuldført, og fremholdt
Nødvendighedenaf et stadigt Tilsyn medVærkerne, saa-
velsomaf et aarligt Vedligehöld.

Efter hans Regnskabsopgjørvar der idethelemedgaaet
til ForbygningsarbeiderneKr. 8 778,55eller Kr. 74,55mer
end bevilget; men da der var i Beholden Redskabsbehold-
ning, hvis Værdi var anslaaet til Kr. 166,67, vilde ingen•

OverskridelsefindeSted.
Denne Redskabsbeholdningblev senere realiseret for

Kr. 105,53i Henhold til DepartementetsBemyndigelseaf
25deJuni.

Ved under 17deMai at oversendedenneRapport til
DepartementetanbefaledeKanaldirektørenArbeidetsOver-
leverelsetil de Vedligeholdspligtige.
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1865. Sommeren1864var der indtruffenen Beskadigelsepaa
Ny Skade Værkerne,hvoromLensmandenhavde afgivet Indberetning
paa V-

kerne.ler til Departementet,og da dette under 6te Marts 1865havde
sendt Indberetningentil KanaldirektørensErklæring, fore--
sloghan i Skrivelseaf 10des. M., at der skuldeanvendes
Kr. 200,00til snarligIstandsættelse,idetBeskadigelsenvar
skeet paa den vigtigsteDel af Reguleringsarbeidet.

 1867.

I Anledning af forskjelligenødvendigeReparations-
arbeider paa Værkerne ved LærdalSørenhenvendteAmtet
sig under 19deOktober1867til KanaldirektørenmedAn-
modningom, at Anlæggenemaatteved Leiligheclblive be-
sigtigede af en af KanalvæsenetsFunktionærer, og bm at
Veiinspektørenved den Leilighed maatte ydes hans sag-
kyndigeVeiledning. IngeniørVogt, der i andenAnledning
skulde reise til Sogn, fik Ordre til at imødekommedenne

1868. Anmodning,og i Februar 1868besigtigedehan Værkerne,
hvoromhan afgav Indberetningdat. den 10des. M. Han
paavisteforskjelligenødvendigeArbeider,navnligi denøvre
Delaf Forbygningsværket,og gavAnslag paa den hensigts-
mæssigsteArbeidsmaadetil Værkernes fortsatte Vedlige-
hold. Endeliganbefaledehan, at Værkerneeftersaaeshver
Hest, naar Elven er lav og befrietfor Is, forat man itide
kunde opgjøre,hvilkeVedligeholdsarbeiderder omVinteren
maatte blive at iværksætte.

	

1882. Den 18deSeptember1882indmeldteAmtet til Kanal-
Større Be-

skadigelser
direktøren,at VærkernevedFlommenei 1879og 1882vare

foranledige blevne væsentligbeskadigede,saaledesat Lærdalserenvar
det Offent-
liges udsat for Fare, og ElvensLøb forandretsaaledes,at Lær-

stand.
dals Havn var udsat for at opgrundesaf Elvematerialet.
Amtmandenantog, at Omkostningerneved at rette herpaa
vilde blive saa store, at ikke blot Amtet, men ogsaaStaten
burde træde støttendetil.

	

Forslag til Den nærmere Undersøgelseblev overdragetLeitnant
s t

aørrrb'Rciteea-
Nysom,somi en den 28deNovemberafgivenIndberetning
anførte, at der siden 1878 var foregaaetbetydeligeFor-
andringer, og at større Partier af Værkerneved Lærdals-
øren var i en misligForfatning. Han foreslogen fuld-
stændigReparation af dem tildels med en stærkereByg-
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ningsmaade,idet Vedligeholdsudgifternei de sidste 2 Aar 1882.
vare gaaedeop til Kr. 1000,00,medensde siden1862indtil
da havdebelebetsig til Kr. 2000,00. De foreslaaedeVær-
ker kalkuleredehan til Kr. 6500,00,hvorhoshan, saafremt
Forbygningerneaf Hensyn til Havnen maatte blive for-
længede ea. 200 m., anslog de dertil nødvendigeOmkost-
ninger til Kr. 2 060,00.

Efter en historiskOversigti Skrivelseaf 29deNovem-
ber over AnlæggetsUdvikling og Vedligeholdsamt over
dets Betydning foreslogKanaldirektørenbevilget af Elve-
rensningsfondetHalvparten af Omkostningerneindtil et
Belob af Kr. 3 250,00paa Betingelse af, at Arbeidetad-
førtes efter Planen inden Vaaren 1882 under Amtsinge-
nierens Ledelsesamt paa Betingelseaf:
at Arbeiderne vedligeholdessom tidligere, saafremtingen

bedre Ordningfor Vedligeholdetkan opnaaes;
at der tilveiebringeskommunaleller andentilfredsstillende

Garanti for, at de viderefornødneUdgifterskaffestilveie.
Efter at disse Betingelservar vedtagneaf Vedkom- 1883.

mende,blev det ved Kgl. Res. af 9deMarts 1883bestemt: Kgl. Res.af9deMarts
At der af de til Oprensning af Elvedrag m. V. bevilgedelszielyie31:r-

Midler naadigst tillades udredet et Belob af indtil Kr. 3 250,00 vugning.
som Bidrag til Reparation og Udvidelse af de i Henhold til
Kg1. Res. af 28de Mai 1861, 10de Mai 1862 og 25de Februar
1863 med Bidrag af samme Midler u-dførteForbygningsarbeider
til Regulering af Lærdalselven ved Strandstedet Lærdalsøren i '
Nordre Bergenhus Amt paa Betingelse af:

a. at Arbeidet udføres overensstemmendemed det af Leitnant
Nysom under 28de November afgivne, af Kanaldirektøren
tiltraadte Forslag og fuldføres inden Vaarflommen 1883.-

. at vedkommendeAmtsingeniør fører Kontrol med Arbeidets
planmæssige Udførelse og efter sammes Afslutning afgiver
Regnskab med Rapport til Kanaldirektøren.

c. at ovennævnte Bidragsbeleb først udbetales, .efterat samt-
lige fra Distriktets Side vedtagne Bidrag ere indbetalte til
vedkommendeArbeidsbestyrer.

Efter ArbeidetsAfslutningafgav Amtingenierenden Beretning
29de Juni Indberetning og Regnskab, somAmtet under (dilentsV•tibel:
3die Juli oversendteKanaldirektøren. Af Bevilgningenvar

førelse.

der tiloversKr. 82,61,somArbeidsbestyrerenforeslogan-
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1883. vendt til Beskyttelseaf BundenomkringVærkernesEnde-
punkter, hvor Bagevjenunder Flom har en Tendenstil at
grave i Bunden.

Ved under 12teJuli at oversendedenneIndberetning
til Indredepartementet,anbefaledeKanaldirektøren Rest-
belobetanvendtsomforeslaaetog anmodedes. D. Amtman-
den omat giveAmtingenierenfornødenBemyndigelse.Ka-
naldirektørenbemærkedeforøvrigt,at VærkernesEndepunkter
ere de svagestePartier af Forbygningerne,og at de neppe
vildeblive sikkredepaa enfuldtbetryggendeMaade,førend
Værkerne fortsættes saalangt som foreslaaet af Loitnant
Nysomi hans Forslag af 12te Novemberi den Hensigt at
beskytteLærdalsorensHavn forOprensning. Da en saadan
Forlængelseimidlertidnærmest maatte vedkommeHavne-
væsenet,henlededehan i Skrivelseaf 12teJuli Havnedirek-
tørensOpmærksomhedpaa Sagen.

De repareredeForbygningerblevebesigtigedeaf Leit-
nant Nysom den 4de Novemberog i sin deromindgivne
Rapport af 21de s. M. anførte han, at Reparationenvar
forsvarligog udfort efter Planen.

b. Ovenfor Lærdalsøren.

1879. Under 10deOktober1879forlangteKirkedepartementet
Stranddæk- KanaldirektørensErklæring over et fra SognepræstSchel-

ning paa
Lærdals derup indkommetAndragendeom Bidrag til Udbedringog
Præste-
gaard. Forlængelseaf enElveforbygningpaaLærdalsPræstegaard.

Under 24de Oktobers. A. udtalteKanaldirektøren,at den
foreslaaedeDækningsmethodemeden Mur er mindreheldig
og foreslog,at en almindeligStranddækningmed Skraaning
11/2paa 1 opføres. Da Kirkedepartementetunder 9de Fe-
bruar 1880 paany oversendteKanaldirektørenSagen, ud-
talte han i sin Betænkningaf 18deFebruar s. A., at da
Planen nu var modificeretoverensstemmendemed hansAn-
tydningerunder 24deOktober1879, vilde han anbefale,at
Kr. 500,00,saaledessom af Sognepræstenansøgt, maatte
blive stillet til dennesDisposition.
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Under 7de August 1878oversendteIndredepartementet 1878.
et fra Lensmand Andresen indkommetAndragende om1Mer g

Undersøgelsei AnledningLærdalselvensTJdskjæringeri den bliaddene.

senereTid især paaGaardenMosEiendom,ogbeordrededet Fiks! f
Kanaldirektørentil at lade anstilledisse Undersøgelserog teber 1878.

indkommemed Forslag med Overslag-til sammesForbyg-
ning. Leitnant Nysom blev derforbeordret til at anstille
Undersøgelserneog under 11te Oktober 1878afgavhan et
Forslag med Overslagtil Regulering af Elven forbi Mo.
Han behandlededeH2 Alternativernemlig entenen direkte
Dækning af Bruddeneforbi Mo eller en Regulering,hvor-
efter Elven skulde føres tilbage til et gammeltElveløb,
hvorinu PladsenSaltkjedelener beliggende. Han anbefalede
det sidsteAlternativ, hvis Omkostningervar beregnet til
Kr. 4 000;oo.

Kanaldirektørenoversendteunder 18de Oktobers. A. diKanat-
rektørens

dette Forslag til Indredepartementetmed Anbefaling a deafni1131:taefn1k8-

sammeAlternativ. Oktbr. 1878.

Under 18de September 1882 androg Amtmanden
NordreBergenhus om, at der af KanaldirektørenmaatteIv3rofS°15ri-

blive anstillet Undersøgelseri Lærdalselveni AnledningdevAnenistzearrie
af Ombygningaf VoldsBro og Omlægningaf Veien der-!eZ:fte
fra op til TønjumsPræstegaard. Efter i Novembers. A. S bei

at have anstillet Undersøgelserpaa Stedet bestaaende 8
i Optagelseaf et fuldstændigtKotekart med Profiler af
Terrænetovenforog nedenforBroen — afgavNysomunderNysomsBe-

29deNovember 1882 Betænkningi Sagen. Han foreslog
deri, at Veien fra Broentil Tonjumforhøiesover 1860Aars vMir

Flom, men at der i VeilegemetanbringesBroaabningeraf
40-50 m. Bredde, at en nedenforBroen liggendeØre af-
renses, og at Strandbreddenlangs Sandene ovenforBroen
dækkes.

Ved under 30te Novemberat oversendedenneBetænk- k e-ns

ning til Amtet anstilledeKanaldirektøren nogle sammen-Betaenk-

lignende Beregninger til Bedømmelseaf Elvens Vand-121:1)::fir2e.
føringi Flom, i Henhold til hvilke heller ikke han fandt
nogenBetænkelighedved at anbefaleForheielsensomfore-
slaaet.



— 116 —

Veidirek-
i-

Senere indkomfra Veidirektørento Skrivelseraf 25de
tørens Skr

velser af Oktober.- 1883 og 15deJanuar 1884angaaendedenneSag
25de Ok-

toberme1883 og Sidstnævnte ledsagetaf et af IngeniørStenbergudarbeidetogi Ja-
nuar 1884. Forslag til Ombygningaf Volds med en'dermedi Forbin-

dels.e staaende Reguleringaf Elven, hvoroverKanaldirek-
Kan

direktørensal- trens Betænkningudbades. Kanaldirektørenafgav sinBe-
Betænk- tænkningunder•25deJanuar 1884,og udtalte deri, at han

ning af 25de ,
Januar mtet Afgjørendeturde sige uden nærmereKjendskabtil El-

1884.
vens Vandførings-og Vandstandsforholde,men oversendte
det af Nysomi 1882 optagneKart over Terrænet omkring
Volds Bro, idet han nærmere paaviste nogle Uoverens-



stemmelsermellemde af Nysomog StenbergOpgivneFlom-



høider. Han udtalte desudensine Tvivl saavel om det af
Stenberg.førte RæsonnementangaaendeVandetsGang over
Sletten ved VoldsBro som om den af Nysomi hans Be-



tænkning af 29de November1882 udtalte Formening,at
der nedenforBroen under Flom er et' bestemmendeProfil
og tilraadedederfor,at manafForsigtighedshensynbørvælge
det somLitra c i VeidirektørensSkrivelsenævnteAlternativ
for Veiforbedringenfra VoldsBro til Tonjum,hvilketAlter-



nativ ogsaai andreHenseenderbetegnedessomfordelagtigst.
Som senere omhandletPag. 117 blevLærdalselveni

Anledning af en paatænkt Reguleringfuldstændigopmaalt
paa Strækningenfra Mo til forbi Houge. Af disse Maa-



linger antog Kanaldirektøren,at man ved at sammenligne
Elvens Profilerog Fald paa Steder, hvor den havde et en-



kelt Løb, med det af StenbergforeslaaedeProfil ved Volds
Bro kunde bedre bedømmedettes Tilstrækkelighed. Han
lod derforNysomanstille en saadan Sammenligning,efter
at Veidirektøreni Skrivelseaf 31te Februar 1884og 15de
Januar 1885 havde forlangt videre Udtalelser om Vand-



Nysoms Be- føringsforholdene.Den 27de sidstnævnteMaaned afgav
tænkning af
27de Januar NyS0111 sine sammenlignewleBeregninger,somogsaa ledede

1885. til, at StenbergsProfilmaatte anseestilstrækkeligt.
Veidirek- Efter at Veidirektøreni en Skrivelseaf 20de Februar

tørens Skri-
velse af 1885paanyhavdeudtalt sin Frygt for — trods de udførte
20de Fe-

bruar 1885. Beregninger,hvori han erklærer sig enig — at føre den
hele Flomvandmassegjennem Volds Bro, udtalte Kanal-
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direktøren i sin Svarskrivelse af 23de Februar 1885, at en Kanal- •

saadan Koncentrering af Strømmen vistnok kan forøge dens
R.relizreenagf

ødelæggende Magt; men han antog dog, at de mest truede u2ret3daerrses-5.
Punkter maatte kunne beskyttes med kraftige Stendæknin-
ger, og fandt af fiere Grunde Stenbergs Plan heldig. De
ved denne Plan nødvendigeStendækninger, antog han kunde
udføres for ca. Kr. 1 800,00.

Allerede under 29de llecember 1879 oversendte Ord- Lario.11'eneL
føreren i Lærdals Formandskab B. Lysne ifølge Beslutning11.erjre2_
fattet i Formandskabet sammeDag et Andragende om, at der siej;erenise
maatte blive sendt til Lærdal en Ingeniør, som kunde givefrerani%rdj=i
Veiledningi Elveforbygninger, da der hvert Aar foraarsagesDeacf079.
betydelig Skade ved Elvebrucl; men først under 24de Sep-Forestilling

tember 1883 indkom fra Amtmanden i Nordre Bergenhus ,„fi.:„Z%
Amt en motiveret Forestilling om, at der ved KanalvæsenetsNgerntesBaer

Bistand maatte blive undersegt, hvad der i Lærdalselven i
det hele med Rimelighed kunde gjøres for at sikkre mod
Elven og kanske ogsaa for at gjenvinde noget af det Jords-
mon, som denne har taget i Beslag, samt beregnet hvad
det vilde koste.

Amtmanden henledede Opmærksomheden paa det tid-
ligere uciarbeidedeForslag til Elvens Regulering forbiMobak-
kerne, men udtalte, at dette neppe er det eneste Sted, hvor
Elven er farlig, og at betydeligeInteresser stadig staar paa
Spil. Med Hensyn til Midlernes Tilveiebringelse var Amt-
manden betænkt paa, naar Resultatet af de ansøgte Under-
søgelser forelaa, at sammentræde med de interesserede
Grundeiere og Lærdals Herredsstyrelse for at forhandle med
dem derom, ligesom han forudsatte, at man turde paaregne
Bidrag baade af Amtskommunenog al Statskassen.

Denne Forestilling blev under 1ste Oktober 1883 afIndredepar-
Kanaldirektøren oversendt Indredepartementet med Anmod-

betmen;,erindtiegter

ning om Bemyndigelse til at lade de omhandledeUnder- deOkober
søgelser anstille,. hvilken Bemyndigelse blev ham meddelt 188

ved Departementets Skrivelse af 8de Oktober s. A.
Undersøgelserne blev udført af Leitnant Nysom i selJgenirlseerr-ne

August og September 1884 og satte i Forbindelse med
de tidligere i Oktober og November 1883 udførte. lle Setsrer
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bestod i Optagelse af et Længdenivellementfra Elve-
numdingen til forbiMobakkernesamt i Optagelseaf et
Kotekart i Maalestokken1/2000over Elven og dens Bred-
der fra Mobakkernetil nedenforGaardenÆri samt forbi
G-aardeneHouge og Hundere, ligesomde nødvendigeOp-
lysninger om Flomforholdeetc. tilveiebragtesog 2 Vand-
mærker — et ved VoldsBro •oget ved øie — bleve op-
satte og observerede.

Lensmand Desuden havdeLensmandAndresen under 22deApril
Andresens
Skrivelser 1885og 29de April 1885efter KanaldirektørensOpfordring

af22deApril  og29de meddelt en Del Oplysningerom den Skade, der i Tids-
April 1885 rummet fra 1860-1884 efter et Skjønvar skeet paa Eien-med Oplys-
ninger om
den lidte dommenei Lærdal,hvoraffremgikat mi.ndst350MaalJord

Skade, var tabt for Jordbrugerne, og at der var skeet et Aftag
paa Skylden paå 39 Eiendommeaf en Værdi tilsammenaf
Skylddaler17 -- 4 8 eller ca. Kr. 25000,00,medensder
samtidigmindstvar anvendti Penge og ArbeidepaaElven
Kr. 25 å 30000,00.

Nysoras Under 25de Februar 1886 afgav derpaa Leitnant
Forslag af
25de Feilbr. Nysomet Forslag til en fuldstændigReguleringaf Lærdals-

1886 t
Lærdals- elvenfra ovenforMobakkernetil nedenforGaardeneHouge

elvens Re-
gul ering. og Hundere. I dette optogesogsaa det ældreFeirslagaf

llte Oktober1878.
Forslaget indeholderførst en Redegjørelsefor Under-

søgelsenmedFortegnelse over Fastmærker dernæsten
hydrografiskBeskrivelseaf VasdragetsamtengenerelFrem-
stilling af de Principer, som bør befølgesved Vasdragets
Regulering samt hvilkeSlags Værker og Arbeidsmethoder,
der bør anvendes. Dernæstbeskrivesi Detail, hvilkeAr-
beiderder maa udførespaa hvert enkelt Sted, hvorvedbe-
mærkes, at det ældre Forslag af 11te Oktober 1878 er
forandret derhen, at der ikke forbi Mobakkerneskal ud-
føres en Regulering, men derimoden direkte Dækning.
Forresten anvendesParalelværker, Dækninger,Buner og
Strømtærskleri Forbindelsemed Oprensninger,Gjennem-
stik og Afspærringeraf skadeligeElveløb. Værkernefore-
slaaes tildels somStenjeteer,men væsentligdogsomFaskin-
værker. Omkostningerneansloges til Kr. 96000,00,for-
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delt paa 10 å 15 Aar 'aføkonomiskeHensyn,saavel som
af Hensyn til en heldig Gjennemførelseaf Arbeidet.
Kanaldirektøren udtalté sig om Planen under 27de Fe- Kanal-

bruar 1886 og oversendteden til Amtmandeni Nordre
crig40nTs

Bergenhus Amt. Han angav i dennesin BetænkningOm-nPljra.f1t
kostningernetil at dreiesigomKr. 104,000,00samtbetonede,
at Planenkun maattebetragtessomudarbeideti sinAlminde-
lighed,og at den maa underkastesmindreÆndringer,efter-
som Forholdenemaatte forandre sig eller Erfaring under
Arbeidets Gang skuldevise det ønskeligteller nødvendigt.
Kanaldirektørenanbefaledeindtrængende,at der opnaaedes
Enighed mellem de interesseredeKommunersaaledes, at
Arbeidet kunde udføresi Fællesskab. Derpaagjennemgik
han den Skade, somBygdernehavdelidt gjennemde sted-
fundneElvebrud, og opgav den omtrentligeVærdi af Ska-
den paa Eiendommene,hvoraf syntes at fremgaa,at An-
vendelsenaf den foreslaaedeSummaatteanseesberettiget,
ligesorahan fremhævede,at Bygdenpaa flereMaadervilde
høste Fordel af et saadantArbeide. Han anbefaledederfor
en kraftig Deltagelsefra de interesseredeKommunersSide,
ligesom han fandt, at Arbeidet i særligGrad egnedesig
til Statsunderstøttelse.Tiden, hvoridetburdegjennemføres,
satte Kanaldirektørentil 15 Aar.

Sagen blev nu behandlet af LærdalsKommunebesty-Lærdals

relse, somunder 27deMai vedtogGarantienfor Arbeidets
14errreeicises,;

fremtidigeVedligeholdelsesamt øvrige af Kanaldirektøren%traellaaif
1886.

opstilledeBetingelser for at Statsbidrag kunde erholdes.
NordreBergenhusAmt har somBidrag til Arbeidetbevilget
Kr. 15000,00. Dog stemteMajoriteten18Medlemmer(mod
14)for Kr. 20000,00,men dette sidsteBeleberholdtaltsaa
ikke kvalifleeretMajoritet(Formandskabsloven§ 38).

For Storthingeti 1887 blev ingenPropositionfremsat.
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Forslag.•

a. Ved Lærdalsøren.
KanaldirektørRøyemsForslagaf 8deJuli 1858til Forbyg-

ningsarbeider.
Leitnant VedelersForslag af 6te December1861 til Sup-

pleringsarbeider.
IngeniørLassensForslag af 7de November1862til Repa-

rations-og Kompletteringsarbeider.
Leitnant NysomsForslagaf 28deNovember1882til Repa-

rations-og Kompletteringsarbeider.

b. Ovenfor Lærdalsøren.

Løitnant NysomsForslag af llte Oktober 1878 til Regu-
leringforbiMobruddene

rDo. D . Forslag af 29deNovember1882til Regu-
leringforbiVoldsBro.

Do. Do. Forslag af 25de Februar 1886til en sam-
menhængendeRegulering af Lærdalselven.

III

Arbeidets Kostende.

• Ved Lærdalsøren.
A. Indtægt:

1. Statsbidrag.
Bevilget ved KgL Res. af 28de Mai

1861 . ...... Kr. 2 752,00
Bevilget ved Kg1. Res. af

10deMarts 1862 . . . « 1200,00
Kr. 3952,00

Lateris Kr. 3 952,00
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Transport Kr. 3 952,00
Bevilget ved Kgl. Res. af
. 25deFebruar 1862 . . 4: 2 000,00

Bevilget ved Kg1. Res. af
29de Marts 1883 . . « 3 250,00

Kr. 9 202,00

6 107,53

Distriktsbidrag.
Fra Amtskommunen,Lær-

dalsKommuneoginteres-
seredeGrundeierei 1861. Kr. 2 752,00

I 1883  « 3 250,00
Salg af Redskaber 	 « 105,53

•

Kr. 15309,53

B. Udgift:

Ifølge Lassens Hovedregnskabaf 5te Mai 1864 var der
medgaaet	 Kr. 8 778,55

Besparelse. . . . . . . . ... .  « 30,98
og ifølgeRegnskabaf 1883(cfr.Kanaldirek-

tørens Kopibog for 12te Juli 1883) fra
LandhandlerLindstrom. . « 6 500,00

Kr. 15309,53



IX C 3.

AardalsvandetsSænkningog Hereidselvens
Farbargjerelse.

I.

Sagens administrative Behandling.

Lokal- Aardalsvandeti AardalsPræstegjeld allober gjennem
beskrivelse.

den 4 500' lange Hereidselv eller Aardalselv i Aardals-
fjorden,en Arm, der i østligRetningstikker indfra Lyster-
fjorden. Aardalsvandetligger 11 å 14 Fod over Fjorden.
Da ElvensFald var megeturegelmæssigtfordelt— nemlig
øverst 5 Fod paa 950 Fod, dernæst Fod paa 750 Fod
og endelig 7V2Fod paa de nederste1 120Fod — kunde
Elven ikke roes, undtagen medtommeBaade under visse
Vandstande. Paa dens venstreBred, lige under Aardals
Kirke havde der dannetsiget ikkeganskeubetydeligtElve-
brud, som,om det fremdelesblotstilledesfor VandetsG-rav-
ning, kunde medføreFare for Kirken og Kirkegaarden.
Jordsmonneti Bruddet var haard, noget sandblandetLer-
jord. — I Elven, hovedsageligoppei Oset af Vandet,fore-
gaar der Fiske og det næsten udelukkendemedGarn og
Not, naar paa HøsttidenFisken søger op for at gyde. —
Langs Aardalsvandeter ingen Landevei, saa at al Sam-
færsel — fra ovenforVandet, hvor Præstegjeldetsmeste
Befolkningbor — maa foregaapaaBaad, og det var derfor
til G-ene,at BaadtrafikenmellemFjorden og Vandet var
afbrudt af Elven, saamegetmersomdenVei, der førtelangs
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samme fra Fjorden og til Vandet var meget slet og kun
med Vanskelighedpassabelfor Hjulredskaber. Man havde
derfor allerede for længereTid tilbage, især paa en Tid,
da der foregik nogen Grubedriftoppeved Vandet, forsøgt
at farbargjøre den øversteDel af Elven, og kunde man
endnu i 1865finde Spor deraf paa venstreBred.

I Skrivelse af 31te Marts 1863bragte Amtet Sporgs- 1863.
maalet om en Farbargjørelse frem for Departementetog
anholdt om det OffentligesBistand til at faa det løst i
Forbindelsemed en Sænkningaf Aardalsvandet,og vedDe-
partementets Ordre af 7de Mai s. A. blev Sagen sendt
Kanaldirektørentil Forfeining.

Senere den 14deJuni 1864 underrettedeAmtmanden 1864,
Kanaldirektørenom, at der fra AardalsKommunebestyrelse
var indkommenMeddelelseom, at Hereidselved:havdetaget
saadantLøb, at der var Fare for AardalsKirke ogKirke-
gaard, og da Kommunebestyrelseni denneAnledninghavde
andraget om Bidrag af Amtskassen,sendte Amtmanden
Sagentil KanaldirektørensBetænkning.

Han lodi 1865IngeniørRiis anstilledefornødneTerræn- 1865.
undersøgelser,hvorefterRiis den 2denNovemberafgavBe-
tænkning. Efter den skuldeElven ikke kunne gjøresfuldt
robar uden ved et Sluseanlæg,men da et saadant vilde
falde uforholdsmæssigtkostbart, gik Forslaget derforalene
ud paa at tilveiebringeen BaadrendemedfornødenDybde
i Forbindelsemed Trækvei. RendensBundbreddevar fore-
slaaet til 6 Fod og densSideskraaningertil 2 paa 1. Træk-
veien foreslogeslagt over Flomhøidelangs høire Bred med
4 Fods Bredde.

Omkostningerneberegnedes:
A. For en 4 Fods Sænkningaf Flomvandstandeni Aar-

dalsvandettil 	 Kr. 26400,00
B. For enFarbargjørelseaf Aardalselvenmed

dyb Baadrendetil ... . , 3 120,00
31/21 4 000,00

« , • • • 5 200,00
C. For en Forbygningaf Bruddetved Aar-

dals Kirke til . 800,00
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1865. Ved under 14deNovemberat oversendeRiis's Foislag
til DepartementetfraraadedeKanaldirektørenSænkningen
af AardalsvandetsFlomvandstand,da Værdien af det ube-
tydeligeEng- og Agerland,somi den øvreEnde af Vandet
vildebefriesfor OVersvemmelse,ikke stod i noget rimeligt
Forholdtil Sænkningsomkostningerne,hvortil kom, at lidet
vilde vindessaavel for Farbargjørelsenaf Hereidselvensom
for Reguleringenaf de ovenforliggendeTyen ogUtla Elve.
Derimodanbefaledehan HereidselvensFarbargjørelse,men
fremholdt,at man ikke maatte gjøreRegningpaa at erholde
en robar Baadrende,men en, hvori man dog til alle Tider
kunde trække Baadene'op, medensFarten nedoverElven
vildevære let. 4 Fods Vanddybdei Rendenantog Kanal-
direktørenfordelagtigst. Han anbefaledeen Forbygningaf
Elvebruddetved Aardals Kirke og af Hensyn til Omkost-
ningernehelst samtidigtudfort medElvens Farbargjørelse.
Udgifternedertil antog han nærmestmaattebliveat udrede
af OplysningsvæsenetsFonds Midler.

Ingeniørkommissionen,hvis Betænkningi Sagen blev
afgivet den 12te Marts 1866, havde intet at bemærketil
den af KanaldirektørenafgivneErklæring.

Efter at Halvdelen af de til en Farbargjørelse af
HereidselvenberegnedeOmkostningerfor en 4 Fod dyb
Baadrendevar tilveiebragtinden Amtsdistriktet,idet Amts-
kommunenog Aardals Kommunehavde vedtaget Bidrag
paa respektiveKr. 1400,00og Kr. 1200,00,hvorhosførst-
nævnteKommunepaatog sig Ansvaret for den fremtidige
Vedligeholdelsesamt for de mulige Erstatningskrav, som
Arbeidet maatte medføre,blev det ved Kgl. Res. af 14de

1867. Deeember1867bestemt
«1. At der af de til Oprensning af Elvedrag m. V. paa Bud-

gettet opførte Midler tillades udredet et Beløb af Kr. 2 600,00
for i Forening med et inden Nordre Bergenhus Amt tilveie-
bragt lignende Bidrag at anvendes til Farbargjørelse af
Hereidselven i Aardals Præstegjeld mellem Aardals Vand
•og Seen overensstemmende meddet dertil af Civilingenier
Riis afgivne Forslag af 2den November 1865.

s2. At den af Aardals Kommunebestyrelseden 9de September
1867 fattede Beslutning angaaende den fremtidige Vedlige-



-

holdelse af de Anlæg, der i ovennævnte Øiemed udføres, 1867.
samt angaaende Overtagelsen af det Erstatningsansvar som
Arbeidet muligens maatte medføre, approberes i Henhold
til Lov angaaende Formanclskaber paa Landet af 14de
Januar 1837 § 39, forsaavidt Kommunen derved paadrages
Ildgifter for et længere Tidsrum end 5 Aarp.

Arbeidet,hvisLedelseblevoverdragettil IngeniørVogt, 1868.

paabegyndtesden 13deFebruar og indstilledesforeløbigden
6te Ma,ipaa Grund af Vandstandsforholdene.

Den 30te Juli efterloddedeVogt den delvisudgravede
Rende, og fandt, at sammehavdeholdt sig godt. I sin i
den Anledning afgivneRapport af 26de August antydede
han enkelte Forandringer medHensyn til RendensBund-
dybde støttende sig til de sidenArbeidetsPaabegyndelse
anstilledeVandstandsobservationer.

I Midtenaf Januar 1869gjenoptogesArbeidet,og fuld- 1869.
endtesdet i deførsteDageaf Aprili alt Væsentligtoverens-
.stemmendemedPlanen. Paa Grund af, at delavesteVand-
.stande stillede sig indtil 1 Fod lavere end oprindeligtpaa-
regnet, maatte Rendebundenlægges i sammeMonlavere,
hvorved de udmuddredeKubikmasserbleve en Del større
end oprindeligtberegnede. Under 10de Juli har Arbeids-
bestyrerenafgivetRapport omArbeidet,og den 8deAugust
er den af KanaldirektørenoversendtDepartementet. I Hen.
hold til den og et senere indkommetRegnskabaf lste De-
cember har Farbargjørelsen i det hele kostet Kr. 5 240,27
medFradrag af den i BeholdværendeRedskabs-og Mate-
rialbeholdningsVærdi, ansat til Kr. 536,so.

Ifølge Skrivelse fra Amtmandenaf 10deAugustnæg-
tede imidlertidAardalsKommunebestyrelseat overtageVed-
ligeholdet,da de ikke ansaa Betingelsernederfor opfyldte.
Da Departementetunder 27de s. M. sendtedenneSag til
KanaldirektørensForfeining, lod han IngeniørVogt i den
AnledninginspicereArbeidernei Forening medVeiinspek-
tøren og Kommunebestyrelsen,og ifølgeVogtsIndberetning
af Ste Oktober,grundedeKommunebestyrelsensinNægtelse
væsentligpaa enBeskadigelseaf TrækveienunderFlommen
og paa, at Strømmeni den øVreDel af nedre Stryg slog
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1869. stærkt over mod høireBred. Den stærke Strømi Elven
underBesigtigelsentillodforøvrigt ikke nogenOplodningaf
de udmuddredeRender. Vogt foreslogat rette paa Mang-
lerne ved Ildbedring af Trækveien og Efterrensningaf
Baadrenden,som han beregnecletil en Omkostningaf Kr.
500,00fdrudenAdministration.

Paa et samtidigtmed Befaringen afholdt Kømmune-
mode blev det henstillet til Kommunebestyrelsen,at over-
tage Udforelsenaf disse Efterarbeider for den kalkulerede
Sum, men den erklærede, at den ikke turde paatage sig-
dette.

Under22deNovemberoversendteKanaldirektørendenne-
Indberetningtil Departementetog anbefalededeKr. 500,00.
bevilgetaf Kanalfondetpaa Betingelseaf, at AardalsKom-
munebestyrelsepaatogsig Udforelsen. I sin Erklæring af

1870. 20deApril 1870 nægtede den fremdelesat indgaaderpaa
og anholdt om, at Efterarbeidernemaatte bliveudfort ved
Kanalvæsenet. I den AnledninghenstilledeDepartementet
under 17de Novembertil Amtmandenat lade Arbeiderne-
udføre ved Veiinspektøreneller ved en andeni Distriktet

1871. boendeMand. Sagen blev derefter endeligenordnet saa-
ledes(cfr.KanaldirektørensSkrivelseaf 6te November),at
Opsynsmandenved de tidligere Arbeider paatog sig Ud-
forelsen mod en Godtgjørelse,hvorvedKalkulsummenfor-
hoiedestil Kr. 800,00. Efter at Departementethavelegod-
kjendt denne Ordning, blev det ved Kgl. Res.. af llte
December1871bestemt:

«At der til Farbargjørelse af Hereidselven i. Aardals Præste-
gjeld, Nordre Bergenhus Amt. tillades udredet af de til Oprens-
ning af Elvedrag m. V. paa Budgettet opførte Midler et Beleb
af indtil Kr. 800,00 udenfor det ifølge Kgl. Res. af 14de De-
cember 1867 til Arbeidet Bevilgede».

1872. Efterarbeidet,som paabegyndtesden 19deFebruar og
afsluttedesden 23deMarts, kostedei det hele Kr. 850,25,
eller Kr. 50,25mer end bevilget. Kanaldirektorenhar
under 17de Mai herom afgivet Indberetning til Departe-
mentet.
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Redskabsbeholdningenm. V. blev solgt ved Auktion 1872..
den 2denAugust til BelobKr. 200,42,ogdermedafsluttedes
Arbeidet.

Forslag.

IngeniorRiis's Forslag af 2denNovember1865.
IngeniorVogts'sForslag af 5te Oktober1869.

Arbeidets Kostende.

Indtægt:
Statsbidrag.
Bevilgetved Kg1.Res. af 14deDecember

	

1867 Kr 2 600,00-,
Bevilgetved Kg1.Res. af 1lte December

	

1871 	 « 800,00
Distriktsbidrag 	 « 2 600,00
Salg af Redskabsbeholdningen « 200,42

Udgift:
Medgaaettil Arbeideti 1868 . Kr. 2979,77

« — i 1869 . « 2260,5o
« Efterarbeideri 1872 « 850,25

Besparet . 109,90

Kr. 6200,42Kr. 6 200,42,



IX C 4.
Tyen- og UtledalselvensRegulering.

I.

Sagens administrative Behandling.

Lokal- Utledalselvenudspringerpaa HeifjeldenemellemSogn
heskrivelse.

og Valders, danner betydeligeFossefald, og falder efter
noget over 3 MilsLob ud i det 3/4Mil lange og 11 å 14
Fod overHavet liggendeAardalsvand,der gjennemHereids-
elven har sit Afløb til Aardalsfjord,en Arm åf Sogne-
fjorden. I Dalen ovenforAardalsvandoptagerUtledalselven
Tyenelven,der kommerfra Tyensoenpaa Grændsenaf Kri-
stians og Nordre BergenhusAmter. BeggeElve, der i
Ordets egentligsteForstand ere Fjeldelve, føre under Sne-
smeltningeni HoifjeldetforholdsvisganskebetydeligeVand-
masser, medensde i den øvrigeDel af Aaret ere meget
vandfattige. I DalenovenforAardalsvand,der er omsluttet
af høie Fjelde, liggeren Samlingaf mindreGaarde,nemlig
Moen,Øftstun,Midttun,Hesttun,Ørenpaa høireBredogpaa
venstre Bred GaardeneVe med flereunder sammeliggende
Pladse, tilsammen11 Gaardsbrugmed ca. 350 Mennesker.
Fra Moen ved Tyenelven— somer den øversteG-aard
i Dalen, til Sammenløbetmed Utlaelvenhar Tyenelvenen
Længdeaf 3 450 Fod og et Fald af 66Fod. Fra Sammen-
lobet og ned til Aardalsvandeter Elven 6040 Fod lang
med et Fald af ca. 47 Fod. Dalbundenbestaar af grovere
og finereElvematerial,der paa de størreFlader, hvorGaar-



— 14U

dene ligger, er dækket med et Lag af frugtbarMadjord.
SomFølge af de voldsommeFlommei disseElve er Elve-
leiet stærkt udsat forForandringer,ognyeElveleierdannes
paa Bekostningaf det dyrkedeog dyrkbareLand.

Efter Andragendefra GrundeiernehenvendteAmtman- 1861.

om Forbyg-
den sig den 13deAugust 1861til Departementetmed An-Andragende

nimodningom det OffentligesAssistancetil at faa undersegt ng af
Elvene.

Forholdeneog faa afgivet et Forslagtil Foranstaltninger
modfremtidigeØdelæggelseraf Utledalselven.Kanaldirek-
tøren, som fik Paalæg om at imedekommeAndragendet,
beordredeImitnant Vedeler til at anstille de nødvendige
Undersøgelserog afgive.Forslag.

Den 11te Februar 1862afgav han et saadant, der gik 1862,
ud paa dels ved Sidedammeaf Sten at samleElven i et .e1<reiclenrt

ris31agertsi1Løb og dels med direkte Dækningerat beskytteBredderne.
Ved G-aardenMoen blev derhosforeslaaetdpførten størrer4711:'6'
Dæmning over Elveleiet for at bringeElven tilbagetil et
ældre Leie ved venstreBred. Omkostningerneberegnedes
til Kr. 8 440,00saaledesfordelt:
Til TyenelvensRegulering . . Kr. 2 256,00
« Utledalselvens —  «




4 021,80




Administrationog Redskaberm. V. « 2 162,20
Kanaldirektørentiltraadte Forslagetog sendtedet den

12te Februar til Departementet,og efterat Ingeniørkommis-
sionen ligeledeshavde anbefalet det i sin Betænkningaf
17de s. M., blev det ved Kgl. Res. af 25de Februar 1863 1863.
bestemt: Kg1. Res.

af 25de
1At der af de til Oprensning af Elvedrag m. V. bevilgede 863

Midler tillades udredet et Belob af Kr. 3 200,00 for i Forening
med et inden Nordre Bergenhus Amtsdistrikt tilveiebragt Bidrag
af Kr. 5 240,00 at anvendes til Udforelse under offentligt Tilsyn
af en Del til Regulering af Tyen- og Iltla-Elvene i Aardals
Præstegjeld sigtende Arbeider overensstemmendemed det dertil
af Loitnant Vedeler afgivne Forslag af 11te Februar 1862.

Ansvaret for enhverSkade somFølge af Regulerings-Erkltering
fra de in-arbeiderne overtog de interesseredeGrundeiere,idet 11 af essered eter
Gaardbru-samtlige 13 (de to vare fraværende)under 25deMarts af-gere af 25de

gave saadanErklæring: «UndertegnedeEire langs Tyen Marts 1863.-
9
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1863. ogUtledalselvenfra Mobrotil Aardalsvandetfrafalderherved
ethvert Krav paa Erstatningfor den Skade, der ved Elve-
reguleringenaf Tyen-og Utledalselvenmuligenskan blive
dem paaførtderved,at Elven paa eukelte Steder gives nyt
Leie. — LigeledesfordresIntet i Erstatning forden Grund,
som borttagestil de nye Leier».

	

Ingeniør IngeniørN. Lassen blev derpaa overclragetArbeidetå
BiL09=18-Udførelse,men da han i Marts 1863under Forberedelserne
rede  slagafFeoer-eaeru.1fandt, at de af Vedelerfor TyenelvensVedkommende10d  

Juni 1863. beregnedeOmkostningervare for smaa, afgav han paaFor-
anledningaf Kanaldirektørenden 10deJuni et nyt Forslag
til ReguleringsarbeidernemedOverslag, hvorefterOmkost-
ningerne kom op i Kr. 13600,00. Paa Grund heraf lod.
KanaldirektørenforeløbigArbeidetindstille, indtil han per-
sonligenhavdefaaet Anledningtil at undersøgeForholdene

Kanal-direktørens paa Stedet. Han var der i September,og i en Betænk-



ning aflOde
ning af 10de Oktober anbefaledehan Lassens Plan tilBetænk-

Oktbr. 1863Udførelse.
over Las-

	

sens For- Efter at DepartementethavdegjortvedkommendeInteres-slag.
1865. seredebekjendtmedLassensForslag og de større Omkost-

Underhand- ninger, somdette vildemedføresamt meddelt,at det Offent-linger
lom

større Bi- ligesTilskudtil ArbeidetvildesøgesforøgetmedKr. 2000,09,,
drag ti Re-
gulerings- viste det sig, at ForetagendetsUdførelsemødteVanskelig-

arbeiderne .
heder fra deresSide saavelpaa Grund af de foregedeUd-
gifter som paa Grund af den fremtidigeVedligeholdelse.
Da Grundeiernehavde ytret Betænkelighederved Planen,,
forsaavidt en 'senere paatænkt Sænknifigaf Aardalvandet
muligens kunde gjøre en Modifikationønåkelig,anmodede
Departementetden 23de Juni Kanaldirektørenom i den_
Anledningat udtalesig.

	

Kanal- I en den 12teJuli afgivenBetænkningudtalte han,.
direktørens
Betænk-
ning af 12te

at Sænkningsprojektetvilde være uden Indflydelsederpaa.
Juli 1865 Distriktsbidragetblev forøgettil Kr. 7200,00,hvorafKr.

om en
Sænkning

af Aardals-
4 800,00udrededesaf de interesseredeG-aardbrugerepaaBe-

vandetsind-
flydelse

aa tingelse, at de delvisskuldekunne afbetalesved Natural-
Reguleripn-

gen ovenfor.
arbeide. I sin derom afgivneErklæring åf 22de Januar
1866 forpligtedede sig paany til Vedligeholdet. Efterat
endeligIngenierkommissionenden 3die April s. A. ogsaa
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havde udtalt sig til Fordel for LassensmodificeredePlan, 1866.
blev ved Kg1.Res. af 26deMai 1866bestemt: 25deFebr.Kgl. Res.'af

.1. At der foruden de ved Kg1. Res. af 25de Februar 1863 yld8e6,?ig%
som Bidrag til en Regulering af Tyen- og Iltlaelvene i Tilskud.
Nordre Bergenhus Amt tilstaaede Kr. 3 200,00 naadigst
tillades udredet af de til Oprensning af Elvedrag m. V.
bevilgedeMidler et yclerligereBidrag af indtil Kr. 3 200,00,
for i Forening med et inden Amtsdistriktet tilveiebragt Til-
skud af i det Hele Kr. 7 200,00 at anvendestil Regulerings-
arbeidernes Udførelse i Overensstemmelse med de Modifi-
kationer, der senere i Henhold til Civilingenier Lassens
Forslag af 10de Juni 1863 ere foretagne i den oprindelige
af Leitnant Vedeler udarbeidede Plan.

2. At et Beløb af Kr. 800,00, svarende til det af Aardals
Kommune vedtagne Bidrag til Arbeiderne, derhos tillades
forskudsvis udredet af samme Midler mod Refusion af be-
meldte Kommune i Lebet af 3 Aar fra nærværende Reso-
lutions Dato».

Arbeidets Udførelseblev derpaa overdragetIngeniør
UdfArbeidetsørelse.

E. Riis, der paabegyndtesammeden 28de August 1866og
afsluttede demi Midten af Marts 1867. Omkostningerne1867.
belob sig til Kr. 11466,21,saa der var igjen Kr. 2 133,79
af BevilgningerneforudenVærdienaf de tiloversblevneRed-
skaber og Materialier,anslaaettil Kr. 440,00. DisseBelob
antogKanaldirektørennødvendigetil ForstærkningogKom-
pletteringaf Værkerne,efter at de havde været udsatte for
den første Flom, og idet han under 6te April oversendte
Rapporten med Regnskabet til Departementet,anbefalede
han, at Beløbenefremdelesholdtestil Disposition.

Vinteren 1868 bleveReguleringsarbeiderneinspiserede 1868.
af IngeniørVogt. Han fandt fiere af de udførteArbeider Repara-

tions- og
mere eller mhidreGrad beskadigede,saaledes var den Komplet-

terings-
øversteDam under G-aardenMoenadskilliglæk i Bunden, arbeider.

fiere af de nedenforliggendeLangdammevare delvisram-
ponerede,og havdeElven faaetAnledningtil atter at danne
nye Leb samt .angribeElvebredderne.

I et Modemed de interesseredeGrundeierepaa_Stedet
forelagdeVogt dem et Forslag til Reparations-og Kom-
pletteringsarbeider,og da dette vedtoges,lod han disse Ar-
beiderstraxpaabegyndeunderLedelseaf en Arbeidsformand,

9*
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1868. som han meddeltede fornødneInstruxer. Disse Arbeider
paabegyndtesden 20de Februar og afsluttedes den 12te
April med en Omkostningaf Kr. 1879,82. Det endelige
Regnskab viste efter Salg af en Del Redskaberen Rest-
beholdningaf det tii ArbeidernebevilgedeBgøb stor Kr.
403,35,foruden en Redskabsbeholdning,der anslogestil en
Værdi af Kr. 40,00.

Kanal-

	

direktørens
Den 29de April besigtigedeKanaldirektørenselvRegu-

B
f

esig- leringsarbeiderneog fandt demtilfredsstillende. Han fore-
tigelse a

Arbeiderne slOg derfor i Skrivelse til Departementetaf 9de Mai, at
og Forslag

til Rest.
beløbetsAn-

det tiloversblevneaf BevilgningensaavelsomRedskabs-og
vendelse. Materialbeholdningenskulde overdragesAardals Formand-

skab medForpligtelsetil at anvendedet til Elvereguleringen
paa 'nærmereaf AmtetbestemteVilkaar,menDepartementet
tilbagemeidteunder 1steSeptember,at det alenekundeind-
gaa paa at overlade de igjenværendeRedskabertil Brug
ved fremtidigeReparationsarbeider.

Ny Inspek- Efter FlommensAllob inspiceredesReguleringsarbei-
tion af Re
gulerings-- derne -atter den 30te Juli af IngenierVogt, somden 26de

arbeiderne. August indberettede,at de i sin Helhedhavdestaaet sig
godt under Flommen,der imidlertiddet Aar ikke havde.
været heiere end en almindeligFlom.

	

1869. Den 2den Marts indsendte Ingeniør Vogl til Kanal-
Mindre Re- direktøren en Indberetningfra SergeantNielsenangaaende
parationer
foreslaaes Tilstanden i Tyen- og Utlaelven. Deri fremholdtesNød-2denmarus

1869. vendighedenaf at toretage en Del Reparationsarbeiderpaa
4 nærmerebeskrevneSteder og anslogOmkostningerneder-
ved til Kr. 300,00. Den 3dieMarts oversendteKanaldirek-
teren Indberetningenmed nogle af Vogt gjorte Bemærk-
ninger til Amtet, og anbefaledeIværksættelsenaf de paa-
pegedeArbeider,idethan anforte,at der ikke varAnledning,
til at sege det Offentligeom Bidragtil dem, da dissekun
maatt'ebetragtes somReparationsarbeider.

	

1880. Efter den ualmindeligstore Vaarflomi 1879indsendte
Offentligt Amtetden 20deMarts1880til Departementetet Andragende
1,3ti.cirrr”fra Opsiddernepaa Gaarden Ve medFlere i Aardal om
serrawoz.nytBidrag af det Offentligetil Reparationaf den Skade,

men 1879. som denne Flom havde anrettet paa Forbygningerne.



I denne AnledningafgavKanaldirektørenpaa Departemen-1880.
tets Foranledningi Skrivelseaf 9de April sin Betænkning,
hvorihan anbefalede,at Halvdelenaf de af Amtsingeniøren
beregnedeUdgiftervedUdbedringsarbeiderneellerKr. 1300,00
bevilgedesaf Kanalfondet.

• Ved Kgl. Res. af 17deJuni blev det i HenholdhertilKrWsua.
bestemt: 1880 ang.

Bidrag ti1

«At der af de til. Oprensning af Elvedrag m. V. bevilgede Regule-
ringsvær-

Midler naadigst tillades udredet Halvdelen af de fornødne Om- kernes
Istand-

kostninger ved Istandsættelsen af de med Bidrag af det Offent- sættelse.

lige udførte Arbeider til Regulering af Tyen- og ITtlaelvene i
Aardals Præstegjeld, Nordre Bergenhus Amt indtil et Beløb af
Kr. 650,00 paa Betingelse, at mindst et ligesaa stort Belob
godtgjøres at være anvendt dertil af vedkommende til Vedlige-
hold af Værkerne Forpligtede, samt at det udførte Arbeide god-
kjendes af Kanaldirektøren eller den, han dertil maatte be-
myndige ».

Den 18de September1882 indsendteA.mtmandenInd- 1882,

beretning om de udforteReparationsarbeider,og da han iteristir,and:
samtidiganmodedeom deres Besigtigelse,lod Kanaldirek-meeweiivf
tøren Leitnant Nysompaa en Reisei Sognkontrolleredem.1882 og11,;:

parratgetas.-
I en Indberetnin

a
g af 27de Novemberanforte Nysom,at be

Forbygningernei det Hele taget stodegodt og at Vedlige-1,fyistnmanst
holdelsenaf Værkernehavdeværet forsvarlig. DerankedesIl'udgb°?Ze-
kun over, at en i 1880-1881 opførtJette havdefor steileN:roZni1882

Skraaningerog over, at den var bygget af for smaaStene,
hvorforden under Flommen1882var ramponeretpaa flere
Punkter. Den sammeAnke gjaldt ogsaaenkelteaf Dæm-
ningerne. Forøvrigt viste Reguleringensig vellykket og
haydeElven indtaget det Leie, somi Flommenvar forud-
sat. ,Ved.under 30te Novemberat oversendeAmtet dennedirKetarle-

Indberetning henstilledeKanaldirektøren til det at ladeSkrivelsetil
mtet af

Amtsingeniørendrage Omsorgfor, at Arbeidernebleveud-30te Nbr.
188ov2.

førte overensstemmendemedPlanen.
Da det af en af Amtsingeniørenden 21de September 1883.

til Anitet oversendt Indberetningfremgik,at der mangledeEarfktlear

adskilligt paa, at Planen var realiseret, afgav de Interes-teresserede.

serede,paa Foranledningaf Amtmanden,saadan Erklæring
dateret 25de Oktober:
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1883. ‹UndertegnedeEiereaf G-aardeneMidttun,Øren,Heste-
tun, Moen og lTe vedtagerherved, at det af os overtagne
Vedligeholdaf Elveforbygningsværkernei Tyen og Utla
Elve skal udføres paa den Maade, at Amtsingeniørenbe-
sørger de til enhver Tid fornødneVedligeholdelsesarbeider
udførte paa vor Bekostning saaledes,.at Omkostningerne
derved fordelespaa os i Forholdtil vore EiendommesMa-
trikulskyld. Dog forbeholdervi os at faa Anledningtil
selv at udføre det Vedligeholdelsesarbeide,somvi maatte
ønske,og somAmtsingeniørenfinder,vi forsvarligenkunne
udføre.

NærværendeVedtagelse bliver at thinglæse som en
Heftelsepaa vore Eiendomme.

Undertegnedeindgaar paa Ovenstaaende,dog paa den
Betingelse,at Fremkjørsel af Sten saa meget sommuligt
skal foregaa paa Slædeføre,da Terrænet er saadant, at
Kjørsel medHjul vil mangeGangefordobleUdgifterne.
E. Larsen Midttun, Aslag Nilsen Midttun, Lars I. Øren,
Ole T. Hestetun, Haaver A. Hestetun, Erik A. Moen,
Erik ThomsenMidttun,ThomasV. Midttun,Ole ØrbekVee,

Th. Holsæter, P. S. Øfstetun».

	

1884. Efterat Amtsingeniørenunder 23deMai havde erklæret
ArbeiderneVærkerne fuldførteog i god Stand, oversendteAmtet den
fuldførte. 16deAugustdet endeligeRegnskaboverForbygningsarbei-

dernesKostendestort Kr. 1980,65til Kanaldirektøren,der
derpaa under 19de s. M. anmodedeDepartementetom at
lade Resten af det ved Kg1.Res. af 17deJuni 1880
staaedeBidrag, eller Kr. 325,00udbetales,hvorefterKon-
toen for Reparationenaf disse Arbeiderafsluttedes. •
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II.

Forslag.

Leitnant Vedelers Forslag af llte Februar 1862.
Ingenier Lassens Forslag af 10de Juni 1863.
Kanaldirekterens Forslag af 9de April 1880.

Arbeidernes Kostende.

Statsbidrag.
Bevilget ved Kg1: Res. af 25de Februar

1863 . ..... Kr. 3 200,00,
Bevilget ved Kg1. Res. af

26de Mai 1866 . . « 3 200,00
Bevilget ved Kg1. Res. af

17de Juni 1880 . 650,00
	 Kr. 7 050,00

Distriktsbidrag.
Inden Amtsdistriktet i 1863 . Kr. 5 240,00

i 1866 . « 1 960,00
i 1880 . « 650,00
i 1884 . « 80,00

« 8 530,65

Kr. 15580,65



IX C 5.

Farbargjørelse af Saagelven i Hafslo.

I.

Sagens administrative Behandling.

Lokal- Det omtrent 1y2 Mil lange og ialmindelighed1/12Mil
beskrivelse.

brede Veitestrandvand Hafslo Præstegjeld har sit Udlob til
Hafslovand gjennem Saageelven. Vasdraget fortsættes fra
Hafslovand gjennem den 114 Mil lange Aareelv, og falder
ved Nageloren i Bannesfjorden, den inderste Del af Sogn-
dalAorden. Veitestrandvandet er omsluttet af Høifjeld, i
Vest og Nord af Justedalsbræen. Nedbørsdistriktet til Saa-
get er oMtrent 2 Kvadratmil stort. Saaget er en trang
Fjeldkleft, indesluttet af steile tildels utilgjængelige Fjeld-
vægge. Det har en Længde af 1 500 Fod med vexlende
Bredde fra 60 til 50 Fod og derunder, og ved nogle frem-
springende Fjeldodder kniber Elven sig sammen, paa sine
Steder indtil knappe 20 Fods Bredde ved almindelig Vand-
stand. Øverst ved Veitestrandvandet er Elveleiet grundt;
ligesaa ved den saakaldte «Heilen», et Fjeldbaand, der dan-
nede en naturlig Dæmningfor Veitestrandvandet. Forresten
er i Saaget store Dybder, fra 20 til 50 Fod under lav Vinter-
vandstand. Øverst bestaar Elvebunden tildels af Ler, dæk-
ket med større Stene, forøvrigt af Fjeld og store Stene.
Paa venstre Bred falder en ubetydelig Bæk «Saagbækken»
i Elven. NedenforSaaget liger «Tverbergvandet», en Elve-
udvidelse med temmelig store Dybder. I den nedenfor
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liggendeStrem laa Dybrenden2 å 3 øverst kun 1V2Fod
under lav Vintervandstand. Elvedraget udvider sig igjen
nedenfori de saakaldte«Krossene». Den mindsteDybde
Dybrenden,der her ligger i en stor Bue, tildels følgende
venstre Bred, er loddet til 3/4å 1 Fod under lav Vinter-
vandstand. I den nedenforliggende«Strømmen»,. der ved
et Midtskjær deles i Store- og Veslestrømmen,ligger den
dybesteRende i Storestrommenmed omtrent 1 å l'/2 Fod
Vand.dybdeunder lav Vintervandstand. Nedenfor«Strøm-
men» begynderHafslovandet,der i et trangere Parti et
Stykke nedenforStrømmen,mellem«Urodden»og Tubbane,
i en større Længde kun har en Dybde af 1 å 11/2Focl
under lav Vintervandstand. Bunden her bestaar af blød
Slik. Hafslovandet,der ligger henved450FodioverHavet,
er 1/2Mil langt og 3 å 4 000 Fod bredt. I Aareelven.
fandtes(i 1868)kun 2 Møllebrugog 1 Sagbrug,beliggende
ved GaardenAareen.

I «Strømmene»nedenforSaaget er der intetstedssaa
strid Strem,at de ikke endogved almindelighøiVandstancl
kan roes. DerimodkundeingenTransportvandværtsforegaa
gjennemSaaget. Dette var underalleVandstandeufarbart.
Under heiere Flomme er Saaget en vild rygende Fos,
medens man ved lav Vintervandstandsaavelovenfrasom
nedenfrakunde ro til «Hellen»,sotnda laa ter, medensden
ubetydeligeVandmasseaflebgjennemde paa Hellensbegge
Sider værende Fjeldrevner. Forbi Saaget ligger en for
Transport yderst besværlig Vei eller Stig, hvoroverVa-
rerne ialmindelighedmaattebæres.

ForskjellenmellemheiesteoglavesteVandstandi Veite-
strandvandet angives til omtrent 13 Fod og i Tverberg-
vandet til omtrent 7 Fod. Faldet i Saaget angaves ved
•høiesteFlom til 11,50,ved lav Sommervandstandtil 8,08,
ved lav Vintervanclstandtil 4,39Fod.

Da en Farbargjørelseaf Saaget var en Sag af stor
Interesse,og da det laa nær at tænke sig denrealiseretfor
en forholdsvisbilligPenge, ialfald naar der ikke stilledes
nogen store Fordringer, indgav Sognepræsteni Hafslo en

. Forestillingom dette Spergsmaal,medAndragendeom det
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1859. OffentligesBistand til dets Undersøgelse. I Skrivelse af
Forestilling
om Farbar-

2den November1859 anbefaledeAmtmandenSagen og i
gjørelse af

2den Novbr.
Henholddertil gavDepartementetden9deNovemberKanal-

1859. direktøren Ordre til at lade anstille de fornødneUnder-
søgelserm. m.

1861. I Henhold til en Indberetningfra Kanaldirektørenaf
Under- 13deJanuar .1861beforhan i 1860Saaget. Da hans Ni-

sf3gelEser, ,, •
Kanal- veuermstrumentpaaVeienvar ødelagt,kundehan ikke faa

direktørens
Betzenk- gjort fuldstændigeUndersøgelser,men maattejugere Fald-

nlungnilfigeforholdene. Han fik dervedet fordelagtigtIndtryk af Sagen
og lod IngeniørLassensenerekomplettereUndersøgelserne.
Efter de i LassensRapportaf 8de Juni 1861meddelteOp-
lysningerviste det sig imidlertid,at KanaldirektørensJuge-
menter ikke vare rigtige, og at de virkeligeFaldforhold
vare saa ugunstige,at Kanaldirektøreni en Betænkningaf
28de s. M. maatte anbefaleAnlæg af en Vei fremforFar-
bargjørelse.

1868. De nærmereOverveielserindenDistriktet ledecledog
.Amtets An-
dragende af

Stemningen mod en Farbargjørelse, hvorfor Amtmanden
14deJanuar under 14deJanuar henstilledetil Kanaldirektørenat gjen-

1868 om
fortsatte optage Undersøgelserneog udarbeideForslag til en Farbar-
Under-

søgelser. gjørelse i Forbindelsemed en Sænkningaf Hafslovandet
for dervedat indvindeLand.

Ordre fil Kanaldirektørenforelagdeunder 18deApril Sagenfor
fortsatte
Undgeler- Departementet,sompaa hans Anbefalingden 5te Juni gav

søser.
Bemyndigelsetil de fortsattedetailleredeTJndersøgelser,dog
for HafslovandetsSænkningsVedkommendeunderForbehold
af, at en forelebigBefaring gav Indtryk af Sænkningens
Tilraadelighed.

1870. Undersøgelsenblev overdragenIngeniørVogt, somden
Ingeniør 24de April 1870 afgav et Forslag alenetil en Farbargjø-

Vogts For-
Blag af 24de relse af Saaget, idet Vandstandsforholdeneunder Under-
April 1870.

sogelsenhavde hindrethami at udstrækkeden til ogsaaat
omfatteSænkningssporgsmaalet.

Da en fuldstændigereFarbargjørelse,der gjorde det
muligt at passereSaagetved høiereVandstande,vildekoste
urimeligt,fandt Vogt, at Planen kun burde gaa ud paa at
gjøre Saaget farbart i en begrændsetTid af Aaret for en
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rimeligOmkostning,nemligudennærmereat kunne præci- 1870.
sere det i en Tid om Vaaren, efterat Isen paa Vandeneer
gaaet op, og i en Tid omHøsten, efter at Sommervand-
standen er faldt ned til almindeligHøstvandstand. Naar
Vandstandeni Hafslovandetsteg et Par Fod over Vinter-
vandstand, vilde ogsaa i «Strømmene»være tilstrækkelig
Vanddybdefor 2 å 2V2'dybtstikkendeBaade.

I Forslaget var Baadrendenbehandletfor 3 forskjellige
Dybder, nemlig 1, 2 og 3 Fod under lavesteVintervand-
stand samt givet 12 Fods Bundbreddeover Hellen og 10
over det ovenforliggendeRev. ForudendisseRendervar
der foreslaaet forskjelligemindre Sprængningerog Rens-
ninger samt en Ophalingsindretningtil Lettelse for Baad-
farten. Omkostningernevar for de forskjelligeovennævnte
Dybder beregnede til rsp. Kr. 3 120,00,Kr. 4 360,00og
Kr. 6 200,00.

De foreslaaedeArbeider antoges at blive uden Ind-
flydelsepaa Flomforboldenei Hafslovand,da de betingedes
af de trange Profiler ovenforHellen, somtænktesuberørte
af Arbeidet. Forøvrigt bemærkede,Vogt,at dervar bekvem
Anledningtil at forøgeHafslovandetsAllobsprofil.

I en senere Skrivelseaf 29deApril 1870indberettedeVtænorns.nBega-f
Yogt, at han under UndersøgelsenvedkommendeSaagets24)130.1,,,r,n
Farbargjørelseikke fik Anledningtil at anstillenoiagtigereasrnkanifisi?og
UndersøgelserangaaendeHafslovandetsSænkning,da Vand- vandet.

standen var for hei. Da de Jordarealer, somkundeind-
vindes,ikke vare af nogen Udstrækningog væsentligfaldt
paa en enkelt Gaard, Kvam, i Vandetsvestre Ende, og da
Interessen for en Sænkning idetheletagetvar liden hos
G-rundeierne,fraraadedehan videreUndersøgelseri denAn-
ledning, saameget mere som det kunde forudsees,at Ar-
beidetvilde koste uforholdsmæssigt.

Ved under 3die Mai at sendedette Forslag til Depar-;1,2dirKeitteyarlens
tementetanbefaledeKanaldirektørenAlternativNo. 1, dogn.n13htatefn3kciie

med den Modifikation,at der for SikkerhedsSkyld fore-:vmegary.87got
sloges anvendt Kr. 200,00paa en Udvidelseaf Hafslovan-Forslag.
dets Afieb for at afværge enhver Klage over forværrede
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1870. Flomforhold dette Vand somFølge af de foreslaaedeAr-
beider.

	

1872. Ingeniørkommissionen,der paa DepartementetsForan-
Ingeniør-ledning, finder 17deJanuar 1872 afgav sin Betænkningi

sionensis E
komm-

r-
klæring af

Sagen, fremholdtØnskelighedenaf, at der under Arbeidets
17de Jannar72.Drift anstilledesvideregaaendeObservationerogUndersøgel-

18'
ser til Bedømmelseaf de størreFordele,der kunne.være at
opnaa ved AlternativNo. 2 eller muligensved at komplet-
tere Alternativ No. 1 med Anlæg af en Trækvei langs
Saaget.

	

1873. Efter at derpaavedkommendeDistrikt havdevedtaget
Kg1. Res. af Bidrag til Arbeidet blev ved Kgl. Res. af 7de Februar
7de Febr.
1873 ang. 1873bestemt:
Bidrag til

Farbar-



gjørelsen.

direktørens
Forslag af hvormedKanaldirektørenoversendtedenneIndberetningtil

12te Novbr.
1873 til An- Departementet,fastholdt han fremdelesAlternativ No. 1,

læg af
Trækvei. men anbefaledei Henhold til Iagttagelser, som Sætren

Arbeidet
paabe-



gyndtes.

At der af de til Oprensning af Elveclrag m. V. bevilgede
Midler tilstaaes udredet til Udførelse af endel Oprensnings-
arbeicier m. V. til Farbargjørelse af Elvestrækningen mellem
Veitestrandvandet og Hafslovandet i Hafslo Præstegjeld,
Nordre Bergenhus Amt, i det Væsentligste overensstem-
mende med det af Civilingeniør Vogt afgivne Forslag af
28de April 1870 og IngeniorkommissionensBetænkning af
17de Januar 1872, et Bidrag, modsvarencleHalvdelen af de
medgaaede Omkostninger indtil et Belob af Kr. 1 600,00.

2, Af den af Formænd og Repræsentanter i Hafslo Herred
under 20de Oktober 1872 fattede Beslutning om Vedlige-
holdelse af de til ovennævnte øieined udførendes Værker,
samt Overtagelse af Erstatningsansvar, som ved Arbeiderne
maatte opstaa, approberes i Henhold til Lov om Formand-
skaber paa Landet af 14de Januar 1837 dens § 39, for-
saavidt Kommunen derved kan paaføres Udgifter for et
længere Tidsrum end 5 Aar.

Arbeidetblev paabegyndti Marts 1873underIngeniør
Sætrens Ledelse, men maatte paa Grund af Vandstands-



forholdenealleredeindstillesi den første Halvdelaf April.
Efter hans Indberetningaf 20deSeptembervar forudenen
mindreUdvidelseaf HafslovandetsAflob ogsaa den efter
Forslaget væsentligsteUdvidelseaf Saaget udført og dertil

Kanal- medgaaetKr. 1716,97. I en Skrivelseaf 12te November,

1.



havdegjort under sit Opholdpaa Stedet, at byggeenTræk- 1873.
vei langs heire Bred istedetforden oprindeligtprojekterede
Ophalingskjettingsamt at foretageen i Vogts Forslag om-
handletForbygningaf enJettegryde. Med disseForandrin-
ger i Forslaget havde SætrenberegnetOmkostningerneved
de resterendeArbeider til Kr. 2 680,o3.saaledesat Arbei-
derne i sin Helhed skulde kommetil at koste Kr. 4400,00
eller Kr. 1200,00mere end bevilget. Kanaldirektørenfore-
slog derfor dette Belobbevilget.

Dette KanaldirektorensForslag tiltraadtes af Ingenior-Plo&enig-

kommissionen, som den 5te Decemberafgav sin Betænk-
k mmis-

sionens Er-



kleering af
ning. 5te

187
Deebr.

3.

Efter at HafsloKommunebestyrelse-havdebevilgetHalv- 1874.
delen af de kalkuleredeKr. 1200,00og vedtagetBetingel-Kg1.Res.af

serne for et offentligtBidrag af sammeStørrelse, blev det
ved Kgl. Res. åf 3die Februar 1874bestemt: fortsat Bi-

drag.

«1. At der af de til Oprensning af Elvedrag m. V. bevilgede
Midler naadigst tillades udredet et Belob af indtil Kr. 600,00
til Fortsættelse af de i Kgl. Res. af 7de Februar 1873
omhandlede Arbeider til Farbardorelse af Elvestrækningen
mellem Veitestrandvandet og Hafslovandet i Hafslo Præste-
gjeld, Nordre Bergenhus Amt, i det Væsentligste overens-
stemmende med det af Ingenior Sætren afgivne Forslag af
20de September 1873.

2. At den af Formænd og Repræsentanter i Hafslo Herred
uuder 5te Januar 1874 fattede Beslutning om Overtagelse
af den fremtidige Vedligeholdelse af en i nævnte Forslag
projekteret Trækvei samt muligt af Arbeidet opstaaende
Erstatningsansvar approberet i Henhold til Lov om For-
mandskaber paa Landet af 14de Januar 1837 § 39 forsaa-
vidt Kommunen derved kan paafores Udgifter for et længere
Tidsrum end 5 Aar».

Arbeidet blev derpaa fortsat i Slutningenaf Februar
under Ingenior P. Landmarks Ledelse og planmæssigen
fuldforti MaiMaaned. De i 1874udforteArbeiderbestod
i Restsprængningover «Hellen»medflere Steder i Saaget,
fortsat Rensning i Elveleietved VeitestrandvandetsUdlob,
Forbygning af den omhandlede3ettegrydesamt Opforelse

Arbeidets
Fortsæt-



telse.
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1874. af Trækveilangs heire Bred. Rendernebleve givne noget
større Bredde end foresladet. Trækveien paa de overste
ca. 400 Fod blev byggetaf Sten og den øvrigeDel af Træ,
paa Jernknær samt øverst og nederst forsynetmedNed--
gangstrapper; Paa Grund af den vanskeligeAnbringelse.
i det bratte fremspringendeFjeld blev Trækveien i en
Længdeaf ca. 50 Fod afbrudtudennogenvæsentligUlempe
for Baadfarten, da denne Strækning ved de Vandstander
hvorunderFærslen kan foregaa, er let. robar. Den fore-
slaaedeUddybningi StrøMmennedenforSaaget blev paa
Grund af de under Arbeidet herskende ugunstigeVand-
standsforholdikke fuldført som foreslaaet. Arbeidsbesty-
reren ansaa det desudenoverflødigtat gaa videre dermed,
da Dybderneher viste sig tilstrækkelige,naar Vandstanden
var saa, at Rendendennem Saagetkunde passeres.

Kanal- Efter at kun en mindreDel af Redskabsbeholdningen
direktørens
Forslag af var realiseret, viste Regnskabet ved ArbeidetsAfslutning
18de Juni

•1874 til Til-
hegsbevilg.

en Overskridelseaf Bevilgningenstor Kr. 439,47. I den
ning• AnledningforeslogKanaldirektøren, da han under 18de

Juni oversendteArbeidsbestyrerensRapport til Departe-
mentek at føre denneOverskridelsetil Udgift for de tif
lobendeUdgifter ved KanalvæsenetbevilgedeMidler mod
at de resterende Materialier og Redskaber bleve Kanal-
væsenetsEiendom,idet nemlig dette forholdsvislille Ar-
beide havde baaret alle de med Ingeniertilsynforbundne
U-dgiftertil BelebKr. 968,97. Kanaldirektørenantog, at
de tilbageværendeMaterialierogRedskaberburde oplægges
paa Stedet for at findeAnvendelseenten ved enmuligFort-
sættelse af Hafslo-Veitestrandsarbeideteller ved et andet
offentligtArbeide. I Skrivelse af 27deAugust erklærede
Departementetsig enig heri; Belebetblev dog efter Salg
af en DelRedskaberdogkun paaførtKanalvæsenetslebende
Udgiftermed Kr. 283,47.

1875. Da Amtet under 18deNovember1875i enForestilling
FoAreiZtILgtil Departementethavde fremholdttJtilstrækkelighedenaf

de afsluttedeArbeider, idet de udmineredeRender neppe
stnekkoug.veu nogomen Vandstand kunde benyttes, afgav Kanaldirek-

heden af
Arheiderne.
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tøren efter DepartementetsAnmodningden 31te December 1875.
en Erklæring,'hvorihan foreslogat give Rendernei SaagetdirKext:r1ens
1 Fods sterre Vanddybde,hvilket skulde koste omtrentZobresrleall,etni1

Kr. 1600,00. Halvdelen af dette Belob foresloghan be-jleeerbarf
 1875.

vilget af Elverensningsfonclet,modat de i ArbeidetInteres-
serede bidroge den anden Halvdel, og paa Betingelse,at
HafsloKommuneovertogArbeidetsVedligeholdelse,garan-
terede for Indbetalingenaf de Privates Tilskudsaavelsom
for muligeaf ArbeidetopstaaendeErstatningskrav.

Efter at derpaaDistriktsbidragvr tilveiebragti Over- 1876.
ensstemmelsehermed, blev det ved Kgl. Res. af 29deDe-Kgl.kesbafr

cember1876bestemt: 1876 om
yderligere

« 1. At der af de til Oprensning af Elvedrag m. V. bevilgedeBevilgning.

Midler tillades udredet et Belob af indtil Kr. 800,00 til
yderligere Arbeider til Lettelse af Baadfarten gjennem
Saagelven mellem Veitestrandvand og Hafslovand i Hafslo
Præstegjeld, Nordre Bergenhus Amt, overensstemmendemed
Kanaldirektørens Forslag af 31te Deeember 1875.

2. At den af Formænd og Repræsentanter i Hafslo Herred
under 14de Oktober 1876 fattede Beslutning om Over-
tagelse af den fremtidige Vedligeholdelseaf disse Arbeider
samt muligt af Arbeidet opstaa'endeErstatningsansvar, appro-
beres i Henhold til Lov om Formandskaber paa Landet af
14de Januar . 1837 § 39, forsaavidt Kommunen derved kan
paaføres Udgifter for et længere Tidsrum end 5 Aar».
Paa Grund af forskjelligeOmstændighederblev disse 1881.

Suppleringsarbeiderførst paabegyndte.Vaaren 1880underriSnguzrliee-.•

IngeniørleitnantHansensLedelseog fuldferteVaaren 1881.
I sin Rapport af 16deMai 1881indberettedeArbeids- Arbeids-

bLTbreerr:sbeidsbestyreren,at Baadfarten nu kunde foregaamed be-
tryggendeSikkerhed til de Tider Vaar og Hest — danratW-41.°
Fremkomstoverhovedeter mulig.

Idet Kanalnirekterenden 20deMai gav saavelDepar- Kanal-

tementetsomAmtetMeddelelseom,at SuppleringsarbeiderneR.:ivkte,i,sreenasf

vare planmæssigenfuldforte,henstilledehan til detteat ind- 2‘1"i

hente de Interesseredestdfalelse om, hvorvidtdet paa Be-
vilgningenincisparedeBelebKr. 199,92ønskedesdisponeret
til muligeKompletteringsarbeider,eller i modsatFald deres
Erklæringom, at Arbeideter planmæssigfuldfortog derfor
overtagestil Vedligehold.
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1882. SomSvar herpaa meddelteAmtmandeni Skriyelseaf
Rest- 3die Januar 1882, at HerredsstyrelsenønskedeBelebetan-arbeider.

vendt til en Del mindreArbeider;og efterat den sidsteAr-
beidsbestyrerpaa KanaldirektørensForanledningunder 27de
s. M. havde udtalt sig angaaendeforskjelligesaadanneAr-
beider, somkundeanseesønskelige,udbadKanaldirektøren
sig i Skrivelseaf 30te s. M. til AmtetVedkommendesnær-
mereBestemmelseaf, hvilkeArbeiderde ønskede. Efter at
Amtmandenunder 18deSeptemberhavdesomsaadanneop-
givet for KanaldirektorenBortrydningaf en DelSten i det
eversteStryg, Fortsættelseaf Trækveien,samten Planering
af Strandbreddenøverst i Elven til Lettelsefor Baadenes
Ophaling, tilsammenkalkuleredetil Kr. 350,00,og efter at
Amtmandenunder 17de Novemberhavde meddeltKanal-
direktøren, at de anferte Restarbeideralleredevare bort-
akkorderedefor Kr. 200,00,dog uden Tillægaf Tømmertil
Trækveien,.blev efter KanaldirektørensIndstillingaf 22de
Novemberden resterendeDel af det offentligeBidrag Kr.
99,96 stillet til Dispositionfor i Foreningmed Resten af
Distriktsbidragetat anvendespaa disseArbeider.

	

1884. I Henholdtil AmtmandensIndberetningaf 7deJanuar
var der til Forbedringeri den øversteStryg medgaaetKr.
220,0o,og var detMeningenat anvendeRestenaf Distrikts-
bidraget til en Udvidelseaf «Hellen». OmAnlæggetsStil-
ling afgav Kanaldfrektørenden 15deJanuar Indberetning
til Departementetog indstilledepaa, at dets Konto skulde
afsluttes,hvorhoshan s. D. anmodedeAmtet om,at bevirke
HerredsbestyrelsensErklæring afgivenmedHensyn til Ar-
beidets fremtidigeVedligeholdelse,



Forstag.

Ingeniør Vogts Forslag af 24deApril 1870.
KanaldirektørensForslag af 12te November1873.

« 13deDecember1875.

Arbeidets Kostende.

1. Statsbidrag.
BevilgetvedKg1.Res.af7deFebruar1873 Kr. 1600,00

	

— «3die — 1874 « 600,00_
« — « 29deDecbr.1876 « 800,00

UdredetafKanalvæsenetsløbendeUdgifter
til Arbeidsbestyrer 	 « 283,47

Kr. 3 283,47
Distriktsbidrag i 1873, 1874og 1876. « 3 100,Oo
Indtægt ved Salg af Redskaber. .	 « 188,73

Kr. 6 572,20

10



• IX C 6.

Elvebrud i Dahelven i lisiangsfjorddalen.

Den gjennemHøiangsdaleni KlævoldsHerred i Sogn
lobendeDaleelv,der dannesved Sammenlobaf Vandlebene
G-autesdalenog Langedalen,er en strid vild Fjeldelvmed
Tillobfra steileFjeldsider. SelveDalbundenbestaarhoved-

,sagelig af Sten og Ur. Elven fører en stor MængdeMa-
terial, dels fra Bund og Bredder, dels fra de talrige Sten-
skred i Dalen. DensLeb forandrer sig derfor ofte, alt
eftersomMaterialansamlingerneindtræde, og oversvommer
den de lave indenforliggendeMarker. I TidensLob har
den saaledesodelagtstoreStrækningeraf den inoisommeligt
opdyrkedeJord. Ved en betydeligVandflomden 27deDe-
cember1881gjenmembrodElvenpaa tre StedersineBredder,
kastede sig tildels md i gamle Elvefar og foraarsagede
megenSkade store Strækninger af Jord blev bortskyllet
indtil Undergrunden,der bestod af bare Stenur, og Huse-
bygningernepaa Gaarden Dale i/4 Mil fra Bundenaf
Heiangsfjorden— truedes med Ødelæggelse.Eierne havde
forsegt at afværgeFaren ved at spærre Gjennembruddene,
men kun med licietHeld. De daarligeog lodretteMure af
Elvesten, somde i den Hensigthavdebygget,bleveunder-
vaskedeog væltedeoverende.

Den 21deJanuar 1882 optogesSkjøn over de i De-
cembernæstfor bevirkedeSkader paa Dalegaardene:161/4
Maal af,Jordveien vare fuldstændigodelagteog 3V2Maal
belagtemed.Grus og Sten. Dertil var Veien ned til Fjor-
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den ramponeret og ufremkommeligsamt HusenesKjeldere
fyldte medVand. Den heleSkade anslogestil Kr. 4 000,00.
Paa EiernesAnmodningsegteHerredetsOrdførerom,at et
Bidrag stort Kr. 1000,00maatte bliveycletaf Skredfondet
til Forbygningsarbeider,i hvilken AnledningAmtmanden
lod AmtsingeniørenundersøgeLokaliteten og afgive For-
slag til saadanne. ,Den24deFebruar afgav han et Forslag
og beregnedeOmkostningerneved Forbygningernetil Kr.
2 000," idet han anbefalede,at der af Skredfondetud-
rededesKr. 1000,00mod at de andre Kr. 1000,00tilveie-
bragtes af Opsiddernepaa Betingelse,at de opførteFor-
bygningernepaa den Maade, somAmtet maatte forlange,
og at de overtog deres fremtidigeVedligeholdelse.Paa
Foranledningaf Amtmandenafgav derpaaOpsidderneunder
19deJuni 1882 et senerethinglæst «Sikkerhedsdokument»,
hvori de vedtogedisseBetingelser.

Efter AmtsingenierensAnbefalingoversendteAmtman-
den den 6te Oktober 1882Forslaget til Kanaldirektørens
Betænkningmed Forespørgsel,om der kundeventesnoget
Bidrag af Kanalfondet.

Kanaldirektørenlod Lokaliteternenærmere undersøge
ved Loitnant Nysom, somden 8de December1882foreslog
en Del Modiflkationeri AmstingenierensPlan, dog uden at
dervedOmkostningernebleve større end de tidligerebereg-
nede Kr. 2000,00. Værkerne foreslogesbyggedeaf Sten-
jetteer medfladeSideskraaninger,sompaa Forsiden— mod
Elven — skuldebeklædesmed større Stene.

I sin Betænkningaf 9de Decembertiltraadte Kanal-
direktørendetteNysomsForslag, og da det saakaldteSkred-
fondsTilstandefterMeddelelsefra Amtmandenfortidenvar
svagt, anbefaledehan, at Halvparten af Omkostningerne
skuldeudredesaf KanalfondetmedindtilKr. 1000,00istedet-
for af hint Fond paa Betingelse af, at Arbeidetudførtes
overensstemmendemedPlanen, at det gjordesfærdigt inden
Vaarflommen,at Amtsingeniørenførte Kontrol med Ud-
førelsen og afgav Regnskab medRapport til Kanaklirek-
tøren. Endvidereforesloghan somBetingelse,at Herreds-
bestyrelsengaranteredeAnlæggenesfremtidigeVedligehold

10*



saavelsomTilveiebringelsenaf den øvrige Del af Omkost-
ningerne,efterhvertsom de maatte paakræves, samt at det
offentlige Bidrag først blev at udbetale efterat Distrikts-
bidragetvar indbetalt.

Efter at Departementet,sombifaldtBetingelserne,under
15deDecemberhavde henstillettil Amtet at tilveiebringede
fornødneErklæringermed Hensyn til dem, bley dissebragte
iorden,idet dog det af OpsiddernetidligereudstedteSikker-
heasdokumentpaa AmtmandensAnmodningaf 19de Januar
1883 og efter KanaldirektørensAnbefaling af 30te s. M.
bley godkjendtsom Garantifor Vedligeholdet, og idet det
vedtoges, at det offentligeBidrag forst skulde indbetales,
efterat Arbeidernevare bragte i fuldt færdig Stand.

Da Alt saaledesvar tilfredsstillendeforberedt,blev det
ved Kg1. Res. af 12te Februar 1883 bestemt:

«At der af de til Oprerisning af Elvedrag m. V. bevilgede
Midler tillades udredet et Belob af indtil Kr. 1 000,00 som Bi-
drag til Udførelse af Forbygningsarbeider mod Elvebrud i Dale-
elven i Hoiangsfjorddalen i Klævolds Herred, Nordre Bergenhus
Amt til Beskyttelse af den sammesteds beliggende Gaard Dale,
paa Betingelse af:

at Arbeidet udføres overensstemmende med det af Loitnant
Nysom under 8de December 1882 afgivne og af Kanal-
direktøren tiltraadte Forslag og fuldføres inden Vaarflom-
men 1883.
at vedkommende Amtsingeniør fører Kontrol med Arbeidets
planmæssige Udførelse og efter sammes Afslutning afgiver
Regnskab med Rapport for Arbeidet til Kanaldirektøren.
at Halvparten af ovennævnte Bidrags Beleb først udbetales,
efterat Arbeiderne overensstemmende med de oven under
Litra a og b opstillede Betingelser ere afsluttede».

ArbeidernepaabegyndtesderpaaunderAmtsingenierens,
Kaptein M. ChristensensKontrol den 5te Marts 1883 og
afsluttedes som færdigeden 28de April s. A. I Skrivelse
af 9de Juni meddelteAmtsingeniøren,at Arbeidet havde
kostet Kr. 1 667,82. De resterendeKr. 332,18af den sam-
lede Bevilgning ansaa han nødvendige til Forlængelse af
tvende af de opførteVærker. Opsiddernehavde erklæret
sig villige til at udføredette Arbeide — der saaledesfaldt
udenforPlanen — til kommendeVinter.
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Ved at oversendeIngenierensRapport og Regnskab
henstilledeAmtmandeni Skrivelse af 18deJuni 1883 til
Kanaldirektørenat foranledigeanvist de resterende Kr.
500,00af Statsbidragetpaa Betingelseaf, at de Kr. 166,09
deraf anvendtes til yderligereForbygningsarbeideri For-
bindelse"medet tilsvarendeBeløbfra Distriktet.

I Skrivelse af 21de August 1883 anbefaledeKand-
direktørendisseDispositionerforDepartementet,somi Hen-
hold dertil under 5te SeptemberanvisteKr. 333,91til Ud-
betaling og samtidiggav sit Samtykketil Anvendelsenaf
de besparede Kr. 166,09til de foreslaaedeSupplerings-
arbeider paa Betingelse,at et lignendeBelobblev udredet
af Distriktet.

Under 14deAugust 1884indberettedeVeiinspektøren,
at de ovenfor omhandledeSuppleringsarbeidermaatte op-
sættes til kommendeVinter, paa Grund af, at man i den
sidsteVinter havde savnet Sneføretil Fremkjørselaf Sten.

Efter at Vaarflommen1885havdeanretteten Del Skade
paa Værkerne og saaledes paadragetGrundeierneen Del
Reparationsomkostninger,opgavede Suppleringsarbeiderne,
for en Del ogsaa fordi de dengangvare bebyrdedemedUd-
gifter til VeianlæggetØien—Dale. Ved i Skrivelseaf 6te
Oktober1885at giveIndberetningheromtil Amtet foreslog
Amtsingeniøren,at det ovenomhandledeRestbelobudbetaltes
Grundeiernesom Bidrag til de hafte Reparationsudgifter,
eller at det deponeredessomFond for muligeReparations-
udgifteri Fremtiden.

Med Skrivelse af 18de Decembers. A. oversendte
Amtet Indberetningensamt Regnskab til Kanaldirektøren,
som.under 29de s. M. anbefalede.Restbelebetinddraget i
Statskassen, hvllket ogsaa Departementeti Skrivelse til
Finantsdepartementetaf 16de Oktober 1866 foranstaltede
iværksat.



IX C 7,
Farbargjorelseaf Krokstad-ogLekebuelveni Sendfjord.

I den saakaldte Eikefjord eller Endestaddal ligger 4
Vande: Storfjorden eller Emjælheimvandet,Krokstadvandet,
Lekebuvandet og nederst Endestadvandet, der samtlige har
sit Udlob til Hedalsfjorden. Storfjorden er omtrent 7/8Mil
lang, og har sit Afleb gjennem den ca. 1/8Mil lange Saga-
elv til Krokstadvandet. Dette er omtrent 1/4Mil langt, har
gjennem den 800 Fod lange Krokstadelv sit Afleb til Lekebu-
vandet, -som er henved 3/8Mil langt, og som falder ud i
Endestadvandet ad Løkebuelven. Endestadvandet til G-aar-
den «Øren» nederst er ca. 1)4 Mil langt og Vasdraget
nedenfor Endestadvandet til Hodalsfjorden er omtrent 7/8
Mil. Storfjorden ligger omtrent 580 Fod over Havet og
henved 250 Fod heiere end Krokstadvandet. Heidefor-
skjellen mellem dette Vand og.Løkebuvandet er omtrent
7 Fod og mellem det og Endestadvandet 3 å 4 Fod. Paa
Løkebuelvens venstre Bred laa en liden Sag til Opskjæring
af Tøndestav, og for at ,koncentrere Faldet var der bygget
Damme mellem nævnte Bred og de denne nærmestliggende
Skjær•i Elven. Strax ovenfor Storfiorden ligger Vand-
skillet mellem Endestaddalen og Hyendalen, der fører ned
til Hyenfjorden, en Arm af Nordijord. Ved Storfjorden
ligger Gaardene He6set, Emjælheim,Jortesæt og Solheim;
ved Løkebuvandet G-aardenLekebu og ved Endestadvandet
Gaardene Endestad og Øren. Paa disse 7 Gaarde sad i
1869 29 Opsiddere. Kommunikationsforholdenefra Stor-



fjorden til Øren i nedre Ende af Endestad.vandetvar den-
gang besværlig, idet man maatte fare dels tillandsog dels
tilvands. MellemStorfjordenogKrokstadvandetfandtesen
tarvelig Fodsti, men da der langs de 3 nedenforliggende
Vande ikke var nogen Vei, maatte man enten skifte Baad
i de forskjelligeVande,eller trækkeBaadeneoverfra Vand
til Vand. Fra Øren førte en ca. 3/8 Mil lang Kjøreveiover
til Eikefjorden,hvorfra der var omtrent 2 Mil Søvei til
Florø.

For at forbedredissebesværligeTransportforholdeneden-
for KrokstadvahdeteneolesOpsidderneved Storfjordenmed
Opsiddernepaa Løkebu antageligi 1863 eller 1864om at
farbargjøreKrokstadelvenog Lekebuelven,og oprensedei
FællesskabBaadrenderi beggeElve. Disse kom imidlertid
efterhaanden i ITordenog vare i 1869ikke længer brug-
bare, idet de dels vare for grunde, dels havde et altfor
uregelmæssigtFald.

I den AnledningindgavAmtet under 21deJuni 1869
en Forestilling til DepartementetmedAnmodningom det
OffentligesBistand til at faa Forholdeneundersøgtog til i
Tilfælde at faa udarbeideten Plan for disse Elvestræknin-
gers Farbargjørelse.

Paa DepartementetsOpfordring lod Kanaldirektøren
IngeniørVogt anstille Undersøgelserneog under 20deJuli
1870 afgiveForslag til saadanPlan. Denne gik ud paa
saavel i Krokstad- som Løkebuelvenat udgraveRender
med 5 Fods Bundbreddeog med Sideskraaninger2 paa 3
samt forsynedemedTrækveiepaa G-rundaf de storeStrøm-
hastigheder. Han foreslogalternativtBaadrendernesDybde
til 3 eller 4 Fod under lavesteVandstandsaavelsomfor-
skjelligeForfoiningerfor at sikre Rendebundeni Krokstad-
elven modtdkolkning og for at hindreSænkningaf laveste
Vandstandi beggeVande.

Omkostningerneberegnedes:
Naar BaadrendensBund lagdes 4 Fod under laveste
Vandstandtil Kr 4 160,00
Naar BaadrendensBund lagdes 3 Fod
under laveste Vandstandtil . . « 3 400,00
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i hvilkeBelob Udgifternefor Administrationdog ikke vare
indbefattede.-

Dette Forslag tiltraadtesaf Kanaldirektoren,somden
23deJuli 1870sendtedet til Departementet.

Senerehar denneSagikkeværetindetil Kanalvæsenets
Behandling.



IX C 8.

Farbargjerelseaf ElvenmellemDalevandogBremanger-



polleni Bremanger.

Med Skrivelseaf 1.3deApril 1871sendteIndredeparte-
mentet til KanaldirektørensErklæring et af daværende
LandbrugsingeniørSmitt udarbeidetForslag til en Far-
bargjørelse af det korte Elvestykke mellemDalevand og
Bremangerpollen,og i en Betænkningaf 28de s. M. udtalte
Direktøren, at der Intet var til Hinder for Udførelsenaf
den foreslaaedeMinering,idet han gjorde en Del Bemærk-
ninger til Tracen og det udsprængteMaterialsAnbringelse
for at holde Strømmeni Kanalen saavidt muligt fri for
Sidestremninger. Om det Spørgsmaal,som han ansaa for
det vigtigste,nemligKanalensIndflydelsepaa Vandstanden
i Dalevand,udtalte han sig derhosnærmereogkonkluderede
med,at dette Spørgsmaalvar særdeleskompliceret,idetalle
influerendeStrørrelserstadig vare variable d. e. Tillobettil
Vandet, Havets Ebbe og Flod, Profllet,Perimeternog det
relative Fald. Den første Følge af Farbargjørelsenvilde
blive,at der saagodtsomstadig blevbragt Vandi Dalevand,
hvorved nogle Gaarde deromkringvilde faa ondt for godt
Drikkevand, og hvorved Fiskeriet der kunde blive paa-
virket. Den værsteFølge turde blive, at man ei vildefaa
den paaregnedeDy1.3deaf 6 Fod, menantageligkun 4 å 41/2
Fod ved almindelighøi Flom. Endeligpaapegedehan, at
de til Vandet førendeBække vilde skjære sig dyberened,
da DalevandetsLavvandvilde sænkeshenimod4 Fod.
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Efter Anmodningfra Bremanger HerredsstyreIsetil
Landbrugsdirektørenblev under 31te December1881Land-
brugsingenierG-rimnæsanmodet om efter nærmereUnder-
segelse at udarbeidePlan og Omkostningsoverslagfor en
Sænkning af Dalevand og for en Kanalisering af Elve-
stykket mellemdet'og Bremangerpollen.

Under 17deMarts 1884afgav Landbrugsingeniørenen
Betænkning med Situationskart, Slusetegningog Profiler
angaaendePlan efter tvendeAlternativer, det ene gaaende
ud paa Farbargjørelseved Hjælp af Strømkanali Forbin-
delsemedSænkningaf DalevandetsFlom ogLavvandstande
rsp. 1,6og 1,9m., .det andet ved Hjælp af Sluse i Forbin-
delse med en lignende mindreSænkningpaa rsp. 0,75 og
0,2 m. Ingeniøren bemærkede,at Jordvindingenvar af
underordnetInteresse, og at Arbeidet segte sin væsentlige
Betydning i Farbargjørelsen. KanalensDimensionervare
10 Fods Breddeog 3 Fods mindsteVanddybde.

UnderForudsætningaf, at SagenhenhørteunderKanal-
direktørens Ressort oversendteLandbrugsdirektørenunder
9de April 1884Sagen til Departementet,som under 30te
s. M. forlangteKanaldirektørensErklæring derover.

Den 8de Mai s. A. afgavhan den og paapegedederi,
at den Variation i BremangerpollensVandstande mellem
Flod ogEbbe, somvar lagt til G-rundforPlanen,var ansat
altfor ringeogsaaledes,at DalevandetsLavvandstandskulde
kunne sænkes dybereend i Virkelighedenmuligt. Faldet
i Kanalen vilde derfor ogsaa blive væsentligt større encl
paaregnet, hvortilkom, at dette Fald vilde fordelesujævnt
og væsentligpaa en kortere Del paa Grunctaf Ujævnhedi
Profilerne. Han paapegedefremdeles,at FlommenesAfiøb
ved Sænkningenvilde medtage længere Tid, da Afiøbs-
profilet blev gjort smalereog sænket, saa det kom under
Indfiydelseaf Ebbe og Flod. Han mentederfor, at Fald-
forholdenei Strømkanalenvilde blive megetugunstigereend
beregnet og Tiden, hvori disse ugunstigeForholdvedvare,
blive forlænget. Kanaldirektørenantog.derfor,at Tidenfor
KanalensBenyttelsevilde blive stærkt begrændsetog der-
ved dens Nytte betydelig redueeret, da det vel maatte



lægges særlig Vægt paa, at man til enhver Tid skulde
kunne kommeop i Vandet fra den mod det aabneHav
vendendeBremangerpol. Forøvrigt var Kjendskabettil de
altid vexlendeog utallige Kombinationeraf Vandstandei
Havet ogVandetfor ringe til at nogennærmereBeregning
kunde opstilles. Med Hensyn til Omkostningskalkulenfor
Stremkanalenindskrænkedehan sig til denBemærkning,at
intet var opførtfor Administration,samt at der var taget
for lidet Hensyn til de Vanskeligheder,somUndervands-
sprængningeri saadanneTilfælder medføre. Endelig an-
førte han, at VandstandensSænkningikke vilde blive saa
stor sompaaregnet,og at den vilde haveIndflydelsepaade
til Vandet stedendeElveos. I det Hele fandt han Strøm-
kanalprojektetaltfor lidet udredet, til at manburde indlade
ig paa det, hvorimodhan antog, at man medstørre Tryg-

hed for et tilfredsstillendeResultat kundeindladesig paa
det andet Alternativ med Sluse, da en Feil i de gjorte
Forudsætningerom de hydrografiskeForholduden særdeles
Vanskelighedsenere kundegjøres uskadelig. Sænkningen
af Dalevandvar ved dette Alternativ saa ringe, 0,2 m., at
lavesteVandstandikke var lagt mere end 5 cm.underden
af Havnevæsenetopgivne høiesteFlod; men for at sikre
sig modenForværrelseaf FlomforholdenevedKonstruktion
af den projekteredeOverfaldsdam,burdeVandstandsobser-
vationer anstillesunder en høiogvoldsomFlom. Forøvrigt
gjorde han nogleBemærkningermed Hensyntil den prak-
tiske Del af dette Alternativ og udtalte sig om,at Omkost-
ningsoverslagetvar for lavt.

Med Skrivelse af 12te August 1884 sendteDeparte-
mentet derpaaSagen til Amtet medAnmodningom at gjøre
BremangerHerredsstyrelsebekjendt med dennesidsteBe-
tænkning.

I et Møde af Herredsstyrelsenden 19de November
næstefter, hvor en Flerhed af Opsiddernei Dalen havde
indfundet sig, udtalte disse sig enstemmigfor det Alter-
nativ, der gik ud paa Stremkanal,medens'Herredsstyrelsen
ligeledesenstemmigudtalte, at den for Tidenikke kunde
med Bestemthederklære sig for naget af de foreliggende
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Alternativer. Samtidiganmodededen derfor om, at Sagen
maatte blive viderebearbeidet,forsaavidtnærmereUnder-
segelsemaatte anseesfornødenfor at udtale sig medstørre
Bestemthedom det ene eller det andet af de foreliggende
Alternativer, ligesoMKommunebestyrelsenikke vovedeat
andrageom noget Statsbidrageller at bevilgeNogettil det
omhandledeForetagende,,inden der erholdtesnærmereOp-
lysningom AnlæggetssandsynligeKostende.

Med AmtetsSkrivelseaf lste Deeember1884modtog
Departementeten Skrivelsefra Ordførerenaf 22deNovem-
ber næstførmeden Redegjørelsefor, hvad der var bleven
forhandletpaa Medet, og sendte Sagensaaledestil Kanal-
direktørentil fornyetUdtalelse.

Paa Grund af den Interesse, Sagen syntes at haye,
foresloghan under 17deFebruar at foretagevideregaaende
Undersøgelserog bemyndigedesdertili DepartementetsSkri-
velse af 24de s. M.

Han beordredeNysomtil paa en Reise i BergensStift
at anstille de videre fornødneUndersøgelser;men inden
hans AnkomsthavdeOpsiddernealleredeforegrebetSagens
Afgjørelseved at afslutte Akkordmed en Entreprenerom
at udføreStrømkanaleni det Væsentligeoverensstemmende
med LandbrugsingeniørensForslag. Nysomoplysteom, at
de ikke gjordeFordringpaa ved lavereVandstandeat have
Kanalenfarbar, daPollen udenforsaa alligeveler forgrund
til at kunnepasseresved saadanneVandstande,og at man
endog vilde være tilfreds, om man kun en kortere Tid af
hver mellemFlod og Fjære liggendePeriodekundepassere
Kanalen. Nysomoplystederhosom,at FlommensSænkning
i Dalevandvar af underordnetBetydningog berigtigedede
tidligereantagneFlod og Ebbeforholdi Havet.

Paa Grundaf denStillingSagensaaledesvar kommen
og da det paabegyndteArbeidesnart maatte kunneventes
færdigt, antog Kanaldirektøren,at man burdeafventeRe-
sultatet deraf, forindenman byggede videre paa Nysoms
Undersegelser. I en Skrivelsetil Stedets Ordføreraf 4de
Juli 1885 foresloghan dette, idet han samtidiggav nogle
Anvisninger om, hvorledesArbeidet burde udføres. Som



Svar herpaa og paa en senere Skrivelseaf 7de September
meddelteOrdførerenunder 14cles. M., at Kanalenantagelig
vilde blive fuldførtsenest inden TJdgangenaf November,og
at man allerededa syntes at være nogenlundesikker paa,
at Arbeidetvildeblive hensigtssvarende. Han tilføiede,at
man senere, naar Arbeidet var færdigt, vilde andrageom
at faa en Ingeniør til at tage det i Øiesynog afgiveEr-
klæring, for derefterat kunne indgaamedAndragendeom
offentligtBidrag.

Paa en Reise paa VestlandetVaaren 1886besigtigede
KanaldirektørenAnlægget, og da haa fandt det tilfreds-
stillende de smaa Fordringer, somOpsiddernestillede til
Fremkomsten,samt derhos forholdsvisbilligt udført, gav
han paa ForlangendeStedetsOrdførerunder 7deJuni 1886
sin skriftligeanerkjendenderdtalelse omAnlægget. Ifølge
hans Opgivendehavdedet kostet Kr. 2 778,40.

Til Anlægget havde BremangerHerred bidragetKr.
200,00og Amtsformandskabeti 1886Kr. 726," og i Skri-
velse af 25de Novembers. A. anbefaledeKanaldirektøren
et Statsbidragstort Kr. 1200,00,somaf Storthingeti 1887
blev bevilget. OpsiddernesAndel j Omkostningernehar
saaledesværet Kr. 652,40.



IX C 9.

Reguleringaf Oldenelven.

I .

Sagens administrative Behandling.

Den Del af Oldenvasdraget,der ligger ovenfordet ca.
1 Mil langeOldenvandi IndvigensPræstegjeldi Nordfjord,
kaldesOldenelven. Den har sineTilløbfra Justedalsbræen,
der skyder tre Bræarmenedi DalennemligMelkedalsbræen,
Brixdalsbræenog Brendals-eller Aasbrakkebræen,og fører
saaledes en MængdeRullestene,Grus og Sand med sig
Flomtider. Da Flommeneindtræffeom Sommeren,anrette
de hyppigØdelæggelsenedei Dalen navnligderved, at de
fylderElven medgrovereogfinereMaterial,derforanlediger
Oversvømmelser,Elvebrudog Gjennembrudaf nye Leier.
FlommenesstørsteVandføringer upaaregnelig,og Flomme
kunne indtræffenæstentil enhverAarstid, selv under lang-
varig Tørke medstærk Varme,da Bræerneere uudtomme-
lige Vandbeholdere.De interesseredeGrundeierehavdetil
Forebyggelseaf disseØdelæggelseropførtDæmningerlangs
Bredderne, hvilke Dæmninger, eftersom Elvebundenfor-
heiedes af det nedførteMaterial, vare blevnepaabyggede,
saaledesat Jordene f. Ex. i 1865paa flereSteder viste sig
at ligge lavere end Bunden i Elven. EftersomBunden
voxer, tiltager Farerne for Digebrud. I Oldenvandetan-
gives Heideforskjellenmellemhøiesteog lavesteVandstand
til 5,2'.



Amtmandeni Nordre BergenhusAmt oversendteunder 1864.
14deJuni 1864 til Departementetfor det Indre en Fore-
stilling, hvori anmodedesom, at der maatte blive anstillet
UndersøgelserangaaendeForbygningogOprensningaf Olden-
elven, samt angaaencleSænkningaf Oldenvandet,og under
23de s. M. beordredeDepartementeti denAnledningKanal-
direktørentil at imødekommeAndragendet.

UndersøgelsenoverdrogesIngenier Riis, som den 25de 1865.
Oktober 1865afgav et af Krokier og ProfilerledsagetFor- Iinisg'esnielor

slag til en Regulering af Elven og til en Sænkning afOkslagtb!125865de
Flomvandstandeni Oldenvandet. Reguleringenforesloges
kun udført dels vedOpførelseaf nye og delsvedForheielse
af ældre Sænkninger,da Omkostningerneved en fuldstæn-
digereReguleringved Udjevningaf ElvensFaldforholdikke
vilde staa i rimeligtForhold til de Fordele, som derved
kunde opnaaes. De foreslaaedeReguleringsarbeiderkalku-
leredestil Kr. 1980,00.

Sænkningenaf OldenvandetsFlomvandstandansaaRiis
som et Foretagende,der ikke kunde lønne sig, idet kun
noglelavtliggendeJorder paa GaardeneKvam ogRustøren
øverst ved Oldenvandetvilde befriesfra Oversvømmelsei
Sommertiden. Sænkningsarbeiderne,sombestodei en Ud-
videlsesaavel af Afiøbetfra somaf et trangt Sund i selve•
OldenvandetberegnedeRiis til at koste Kr. 17560,00for
en 4 Fods Sænkning og Kr. 7 600,00 for en 2 Fods
Sænkning.

KanaldirektørenbifaldtRiis's Anskuelserog idet han
under 10de November 1865 oversendtehans Forslag til
Departementet,anbefaledehan Reguleringsarbeiderne,men
fraraadedeSænkningenaf Oldenvandet. Han fremholdt,at .
de foreslaaedeDæmningerikke vare nogenvarig Sikker-
hedsforanstaltning,da man derved ikke vildestandseMa-
terialføringenog saaledesikke kundeophæveAarsagentil
ElvebundensForheielse. Paa Grund af den uheldigeStil-
ling, Grundeierneher indtog, idet de i Mangelaf Midler
til at tage Sagen fra Roden maa leve i en stadig Kamp
med Elven, anbefaledeKanaldirektørenpaa det Varmeste
et offentligtBidrag, som han i nærværendeTilfældefandt



1865, passendeat kunne sætte til Kr. 1200,00,der medde af
Amtet tidligere lovede Kr. 1000,00(som rigtignok vare
knyttede til en samtidigSænkningaf Oldenvandet)vilde
udgjøre Kr. 200,00mere end Overslagssummen.Kanal-
direktørenantog imidlertid,at de vilde"trængestil Anskaf-
felse af passendeRedskaber,hvoraf der ingen fandtes i
denne afsidesliggendeDal. De af de 40 interesseredeOp-
sidcleretegnedeBidrag, stort Kr. 688,00,der ligesomAm-
tets var knyttet til Sænkningenaf Oldenvandet,formente
Kanaldirektørenkundeanvendestil Arbeiderpaaforskjellige
Steder,der ikke ere anførtei Forslaget,ellerhensættessom
et Reservefond,hvortil man senerekunde ty ved lignende
Leilighed.

	

1867. Til ArbeidernesUdførelsevar forudsat,at der ikke til-_
trængtesnogenIngeniør.

Under 14de August 1867 blev ved Kg1. Res. be-
stemt:

«At der af de til Oprensning af Elvedrag m. V. paa Bud-
gettet opførte Midler naadigst tillades udredet et Bidrag af
Kr. 1 200,00 for i Forening med det af Nordre Bergenhus
Amtskommune bevilgede Beløb af Kr. 1 000,00 at anvendes til
Forbygningsarbeider i Oldenelven i Indvikens Præstegjeld i det
Væsentlige overensstemmende med det dertil af Civilingenier
Riis afgivne Forslag af 25de Oktober 1865».

Arbeidet blev udført underLedelseaf en i. desligeste
Arbeider øvet Arbeidsformandefter en af Kanaldirektøren
den 24de MartSs. A. udarbeidetInstrux. Den 15deOk-

1874. tober 1874 blev efter KanaldirektørensAnbefalingaf 24de
Septembers. A. de af det OffentligebevilgedeKr. 1200,00
udbetalt.

	

1882. I et Andragendeaf 7de December1882 anholdtOp
FornyetAn- si

-
ddernepaany om, at en Ingeniørmaatte blive afgiventil

fdralep.4 at besigtigeElven, som— efter deresAnførte — væsentlig
derne af .

7de Deebr. de senereAar havdeforaarsagetOpsiddernepaaRustøren,
1882. Kvamme, Møkloen,Heialm, Meklebostad,.Melkevoldog

AabrælckemedAaberget byrdefuldtArbeidemedat værge
sig moddens Indbrudpaa Ager og Eng. Amtmandenlod
i den Anledningførst AmtingeniereniagttageForholdene
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paa.Stedet, og efter at han i en Betænkningaf 17deOk- 1883.
tober 1883 havde skildret det Besværog de uoverkomme-Amtsinge-

lige Omkostninger,Elven forvoldteOpsidderne,samt havde b1;1m7iødncgtBaerf.-
anslaaetdet Belob,somforelobigtiltrængtes,til Kr. 4000,00 1883.

og paa det Varmeste anbefaletdet OffentligesAssistance,
.anbefaledeAmtet Andragendetfor Indredepartementet,idet
det efter en kort Redegjørelsefor Tilstanden bl. A. be-
mærkede, at Sagen vistnok var af den Vigtighed, at den
kunde gjøre Fordring paa det OffentligesOpmærksomhed.
Det oplyste, at der paa de nævnte G-aardevar 22 Op-
siddere med tfisammenen urevideretSkyld stor 27 Spd.
2 Ort 22 Skill.

Den 7de December1883gav Departementeti Henhold
hertil KanaldirektørenOrdre til ved given Leilighed at
imødekommeAndragendet. Efter personligenat have be-
faret Terrænet og fundet OpsiddernesStilling her fuldt
værdig det OffentligesBistand, lod KanaldirektørenLeit-
nant Nysom optageKrokier og anstille de fornødneMaa-
linger for at kalkuleredeenkleForbygningsarbeider,hvorom
der foreløbigalene kundeværeTale, naar man ikke skulde
gaa til de uforholdsmæssigeOmkostningerved en rationel
Regulering.

Den 17de Juni 1885 afgav Nysom sin Indberetning 1885.
ledsaget af Krokier over de 10 forskjelligeArbeidssteder.F14‘)T90DIS f

De samledeOmkostningerkalkuleredehan til Kr. 17000,007cfes4nai
og anførte, at Opsiddernetil ArbeidernesGjennemførelse
havde delt sig i flereGrupper, somhver for sig overtog
sine Arbeider.

Ved under 3die Juli 1885 at oversendeAmtet denne Kanal-

Indberetning gav Kanaldirektørenen Redegjørelsefor sindi113-eetønrieins

Opfatningaf Sagen og dens Forholdtil det OffentligesamtEPISiaf838d5i.i'
henstilledetil Amtet at søgeDistriktsbidragene.og de sæd-
vanligeGarantier for offentligtBidragbragt i fuld-Orden,
for at Bevilgningi Tilfælde kunde blive optaget paa den
førstkommendeStorthing forelæggendesBudgetproposition.
Da Kanaldirektørenfandt det nødvendigtat faa Forbyg-
ningerne udført under sagkyndigLedelseog til den Ende
fandt det nødven.digtat sendeen øvet Arbeidsformandfra

11
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1885. Østlandetderhen,havdehan forhoietOmkostningsoverslaget
til Kr. 18000,00,hvorafhan antog, at Staten burdebidrage'
en Halvpart. Han oplyste derhos under Renvisning til
Sth. Prp. No. 1 for 1885HovedpostVI Kap. 10 Tit. 2 og3
Pag. 10 og 16 om,at han, for at forebyggeSagensUdsæt-
telse et heltAar, da havdeforeslaaetBidragtil Oldenelvens
Forbygningudredetaf KanalbudgettetstilfældigeUdgifteri
den Tanke, at Omkostningerneikke vilde andragetil noget
væsentligt heiere Beleb end paaregnetaf Amtsingenioren.
Da de senereUndersøgelserhavde vist Nødvendighedenaf
en væsentligstorreUdgift, saa maatteBevilgningenopføres
somsærskiltPost paa Budgettet.

Indvikens I MedeafIndvikensHertedsstyrelseden28deNovember
Iferreds-
styrelses 1885vedtogesde sædvanligeGarantier underForudsætning

Garanti af
28de1885.Novbr. af et StatsbidragstortHalvpartenafOmkostningerne; ogidet

Amtmandenerklæredeat villefremsætteforkommendeAmts-



formandskabForslag.til Bevilgningaf en Fjerdedelaf Om-



kostningerne,sendtehan den 15de DecemberSagen direkte
tilbage til Kanaldirektørenmed et Andragendeom, at der
maatte blive forelagt førstkommendeStorthingProposition
om Bevilgning af et Statsbidrag stort Halvparten af Om-



Kanal- kostningerne. SomSupplementtil sit Budgetforslagsendte
direktørens
Indstilling Kanaldirektørenunder 22de December1885Sagen til De-af22d

Deebr. 18e85.partementetfor de offentligeArbeider, idet han anbefalede
Halvpartenaf OmkostningernebevilgetmedindtilKr. 9000,00
paa Betingelse:

at Arbeiderne-skullevære fuldførteefter Planen inden
en af Departementetnærmerefastsat Frist,
at Statsbidragetførst udbetales,eftersomsaadanneDele
af Forbygningerneere fuldførte, somkunne betragtes
somuafhængigeaf de ovrige Dele,
at Kanaldirektørenkan kræve gjennemførtsaadanne
Forandringeri Planen, sommaattevise sig nødvendige
under Arbeidet eller som Følge af forandredeTil-
stande,
at Arbeidets Administrationhenlæggesunder Amts-
ingenieren,somhar at afgiveKvartalk-egnskaberover
dets Kostendetil Kanaldirektøren.
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Overensstemmendemed dette Forslag blev der fremsat 1886.
Kg1.Propositionfor Storthinget 1886 om et Bidrag.stortsbte'set2sg.
Kr. 9000,00,hvilketved Storthingsbeslutningaf 5te AprilweogAigli.
s. A. blev bevilget,og hvilken BevilgningvedKg1.Res. afR48.n6je
16deApril blev befalettaget tilfølge. omrBidrag

til Arbeidet.

Desuden blev af Amtsformandskabet1886 bevilgetet Amtsfor-

Beleb stort Kr. 3 375,00somBidrag til ArbeidetunderBe-b=lisakmag".
tingelseaf,at IndvikensHerredsstyrelsebevilgedeKr. 1125,00.
IndvikensHerredsstyrelsenægtedeimidlertiddenne sidste
Bevligning,men overtogGarantien for at Pengeneskulde
skaffes tilveie paa andenMaade,hvorforSagenpaany gik
til Behandlingpaa Amtsformandskabeti 1887.

Under 13deAugust s. A. oversendteKanaldirektøren
Sagens Dokumentertil AmtsingeniorBorch med Bemyn-
cligelsetil at iværksætteArbeidet. Af forskjelligeGrunde
blev imidlertidintet foretaget,hvorforLeitnantNysomi Fe-
bruar 1887 blev beordretderhenat sætte Arbeideti Gang.
Han afgav deromRapportunder 14deFebruar 1887,hvoraf 1887.
fremgik,at der var afsluttet 12Kontrakter medOpsidderneArbeidets

Iycork-
om Udførelseaf forskjelligeDele af Arbeidettil en samlet ssettelse.

Nysoms
Sum af Kr. 4 730,00. Større Arbeiderkunde paa Grund afd FRport14apeebarf.

den fremskredneAarstid ikke dette Aar forventesudført 1887.

før VaarflommensIndtræden. Som Opsynsmandfor Ar-
beidetblev ansat VeiassistentAlsaker.

Arbeidetblevi Mai 1887inspiceretaf LeitnantNysom, Nysoms
Rapportaf

som godkjendtede udførteForbygningerog afsluttedenye 24deJuni
1887.

Kontrakter for Vinteren 1887-1888 til et Beløb af Kr.
6610,00.

Forsiag.

IngeniørRiis's Forslagaf 25de Oktober1865.
Leitnant NysomsForslag af 4de Juni 1885.

11*
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Arbeidernes Kostende.

Statsbidrag.
Bevilget ved Kg1. Res. af 14de August

1867 . ...... Kr. 1 200,00
Bevilget ved Storthingsbeslut-

ning af 5te April 1686 . « 9 000,00
Kr. 10 200,00

Distriktsbidrag.
Bevilget afAmtskassen i 1867 Kr. 1 000,00

— « — i 1886 « 3 375,00

Kr. 4 375,00
Bidraget af Grundeierne 1867 « 688,00

11886 « 4 625,00
9 688,00

Kr. 19 888,00



IX C 10.

Diverse Sager.

I.

Sagens administrative Behandling.

a. Forbygningsarbeider paa Gaarden Styve i
Næredalen.

Til de vildestePartier omkringSognefjordenhører den
Arm, somkaldesNærøfjorden. Dens Længdeer henimod
20 km., men Bredden paa den indersteDel kun et Par
HundredeMeter. Dens Vand Udfylderen Revnei en ko-
lossal 1000 å 1700 m. hei Fjeldmasse,idet den overalter
omgivet af mægtige,tildels endog aldeles lodrette Fjeld-
vægge. Paa Østsiden er Fjelderie især heie og bratte.
Formedelstde steileBredderer der næstenoveraltomkring
Nærøfjordenutrygt modStensprangog Skred, og selv om
et Sted ikke er direkte udsat for Skred, kan Skredvinden
sammestedsforvoldeSkade.

Paa Østsidenaf Nærøfjordenligger den ensligeGaard
Styve vedFoden af heie og bratte Fjelde. Eierne af G-aar-
den har omkring12 km. Strandlinie, menpaa hele denne
Strækning findes intet andet skredsikkertSted end netop
det, hvorpaa Husene staa. Nu trues de imidlertidmed
Ødelæggelseaf en fra HøgjeldenekommendeBæk, som
Flomme under Sneløsningenbliver farlig paa en ganske
eiendommeligMaade. Bækken har sine Kilder helt oppe
paa Høifjeldet, og skal der i dens Nedslagsdistriktfore-
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kommemegetbratte Fjeldsider, paa hvilkeofte kan danne
sig store Sneskavler. Naar der om Vaaren kommermildt
Veir, bliver denneSne kram, Dele af Skavleneløsnesig
da, rulle nedover stadigt tiltagendei Størrelseog standse
først paa Bundeh af Dalen, hvor de danne en Dæmning,
somopstemmerBækkensVand saa længe, til Vandtrykket
bliver saa stærkt, at det gjennembryderDæmningen.Naar
dette er skeet, styrter det opsamledeVand nedoversomen
voldsomBølge,der river med sig Sand, Grus og dels store
Stenblokke. En saadanBølge er vel snart over, men al-
mindeligtgaar Dannelsenaf Snedammeneuafiadeligfor sig,
og det varer da ikke længe,før manhar enny Bølge. Paa
denneMaade er der i Bækken snart en megetstor Vand-
føring snart næstentørt. Den Schutkegel,hvorpaaG-aar-
den Styve ligger, er antageligdannet af det Material, som
Bækkenhar ført medsig.

Det beskrevneTilfælde har man heldigvisikke hver
Vaar, ikke engangalmindeligt. Det betingesaf Sneforhold
og af, at Snesmeltningenforegaarhurtigt. Ialmindelighed
har det ikke været værre, end at det er lykkesBeboerneaf
GaardenStyve med noget Arbeideat holdeBækkenborte
fra det Sted, hvor Husene og den bedste Jord findes.
Bækkeleiethar lagt paa sammeSted somnu i lang Tid.

Den 28deMai 1878indtraadteimidlertiden Katastrofe.
Medens der var megetSne i Fjeldet, kom der pludseligt
Tøveir. Dannelsenaf de ovenforbeskrevneSnedammefore-
gik da i stor Maalestok;Bækken forlodsit gamleLeie og
tog et nyt Løb, somgik over den bedsteJord og lige paa
GaardensHuse. Snedammenebegyndteved Middagstidog
standsedeførst omkringMidnat. Da var fiereaf Gaardens
Huse ødelagte og over den værdifuldesteJord laa et saa
tykt Lag af Sten tildelsaf betydeligStørrelse, at den for
bestandigmaa anseessomtabt.

Paa Grund af denneForringelseblev GaardensSkyld
nedsat fra 20 Spd. 1 Ort 1 Skill. til 16 Spd. 3 Ort
9 Skill.

Tildels med Bidrag fra Amtets Skredfondblev nye
Huse bygget og de beskadigedeudbedretsamt omtrentdet
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gamleBækkelfabsaaledes oprenset, at det komnogetbort
fra Husene.

Man ansaasigimidlertidikkebetryggetveddisseForan-
staltninger, og paa OpsiddernesAnmodningsegte Amtet
derfor i 1882KanaldirektørensBistand til at faa Forhol-
dene paa Stedet nærmereundersøgteog faa uclarbeidetFor-
slag til de Foranstaltninger, som videre burde træffestil
Betryggelse. Direktøren lod IngeniørSætren i 1883 bese
Stedet, hvorefter han fra ham modtogen Indberetningaf
lste Septembers. A. Sætren udtalte deri, at Huseneikke
kunne flyttes hen til noget sikrere Sted paa Eiendommen,
end hvor de stode, og at det Eneste, som der kundeblive
Spørgsmaalom at gjøre, var at beskytteHuseneved en
direkte Forbygning, en Stenskjærm, hvis Kostende han
kalkuleredetil Kr. 4400,0o.

Ved at oversendeAmtet denneIndberetningunder3die
September 1883 udtalte Kanaldirektørenmed Hensyn til
dette ArbeidesUnderstøttelseved Statsbidrag, at hvorvel
den heleUnderstøttelsei Tilfældersomdette nærmestburde
bæres af Skredfondetog muligensKommunen,saa antog
han dog, at man paa Grund af Skredfondetsmindregode
Forfatningkunde forventeet mindreBidrag af Statsmidler.
Han tilfeiedederforde Betingelser,somknyttes til saadant
Bidrag; men hverken Opsidderneeller Herredsstyrelsen,
som i Mode den 29deMai 1884havde Sagentil Behand-
ling, vilde indgaapaa disse Betingelser. Med Paategning
af 4de Juni s. A. sendteAmtet derforSagen tilbage til
Kanaldirektøren med Bemærkning, at der antagelig for
Tiden ialfaldintet viderevar at gjøre derved.

b. Forbygningsarbeider ved Stene og øium i
Aurlands og ved Dalsbotten og Fretheim

i Flaamselvene.

Paa et Herredsstyrelsesmødei Aurland den 17deOk-
tober 1882besluttedesat anholdeomKanalvæsenetsBistand



i Anledningaf en Del fornødneElveforbygningsarbeiderpaa
GaardeneSteue og Øium ved Aurlandselvenog paa Dals-
botten og Fretheim ved Flaamselvensamt paa Gaarden
Styvei Nærødalenog under 24de s. M. blev der udfærdiget
underdanigstAndragendei saaHenseende. Imidlertidhavde
LandbrugsingeniorGrimnæs,som dengangopholdtsig i de
Trakter, paa AmtetsAnmodningudarbeidetet Forslag til
Forbygningsarbeider,somblevoversendtIndredepartementet.
Den 9de November1882 sendteDepartementetdette For-
slag til KanaldirektørensBetænkningog i en Betænkning
af 4de Decembers. A. udtalte han, at han savnedeLokal-
kjendskab til at udtale sig med nogenBestemthed,men
gjorde forskjelligeBemærkningertil Forslaget, hvorafvæ-
sentlig skal fremhæves,at de for Aurlandselvenforeslaaede
Dammevare konstrueredesomlaftedeogstenfyldteTrækar,
hvilkenKonstruktionhan fandt aldelesforkasteligog derfpr
foreslog ombyttet med Stendammemed kraftig Dækning
eller med Faskindamme.

Efter at denneBetænkningvar afgiven,modtogKanal-
direktøren direkte fra Amtet i Skrivelse af 5te December
1882HerredsstyrelsensAndragendeomBistandog et Stats-
bidrag paa Kr. 700,00og sendteden under 1lte s. M. til
Departementet-i Forbindelsemed sin tidligereBetænkning.
Og efter at Grimnæs havde gjort sine Modbemærkninger
til KanaldirektørensUdtalelser, modtogdenne igjen Sagen
til fornyet ErklæringmedDepartementetsSkrivelseaf 26de
Januar 1883.

Idet han i Henholdtil Grimnæs'sBemærkningermodi-
ficeredesin Betænkningi enkelteDele, menfremdelesdog
bl. A. fastholdtDamkonstruktionensForandring,og,i Hen-
hold til de foreslaaedeModifikationeropstilledenyt Omkost-
ningsoverslag,lydendepaa Kr. 2 517,00for Aurlandselven
og Kr. 200,00for Flaamselven,anbefaledehan det Vansøgte
Bidrag bevilget medKr. 500,00til Aurlandselvenog Kr.
200,00til Flamselvenog Styve i Nærødalen.

Saaledes blev Sagen atter tilbagesendtDistriktet, og
efter at Herredsstyrelseni Møde den 23deAugust 1883
havde overtaget de for Statsbidrag sædvanligeGarantier,
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indgav Amtet paa dets Vegne Andragendeom •et Stats-
bidrag til Forbygningernei Aurlandselvenstort Halvparten
af Omkostningerne(kfr. IndredepartementetsSkrivelser til
Kanaldirektørenaf 2den Augustog 7de September1883).

SomPost A. I. b paa sit Budgetforslagfor Terminen
1884-1885 optogKanaldirektørenen Statsbevilgningstor
Kr. I 300,00til disseForbygningerefter den af hammodifi-
ceredePlan. Den blev vedtagetsaavel af Departementeti
dets Indstilling af 22de Januar 1884somaf Regjeringeni
densPropositionaf 28de s. M. og af Storthingeti Mødeden
19deApril 1884, samt bifaldtved Kg1.Res. af 10deMai
westefter.

I Skrivelseaf 10deApril 1885fremsendteAmtmanden
forskjelligeDokumenterSagen vedkommendetilligemedet
Andragendeom af Statsbevilgningenat faa udbetaltKr.
1000,00til Indkjøb af Tømmer. Den 15deApril remit-
terede KanaldirektørenAndragendetmedForlangende om
nærmereOplysning,om hvorvidt de i Dokumenterneom-
handledeMaterialier er Tømmertil Damme efter den af
Grimnæsoprindeligtforeslaaede,mensenereforkastedeKon-
struktion, idet han videre fremholdt,at Bevilgningenvar
knyttet til den modificeredePlan.

Amtsingeniørenafgav derefter under 2denJuni s. A.
den Udtalelse, at han havde misforstaaetde tidligereBe-
tænkninger, og at paa Grund deraf Tømmeretvar bleven
indkjobt til Brug i de omhandledeDamme. I Anledning
deraf udtalte Kanaldirektøreni Skrivelseaf 17des. M. til
«Amtet sin Beklagelse,da han fandt Trædammenemindre
solide, saa deres Vedligeholdvikle kommetil at gaa ud
over dem, som det paalaa. Da de ikke vare overensstem-
mendemedPlanen, maatte de Vedligeholdspligtigevedtage
deres Anvendelseog Herredsstyrelsengarantere for deres
Vedligehold,dersom man paa Grund af det alleredeskede
Tømmerkjøbog under Forudsætningaf, at det ikke kunde
omgjøres,skuldetilladeTrækonstruktionen.I Henholdder-
til henstilledeKanaldirektørentil Amtet at udvirkeHerreds-
styrelsensErkjendelseaf, at dens tidligereGaranti for Ved-
ligeholdetogsaa skulde gjældeTrækonstruktionensamtidig



med at formaaden til at reduceresit Andragendeom ITd-
betaling af Statsbidraget til Halvpartenaf, hvad der alle-
rede virkeligenvar udbetalt.

SomSvar herpaa indløbder medSkrivelsefra Amtet
af 30te Oktober 1885 en Meddelelseom, at Opsidderne
saavelsomHerredsstyrelsenikke længer vilde indlade sig
paa noget Forbygningsarbeide,men at de derfor frasagde
sig Statsbidraget. I den AnledningsendteKanaldirektoren
Sagen med en Forestilling af 6te November1885til De-
partementet for de offentligeArbeider. Han forklarede
deri Sagens Sammenhængog anbefaledefor denneGang
Arbeidet ophævetog Bevilgningeninddrageti Statskassen,
uagtet han maatte'være enigmedAmtmandeni, at Herreds-
styrelsensogGrundeiernesFremgangsmaadevar lidetbifalds-
værdig. Ved DepartementetsSkrivelse af 16de Oktober
1886er Belobetbeordretinddrageti Statkassen.

Med Hensyn til Forbygningernei Flaamselven lod
KanaldirektørenIngeniør Sætren paa en Reise i Bergens
Stift bese Stedet, hvorefter han fra ham modtogen Ind-
beretningaf 6te December1883medAntydningtil deFor-
bygninger, som i Tilfælde burde anvendes,men forøvrigt
medBemærkning,at Interessenvar

e. Sænkning af Borgundvand i Lærdal.

Borgundvander en lang smal Udvidelseaf Lærdals--
elvenovenforBorgundKirke. Bredderneere lave, ogunder
Flom oversvommesen Strimmelderafrundt Vandet saavel-
som en Del lavtliggendeMyrer ved Vandets øvre Ende.
En Del af den nærmest over Flomvandstandenliggende
Jord er derhos saa flad og lav, at den ikke kan tilfreds-
stillende afgroftes og opdyrkes,hvorimoddet var antaget,
at man ved en passende Sænkning af Flomvandstanden
skuldekunne indvindeca. 175 Maal Jord.

Elvens Udlob af Vandet gaar gjennem en storstenet
Ur med et megetindsnevretProfil. Tidligerehavde Op-
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sidderneforetagetet Oprensningsarbeideher, men i forliden
Udstrækning til at have haft nogenIndflydelsepaa Flom-
forholdene. Strax nedenfordenneIndsnevringgjennemUreti
udviderElven sig igjen til tilstrækkeligtAflebsprofil.

Da TerrænforholdeneforekomOpsidderneret heldige
for en Sænkning anholdt de under 5te Januar 1876 om
offentligBistand til at faa Anledningendertil nærmere
undersegt,og i TilfældeomBidrag af Statsmidlertil at faa
Sænkningenudført. DepartementetmodtogAnsøgningeni
Skrivelsefra Amtet af 22deJuli s. A. og forlangteKanal-
direktørensUdtalelsederom.

I Skrivelseaf 19deDecember1876udtalte hansigmod
saavelen UndersøgelsesommoclForelæggelseaf nogenPro-
positionom Bidrag for Storthinget, forindender forelaaen
Plan med Opgaveover ArbeidernesKostende,over de For-
dele, der skulde opnaaes,og over de Ulemper, somkunde
forvoldesved Sænkningen. Efter de foreliggendeOplys-
ninger fandt han derhoshine Fordelefor smaa, til at det
kundevære rimeligtalenefor denneSagsSkyld at afsende
en Ingeniør til at anstilleTerrænundersøgelser.

Da _Amteti en Skrivelseaf 30teDecembers. A. paany
paakaldtedet OffentligesAssistancebeordredeDepartementet
under 14deApril Kanaldirektørentil at have Sageni Er-
indring og leilighedsvislade Forholdeneundersøge.

Paa hans Foranledninglod Landbrugsdirektøreni 1877
LandbrugsingenierSverdrnp foreløbiganstille en landeko-
nomiskUndersøgelse,og senereheni Angust 1878blev den
tekniskeUndersøgelseudført af LeitnantNysom. Den 18de
Oktober 1878 afgav han Indberetningmed Udkast til en
Sænkning, der skulde kosteKr. 2 500,00. Planen gik ud
paa at sænke en hei Flom paa Koten 28, der antogesat
føre 2550Kubikfod,5 Fod og en almindeligFlompaa 1465
Kubikfod4,5 Fod. UdløbetsBund skuldetil den Hensigt
læggespaa Koten 15, gives et Fald af 1: 160 og 30 Fods
Bundbredde. Paa Grund af Vandets ringe Udstrækning,
og paaGrund af, at Lavvandstandensamtidigvilde sænkes,
vilde Flomforholdenenedenfor blive omtrent uforandrede.
Der fandtesingen Brug, somkundelide Skade.
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• Ved under 23de Oktober1878at oversendedenneInd-
beretning til DepartementetanbefaledeKanaldirektørenet
Bidrag af Oprensningsfondetstort Halvdelen af de bereg-
nede Omkostningereller Kr. 1250,00mod at Herredssty-
relsen overtogethvert af ArbeidetmuligensflydendeErstat-
ningsansvarsamt garanteredefor, at denoparbeidedeRende
blev forsvarligenvedligeholdt,men Sagenhar senere ikke
været forelagtAutoriteterne.

d. Elvebrud ved og Sænkning af Flomvand-



standen i Fortunelven i Lyster.

Fortunelvenhar sine Tilleb fra Bræerne paa Loms-
fjeldene og gaar med brat Fald, helt til den naar den
øversteGaard Bjerk i den nedre, bebyggedeDel af Dalen.
Her optager den G-randfasta,somkommerøstenfra Sogne-
fjeld medet endnubrattere Fald. DenneBielv kaster en
MængdeMaterialned i Fortunelvenog har i sin nedreDel
tværs over Dalen oplagten vældigSchutkegelnæsten ude-
lukkende bestaaendeaf Sten fra store Blokkes til smaa
HaandstenesStørrelse, i hvilkenSchutkegelden flytter sit
Løb snart her snart der.

Fortunelvenderfra og nedovertil mellemHohnestadog
Steig er derforfuld af store Stenører(Grander),og da Fal-
det fremdeleser ret stærkt, flytterdisseØrer sig medFlom-
men og tvinger saaledesElven til at angribeBredderne.
SamtidigforheiesElvebundenidetheletagetog de fladeMar-
ker paa Siderne kommederved til at lide mer og mer af
Oversvemmelse;især er dette Tilfældet med den øverste
Gaard Bjerk.

Noget nedenforG-randfastakommerfra sammeSide en
mindre,menmegetbrat og vildFjeldbæk,Storteigoroe,ned
gjennemGaardenSvendsø. Hvor den træder ud af Fjeldet
og ind i Affaldsskraaningenpaa Sidenaf Dalen gjør den en
Beining. Tidligere gik dennenæsteni ret Vinkel, men i
1883 bred Bækken ind til Siden og tog nyt Leie, og an-
rettede derunderadskilligSkadepaa Svendsøgaarden.Oppe
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paa Fjeldplateauetskal Bækkenuden synderligeVanskelig-
heder kunne,ledesover i Grandfasta.

Efterhvert somFortunelven gaar videre ned gjennem
Dalen med aftagendeFald, bliver Dimensionernepaa det
Materiale,den fører, stadig mindre,men helt ned til Gaar-
den Steig aflagrer den Material i temmeligtbetydelige
Masser, saa derved ogsaa her Elvebreddernemer og mer
udsættesfor Brud og Oversvømmelserneforværres.

Dalen er her temmeligbred, og paa destorefladeMar-
ker har man dens bedste og største G-aarde,Holmestad,
Steig og Skagen, der lide overmaadeaf Oversvemmelser,
som foruden af Materialaflagringenbevirkesaf et Fjeldrev
trærs over Dalen, gjennemhvilketElven har et for trangt
Leie. Over detteRev dannerElven et ca. 4 m. høitFosse-
fald, i hvis nedersteDel der ligger to store løseFjeld-
blokke,over hvilkeFaldetvæsentliger koncentreret. Noget
længereoppei Elven vedBræhougsbroenpassererdenogsaa
et Fjeldparti og umiddelbartnedenfordet beier den af i en
ret Vinkel.

Elvens Udløbi Lysterfjordgaar over en G-rusmoræne,
hvorpaaGaarden Eide ligger, og danner indenforsamme
det lille Eidsvand.

I Begyndelsenaf Sextiaarene,skar den sit Løb dybere
ned i Morænen,hvorvedEidsvandetblev sænket, og hvor-
ved der opstodBrud i Bredderne. I den Anledningbe-
ordredeDepartementetpaa AmtetsForanledningunder 7de
Mai 1863Kanaldirektørentil at undersøgeStedet,og efter
en Besigtigelsei 1864udtalte han i en Erklæringaf 14de
Novembers. A., at Skaden ikke var værd nogenvidere
Undersøgelse,samt at han mundtligenhavdekonfereretmed
Amtmandenom Sagenog givet en Del veiledendeRaad.

De Oversvømmelser,hvorunderman ledovenfori Dalen
gjorde det umuligt at indføreen rationelDrift af Jorden.
Størstedelenlaa nemligsaa lavt, at den hvertAar led der-
under og det saa langt ud paa Aaret, at Væxtenvar for
langt fremmet»til at taale det, nemligi Juli og August
Maaned først, naar Sneen smeltedepaa Hoifjeldet. Det
Vand, som da kom nedover, førte derhosen Mængdefint
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Dynd, sompaa enandenTid af Aaretkundevirketgjødende,
men i de Maanederlagde sig paa G-nessetog gjorde det
uspiseligtfor Kreaturerne.

Paa GrundherafanholdtGrundeierneomKanalvæsenets
Assistancetil at faa undersøgtAnledningentil en Sænkning
og udkastet en Plan for sammemed Omkostningsoverslag.
Med sin Anbefalingsendte Amtet under 25deJuli 1883
dette Andragendetil Kanaldirektøren,som efter selv at
have befaretDalen lod Loitnant Nysom foretage de nød-
vendigeTerrænmaalinger. Under 17deApril 1886 afgav
Nysom Indberetningmed Forslag til Sænknings-og For-
bygningsarbeidertil samletBeløbaf Kr. 11000,00,og den
28de April næstefter sendte Kanaldirektørendenne Ind-
ber-etningtil Amtet.

e. Elvebrud ved Flate og Valsvik i Vik.
I Bundenaf Årnefjordu.dmunderen fra Syd kommende

Elv, somhar Tilløbfra Hoifjeldeneog manglerstørre regu-
lerendeBassiner. I denneElv kan der blivemeget store
Flomme,naar der med indtrædendeVarmeog Regn fore-
gaar Snesmeltning.Under en saadanstor Flom opstodder
paa G-aardenFlate et Brud paa ca. 80m.Længde,antagelig
foraarsaget ved nogle i Elven liggendestore Stenblokkei
Forbindelsemeden Del mindre, somhavdetvunget Strøm-
men over til venstreBred. Senerehar Overvandog Grund-
vand udvidetBruddet. I Anledningheraf anholdtHerreds-
styrelsen i Møde den 2den November 1882 om Kanal-
væsenetsAssistanceog med Paategning af 5te December
s. A. sendteAmtet Andragendettil Kanaldirektøren.

Paa en Reise vestover i 1883 fik Ingeniør Sætren
Ordre til at bese Stedet, hvorefterhan under 10deDecem-
ber d. A. afgavIndberetningmedUdtalelseom,at Bruddet
antagelig ikke behevedeanden Forbygning, end at man
ryddedebort Stenenei Elveleiet og lagde demsomen Be-
klædning langs Fodenaf Bruddet, hvorhoshan anbefalede
en Bortledningaf Overvandetfra Bruddet og en Beplant-
ning af dets Skraaninger.



f. Sænkning af Holsendvand i Førde.

Naar Jølsterelven er kommenned i Movand optager
den østenfraHolsen et Vasdrag for en væsentligDel be-
staaendeaf tvende Seer Aasenvandog Holsendvand.

Holsendvandethar en Længde af en knap Mil og en
Bredde fra _118til 1/10Mil. Det staar gjennemen kort
Elvestrækningi Forbindelsemed det strax nedenforliggende

.Aasenvand,hvis Udlob styrter sig Kjennemden over 300
Fod heie Mofosi Movand. Den øversteDel af Holsend-
vandetsUdlebindknibesbetydeligtaf flerei sammeliggende
smaaFjeldrygge,somher,foranledigeret mindreFald, Staake-
fossen,der dog kun har omtrent4 FodsHeide. Derfra og
ned til Aasenvander Faldet høist ubetydeligt.

Da flere Gaarde omkringHolsendvandled underOver-
svømmelsei Flom, og da Kanaldirektørenhavdeforberedt
Amtmandenpaa, at LeitnantNysomSommeren1878skulde
foretage en Del Undersøgelseri Nordre BergenhusAmt,
henstilledeAmtmandeni Skrivelseaf 17deAugust s. A. til
Veidirektørenat lade Nysomundersøge,hvorvidtog hvor-
ledes en Sænkningaf Holsendvandkundeske.

Efter Ordre af 20de August foretoghan Undersøgelsen
og afgav under 23de Oktober 1878 en Indberetningmed
Forslag og Overslagtil en Sænkning. Han bemærkede,at
der ikke var Anledning til at forøge Faldet i Staakefos
ved en Sænkning af Aasenvand, og at der neppekunde
blive Spørgsmaalom at sænkehøi Flom mer end 2,5 Fod
eller i Heide med den Vandstand, som fandt Sted ved
Undersøgelsen,og somikke forvoldtenogenskadeligOver-
svømmelse. Som Grundlag for Beregningaf den nødven-
dige Udvidelseaf Udlobetantog han Vandmassenunder en
hei Flom til 850 Kubikfodpr. Kvadratmileller her til 510
Kubikfodpr. Sekundfor HolsendvandetsAflobog fandt da,
at Aflebsrendenmaatte gives 22 Fods Bredde og 6 Fods
Dybde med 1 Fods Fald paa 220 Fods Længde. Omkostj
ningerne ved dens Udsprængningkalkuleredehan til Kr.
3 000,00. Tilslut bemærkede han, at Lavvandet vilde
sænkes stærkere end Flom, hvorved Søens Regulerings-
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evne vilde forbedres,og saaledes ingen Skade forvoldes
nedenfor.

Den 24de Oktober sendte KanaldirekterenIndberet-
ningen til Indredepartementetog efter en Meddelelsefra
Amtmandenaf 9deFebruar 1883skal Sænkningsin-ojektet
være opgivet.

g. Sænkning af Viksvand i indre Holmedal.

Gaulaelven,somkommerfra Justedalsbræenog gaar i
vestlig Retningud i Dalsfjordeni indre Holmedal,passerer
gjennemHaukedalsvand,Lauevandog Viksvand. Omkring
dette sidste Vand lider Eiendommeneaf Oversvommelse
under Flom, og da det er omtrent11/4Mil langt og indtil
1/8 Mil bredt, er EiendommenesU-dstrækningikke ganske
ubetydelig. Vandet har Udleb over den ca. 40 Fod heie
lodrette Ekelandsfos,saa man fandt Anledningentil at

Landbrugs- fjerne Oversvemmelsernegunstig. ForhenværendeLand-ingeniør
Smits nanbrugsingenierSmith havdeogsaa under 17deFebruar 1868

af 17de
Febr. 1868. afgivet •et Forslag til en Sæn.kningog senereunder 26de

Marts 1878 modificeretOverslagettil Kr. 1449,00. Hans
Plan gik ud paa at bortsprængeet tværs over Ekelands-
fossen gaaende smalt Fjeldrev, der dannede en naturlig
Dam for Vandet, og laa saaledes til, at samtligeVand-
stande efter den foreslaaedeSprængningvilde sænkesom-
trent ligemegetsomFjeldrevetsKam.

Ved sammeForanledningsom nævnt ovenforunder f
fik Leitnant NysomKanaldirekterensOrdre til i 1878 at
bese ViksvandetsUdleb og derefter at udtale sig om det
foreliggendeSænkningsforslag.

Imitnant Under 23de Oktober 1878afgav han en Indberetning.
Nysoms

Forslag af
13de

Af det naturligeAflobsprofilog under Forudsætningaf en
1Oktbr.878. Flom, somafiebgjennemdet med 7 Fods Heide,beregnede

han dens Vandmassetil 3 646Kubikfodi Sekundet,og den
Sænkning,somvildebevirkesved den af Smith foreslaaede
RendegjennemRevet,54 Fod bred og 7 Fod underFjeld-
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kammen,til 6,8 Fod. SoensReguleringsevnevilcle blive
uforandret, og saaledes nedenforSoen ingen andre For-
andringer ske, end at Faldet i Fossen blev 7 Fod lavere.
Dette Fald vilde dog fremdelesafgiveen Vandkraftlangt
større end der paa disse Kanter kundeblive Spørgsmaal
om at udnytte.

DenneIndberetningsendteKanaldirektørenunder 24de
Oktober1878til Indredepartementet.

Ved Kgl. Res. af 14deJuni 1879 blev der af Elve- Kg1. Res.
af 14deJuni

rensningsfondetbevilgetBidrag til Sænkningen. DenneRe-
drag
1879om Bi-

Ar-
solutionlyder: beidet.

At det i Medhold af Lov angaaende Sænkning eller Ild-
tapning af Indsoer eller Myrstrækninger m. V. af 31te
Mai 1848 naadigst tillades Torsten 0. Horsevig og med
interesserede Jordeiere af Viks •Sogn til Indre Holmedals
Præstegjeld, Nordre Bergenhus Amt, at foretage en Sænk-
ning af Vandstanden i Viksvandet overensstemmendemed
den i daværende Landbrugsingeniar Smiths Forslag af 17de
Februar 1868 og hans Skrivelse af 26de Marts 1878 om-
handlede Plan.
At der til Udforelsen af det under Post 1 omhandlede
Sænkningsforetagende af de til Oprensning af Elvedrag
m. V. bevilgede Midler uaadigst tilstaaes Interessenterne et
Bidrag stort Kr. 500,00.

Arbeidets Udførelse har henligget under Landbrugs-
direktøren.

I Amtets Skrivelse af 2denOktober 1886 forlangtes
Resten af Statsbidraget udbetalt, efter at Amtsingeniøren
under 9de og 19de August havde erklæret Arbeidet for
færdigtog Resultatetfor omtrentsvarendetil Beregningen.

h. Sænkning af Movand, Elvebrud ved Mo Land-



brugsskole og Gaarden Scheie i Førde.

Som ovenforunder f nævnt gaar Jelsterelvengjennem
Movand, ved hvilket der liggernogleJord- og Myrstræk-.
ninger,somoversvømmeseller vanskeligenkunnedraineres.

12



- LandbrugsingeniørGrimnæs henlededeefter Opfordringi
Skrivelse af 4de August 1884 LandbrugsdirektørensOp-
mærksomhedderpaa, samtidigmed at han omtalte nogle
Elvebrud, og under 3die Oktober 1884 sendteLandbrugs-
direktørenG-rimnæs'sIndberetningaf 4deAugustnæstførtil
Kanaldirektøren.

Denne lod derforLeitnant Nysom,der i anden Anled-
ning var, paa Reisei Amtet, besigtigeLokaliteterne,hvor-
efter han under11te Juni 1885afgavIndberetning. I denne
heder det

angaaendeMovandetsSænkning,at han med Grimnæs
maa være enig i, at der ikke kan blive Tale om noget
Sænkningsarbeide,da de antagelig vilde koste over-
maademegeti Forholdtil Vindingen. Under særdeles
vanskeligeArbeidsvilkaarmaatteder sprængesenmindst
100 m. lang 20 å 25 m. bred og 2 å 3 m. dyb Rende
i Fjeld og dertil medgaa mindstKr 20 å 25 000,00,
medens Jordvindingenefter Opgivendeknapt skulde
kunne anslaaestil en Tiendepartderaf;
angaaendeElvebrudved Mo Landbrugsskole,at Elven
bryder ganskebetydeligtpaa en Strækningaf 250 m.,
men at Marken indenforer temmeligværdiløs, tildels
Ilængemyr. Den enesteFare ved at lade Bruddene
henstaa ubeskyttedekunde blive, at Elven i Tideng
Løb skar sig nyt Leie gjennemet Dalføreog derved
true GaardensBygninger. En saadanFare laa imid-
lertid endnumegetfjern, og da Adgangentil Sten var
besværlig, burde der ikke paakostesnogenkraftigere
Forbydning. Det eneste,somkunde anbefales,var at
forsøge Anbringelseaf nogle mindre lette Buner af
Træer, Kvist og Bar;
angaaendeElvebrudved Scheie,at Elven her brød'paa
heire Bred i ganske god Jord og førte ikke lidet bort
hvert Aar. Strømhastighedenderforbi var liden selv
under Flom, og hverkenvar Vasdraget,,Ebbe og Flod
eller Isgang farlige. Der burde derforher blive Tale
om en lettere DækningmedRis og Bar, fastholdtaf
skraaliggendeLægter fæstedemedHagepæleog enkelte
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Stene til Belastning. En saadanDækningkalkulerede
han til Kr. 400,00.

Den 18deJuni 1885oversendteKanaldirektørendenne
Skrivelsetil Amtet.

i. Elvebrud paa G-aarden Indrebø ved Augedals-



elven i Førde.

Augedalselvener et meget materialførendeBivasdrag
til Jolsterelven. Paa Grnnd af det stærke Fald fører den
grovt Material, og oppe ved Indrebogaardenegaar den
gjennemlave, fladeJorder, der benyttessomSlaattelandog
udgjøre en væsentlig Del af disse Gaardes,Hjemmejord.
Den gaar der i store Serpentinerog kaster sig alt efter-
somMaterialføringenforegaar snart her snart der ind
paa Bredderne,sompaa enkelteSteder ere særligt lave og
med mindreKvisler, saa der kan være Fare for ødelæg-
gelse af den tarvelige Mark, man har.

I et Andragendetil Amtet af 25deApril 1883 anholdt
Opsidderneom at faa udvirketet Bidrag af Kanalvæsenet
til at faa forbyggetElven paa et Par Steder,hvor der den-
gang var Fare for større ødelæggelse. Amtet lod Amts-
ingeniorenbese Lokaliteten, og under 1lte Januar 1884
sendte han et Rids af Elven medAntydningaf de tvende
Steder, hvor der burde forbygges,idet han beregnedeOm-
kostningernetil Kr. 2 000,00og anbefaledederafKr. 800,00
bidragetaf Staten.

Den 17deJanuar 1884sendteAmtetAndragendetled-
sagetaf AmtsingenierensSkrivelsetil Kanaldirektøren. Paa
enReise i BergensStift besaahan StedetogfandtInteressen
der for ringe til at kunne anbefaleAnvendelsenaf et saa
betydeligtBeleibsom Kr. 2000,00og et Statsbidrag paa
Kr. 800,00. I en Skrivelse af 19deAugust 1884gjorde
han Amtsingeniørenbekjendt med sin Anskuelseog udbad
sig dennesBemærkningerdertil, som han ogsaamodtogi
Skrivelse af 29de Septembers. A. Amtsingenierenfrem-,

12*
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holdt de Særligt smaa Forhold, hvorunder Jordbrugerne
arbeidedepaa de Kanter, og hvor lidet de formaaedeaf
extraordinære Omkostninger,saa det OffentligesHjælp
maatte være fuldt berettiget. Han oplystederhoSom, at
Indrebø nylig var bleven udskiftet, og at den øvre Del,
somskuldebeskyttesvedde foreslaaedeForbygningerhavde
ligget udyrkedeog neppevildebliveopdyrkede,forindenden
blev beskyttet mod Elven. Naar Dyrkningsarbeidetpaa
samme kunde sikres modØdelæggelse,saa var der efter
hansFormeningikkeTvivi om,at den vilde bliveet værdi-
fuldt Jordstykke.

Ligeoverforde mangelignendeTilfælde,hvorder kunde
reises saadanne Krav, og ligeoverforden ringe Garanti,
man havde for, at Nytten af Arbeidersom disse under de
bestaaendeForhold virkelig svarede til Hensigten, fandt
Direktøren dog ikke Grund til at gjørevidere ved Sagen.

k. Elvebrud paa Førde Præstegaard.

Kort nedenforAugedalselvensSammenlobmedJolstra
ligger Præstegaarden paa dennes heire Bred. Paa dens
øvre Del, hvor Husmandenhar sin Plads, gjør Elven en
temmeligskarp Svingog har dervedher fremkaldtet Brud.
Nedenfor der har den sin Dybfure langs Præstegaardens
Strand, medensder langs den andenBred ligger en Grunde
af mindreGrus, og idet den bøier af tilheire om Præste-
gaardsjordet gaar der en stor Grusør næsten tværs over
Elven. Den fører ofte Is, som da stryger langs Præste-
gaardensBred og: imellemkan standse mod dennesidste
Grunde og derveddanneIsdam, saa Vandet oversvommer
den lavtliggendeDel af Præstegaardsjordetog let kunde
tage sig et nyt kortereLob derover,

For at beskyttePræstegaardenherimodhavde Sogne-
præsten formaaetLandbrugsingeniorGrimnæs til under et
,Opholdi Førde at giveForslagtil Forbygninger,bestaaende
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en Række korte deklinanteBuner af Træ. I Henholdtil
dette Forslag anholdtSognepræstenmed Stiftsdirektionens
AnbefalingKirkedepartementetom Tilladelseog Midlertil
at beskyttePræstegaardenmodElvens Angreb. Den lste
April 1884 udbadDepartementetsig KanaldirektørensBe-
tænkning over Forslaget, og efter at han i Skrivelseaf
3die s. M. havde udtalt, at Forslaget indeholdtfor faa Op-
lysninger,til at han kundeudtalesignogetnærmerederom,
og forOvrigthavde gjort en Del forelobigeBemærkninger
til Bunerne, deresKonstruktionog Anvendelsefor Tilfæl-
det, samt efter at Sognepræstenhavdegivet en udforligere
Beskrivelseaf Forholdeneog Stiftsdirektionenudtalt sig i
Skrivelse af 7de Juni, blev han under 2den Juli s. A. af
Departementetanmodetom at lade anstille nye 1.7ndersøgel-
ser og paa dem udarbeidePlån for Forbygningermed Om-
kostningsoverslag.

Paa en Reise i Amtet besaa han selv Stedetog afgav
under 20de August 1884Betænkningi Sagen medForslag
og Omkostningsoverslag.Forbygningsarbeidernegik væ-
sentlig ud paa en Stenbune nede ved den sidst omtalte
G-rusore,forlænget tværs over den lavere Del af Præste-
gaardsjordetmed en flomfriJorddam; Forhoielseaf en alle-
rede for paabegyn.dtBune, noglemindreDækningerog Be-
plantninger,det hele kalkulerettil Kr. 8G0,00udenAdmini-
strationsomkostninger,idet han antog Arbeidetsaa enkelt,
at det kunde udforesaf Sognepræstenselv.

1. Sænkning af Skredevand og Regulering af
Foglevandet i Jolster.

VedVeien fra Forde til Gloppen,hvor den forlader
Bredden af Jolstervand for gjennemet mindreDalforeat
gaa over i Stardalen, ligger de to smaa Skrede-og Fogle-
vande omgivneaf flademyrlændteJorder og medAflobtil
Bredheimsvand.
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Landbrugs- DaværendeLandbrugsingeniørSmithhavde under 26de
ingeniør

Smiths For-
slag af

26de Marts 1868 afgiVetet Forslag til en Sænkningaf Skrede
marts1868. vandetsVandstandog til en deraf følgendeReguleringaf

Føglevandet. For SkredevandetsSænkning var der op-



stillet tvendeAlternativer,nemligsomdet ene9 FodsSænk-



ning af Normalvandstandog som det andet 1 å 11/2Fods
Sænkningaf sammeVandstand,,hvorved.Flommenskulde
sænkes 3 Fod eller ned til den bestaaendeNormalvand-



stand.
• I Forbindelsemedflere lignendeForslagtil Sænknings-

foretagenderandetstedsoversendteAmtetdetteForslagunder
8de Oktober 1868 til IndredepartementetmedAnmodning
om at faa det forelagtIngenierkommissionentil Behandling.
Departementet:anmodedei Skrivelse af 2den Marts 1869
Kanaldirektørenom at gjelinemsePlanerne og meddele,
hvorvidtder med Hensyntil den tekniskeForberedelsevar
noget at erindre, samt hvorvidtder maattevære Grund til
at faa dem undergivetvidereBehandlingaf Ingeniorkom-
missionen.

I Skrivelseaf LicbMai gjordeKanaldirektørenopmærk-
sompaa, at ingenaf ForslageneindeholdtnogenBeskrivelse
hverkenaf Vandstandeeller Vandføring,saa der manglede
tilstrækkeligeOplysningertil at bedømmeForslagene; men
ikke destomindreanbefaledehan at forelæggedein for In-
geniorkommissionen,for at ikke han ved sinKritik overen
anden Ingeniørs Arbeider skulde beskyldesfor at have
været ensidig, skaanselløsog overdreven. Sagen har dog
saavidt vides ikke været forelagtKommissionen.

HvorvidtLandbrugsingeniørenderefter yderligerehar
bearbeidetForslageter ubekjendt; de i Sænkningeninteres-



seredesluttedesig Seneretil det ogmedSkrivelsefra Amtet
Opsidder- af 17deNovember1875modtogDepartementetet Andragende

ngees  om

	

imrar
Bidrag af Statsmidlertil den omhandledeSænkning.

Departementetforlangte i den Anledningunder 26deJuli
KanaldirektørensBetænkning om Forslaget, og efter at

Løitnant
Nysoms Be-

Løitnant Nysom i en Fremstilling af 30te Oktober 1876
tamkning havdeanstilleten Del til SuppositionerstøttedeBeregninger

af 30te
Oktbr. 1876.paa Planen og i Henholdtil dem foreslaaeten Del
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kationer, afgav Kanaldirektørenunder 8de NovembersinKanaldirek-

Betænkning,hvori han anbefalededet videstgaaendeAlter-tt:nliZngBea.f
nativ som det ene tilfredsstillendemed de af Nysompaa-8de br.

pegedeModifikationer,hvorvedOmkostningerneidethelevilde
belebesig til Kr. 5 200,00. Kanaldirektørenudtalte sig an-
gaaende den Indflydelse,Sænkningenvildehave-paa andre
til .VasdragetknyttedeInteresser. MedHensyntil Brugene
nedenforbemærkedehan, at det afhang,af, hvorvidtdehavde
Dæmningsreti Skredevand,omde led nogetTab. Havde
de ingen saadanRet, saa vildeSænkningenikke gjøre dem
nogenSkade, da Formindskelsenaf de smaaBassinsvilde
være uden nogen praktisk Betydning for Afløbet. An-
søgerne,somselv vilde udføreSænkningenpaaegenResiko,
havde paataget sig alle de Erstatningskrav, som maatte
følge af Arbeidet,hvorforhan antog, at det Offentligeikke
løb nogenResikoved at meddeleTilladelse. Selv om man
satte Værdiforøgelsenaf de 200 Maal JOrd, som skulde
indvindeskun til Kr. 5 792.00eller til Halvpartenaf hvad
den af Amtsagronomenvar kalkulerettil, saa maatteSænk-
ningen ansees somet lønnendeForetagende,og da de kli-
matiskeForhold kunde antagesi nogenG-radat blive for-
bedredeogBygdensalmeneVelværefremmet,:fandthan det
berettiget at yde G-rundeierneet Bidrag stort Kr. 1800,00-
eller en Trediedel af Omkostningerneaf Elverensnings-
fondet paa Betingelse, at Halvparten af disseBeløb først
udbetaltes, naar man havde kontrolleret, at Arbeidetvar
udført efterPlanen. I Henholdhertil anbefaledehan saavel
Indrømmelseaf Tilladelsetil at udføreSænkningensomBe-
vilgningaf det nævnte Bidrag. *

Ved Kgl. Res. af 12te Mai 1877 blev det derefterRil. Res.
af 12te Mai

bestemt: 1877 om Bi-
drag ete.

1. At det i Medhold af liov angaaende Sænkning eller Ud-
tapning af Indsøer eller Myrstrækninger m. V. at 31te
Mai 1848 tillades Gabriel Jacobsen Skrede og øvrige ved
Interessentskabskontrakt af 17de November 1875 forbundne
Opsiddere paa Gaardene Skrede, Føgle, Viken og Foseim
i Jølsters Præstegjeld i Nordre Bergenhus Amt at foretage
en Sænkning af VandstandeU i Skredevandet og Føgle-
vandet i samme Præstegjeld overensstemmende med det
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videstgaaende Alternativ (Alternativ 1) i den af daværende
Landbrugsingenior i Statens Tjeneste, Smith, inder 26de
Marts 1868 afgivne Plan med de i Kanaldirektørens
Betænkning af 8de November 1876 omhandlede Foran-
dringer.

2. At der til Udførelsen at det under Post 1 omhandlede
Sænkningsforetagende tilstaaes Interessenterne et Bidrag af-
de til Oprensning af Elvedrag m. V. bevilgede Midler.
Kr. 1 800,00 under den nærmere Kontrol med Hensyn til
Bidragets Udbetating og Arbeidets planmæssige Ddførelse,
som Departementet for det Indre maatte bestemme.

Ved under 19deMai at kommuniceredenneResolution
for. Kanaldirektørenbestemte Departementet,at den ene
Halvpart af Statsbidrageteller Kr. 1800,00vilde blive
anviste, efterhvert som Arbeidet skred frem, medensden
andenHalvpart først vildeblive udbetalt, naar der forelaa
Legitimationfor, at Arbeidet var udført efter den for-
andrede Plan. Det paalagde derhos Kanaldirektørenat-
kontrollere dette og give Underretningom dets Fuld-
førelse.

Efter en medAmtets Skrivelse af lste Oktober1878
indhabenMeddelelseom, at Arbeidetvar fuldført,med An-
modning om Udbetalingaf den sidste Halvdel af Stats.
bidraget lod KanaldirektørenArbeidetundersøgeved Leit-

Rapport
Nysomsnant Nysom. I enIndberetningaf 5te s. M. meddeltehan,

af
5te Oktbr i at det var traceret fuldstændigtefterPlanen, og at Bunden1878.

i Renderne endog var lagt en Fod dybere end bestemt.
Virkningenpaa SøensSænkningvar somberegnetfor den
nedersteDel, hvorimodden øversteDel og Føglevandden-
gang endnu ikke var trukket fuldt efter, idet der efter
Sænkningenhavdevist sig en Del tværs overSøengaaende
Banker, der delte deni flere terrasseformigtliggendeTjærn.
Han antog imidlertid,at de vilde kjennemskjæresvedførste
Flom, naar kun Retningenfor saadånSkjæringbestemtes
ved Gravningaf en mindreRende,et Arbeide,somGrund-
eierneholdtpaa at sætte igang. Landvindingenvar noget
større end paaregnet.

I Henholddertil anbefaledeKanaldirektørenunder14de
Oktober1878Restbeløbetudbetalt.



I en'Skrivelse fra Amts'agronomentil Amtet af 25de
November18 meddeltes,at Skredevandetunder de store
FlomnieVinte en 1881-1882 flere Gangevar steget op i
Heide med Mid elvandstandenfør Sænkningen.

m. Elvebrud paa Gaarden Befring ved Stardals-



elven i J ol st r.

Paa Gaarden Befring i den øvre Ende af Stardalen
havde Elven under en Isstopningskaaret en stor Bue ind
paa Slaatteland og opfyldt det oprindeligeLeie med Grus
og Sten. Bredden er lav og paa Grund af Krumningen
truedeElven medat grave sig videreind i samme. Eieren
Erik Eriksen havde forsøgt at forbyggeBruddet meden
Sten-og Risgard, menmente sig ikke istand til at bekoste
alene en ordentligForbygning,saaledessomAmtsingeniøren
havde ment, den maatte gjøres, da den var kalkulerettil
Kr. 2 000,00. Han søgte derfor det OffentligesAssistance
i en medAmtets Skrivelse af 17deJanuar 1884indloben
Ansøgning. Under 22des. M. remitteredeKanaldirektøren
Ansøgningenmed Bemærkning, at Interessen var altfor
privat, og de af AmtsingeniørenpaaregnedeOmkostninger
syntes at staa i et altfor ugunstigtForholdtil de truede
Værdier til, at han kundeanbefalenogenoffentligHjælp.
Han angav — saavidtmuligtefter demeddelteOplysninger
— en billigForbygningsmaadeog lovedeved Leilighedat
tage Stedet i Øiesyn. Han besaa det sammeSommerog
konfereredemed Eieren, for hvemhan gjentogsin tidligere
Formening, idet han dog paa Grund af de særegneFor-
hold,hvorunderEiendommeneher ere stilledeikkeubetinget
vilde nægte at anbefaleoffentligBistand; saafremtAmt og
Kommuneogsaa vilde deltage deri. Af Gaarden havde
Elven ødelagt omtrent 11 Maal og hele GaardensVærdi
anslogestil kun Kr. 6000,00.



Veianlæg i Vaatedalen mellem Stardalen i
Jelster og Bergheimsvand i Gloppen.

I Anledning af et paatænktVeianlæggjennemiraate-
dalen blev KanaldirektørenvedDepartementetsSkrivelseaf
26deMai 1855beordrettil at befareDaleni Foreningmed
Amtets Veiinspektørerfor at afgiveBetænkning over de
muligeForanstaltninger,som kunde træffesfor ved Sænk-
ninger af Flomvandstandeneat letteVeianlægget. Den16de
August s. A. afgav han Indberetningom Befaringenmed
Beskrivelseaf ElvengjennemVaatedalenog paapegedede
Foranstaltninger,somi Tilfældeaf Veianlægburdetræffes
for at gardere den mod de hyppige og ofte voldsomme
Flomme.

Sænkning af Bergheimsvand i Bredheim i
Nordfj ord.

Idet Stardalselventræder ud af Vaatedalen,falder den
i Berghelmsvandeti Bredheimi Nordfjord,hvor dens Os
dannes af flade, ret frugtbareSletter, gjennemskaarneaf
Kvisler og Elveløb. Disse Sletter tjene kun somSlaatte-
land, da de hyppigenoversvemmes,idet Elven kommerfra
Justedalsbræen og saaledes ofte ferer Flom paa Tider af
Aaret, da Græsvæxtener i sin frodigsteUdvikling,endog
da Græsset ligger slaaet. Flomvandet,somda fører luegen
Slam og Sand med, forurenserdervedG-ræssetog gjør det
ubrugeligtsomKreaturføde,eller fører det væk. Saadanne
Forhold gjør det ogsaaumuligtat underkasteJorden der
nogen bedreDyrkning. For muligensat faa rettet paa
dem, søgte Opsiddernei Andragendeaf 28de September
1881omLandbrugsdirektørensBistandtil at faa undersogt,
hvorvidtder kundeforetagesnoget i saa Henseende. Han
lodLandbrugsingeniørGrimnæsanstilleen landbrugsteknisk
Undersegelse,og i en Betænkningledsaget af Kart over
Terrænet kalkulerededenneJordens Værdiforegelseunder
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Forudsætningaf en 1,5m. Sænkningtil Kr. 9314. Land-
brugsingeniørenudtalte derhos, at Sænkningenmaatte an-
tages at være af saavidt stor Betydning,at Opsidderne
burde indrømmesKanalvæsenetsAssistance til at faa be-
regnet Omkostningerneved en Sænkning. Efter at ogsaa
Kanaldirektøreni den Anledningunder 3die April 1884
havde udtalt sig anbefalende,fik han den 9de Juli næst-
efter DepartementetsOrdre til at lade anstille nærmere
Unclersøgelse.

Denneblev overdragenLoitnant Nysom,somi en Ind- ENoryssloingsaf

beretning af 15deOktober 1885ledsagetaf Kotekart over15deifrbr.

VandetslidlobmedtilhørendeTværprofileroplyste,at dette
Udlob danner en storstenet Stryg, i hvis nedreEnde der
ligger en Samling af store Stene, sombevirke, at Faldet
væsentliger koncentreretder. Flomvandmassernelade sig
ikke bestemme,men antog man demtil ca. 0,4m.3pr. km.2
eller her til 92,3m.3,saa vilde der trængesen 24 m. bred
og 1,5m.dybRendemedFald '/56forat sænkeFlommensom
af Grimnæsforeslaaet. Udenat vidloftiggjøreUndersøgelsen
mere end det syntesværd, kundehan ikke medBestemthed
afgjøreBundensBeskalfenhed,mengik man ud fra, at den
bestod af stor gten med afvexlendeFjeldpartier, vilde der
kræves Sprængningaf ca. 3 620 m.3og Arbeidetkoste ca.
Kr. 13000,00. Deri var da ikke iberegnetReguleringaf
Elveoset i Soens øvre Ende, for hvilkenReguleringder
dengang ikke medNytte kunde opgjøresnogenPlan, saa-
megetmindresomGrundeierne laa i Proces om, hvor det
egentligeElveleie rettelig var. Forøvrigtudtalte han sig
for Betimelighedenaf at samleElven der i et enkeit Lob,
og en saadan Reguleringvilde altid koste en Del, om end
dette Arbeide væsentlig maatte kunne udføresaf Grund-
derne selv.

Ved under 20deOktober 1885at oversendedenne Kanal-

beretning til Departementetfor de offentligeArbeiderbe-dif3eekeeteinrrs

mærkede Kanaldirektøren, at en Beregning alene kundeZgbra.fM15e.
byggespaa et megetusikkert Skjønover FlommenesVand-
føringog NedslagsdistriktetsGrændsersaavelsomover den
Koefficient,som for Tilfældetpassedebedst i Hastigheds-
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formelen. At 15estemmedisseFaktorernærmerevildekræve
Opofrelseaf baadeTid ogPenge, somikke stodei rimeligt
Forholdtil Udgifternetil nogenøkonomiskBerettigelsefor
Sænkningen. Han mente, at Flomvandføringenaf Nysom
var ansat saa liden somvel muligtfor en vildFjeldelvmed
Tillob fra Bræer. Ikkedestomidreviste Omkostningerne
alene i Udlobet sig saa væsentligt større end den kalku-
lerede Jordvinding,at han fandt liden Grund til at indlade
sig paa Sænkningsarbeidet.

Med DepartementetsSkrivelse af 3die Oktober 1887
modtogKanaldirektørenet Andragendefra Opsidderneom
et Statsbidrag,stort Kr. 3 000,00,hvori de udtalte sin fulde
Fortrostning til et godt Resultat af Arbeidet og sin For-
haabning om at kunne faa det billigereudførtend kalku-
leret, for en væsentligDel fordiman i 1888kunde faa det
udført i Forbindelsemed VeivæsenetsArbeider. I Skri-
velse af 6te OktoberanbefaledeKanaldirektørenet saadant
Statsbidrag, mod at de sædvanligeGarantier stilles af
Herredsstyrelsen,da det var mindre end en Fjerdedelaf
Kalkulsummenog saa ringe, at Anlæggetaltid vilclebringe
Nytte for det.

p. Farbargjørelse af Strømselven i Nordfjord,

HyendalensVasdragi Nordfjordfra Vandskilletstrax
ovenfor Storfjordeneller Emjalheimsvandetpaa Grændsen
mellemNord- og Søndfjordafleberi nordligRetning, gjen-
nemstrømmerSkjelbredvandog benævnesindtil det nederst-
liggende ca. 1/4Mil lange Vand «HopSvancl»Hopselven.
,Dette Vand har sit Udlobtil Hyenfjorden,enArm af Nord-
fjorden,.gjennemdenca.800FocllangeStromselven.I Hyen-
dalen ligger kun 3 Gaarde,nemligregnet ovenfranedover:
Rervig, Hope ved øvre Ende af Hopsyandetog Strømme
ved VasdragetsUdlobi Hyenfjorden. Paa disse3 Gaarde
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sad i 1869 12 Opsiddere: 3 paa Rørvig, 8 paa Hope og
1 paa Strømme. Fra Strømmetil Dampbaadsstoppestedet
HestnæsørengjennemHyenfjordener omtrent.1 Mil. Fra
Rørvig ned til Hopevar anlagten tarveligKjørevei,hvorfra
man maattebenytteBaad overHopsvandetnedtil Strømme,
og det laa da nær at søgeStrømselvenfarbargjort,-SaaRei-
sen uden Afbrydelse kunde foregaai Baad helt fra Hope
ned til Hyenfjorden.

Foruden de nævnte Gaarde vilde muligensogsaa de
4 G-aarde,omkringStorsjøen (se Farbargjørelsenaf Krok-
stadvandog Lekebuvand)være interesseretderi.

Stromselven,der er 100 å 140 Fod bred, var opfyldt
med store Stene, tildels store Stenblokke. Nederst i Ud-
løbet ligger en større G-rundeeller Stener. Der førte en
simpelTræbro paa Laftekar overElven og lidt ovenforden
var et Fiske. BeggeElvebreddertilhørerG-aardenStrømme.
Faldet i Elven afhænger ikke blot af Vandstandeni Hops-
vandet,men tillige af Flod,og Fjære i Hyenfjordenog kan
variere fra 12,2Fod til 1,5Fod. VedIndtrædenaf Spring-
flodi Fjorden og lavesteVandstandi Hopsvandetkan Fjor-
den medet Fald af ca. 1 Fod løbeind i Vanclet.

I en Forestilling af 21deJuni 1869, somAmtmanden
Nordre BergenhusAmt havde tilstilletDepartementeti

Anledningaf en paatænktFarbargjørelseaf de i Endestad-
dalen liggende Elve •(se Farbargjørelsenaf Krokstad- og
Lekebuvandet),anmodedehan ligeledesom, at det maatte-
blive undersegt, hvorvidt en Farbargjørelseaf Strømselven
lod sig realisere.

Efter DepartementetsOrdre af 8de Juli lod Kanal-
direktørenIngeniørVogt undersøgeForholdenepaa Stedet.
Han afgav derefter den 20deJuli 1870et at Kroki ogPro-
filer ledsagetForslag til en Baadrendemidti Elveløbetmed
6 Fods Bundbreddeog medSideskraaninger2: 3 samt for-
synet meclTrækvei langs dens venstreBred. Til denHen-
sigt maatteFisket ovenforBroen sleifesog Broen forheies
ca. 3 Fod. Omkostningerneberegnedesalternativt saaledes,
eftersom:
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BaadrendensBund lægges øverst4 Fod under laveste
Vandstandi Hopsvandetog nederst3 Fod underlaveste
Fjære i Hyenflordentil  Kr. 1.680,00
BaadrendensBund læggesi Rendenshele
Længde3 FOdunderlavesteFjærei Hyen-
fjordentil 	 « 3320,00
BaadrendensBundlæggesi Rendenshele
Længde5V2Fod under almindeligFlod i
Hyenfjordentil 	 « 2 120,00
BaadrendensBund læggesi Rendenshele
Længde41/2Fod under almindeligFlod i
Hyenvandettil 	 « 1 760,00,
Alternativerne3 eller 4 anbefaledehan somde efter

Forholdenemegetpassende.
Den ubetydeligeSænkning af Hopsvandet,som vilde

blive en Følge af Udgravningerefter Alternativ2, 3 og 4
tillagde han ingenBetydninghverkeni Hewende til Ge-
vinst eller Tab for de til Grundenerundt Hopsvandet
knyttedesmaa Interesser.

Vogts Forslag oversendteKanaldirektørenden 23de
Juli 1870til DepartementetmedBemærkning,at han i alt
Væsentligttiltraadtesamme,menat hanansaadeInteresser,
somvar knyttet tilFarbargjørelsensaa sma?,,at den neppe
kunde have nogenFremtid.

Senerehar Sagenikke været forelagtKanaldirektøren.
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II.

Arbeidernes Kostende.

A. Sænkning af Skrede- og Fø
Statsbidrag ifølge Res.
Mai 1877 . . . . . Kr.
Distriktsbidrag . . . «

glevand.
af 12te
1 800,00
3 600,00
 Kr. 5 400,00

B. Sænkning af Viksvand.
Statsbidrag ifølge Kg1. Res. af 14de
Juni 1879 . . . . . Kr. 500,00
Distriktsbidrag, antagelig « 949,00

1449,00

Kr. 6 849,00
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IX D I.
Sænkningaf Serdalvandet i Sevde Herred, Sendmere.

Under 30te Marts 1885 modtog Kanaldirektøren fra 1885.
Landbrugs-Landbrugsdirektoren et Forslag af Landbrugsingeniør Grim-

næs angaaende Sænkning af Sørdalvandet i Sevde, Sond-af8°8t5emmareatsi.3 

møre, med Anmodning om at udtale sig om samme.arim- næs'sFor-

Sagen blev i April 1885 undersøgt af Leitnant Nysom,sb.IF..artasf1885:a
som 26de Januar 1886 afgav sin Betænkning, der væsentlig 1886.
omhandledeForbygning af en liden Fjeldbæk — Repsdals-
elven som i sin daværende Tilstand ansaaes farlig for26defruar

Sænkningen. Efter en kort Beskrivelse af Elven fore-
slog han dens Regulering væsentlig udført ved Hjælp af
Stranddækninger, Afvisningsværk og Oprensninger. Om-
kostningerne ansloges til Kr. 2 200,00. Han antog, at efter
disse Arbeiders Udforelse vilde Bækken ikke mere kunne
virke forstyrrende paa Soens lidlob, og Sænkningen af den
Grund saaledes ikke mere hindres.

Denne Betænkning blev uden Bemærkning af Kanal-fi,!1dirKeuwarlens
direktøren oversendt Landbrugsdirektoren under 27de Ja- Skrivelseaf27deJanuar
imar 1886. 1886.



IX D 2.
Sankning af Birkedalsvandog Langvandsvandenei Volden.

Birkedalsvandet,som har sit Aflob til Kilefjord, en
Arm af Voldenfjord,er en ubetydeligIndsjø med temmelig
steile Bredder. Elven, hvorigjennemden har sit Afleb,er
strid og opfyldt af .store Stene og Ur. Øverst er dens
relativeFald ca.1001/ indtil omtrent500Fod nedenforVan-
det, og derpaa følgeren 150 Fod lang Strækning,med om-
trent 13 Fods Fald. Udlobet.af Sjøendener delt i 2 Leb
ved en af Sten og Ur bestaaendeØ. Elven, der antagelig
fører ca. 200KubikfodVandunderLavvand,kan formentlig
under Flom føre 3 å 4 000 Kubikfod.

Langvandet,der ligeledeskun er et lidetVand, har sit
Aflobtil Førdefjorden, Man har maalt den underSommer-
vand atiøbendeVandmassetil 400 Kubikfodi Sekundetog
Flomvandmassentil 5 000.

	

1874. I en Skrivelseaf 19deMarts 1874androgStorthings-
mandM. Aarflot Indredepartementetom, at der for Kanal-
væsenetsRegning maatte ,blive anstillet Undersøgelseran-
gaaende en Sænkning af Birkedals-og Langvandsvandene
i Hensigt dervedat indvindeLand og for samtidigat lette
Anlægget af en Bro over BirkMalselven. Departementet
gav i den Anledningunder 17deJuni s. A. Kanaldirektøren
Ordre til at lade Undersøgelserneforetageog paaGrund at
Broanlæggetat sætte sig i Forbindelsemed Veidirektøren.

	

1876. Efter 4 LeitnantNysomi 1875havde anstilletde for-



nødneUndersøgelser,afgav han under 8deFebruar 1876en
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Indberetning ledsaget af Krokier. Ifolge den gik Opsid- 1876.

dernes ønske ud paa at faa sænketMiddelvandstandeni
Birked.alsvandet4 å 6 Fod, og antog man, at der paa den
Maade kunde indvindesca. 60 Maal Jord. En saadan
Sænkning af Middelvandstandenvilde efter NysomsFor-
meningkun virke til at sænkeFlommenca. 8 Tommerog
koste Kr. 2 000,90å 2 400,00eller Kr. 32,00 å, 40,00pr.
indvundetMaal Jord.

For at sænkeLangvandsvandetsSommervandstand4 Fod
,og dervedFlommenca. 2 Fod, maatte der i Udlobetudmi-
neres en Rende paa 20 Fod Bundbreddeog med et relativt
Fald af 1: 100. Derhos maatte en fremspringendeOdde
fiernes, eller idethelesprænges112 og oprenses60 Kubik-
•avne Fjeld og Sten. Omkostningernevare beregnedetil
Kr. 5 800,00eller idet man antog her at skulle indvinde
200 Maal Jord, til Kr. 28,00pr. Maal.

Paa Grund af disseResultaterantogNysom, at ingen
af •disseSænkningsprojektervilde svareRegning. Derimod,
anforte han, vilde man ved at sprænge10å 15FavneFjeld

Elveleiet mellem 180 og 240 Fod nedenforLangvandets
Udlobfor et Belobaf Kr. 400,00å 600,00kunnesænke Florn-
men henimod1 Fod.

Ved under 12te Februar at oversendedette Forslag til
DepartementetbemærkedeKanaldirektoren,at en eventuel
Sænkning ikke vilde være til Hinder for det over Birke-
dalselvenpaatænkteBroanlæg,ligesomheller ingen Herlig-
hed dervedvilde lide Skade.

DenneSag har' senereikke været behandletaf Kanal-
direktøren.



IX D 3.
Elvebrud paa Voldens Præstegaard.

1878. I Anledning af en med Skrivelsefra Bergens Stifts-
direktion af 14deMarts 1878 til Kirkedepartementet md-
kommenForestillingfra VoldensHerredsstyrelseaugaaencle
Elvebrudpaa VoldensPræstegaardanmodedeDepartementet
under 25des. M. Kanaldirektørenom efter nærmereUnder-
sogelserat afgiveErklæring. Samtidigoversendtedet ham
et Andragende af 5te September1866fra den daværende
Sognepræsti Volden, hvormedfulgte blandt andet et af
Kaptein GregersenudarbeidetKroki og Forslag medOver-
slag til en Dækningaf Bruddetved Hjælp af en Mur, be-
regnet til at koste Kr. 2 200,00.

Den 2den April afgav Kanaldirektorensin Erklæring.
lla han fandt den foreslaaedeMur ikke blot uforholds-
mæssigkostbar, menogsaamindrehensigtsmæssig,foreslog
hanBruddetafskraanetmedAnlæg 11/2: 1 og indtil 2 Fods
HoideoverFlom dækketmed et Lag storeStene, aftagende
i Tykkelse fra 2 Fod nederst til 1 Fod overst og hvilende
paa et 1 Fod tykt Lag af Bar. Udgifterneved denne
Sænkninganslogestil Kr. 1200,00. Da VoldensKommune
havde stor Interesse i dette BrudsDækning,da en af dens
Broer var truet, antog Kanaldirektoren, at Kommunen_
burde deltage i Omkostningerneved BruddetsSænkning.
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Da derhosSognepræstenhavde ansat Værdienaf de truede 1878.
Maal Jord til Kr. 400,00,fandt han Sagen af saavidt

stor almenInteresse, at han, i TilfældeAnsøgningderom
indkomtil Indredepartementet,fandt at maattetilraade"/3af
OverslagssummenudredetsomBidrag af de til Oprensning
af Strømme bevilgedeMidler. Den øvrige Del af Over-
slagssummenformentehan for 1,/3 burde udredesaf Kirke-
departementetog 1/s af Voldens Kommune,som derhos
burde overtage,ArbeidetsUdførelseog dets fremtidigeVed-
ligehold.

Ordførereni Volden fremkomderefter medet Forslag
til PræstegaardensBeskyttelsegaaendeud paa at gjennem-
grave en Tange og i Forbindelsedermed at anbringe en
Rad store Stene langs Bruddet. Dette Forslag blev gjen-
nem StiftsdirektionenforelagtKirkedepartementet,somden
30teAugust sendtedet til KanaldirektørensErklæring. Af
det somBilag følgendeKroki saa han sig imidlertidikke
istand til at bedømmeForslaget; men da de beregnedeOm-
kostninger kun beløb sig til Kr. 150,00,og da den fore-

. slaaedeGjennemgravningikke kundevære til nogenSkade,
medensStenbelæggetlangsBrudfodenaltid vildegjørenogen
Nytte, udtalte han i sin Skrivelseaf 3dieSeptember,at der
intet Væsentligtkundeindvendesmodat foretagedisseAr-
beider som et Forseg. VoldensKommunebestyrelseansaa
Sagenimidlertidsiguvedkommende,ogda Arbeidetsaaledes
udelukkendemaatteblive at udførefor Oplysningsvæsenets
FondsMidler, blev det saamegetmere nødvendigtat ind-
skrænke det til det mindreForsøgsarbeide,hvorvedOm-
kostningernekundekommetil at staa i et passendeForhold
til PræstegaardensInteresser. Foden af Bruddet blev der-
efter dækket med en lav Mur.

Den 31te Januar 1880oversendteKirkedepartementet1880.
til KanaldirektørensErklæring et nyt gjennemStiftsdirek-
tionen indkommetAndragendefra Sognepræsteni Volden
om yderligere Tilskud paa, Kr. 100,00til Fuldførelseaf
Elvefbrbygningsarbeidet.Dette anbefaledeKanaldirektøren
i Skrivelse af Gte Februar, idet han efter en kort Be-
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1880. skrivelse af, hvad der indtil hans Besigtigelse i Septem-
ber 1879 var gjort, udtalte, at den øvrige Del af Bruddet
ogsaa burde stendækkes, dersom stabile Forhold skulde op-
naag.

Senere har denne Sag ikke været Gjenstand for Kanal-
væsenets Behandling.

 



IX D 4.
Elvebrudved Oseelveni ørsken.

Foranlediget ved en gjennemAmtmandeni Romsdals
Amt under 3dieApril 1880til DepartementetoversendtAn-
søgning fra Opsiddernepaa Gaarden Ose i Ørsken Sogn,
VoldenHerred om,at der vedoffentligForanstaltningmaatte
blive anstillet Undersøgelsersigtende til at hindreBrud i
Oseelven,blev Kanaldirektørenden 27de s.M. anmodetom
at lade saadan Undersøgelseforetage.

Veiinspektøren,Kaptein Gregersen, som paa Kanal-
direktørens Anmodning assisterede med Undersøgelserne,
afgav under 22de Septemberen Betænkning, somDirek-
tøren den 5te Oktoberoversendtetil Departementet. Brud-
det var foreslaaet afskraanet og Skraaningernedækkede
enten med Sten eller med Grus, til en Omkostningaf rsp.
ca. Kr. 3 000,00og Kr. 1000,0o. Kanaldirektørenantog,
at man med et omhyggeligtUdvalg af den grovestepaa
Stedet værenckeG-rusog ved hurtig at udbedreenhverind-
trædendeBeskadigelseaf Dækningenved Isgang kundebe-
nytte Grusen. Udgifterne— Kr. 1000,00— vilde da staa
i et nogenlundepassendeForhold til Interesserne. Paa
Grund af den Fare, somOsebroenvar udsat for, saafremt
Bruddet ikke blev dækket, antog han, at der af Elverens-
ningsfondetburde bidrages indtil Halvdelen af Overslags-
belobeteller Kr. 500,00,naar Interessenternevilde tilskyde
den andenHalvdel,og naar vedkommendeHerredskommune
erklæredesig villigtil at overtagedet fremtidigeVedligehold.

Sagen har senereikkeværetbehandletaf Kanalvæsenet.



IX D 5.
Elvebrud i Barstaddalen, Nordre og Ssndre Vartdal

i Ulfsten.

I.

Sagens administrative Behandling.

De 3 DalførerBarstaddalen,NordreogSøndreVartdal
eller Aarsætdaleni UlfstensHerred paa Søndmøreligger i
RetningNord ogSyd paa den saakaldteVartdalsstrandved
Vartdalsfjorden. Dalføreneer allekorte, trangeogbegrænd-
sede af steile Fjeldvægge. Ved Udlobeneer dannet en
Slette, hvorpaa de fleste og bedstdyrkedeGaardeligger.
ElvenegjennemdisseDalfører ere stride og i Regelenmed
laveBredder samt uden.regulerendeBassiner. Deføreikke
ubetydeligtMaterial; som stødvis føres nedover, indtil det
oplæggesved Udlobetog i gøen. Vandføringener meget
variabel, saa Elvenei den tørre Aarstid ere ganskesmaa,
medens de efter hyppige og voldsommeRegnskyl hurtig
voxe op til Flom med ganske anseeligeVandmængder
Forhold til NedbørdistriktetsStørrelse. Elvebrudere som
Følge deraf megetalmindeligeog til Hinder for en rationel
Benyttelseat den Jord, der ligger nær Elvene.

1874. UlfstensHerredsstyrelseandrog derforgjennemAmtet
om det OffentligesBistand til at faa undersegt, hvad der
kunde gjøres for at forebyggevidere Elvebrudi de oven
nævnte Elve. Andragendetblev anbefalet af Amtet og
under 6te Mai 1874tilstillet Departementet,som den 16de
s. M. gav KanaldirektørenOrdre til at efterkommedet.
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TJndersogelserbleveanstilledeaf LoitnantNysom,som 1876.
den 7deJanuar 1876afgavIndberetningledså/getaf 3 Kro-
kier med Tverprofiler. De paaklagedeElvebrud, oplyste
han deri, indtraf 1873under en Vestenstormmedet over-
ordentlig,i Mandsmindeikke tidligereseetRegnskyl,i alle
3 Dalførerledsagetaf Stenskred,der gik lige nedi Elvene.
Disse opdæmmedesderved, saa Flommensteg 4 å 6 Fod
høiere end nogensindetidligere, gjennembrodDæmninger,
styrtede med Voldsomhednedover, medførendepaa sin Vei
Bygninger,Kreaturer, Skov og Jord, ja Sten indtil 8 å 10
KubikfodsStørrelse. Nede paa SlettendannedeElven nye
Lob udskar en hel Del dyrketJord, og oplagdesaavelpaa
Markerne i de nybrudte som i de gamleElveleieruhyre
Masser fra de nedrasedeStenskred. Nysomfandt, at man
her alene maatte rette sine Bestræbelsermodat sikre de
gjenstaaendeDele af de nedenforliggendeGaarde, saa de
under almindeligeFlomme kunne være betryggedemodat
lide videre Skade. Til den Hensigtansaa han det nødven-
digt at gjengiveElven saavidt muligtdens gamleLeie med
fuldt Profil og afstænge alle nye Lob eller — forsaavidt
det maatte vise sig hensigtsmæssigtat benytte noget af
dem — da at befæste det ved Dækning af Bredderne.
For at bestemmede nødvendigeFlomprofilergik Nysomud
fra den Forudsætning,at størsteFlom førte 9 000Kubikfod
pr. Sekund og Kvadratmil. Han komtil dette ved at be-
nytte Erfaringsresultaterfra andre RomsdalskeVasdragog
fik da, at Flommeneførte i :

Barstadelven . . . 4 350Kubikfodpr.Sekund.
NordreVartdalselven 1 700 — «—
SondreVartdalselven2 520 «

I Henhold til dette Grundlag gik han over til de en-
kelte VasdragsplanmæssigeBehandlingoganførtebl.A. om:
a. Bolstadoren,

at Stenskredetforegikher omtrent Mil op i Dalen,
men da dens øvreDel er ubeboet,var det forst længer
nede ca. 5 000Fod ovenforDalmundingenat debetyde-
lige MaterialafiægningernødvendiggjordeRegulerings-
arbeider.
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1876. b. Nordre Vartdal,
at Stenskredether foregikomtrent 3/8 Mil op i Dalen,
men at Skaderneførst nede ved G-aardenAarskogvar
af den Betydningog de omliggendeMarker af saadan
Værdi, at der kundeblive Tale om at foretageRegu-
leringsarbeider. Han angav 6 forskjelligeSteder, hvor
Oprensningerog Afspærringeraf nyeLeb maatte fore-
tages.

e. Søndre Vartdal,
at Stenskredet ogsaa der foregik omtrent 3/8 Mil op
fra Udlebet;umiddelbartnedenforG-aardenKvien, hvor
det fuldstændigspærredeDalen. Elven brød sig da
her nyt Lob og delte sig kort nedenfor i to Arme,
hvoraf den ene strax og den anden først længer nede

, forenede-sig meddet gamleElveleie. OgsaavedG-aar-
den Buset fyldtes det gamleElveleie, saa Elven brød.
sig nye Leb over GaardensbedsteMarker, hvor den
senere har fortsat sine ødelæggelserog med Tiden vil
trueHusene. Et lignendeGjennernbrudlidt længerenede
var af mindreBetydning,medensder inde ved Buset-
broen, som fører fra Barstaddalen, foregikbetydelige
Forandringer. VenstreBred stod ber i stærkt Brud
og truede Broenog Veien.

lidgifternetil samtligetre ElvesReguleringberegnedes
til Kr. 16000,00.

Ved under 20deJanuar 1876at oversendedenneNy-
somsBetænkningtil DepartementetbemærkedeKanaldirek-
tøren, at Opsiddernepaa de skadelidteEiendommeefter
indhentedeOplysningerikke vare istand til at udredesaa-
vidt store Omkostninger. Han antog derfor, at Elverens-
ningsfondetburde udredeHalvparteneller Kr. 8 000,00,og
at Resten burde tilveiebringesmed en Fjerdepart eller Kr.
4 000,00af Amtskommunenog en lignendeaf de skadelidte
Opsiddere,der desudenmaatte forpligtesig til at overtage
VærkernesfremtidigeVedligehold.Endeliganbefaledehan,
at Arbeiderne skulde udføres under sagkyndigKontrol af
Veiinspektøreneller en andeni Nærhedenboendeteknisk
uddannetMand.
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Ved Kg1.Res. af 2den August 1877 blev derpaa be- 1877.
stemt:
«1. At der af de til Oprensning af Elvedrag m. V. bevilgede

Midler tillades paa de nærmere Vilkaar, som Departementet
for det indre maatte bestemme udredet et Belob af indtil
Kr. 8 000,00 som Bidrag til 'Regulering af Vasdragene i
Barstaddalen samt Nordre og Søndre Vartdalen, Ulfstens
Herred, Søndmøre Fogderi, Romsdals Amt i det væsentlige
overensstemmende med et af Løitnant Nysom under 7de
Januar 1876 afgivet Forslag.

2. At de af Formænd og Repræsentanter i Ulfstens Herred
den 15de November og 28de Deeember 1876 samt 17de
Mai 1877 fattede Beslutninger om Garanti for den frem-
tidige Vedligeholdelse af disse Arbeider, og om Overtagelse
af muligt af Arbeidet opstaaende Erstatningsansvar appro-
beres i Henhold til Lov om Formandskaber paa Landet af
14de Januar 1837 § 39, forsaavidt Kommunen derved kan
paaføres Udgifter for et længere Tidsrum end 5 Aar».

Paa Departementets Forespergsel om, hvorvidt der
burde kræves yderligere Garantier for ArbeidetsVedlige-
hold, forindenStatsbidragetudbetaltes,udtalte,Kanaldfrek-
jtøren sig under 25de August for Tilstrækkelighedenaf de
Garantier, som ifølge Amtets Skrivelseaf 14deJuni 1877
allerede vare stillede. Kommunebestyrelsenhavde nemlig
forpligtet sig til at opnævneen Mandfor hvert Dalføre,
der skuldeføre specieltTilsynmedForbygningerneogvaage
over, at Beskadigelserstrax istandsættesunder Veiinspek-
tørensTilsyn. ForøvrigtfremholdtKanaldirektøren,at selve
Arbeidet maatte blive at udføreunder VeiinspektørensBe-
styrelse,og at Regnskaberneskuldeafgivestil Departemen-
tets Revision. Han anbefaledeen portionsvisUdbetalingaf
Statsbidraget,eftersomArbeidetskred frem,saaledesat den
sidste Fjerdepart deraf tilbageholdtes,indtil Arbeidernes
planmæssigeFuldførelse var godkjendtaf Kanaldirektøren.

KapteinN. J. GregersenblevansatsomArbeidsbestyret
ogden20deDecemberindberettedehan, at ~tlige Arbeider
ved afholdteAnbudsforretningervare bortkontraherede:

Arbeidernei Barstaddalenfor Kr. 7 200,00
— i NordreVartdal« « 2 640,00

i SøndreVartdal« 2600,00
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1877. hvorhosder tilstodesEntreprenørernehenholdsvisresp.indtil
Kr. 400,00,160,00og 160,00til RedskabersAnskaffelse.
Alt skuldevære tilendebragtindenUdgangenaf 1879. Ar-
beidetsattes derpaa i Gang efter VaarfisketsAfslutningog

1878. fortsattesudoverAaret, da der den 3die Oktober1878ind-
traf en voldsomFlom,større end den i 1873,somanrettede
Skade paa de alleredeudførteArbeiderog grov Elven nye

saa Forandringer i Planen tildels bleve nødvendige.
Imidlertidblev der strax truffenForanstaltningertil at gjen-
oprette Skaden og forsætteArbeiderne,hvoromder indlob
en Meddelelsetil Departementetaf 10de Oktober 1878.
Herom blev Departementetunderrettet den 10de s. M.
Arbeidernefortsattesunderde forandredeForhold. Efter at

1879. Kanaldirektøreni September1879 havde besigtigetArbei-
derne; indberettedeArbeidsbestyrerenunder 7de Oktober
s. A., at de vare færdige, og under 21de Novemberafgav
han en Generalrapport. Ifølge den vareArbeiderneudførte
overensstemmendemedPlanen kun med nogleuvæsentlige
Forandringer, saaledes var medDepartementetsSamtykke
i Barstadelvens nederste Del anvendt et Beleb paa Kr.
300,00,der var bestemtetil Oprensninghøiere op i Elven.
Arbeiderneovertogesden 4deOktober1879til Vedligehold,
og under 16de OktoberbesluttedeUlfstensKommunebesty-
relse, at den fungerendeKommunebestyrelsepaa Vartdals-
stranden,der udgjøret eget Sogn, skuldeføre Tilsynmed,
at detteVedligeholdskeedeoverensstemmendemeden fastsat
Instrux. Af Overslagetvar indsparetKr. 743,00.

Ved under 1ste Decemberat oversende denne Ind-
beretningtil DepartementetanbefaledeKanaldirektøren,at
der af de besparedeKr. 743,00dannedeset Vedligeholdelses-
fond, som overdroges UlfstensKommunetil Anvendelse,
naar usædvanligeFlomme maatte skade Forbygningsarbei-
derne, samt at de resterendeRedskaber fordeltespaa de
3 Dalferer til Benyttelseved kommendeUdbedringsarbeider.

1880. DepartementetsavnedeimidlertidAdgang til at træffe
saadanDispositionog gav under 10deMarts 1880Kanal-
direktørenUnderretning derommed Ordre til at bevirke
Statskassens Andel i Besparelsen eller Kr. 371,50ind-
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betalt i Zahlkassen. DenneIndberetninger skeet den 20de 1880,
Marts 1880.

Arbeiderne blevei April 1885besigtigedeaf Leitnant 1885.
Nysom. I sin Rapportaf 27deMai 1885meddeltehan, at
Arbeidernei det Hele taget havdeholdt sig godt, menpaa-
pegte dog enkelte Mangler, der burde rettes, hvilkenRap-
port Kanaldirektørenunder 15de Juni s. A. oversendte
RomsdalsAmt medAnmodningom.at bevirke de omhand-
lede Reparationeriværksatte.

Arbeidets Kostende.

Statsbiarag, bevilget ved Kgl. Res. af 2den August
1877 	 Kr. 8000,00
Distriktsbidragaf Amtskommunen. « 4000,00
Af Opsiclderne	 « 4000,00

Besparetpaa Arbeidet .
Kr. 16000,00

743,00

KostendeKr. 15257,00

14



IX D 6.
Forbygningeri Valdalselven.

Sagens administrative Behandling.

Lokal- Valdalselvener en af de s&dvanligekorte, vestlandske
beskrivelse.Fjeldelvemed sit Udspringi Heifieldene. Den falder ud i

Norddalsfjorden,en af deindersteArmeaf denstrax sønden-
for Aalesund indgaaendebetydeligeFjord — Storfiorden.
I densNedslagsdistriktfindesen Flerhedaf Bræer og evige
Snemasser,men saagodtsomingen regulerendeBassin. Di-
striktet er meget regnfuldt, og naar Vestenstormenmed
Regnskyl slaar ind fra Havet, kan Nedbørdenblive vold-
som. Indtræffer nu samtidigthermeden hei Temperatur,
der i betragteligGradangriberdei Fjeldeneopmagasinerede
Snemasser,kan Vandføringeni Vasdraget blive enormog
trodse enhverBeregningeller Sammenligningmed Vasdrag
under mere normaleForhold. En saadanFlom indtraf i
Valdaleni Oktober1883,idet samtidigmedvoldsomNedbør
Temperatureni Høifjeldenesteg til ca. + 10 R. Elve
og Bække svulmedeop til en forhenikke seet Heide og
foranledigedesaagocltsomi hele Dalen større eller mindre
ødelæggelserpaa Marker,Veie, Huse og lignende,omtrent
hver eneste Gaard led Skade.

1884. Under 5te Marts 1884indkomfra Amtmandeni Roms-
dals Amt en Skrivelse ledsaget af Andragendefra Ord-

vga%salsr.føreren i Norddalen bm Undersøgelsei AnledningElve-
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bruddeilei Valdalselven,hvilkethavde tilfølge,at ,Imitnant 1884.
Nysom blev beordret til at undersøgeForholdene. Han

tænkningaf
afgav en forelobigBetænkning af 9de April 1884. Han 9c1784pri1
beskrev deri Elven og de Ødelæggelser,der var skeet, ogForbygnin-
udtalte, at en mere udførligRapport om Skadenmed til-fgo":.runarno-.
herendeForslag til Forbygning senere skulde indkomme,
men fremhævede,at det især var et Punkt, nemligpaa
GaardenDøvingtværs over forUri, somuopholdeligmaatte
dækkes. Her var nemligVeien udreVet,og der var gaaet
voldsomtBrud i en hoi Male,hvorvedstadigstore Masser
af Material kastedesi Elven, og hvis ikke betydeligeVan-
skelighederskulde opstaa for at retablereVeiforbindelsen,
maatte Foden af dette Brud sikkres, saa Veienatter kunde
føres over det. Han foreslogderfor, at der skulde op-
føres langs Foden af Bruddet en plastret Stenjette. Om-
kostningerneanslogestil Kr. 3500,00.

Ved under s. D. at oversendedenneBetænkning
til

Ordførereni ValdalenudtalteKanaldirektøren,at han antog,iSkrilenOrdIf:Zestrti?-
at der ifolgeOmstændighedernemaatte være Anledningtil ,
at erholdeBidrag til Arbeidet af de til uforudseedeAr-7plerlialfg41
beider i VasdragenebevilgedeMidler.

Under21deJuni indkomfra Amtmandenen Skrivelse,47.1EB:e._
hvori meddeltes,at der af Amtskommunenvar bevilget
Kr. 1000,00til NorddalensKommunei AnledningSkade rragnitenAdne

t ats-
paa Veie og Broer, samt Kr. 600,00til de Skadelidte i

oicr

Valdalen, derhos vedlagdeset Andragendeom Statsbidrag
ledsaget af KommunensVedtagelseaf Garanti for Vedlige-
hold m. V.

Ved Kgl. Res. af 13de September 1884 blev derpaa
bestemtoverensstemmendemed KanaldirektørensForslag afSeptbr.1884omStats-
28deJuni 1884: bidragm.V:

1. At der af de til uforudseede Arbeider ved Kanalvæsenet
bevilgede Midler naadigs,t tillades udredet et Belø13 af Kr.
1 750,00 — et tusinde syv hundrede og femti Kroner —
som Bidrag til Udførelse af Forbygningsarbeider mod Elve-
brud paa Gaarden Døving i Norddalens Præstegjeld, Sønd-
møreFogderi,. Romsdals Amt, overensstemmende med det
af Løitnant Nysom under 9de April 1884 afgivne og af
Kanaldirektøren tiltraadte Forslag samt forøvrigt paa de af

14*
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1884. Kangdirektøren i Skrivelse af 28de Juni 1884 opstillede
Betingelser.

2. At den af Norddalens Herredsstyrelse under 27de April
1884 fattede Beslutning om Overtagelse af Garanti for de
ovennævnte Arbeiders fremddige Vedligehold m. V. i Hen-
hold til Lov om Formandskaber paa Landet naadigst appro-
beres, forsaavidt Herredskommunen derved paaferes lidgifter
for et længere Tidsrum end 5 Aar.

Arbeidetblev derpaasat i Gang underLedelseaf Vei-
inspektøren,KapteinSiewers.

1885, Under 7de Marts meddelteOrdføreren,at Arbeidetvar
Rapport om færdigt og vedlagdeUdtalelsefra Veiinspektørenom,at det

Arbeidets
Fuldførelse var forsvarligt udført. Regnskabet udviste en Udgift af
samt Regn-
skab af 28de Kr. 3 965,00— altsaa en Overskridelseaf Kr. 465,00.
Febr. 1885.

Kanal- Ved under 14deMarts s. A. at oversendedenneSkri-direktørens
Skrivelse af veisetil Departementetfor de OffentligeArbeideranbefalede
14de Marts

1885. Kanaldirektøren,at Statsbidraget udbetaltes,omendskjønt
Planen i en enkeltRetning var fraveget,men da dette var
godkjendt'saavel af Veiinspektørensom af den vedlige-
holdelsespligtigeHerredsstyrelse,fandt han, at Sagenkunde
passere.

Statsbidraget blev i Henholdhertil anvist under 25de
Marts s. A.

1886. Leitnant NysombesigtigedeForbygningenden lste Sep-
Nysoms tember 1886 og i sinRapport af 11te s. M. udtalte han, at

Rapport af
11te1886Septbr. Fravigelsen fra Planen ikke havde været heldigog med-

delte, at Værket allerede var en Del ramponeretog til-
Kanal-

direktørens
'trængteReparation,hvilkenRapportKanaldirektørenunder

Skrivelse
til Ordføre-

13deSeptembers. A. oversendteOrdførerenfOr Herreds-
ren af 13de s
Septbr.1886.

tyrelsen medPaalæg om at ladede paapegedeReparationer
udføre.

1884. Den i Leinant NysomsBetænkningaf 9de April 1884
Forbygning i Udsigt stilledeudførligeRapportom Elvens Tilstandind-

N

afValdals-
elven- kom.under 2denMai s. A., og foresloghan heri, efter ud-

ysoms Be-
ttenkning af førlig at have beskrevet Elvens Tilstand, Forbygninger

2den Mai
1884. udfort paa 9 forskjelligeStrækningermeden samletOver-

slagssumaf Kr. 15480,00. Værkernebestoddels i direkte
Dækninger,delsi Afspærrings-ogAfvisningsværker,ligesom
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der paa flere Stetlervar foreslaaetbetydeligeOprensninger 1884.
af Elveleiet.

Ved under 3dieMai s. A. at oversendedette Forslag
dire

til RomsclalsAmt, udtalteKanaldirektøren,at han fandt de skrivelesnes
a ll;fonintis

deriomhandledeForbygningsarbeidersærligegnedetil Under-
dtt

støttelsesaavel af KommunesomStat og meddelte,at han 1884.

var villig til at optageet passendeBidrag paa sit Budget,
hvorfor han opfordredeAmtmandentil at bevirke, at Her-
redsstyrelsenovertogde sædvanligeGarantier forArbeidets
Vedligeholdm. V.

Under 22deJuli 1886modtogKanaklirektørengjennem 1886.
Arbeidsdepartementetet Andragendefra Opsiddernei Val-
dalen om Statsbidrag med Opfordringtil at optageet saa-
dant paa sit Budget for 1886-1887, men da sidendet op-
rindeligeForslags Afgivelseflere Flommehavde overgaaet
Elven, fandt Kanaldirektørendet nødvendigtat lade Elven
undergaaeri ny Befaring. En saadanblev udførtaf NysoniNysomsBe-

i September1886med den Følge, at han under 17des. M.1'722gbarf.
1886.

indgav et revideret Forslag til ValdalselvensForbygning,
hvori var foretaget en Del Modifikationerfra det ældreFor-
slag, ligesomOverslagssummenvar steget til Kr. 17500,00.
Han medbragte desudenKommunensBeslutningfor Over-
tagelse af de sædvanligeGarantier for Vedligeholdetc.
Overensstemmendemeddette ForslagoptogKanaldirektøren 1887.
paa sit Budgetforslagfor 1886--1887et Statsbidragstort Si2rithings-

Kr. 8 750,00 til ValdalselvensForbygning,hvilket Bidragmaa..58g7
ved Storthingsbeslutningaf Iste Marts 1887 ogsaa blev omStats-

-
bidrag.
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Arbeidernes Kostende.

Ind.tægt:
VedKg1.Res. af 13deSeptember1884bevilgettil Dækning

af BruddetpaaDovingnedenforUri Bro . Kr. 1750,00
AmtskommunensBevilgning. . 	 « 1000,00
NorddalensKommune	 « 1215,00
Ved Storthingsbeslutningaf lste Marts 1887

til ValdalselvensForbygningbevilget. . « 8 750,00
Distriktsbidrag,hvorafen DelNaturalarbeide. « 8 750,00

TilsammenKr. 21465,00

Udgift:
IfolgeRegnskabaf 28deFebruar1885medgaaetK . 3 965,00

Arbeidetvil forst være fuldført i 1889.



IX D 7.

Oprensningaf Dragsundi Borgund.

Dragsundeter en 250Fod langForsænkningi Terrænet
mellemSkodjevikenog Solnørheleni SkodjeSogn. Sundet,
derjevnligenbefaresaf Baade,er kunfarbart i Tidenmellem
halvflødog hei Sø, hvorfordeBaade,der ankommetil andre
Tider, enten maa afvente den bekvemmeVandstandeller
trækkes over paa tørt Land. I 4 å 5 Vintermaaneder

. standser her al Baadfart, da Skodjevikenog Solnørhelen
tillægges med Is. Bundeni SundetssøndreDel bestaar i
en Længde af omtrent 100 Fod af Fjeld, den øvrigeDel
derimodaf et orntrent6 Tommertykt Lag Smaastenpaa
blød Lere.

Under 21deJuli 1857 anmodedeDepartementeti Hen-
hold til en Forestillingfra Amtet af 6te s. M. Kanaldirek-
tøren om at lade foretagede nødvendigeUndersøgelsermed
Hensyn til en Oprensningaf dette Sund. Han lod dem
udføre af daværendeLeitnant L. G-røntvedt,som den 1ste
December1858 afgav Indberetning ledsaget af Kart og
Proffler, hvori han foreslogat oprenseSundetned til Hei-
den af laveste Vandstand og give Rendeni Fjeld 8 Fods
Bundbreddemed SideskraaningernesAnlæg 1/4af Høiden

• og i Lere med 2 Fods Bundbreddeog Sideskraaningernes
Anlæg det dobbelteaf Heiden.

Efter at være kommenigjennemDragsundmaa man,
for at kommeud i aaben Sø i Solnerviken,endnupassere
det saakaldte søndreSund, hvis Bund ligger i Heide med
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laveste Vandstand, altsaa netoppaa sammeReide somden
foreslaaedeUdgravningi Dragsund. Da imidlertidEieren
af Grundeni dette Sund for Afstaaelsederaf kun fordrede,
at Sundet skuldefordybeset Par Fod, samt da det var til-
groetinedGræsogaarligopgrundedes,foreslogesdet ligelecies
oprensettil en Dybdeaf 2 Fod under lavesteVandstandog
med en Bundbreddeaf 10 Fod. For DragsundsVedkom-
mendeforeslogesendvidere,at,LerskraaningernesSider,efter
at have staaet en Tid, skuldebeklædesmed de udgravede
mindreStene. Omkostningerneved disseArbeideransloges
til Kr. 1248,00. •

Kanaldirektøren,der Intet havde at bemærkeved For-
slaget, oversendtesammeden 30te December1858til De-
partementet.



IX D 8.
Oprensningaf Vestnæsstremmeni Vestnæs.

Den fra Romsdalsfjordeni sydlig Retning indstikkende
Tresfjord staar gjennem den saakaldte Vestnæsstrøm i For-
bindelse med det 2,7 km.2 store Bassin Flatevaag. Strøm-
mens Længde er ikke mere end omtrent 200 m. Profilet
er bredt og meget grundt paa et ca. 100 m. langt Stykke.
Flatevaags eget Nedslagsdistrikt udgjør kun 17 km.2, og
derfor har Tillobet fra dette i Almindelighedikke stor Ind-
flydelse paa Vandstanden, som væsentligst bestemmes af
Tresfjordens Vandstand, hvilken skal variere indtil ca. 2 m.
tinder ,Flo tiltager Strømmens ledende Profil betydeligt, og
derfor strømmer en saa stor Vandmasseind, at Flatevaag
stiger næsten ligesaa heit som Tresfjorden. Inden Flate-
vaag er fyldt, kan dog Strømmen være meget stærk ; dette
er dog især Tilfældet, naar Tresfjordens Vandstand falder
efter Springflo. Det i Flatevaag opsamledeVand strømmer
da hurtigt ud, og Vestnæsstrommenskal da undertiden ligne
en Fos, som kan høres i lang Afstand. Gjennem Vestnæs-
strømmen foregaar adskillig Færsel, men denne generes
meget af for strid Strøm og især af for grundt Farvand.
Selvfølgelig indtræder der under en Flom-_og Ebbeperiode
tvende Tidspunkter, da Vandstanden er lige hei i begge
Fjorde, og da der altsaa ikke er nogen strøm. I 1/2Times
Tid omkring disse Tidspunkter kunde Strømmen i 1852, da
den første Gang Mev undersøgt af Kanalvæsenet, passeres
uden Fare, dog kun af Baade, der stak indtil 4 Fod dybt.
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Efter et Andragendefra VicekonsulJacob Jervell
Molde samt en Del Gaardbrugerei Vestnæs Præstegjeld
blev Kanaldirektørenved DepartementetsSkrivelseaf 17de

1851. Deeember1851 anmodetom at foretagedenfornedneUnder-
søgelse med Hensyn til StrømmensFarbargjørelse. Da-
værendeLeitnantThamsblev derpaabeordrettil at anstille
denneTJndersøgelse,og afgav han under 31teOktober1852
en Rapport derom til Kanaldirektøren,hvori han udtalte,
at det laa nærmestat oparbeideen saavidt stor Seilrende
gjennemStrømmen,at 7 Fod dybtgaaendeBaade til enhver
Tid skulde kunne passereden. Men da dervedantagelig
1Jdvidelsenvilde blive saa stor, at Vandstandeni Næs-
fjordenvilde kommetil omtrentat pulseremedTresfjorden,
og saaledesden daværendelaveste Vandstandi Næsfjorden
sænkesomtrent 7 Fod, saa var derFare for, at de i denne
Fjord værende rige Østersbankerskulde lide Skade, og
muligensendog ødelægges. Paa Grund heraf og da Op-
rensning af en saadan.Rendeher dels paa Grund af Mas-
serne, som maatte fjernes, og dels paa Grund af de med
den vexlendeStrøm følgendeAfbrdelser i Arbeidetvilde
falde overordentligtkostbart, saa mente Thams, at man
istedet burde foretrække en Kanal med Træsluse, der af
Hensyn til Vandstandsforholdenemaatte forsynes med 4
Porte. En saadanKanal anlagt paa den vestre Side af
Strømmenog byggetfor 7 Fod dybtgaaendeFartøier vilde
imidlertidkosteKr. 20000,00. Mendadette Belebi Forbin-
delsemed de aarligeUdgiftertil OpsynogVedligeholdvar
mer, end Sagen var værd, foresloghan at begrændseFor-
dringerne til Farbargjørelsensaaledes,at man kun til de
Tider, da Strømmenvar paa det mindste, skulde kunne
passereden med 7 Fod dybtgaaendeBaade,og at man med
det for Øie oparbeidedeen dertil tilstrækkeligRende og
forsynededen meden Trækvei til Optrækningaf de mindre
Baade ved alle Vandstande. Renden foreslogesgivet en
Bundbreddeaf 30PFod. Et saadantAnlæg kalkuleredes
til Kr. 1200,00. Den strax nedenforStrømmenværende
Bro havde Brobanen liggende i saadanHeide, at Baade
uden Mast kunde passere under den. -Baade med Mast
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kunde derimod ikke kommefrem. At gjøre en Vindebro 1851.
vilde her falde uforholdsmæssigkostbart, da der heist kun
var 3 Baade medMast, somdet vilde være ønskeligtat faa
gjennem. Thams foreslogderforsoMdet enesteøkonomiske,
at disse større Baade indrettedes med Mastene til Ned-
lægning.

Under 5te November1852oversendteKanaldirektøren
dette Forslag til Departementet,idet han bemærkede,at en
Træslusepaa dette Sted for 50 Fod lange og 12Fod brede
Fartøier maatte kunne byggesfor Kr. 12000,00,idet han
ansaa det overfiedigt,at give SlusenPorte til mereend én
Side. Færselen vilde da kun blive afbrudt 1 Timehvert
halve Døgn. Derhosvilde man, ved at sænke den færdig-
byggedeSluse paa den prepareredePlads spareFangdamme
og Vandøsningsmaskiner.

Noget Sluseanlæg•ved Vestnæsstrømmenkom dog ikke
til Udførelse. Derimodhar de Interesseredepaa egenHaand
til forskjelligeTider foretagetmindreOprensningeri Strøm-
men, og disse har fornemmeligbestaaeti Bortrydningaf de
størsteStene, saa man fik en nogenlunderen Rende. Imid-
lertid var-Passagenfremdelesvanskeligogundertidenendog
farlig, ialfald for Folk, som ikke var særdelesgodt lpkal-
kjendt. Dette bevægedeVestnæsIlerredsstyrelse til den
2denJanuar 1883at andrageomBidrag af Kanalfondet-til 1883.
Oprensningaf Vestnæsstrømmen.DetteAndragendesendte
Amtmandenden 17deMarts s. A. direkte til Kanaldirek-
teren. Forinden nogetBidrag kunde'ydesaf Kanalvæsenet,
maatte der imidlertid foreliggeen Plan for de nødvendige
Arbeider. Til at udarbeide en saadan •beordredeKanal-
direktøren Ingeniør Sætren, som efter at have foretaget
Undersøgelserpaa Stedet, afgav en Betænkningover Vest-
næsstrømmensOprensning. Han foreslogopgraveten ved
lavesteVandi Tresfjorden1 m. dybRende med3 m.Bund-
bredde,og at Skraaningernegaves et Anlæg af 1 : 2. Om-
kostningerneberegnedestil Kr. 3 100,00.

Den 4de Januar 1884OversendteKanaldirektørendette 1884.
Forslag direkte til RomsdalsAmt.
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Gjennemgravningaf Naalesundeidetpaa Nordmare.

NaalesundeidetforbinderAspøen med det høie smale
Fastland mellemde til SurendalenogSunddalenindgaaende
Fjorde paa Nordmøreog ligger midt for Thingvoldsf,jorden,
omtrent 1V2Mil nedenfornævnte By. Eidet har mellem
Ulsetvaagen og Thingvoldsfjordenog en mindre Vig af
Salaupfjorden430 Fods Længde ved halvfiedSø og hæver
sig i en Bredde af omtrent 200 Fod knn 91/2Fod over
nævnte"Vandstand.MindreBaade trækkes overEidet efter
en paa vestre Side nogenlundeafplaneretVei og sees der
tydeligeSpor af, at en tidligereGjennemgravninghar været
forsogt. Jordsmonnetbestaar øverst af grovereSand og
Smaastene,medens det under Vandstandenbestaar af fin
SandogMuslingskaller.Fjelder vedforetagneBoringerikke
fundet. Efter at havebesigtigetNaalesundeidetafgavKanal-
direktørenunder28deAugust1847enIndberetningmedFor-
slag til og Kalknle over en Baadkanal,hvis Betydningfor
Baadfartentil og fra de indreFjorde han nærmereomtalte.
Omkostningerneberegnedehan til Kr. 7280,00for 4 Fod
dybtgaaendeBaade og til Kr. 12000,00for 7 Fods Vand-
dybde. Overslagenevare dog ikke støttede til nærmere
Lokalundersøgelser,somhan ansaa nødvendigfor en videre-
gaaendeBehandling.

Under 26deMai 1855gav Departementeti Henholdtil
en fra AmtmandenindkommenForestillingKanaldirektøren
Ordre til at lade foretagenærmereUndersøgelservedNaale-
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sundeidet. Han befbrderpaa i Juli MaanedEidet sammen
med Amtmandenog Veiinspektøren,udførtepaa Stedet selv
de nødvendigeMaalinger og lod Velinspektørenforetage
Boringerne. Den 27de Mai 1857 afgav Kanaldirektøren
Forslag til en Baadkanalmed 6 Fods Dybdeved halvflod
So og 10 Fods Bundbreddesamt Skraaninger med den
dobbelte Hoide til Anlæg. Til Beskyttelse af Kanalens
nordligeMundingforeslogesanlagt en Molo,der skuldetil-
danneshovedsageligaf det udgravedeMaterial. Paa Grund
af den til sine Tider stedfindendeVandstandsforskjelpaa
begge Sider Eidet (under tJudersøgelseniagttaget til 0,6
Fod) vilde der rimeligvisbliveen Stromhurtighedgjennem
Kanalen af hoist 5 å 6 Fod. Omkostningernekalkuleredes
til Kr. 6 800,00.



IX D 10.
Transportvei over Smedevaageidetpaa Aversen

Kværnms.

Smedevaageidetmellem Smedevaagog Kirkevaag er
omtrent3 000Fod langt og har en størsteHoideoverhalv-
fled Sø af 24 Fod. Fra SmedevaagstigerTerrænettemme-
ligt jævnt opadgjennemen nogetkrogetSlugtindtilhøieste
Punkt paa Eidet. Derpaa følger en 1700 Fod lang Myr
medsvagtFald modVest, hvorefterTerrænetfalderbrattere
ned modKirkevaagen. Fjeldet ligger,.naar undtagesunder
Myren,ikke dybt under Overfladen.

I 1847 beforKanaldirektørenefter AmtmandensAn-
modningSmedevaageidetog indberettededen 28deAugust
s. A. til Departementet,at Lokaliteterneher ikke egnede
sig for Anlægaf en Kanal, da Omkostningernevilde stille
sig urimeligei Forhold til Nytten, somdervedskuldeop-
naaes,hvorimoddet kunde tænkes,at enJernbanetil Trans-
port af Baade overEidet bedre vilde svare til Hensigten.
I 1855 blev derforSmedevaageidetopnivelleretog de nød-
vendigeBoringerforetagne,og efter at Veiinspektørenden
6te Januar 1856 havde indsendtRapport om disseUnder-
segelser,afgav Kanaldfrektørenden 27deMai 1857Forslag
til en Hestebane,der,paa G-rundaf Terrænforholdene,maatt
gives Skraaningeraf 1/30i beggeEnder. Omkostningerne,
deri indbefattetén Vogn,kalkuleredehan til Kr. 12472,00.



IX D 11.

Sundalselven.

1.

Sagens administrative Behandling.

Dette omtrent 10 Mile lange Vasdrag, hvis øvre Delbek*aelisnv e.
benævnesDriva, har sit Udspring fra Snehætten. Det
gjennemstrommerOpdalsPræstegjeld i SøndreTrondhjems
Amt, lober derpaa ind i Nordmøreog gjennemden trange
Sundalen, med Udlob i Sundalsfjordenved Strandstedet
Sundalsøren. Vasdragetoptager fiereBielve,og har i hele
sit Lob Karakteren af en vild Fjeldelv. Nedbørsdistriktet
udgjør omtrent 20 Kvadratmil. Navnligi den vestre Del
af Sundalen har den uregelmæssigeElv anrettet megen
Skadepaa Jord og truet Veien gjennemDajen.

Den 24de Oktober 1845 anmodedeFinants-, Handels- 1845.
og Tolddepartementetden daværendeKanal- og Havne-
direktør om at befareSundalselvenfor derpaa at afgive
Betænkningom,hvorvidtder af det Offentligeburdetræffes
Foranstaltningeri Anledningaf de ødelæggelser,somElven
Høsten 1844.havdeanrettet paa Ager-ogEngelandpaafiere
dels beneficerede,dels private Gaarde i den nedre Del af
Dalen, omkring Præstegaarden, saavelsomi Anledning af
aenFare, somlaa i, at Elven havde nærmetsig Bygdeveien
paa nOglefaa Alen nær.
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a. Elvebrud paa Præstegaarden og Chefsgaarden
Røgjeld.

1847. Omstændighedernetillod imidlertidingen Befaringfra
KanalvæsenetsSide i 1846 og under 14deJanuar 1847
fornyedeIndredepartementethin Anmodning,idet det over-
sendte en Skrivelse fra Sognepræsteni Sundalen dateret
19deNovember 1846, hvori anførtes, at Elven i det Aar
havde anrettet stor Skade paa Præstegaarden,idet alene
fra en Husmandspladsvar udgaaet fiereMaal Jord, og at
den fremdelestruede med at bortskyllehele dennePlads
og en anden samt Bygdeveienog en Del af Præstegaardens
bedsteJorder. I AugustMaaned 1847 befor Kanaldirek-
teren Sundalselvenog indsendte deromRapport den 28de
s. M. 'Angaaendeden skedeSkade paa Præstegaardenmed-
deltes, at her alleredevar opført nogleForbygningerefter
VeiinspektørensAnvisning,men at den anvendteBygnings-
maade og Udførelsevar mindre god, da Arbeidet havde
været udførtuden•Opsyn. Han anbefaledederfor,at frem-
tidige Arbeider maatte foretagesunder sagkyndigog helst
under KanalvæsenetsKontrol. Ved ChefsgaardenRegjeld
paa heire Bred havdeElven forandret sig i hei Grad til
det Værre, saa den frugtbareEiendomvar udsat for be-
tydeligeSkader,dersomikkehensigtsmæssigeForholdsregler
bleve•trufne itide. KanaldirektørenforeslogOpførelseaf
2 å 3 Afvisningsværkerog Udgravningaf en Rendefor
derved at lede blven ind i det gamleLøb.

Den 12teOktoberanmodedeKirkedepartementetKanal-



direktørenom at meddeleOverslagover, hvaddeoniskrevne
Forbygningsarbeideri Sundalselvenomtrentligvilde koste,
særskilt saavel for PræstegaardenssOmfor Chefsgaarden

' Kanal- RegjeldsVedkommende,i hvilkenAnledninghan under15de
drcl

it[,,,Øenenes
18 Oktoberudtalte, at en Korrektionaf Elven for sidstnævnte

af 15de
Oktbr. 1847.GaardsVedkommendeneppevildekostemereendKr. 600,00

og for Præstegaardensefter al Sandsynlighedialfaldikke
overstige nævnteSum. FuldstændigtForslag og Overslag
vilde imidlertidikke kunnetilveiebringes,forindender var
optagethydrografiskeKarter.
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Atter den21deNovember1847oversendteKirkedeparte- 1847.
mentet til hans Erklæring en gjennemStiftsdirektionen md-
kommenSkrivelse fra Sognepræsten,hvori det meddeltes,
at denne havde foretagetde fornødneForbedringerpaa de
af ham udførteForbygningertil PræstegaardensBeskyttelse
samt opførtet Pæleværkfor Kr. 140,00.hvilket Belebhaa
anholdt om at maatte blive ham Pefunderetaf Oplysnings-
væsenetsFond.

I en Erklæring af 9de DecemberbemærkedeKanal-
direktøren, at han uden Veiledningaf et Kart ikke kunde
udtale sig med Bestemthedangaaendede af Sognepræsten
udførte Arbeider,og fremholdtderfor paanytØnskeligheden
af, at faa optagetet hydrografiskKart overElvensnedreDel.

b. Elvebrud paa Sande.

I Anledning af et Elvebrud paa GaardenSande an- 1850.
modedeDepartementetunder 17deAugustKanaldirektørenaS

p
Etivernudde.

om at foretagede nødvendigeLoka:lundersøgelser.Den 5te
og 6te SeptembernæstefterbeforKanaldirektørenAastedet
og afgav under 25de s. M. en Indberetningledsaget af
Kroki. Efter den var Elvebruddetomtrent2000Fod langt
langs heire Bred og stærkest udvikleti den øvreDel, hvor
Strømstregenpaa en Længdeaf omtrent1000 Fod•laa tæt
under Land. Dybdenvar der 6 å•8 Fod, og bestodJords-
monnet af temmeligfin Sand. Elvebreddennedenfor,der
var hørere, bestod derimod af Grus mediblandedestørre
Stene. Dybdernevar der mindreog laa Stromstregender
længete ud fra Bredden. Paa den hele Strækninghavde
Elven et temmeligtstærkt Fald, i sin Helhedneppeunder
10Fod, hvoraf de4 Fod var koncentrereti en Strygnederst
ved Bruddet. Grundenindenforheire Bred, strax ovenfor
Præstegaarden,bestod af England og Ager, og laa Veien
gjennemDalen tæt ind ved Bruddet, saa den var stærkt
udsat for Ødelæggelse.VenstreBred bestodaf en stor Ør

15
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1850: med en Forsænkningpaa den indre Side, hvor Elvensand-
synligvistidligerehavdehavt sit Leie. Ovenforognedenfor-
denneØr stod Bredderne paa venstre Bred i Brud i be-
tydeligLængde.

Øverst ved Bruddet paa Sande var bygget en Bune,
den saakaldteSundalsbolken,byggetaf Tømmerog G-rene,
belæssedemed Sten. DenneBune havde vistnok for en
Del bidraget til Udviklingaf det nedenforliggendeBrud,
og' bevirket Elvens Uregelmæssighed.Paa Gruud af van-
skelig Adgang til de fornedneMaterialier var et. Bune-
system langs heleBruddet ikke at anbefale; han foreslog
derfor,at afdæmmedet gamleElvelebsamt at graveElven
et nyt Leie langs venstreBred mellemden og den ovenfor
omtalteØr, da Retningen af ,dette Leie vilde falde bedre
sammenmed Elvenovenforog nedenforBruddet. Omkost-
ningerneved en saådanReguleringkalkuleredehan til Kr.
1200,00.

Omkostningerneved en Forbygningaf heire Elvebred
dels medBuner 6 i Tallet og dels meden direkteSten-
dækningi 1000 Fods Længde ansloghan til Kr. 1800,00.

e. Elvebrud paa G-jøgra.

1855. I Anledningaf et Elvebrudpaa GaardenGjøgrai Sun-
Elvebruddalen, som Departementetunder 26de Mai 1855beordrede
paa Gaar-

den Giøgra. Kanaldirekteren til at undersøge,var han i August ved
Sundalselvenog gav Velinspektøren,Kaptein Schnitler,de
fornedneInstruktionermedHensyntil denhensigtsmæssigste
Maade,hvorpaaElvebredderneburde forbygges. Indberet-
ning derom er afgiventil Departementetden 17deAugust.
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. d. Elvebrud ved Furu, Furubolken.

I en Skrivelseaf 22deApril 1865,anmodedeVeiinspek- 186&
btoren Kanaklirektorenom hans U i Elveruddtalelse angaaende et vedNuru,

1859byggetmen i 1863sprængtBuneværkved Furu, som bFir
han i sidstnævnteAar havde besigtiget. Den 20deMai •
s. A. afgav KanaldirektorenErklæring og udtalte deri, at
han havde fundet Forbygningenforsvarligkonstrueret og
bygget af gode Materialier, men fremholdt,at Værker af
denneKonstruktion i en Elv somSundalselvenaltid vilde
være stærkt udsatte for ødelæggelse,dels af de voldsomt
indtrædendeFlomme, dels af Isgang og dels af Tømmer-
flødningen.

Efter Forestilling fra Amtet af 23deAugust gav De- 1866.
partementet den 31te s. M. KanaldirektørenOrdre til at
give Veiledningmed Hensyn til Istandsættelse af denne
Forbygning og efter at han i den Anledninghavde beseet
Forholdenepaa Stedet og modtaget et af Veiinspektøren
optaget Kart afgav han den 17deNovemberen fornyet
Erklæring om Forholdeneved Furu. Han anbefaledeat
reparereVærket ved at føre en stærk StenjetteoverElven,
hvis Krone ikke behovedeat ligge hoit over Lavvandet.
SelveBruddet, der var faretruendefor Veien, anbefaledes
dækket i en Længde af omtrent 270 Fod med et Lag af
stor Sten, efter at Breddenvar passende.afskraanet. Til
Lettelse for Laxens Opgang foreslogKanaldirektørenat
lade en smal Aabningi Stendammenfyldeskun til 1/2Fod
under lavesteVandstand.

Den 23de Februar 1868 meddelteVeiinspektorenpaa 1868.
Foranledning,at Værket ved Furu, der var blevenbygget
den foregaaendeVinter, senerehavde staaet sig godt. Om-
kostningernevare dækkedemed 2/3af Veivæsenetog med
1/3 af Opsiddernepaa GaardenFuru.

Senereopstodder Klager over FurubolkensIndflydelseKlager over

paa Laxens Opgang i Elven, i hvilkenAnledningFiskeri- bFollWn.

inspektørenhavde henvendtsig til DepartementetogKanal-
direktoren. Denne anbefaledederfor i en Betænkningaf
22de August 1868 at anbringe den tidligereaf hamfore-

15*
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1868. slaaedeAabning i Bolken, hvilket ikke var skeet. Om-
kostningernederved ansloges til Kr. 360,00,hvoraf han
anbefaledeKr. 280,00bidragetaf det Offentlige,modat de
resterendeKr. 80,00erholdtesenten ved frivilligt Bidrag
af Fiskerieierne ovenfor eller paa anden Maade af Di-
striktet.

1871. Dækningenaf Bredderneforetogessuccessivt,men da
den,vel var fuldfærdigVaaren 1871,komen voldsomFlom
om Sommeren,somefter AmtmandensIndberetningaf 25de
Juli delvis odelagdeBolken samt udtogstørre Dele af de
tilgrændsendeJorder og en Del af Hovedveien. I denAn-
ledninganmodedeDepartementetunder 3die August Kanal-
direktørenom at lade undersøgeForholdene,og udtalte sig
om de Foranstaltninger,somburdetræffes. De bleveunder-
søgte af Ingeniør Vogt,og den 6te Oktoberafgav han Ind-
beretningmed Forslag til videre Arbeider. Af Furubolken
var der kun igjen enArm nærmestLensmandøren,og nogle
Rester ude i Elven, den største Vandmassehavde da sit

. Løb nærmesthoireBred, medensLøbet langs venstreBred
var betydeligttiløret. I det Hele var der foregaaetganske
væsentligeForandringer med Elvelebet nedenfor, ligesom
den ovenomhandledeDækninghavdeuordnetsig adskilligt;
saavel o:.enforsomnedenforsa:mmevar der opstaaetBrud,
og var hoire Bred paa større Længder stærkt udsat for
videre nye Brud, medens de ældre ovenfor og nedenfor
Bolken vare betydelig udvidede. Paa en Længde af ca.
500 Fod var Veienudskaaret,men strax igjen partielt om-
lagt. Vogt foreslog at dække de udsatte Partier langs
heire Bred med solidStendækningog at fjerne de tilbage-
staaendeDele af FurubolkenmedUndtagelseaf dens nær-
mest heire Bred tilbagestaaendeRest. Han anbefaledeat
forbindedennemedheire Bred ved en stærk Stendam,for
saaledes at danne en Bune til yderligereBeskyttelseaf
heire Bred, samtidigmed at den skulde foranledigeen
Tiloring nedenfor. Den tidligereDækning af høire Bred
foreslogesistandsat og ført op til passendeHoide over
heieste VandstaRd. De samtligeOmkostningerved disse
Arbeiderkalkuleredehan til Kr. 2560,00.
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Den 10de Oktober oversendteKanaldirektorenVogts 1871.
Forslag til Departementetmed sin Anbefaling,idet han
antog, at alle Parter bedst vildetilfredsstillesved Bolkens
Fjernelse og ved en direkteDækningaf de truede Steder.
Furubolkenblev derpaakondemneretog Stranddækningerne
fortsatte lige indtil 1874, da ogsaa de undergroves,saa
betydeligeJordarealer brød ud lige fra Bunen efter Bolken
og ned til Brænderinæsset. Vinteren 1875 blev Strand-
dækningendog igjen udbedretved Restbeholdningenaf det
af Amtskommuneni 1872bevilgedeBelob, men Sommeren
1875beskadigedesden atter.

Efter Meddelelsefra Veiinspektorenaf 30te December
1876har disse Forbygningerkostet:

	

Fra 1859-1871 Kr 8 072,40

	

« 1871-1875 	 « 3 751,io

TilsammenKr. 11823,50
Heraf havde Amtskommunenudredet de 2/3 og Op-

sidderne paa Furu 1/3 af Kr. 8072,40medensRestenvar
udbetaltaf Amtsveikassen. (Se forøvrigtunder Litr. f.)

e. Elvebrud ved Einange.4faldet.

Samtidig med Undersogelserneved Furu tog Ingenior 1872.
Vogt efter VeiinspektorensAnmodningogsaa de strax oven-
for vedEinangenfaldetunderFlommen1871opstaaedeElve-
brud i øiesyn og gav deromIndberetning til Kanaldirek-
toren den 9de Januar 1872 ledsagetaf Kart og Profiler.
Han oplystederi, at Sundalsveienved det Brudvar udgaaet
i en Længdeaf henimod500 Fod, og at det indtil 60 Fod
over Lavvand hoie Brud var stærkt udsat for videreAn-
greb at Flom. Indenfor den heie Bakke var ny Vei op-
arbeidet,men den laa der udsat for Sne-og Jordskred,saa
man megetonskedeatter at faa den igjen henlagttil Foden
af Einangenfaldet,saamegetmere, som den derved vilde
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1872. blive 3 å 4 Gangekortere og faa fordelagtigereStignings-
forholdend der, hvor den var lagt. Vogtforeslogat dække-
Bruddet ved Einangenfaldetmed Sten, samt at afplanere
Bakken indenfor og drænere en bagenfor liggende Myr.
Veienkundeda gjengivessin tidligereBeliggenhed,forsaa-
vidt ikke Omkostningerneved Anlæg af dette nye Vei-
stykke efter Veiinspektørensnærmere Beregning maatte
stille sig ufordelagtigt.

Udgifterneved en Dækningaf Einangenbruddet,i For-
bindelsemeden Planering af Bakken indenfor,beregnedes
til Kr. 2 520,00,medensen udelukkendeDækningaf Bruddet
anslogestil Kr. 1696,00.

f. KanaldirektørensErklæringer angaaende Vei-



anlæg gjennem Sundalen.

1877. I 1877afgav Kanaldirektørenpaa VeidirektorensFor-

ligeForskjel-
anledningforskjelligeErklæringer med Overslag til Elve-

fidee-
ringerE fra arbeideri Forbindelsemed et projekteretVeianlæggjennem

Kanal-
direktVøren Sundalen, saaledesden 23deJanuar et Overslagover Om-
ang. e

anheg gjei-n, kostningerneved Dækning af ElvebruddetnedenforFuru-
ne

dmaleSnu.n-bolken i en samletLængdeaf 1360 Fod lydendepaa Kr.
12800,00; fremdelesen Erklæring af 7de Februar i Anled-
ning af Drivas Gjennembrudtil Groa omtrent 2 200 Fod
ovenforElvebruddetved Torskei Sundalen. Da Flomvand-
standenvedTorskebruddetpaa Grundaf Veianlæggetmaatte
antagesat være forheietca. 0,4 Fod og VandetsHastighed
med 0,3 Fod, anførteKanaldirektøreni sin Erklæring, at
denneOmstændighedvar for ubetydeligtil.mærkbartat for_
værre ForholdenevedTorskebruddet. Vildeman imidlertid
forheieDækningenca. 1 Fod, vilde denfiestørre Dækning
koste Kr. 200,00.

I G-jensvarpaa VeidirektørensForespørgselaf 12te
Marts angaaende et Gjennembrudpaa Grodalsoren fra-
raadede Kanaldirektørenunder 17de s. M. bl. A. Anlæg
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af en af VeivæsenetforeslaaetSkjærm, da den vildehåve 1877.
en uheldigIndflydelsepaa Strømsætningeni Elven.

For mellemFuru og Sandbakkenat anbringeVeien
saaledes, at den var mindreudsat for ElvensAngreb, var
der somAlterna:tivfremsat et Projekt,, der gik ud paa at
fjerne den derfra og føre den ad en indre Linie. I den
AnledningforlangteDepartementetunder 13deAprilKanal-
direktørensUdtalelseom,hvorledesder burdeforholdesmed
Bidrag af Kanalfondettil de nødvendigeElveforbygnings-
arbeider, alt eftersomman valgte en ydre eller indre Vei-
linie. I den Anledningafgav Kanaldirektørenunder 21de
April en Betænkning,hvori han fastholdtsine tidligereUd-
talelser om Nødvendighedenaf at istandgjøreog vedlige-
holde den ældre Dækning af ,`ElvebruddetnedenforFuru-
bolken saaledes, som angivet i hans Erklæring af 23de
Januar 1877, og det hvad enten den ydre eller den indre
Veilinie valgtes. Han kunde derfor ikke tilraade Valget
af den indre Linie, somi sit Anlæg kostedeKr. 8000,00
mer end den ydre, og gjorde opmærksompaa den store
Interesse, somFurugaardene havde i Elveforbygningerne,
saa der fra Opsiddernemaatte kunne ventes et passende
Tilskud. SomBidrag af Kanalfondetanbefaledehan Kr.
4 000,00 i Betragtningdels af "destore Summer,somAmts-
kommunenog Private tidligere havdeydet til Elveforbyg-
ningerne nemlig henimodKr. 12000,00 og dels til
de storeødelæggelser,somFurugaardenevilde bliveudsatte
for, dersomman opgavForbygningerne. Under 27deFe-
bruar 1878meddelteAmtmanden,at hverkenSundalsHer- 1878.
redsbestyrelseeller Amtsformandskabetsaa sig istand til at
bidrage noget til disse Elveforbygningerog at de foretrak
den indre Veilinie.

I denneAnledninganmodedeDepartementetunder 4de
Mai Kanaldirektørenom fornyetUdtalelseommuligtstøttet
til nærmereUndersøgelserpaa Stedet. Da han imidlertid
fandt, at videre Undersøgelsevar overflødig,afgav han
allerededen 8de Mai en Erklæring, hvorihan henholdtsig
til sin tidligereUdtalelse i Skrivelseaf 21de April 1877,
idet han ikke kunde angivenogenandenMaadeat skaffe



1878. fuld Betryggelse for Veianlægget selv om dette lægges
efter den indre Linie end ved at beskytteElvebredden
langsBruddetvedFuru, og efter de gjorteErfaringerfandt
han det utilraadeligtat opgiveKampenmed Elvenpaa et
Tidspunkt, da der er rimeligUdAgt til at kunnebringe
den til en heldigEnde.

1879. I Skrivelse af 19deApril 1879 meddelteAmtmanden
til Departementet,at de forønskedeBidrag indenDistriktet
efter Sagens fornyedeForeiæggelseikke blevevedtagneog
forespurgtehan i den Anledning,om ikke Veiomlægningen
i Sundalenkunde bliveudført, forsaavidtangik den Del af
samme,der ikke stodi nogenForbindelsemedElveforbyg-
ningsarbeiderne. Paa DepartementetsAnmodningi Skri-
velse af 24de April udtalte Kanaldirøktøreni denneAn-
ledning under 10deMai, at forsaavidtikke administrative
Hensynvare til Hinder,saa kunde der af Hensyntil Elve-
forbygningenIntet være at indvendemoddenaf Amtmanden
antydedeOrdning. Imidlertid-vildehan da foreslaa,at man
med engangflyttedehele den langs Kanten af Elvebruddet
gaaende gamleVei ind til den saakaldte«indreLinie», da
man ellers jævnligenvilde blive nødsagettil at flytteden
partielt, naar Intet foretogestil Dækning af Elvebruddet.
Ved under 1.7deMai at kOmmunicereAmtet saaveldenne
somVeidirektørensSkrivelse i sammeAnledningaf 15de
Mai, meddelteDepartementet,,at det ikke vildemodsætte
sig den ansegte partielleOmlægningaf Veien, menlovede
at ville anbefaleHalvdelenaf de projekteredeForbygnin-
gers Kostende eller Kr. 6400,00i Tilfklde udrededeaf
Kanalfondet, saafremt den anden Halvdel tilveiebragtes
inden Distriktet,,og saafremtdette overtogalt Erstatnings-
ansvar samt Vedligeholdelsenunder ordinæreOmstændig-
heder.

Efter en Befaring,somKanaldirektørenefterVeidirek-
torens Anmodningforetog i SundalenHøsten 1879, afgav
han den 15deOktobers. A. til Veidirektørenen Betænk-
ning angaaendeVeilinieusBeskyttelse modElvebrud ved
Rodg,jeld,ogidethananbefaledeStranddækningeraf sammen-
hængendeStenlag,saaledesat Sfendækningenskuldedanne
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Veilegemets ydre Skraaning mod Elven. En paatænkt 1879.
Gjennemskjæring af Skredet ved Konglegjæld antoges at
være af mindre Vigtighed.

Arbeidernes Kostende.

Elvebrud paa Sundals Præstegaard og Chefsgaarden
Rodgjeld:
Af Oplysningsvæsenets Fonds Midler er hertil ud-

redet 	 Kr. ?
Elvebrud. ved Sande:
Her har G-rundeierne bekostet en Bune,

den saakaldte Sundalbolk til Belob
Elvebrud ved Gjogra:
Her har antagelig Anitets Veikasse paa-

kostet  «
Elvebrud ved Furu :
Efter Opgave fra Veiinspektoren har ber
mellemAarene 1859og 1875væretudredetaf

Amtsveikassen . . Kr. 9 132,70
Opsidderne paa Furu . « 2 690,80

« 11 823,50

Kr.



IX D 12.

Sænkningaf Kaarvandsosenei Stangvik.

I Anledning af Departementets Anmodning af 26de Mai
1855 om at undersegeForholdene for en Sænkning af Kaar-
vandsosene i Todalen i Stangvik, -befor Kanaldirektoren
Aastedet samme Aars August Maaned i Forening mecl.A.mt-
mand og Veiinspekter, hvorpaa han den 17de s. M. ind-
berettede til Departenientet, at Forholdene her vare saa
ligetil, at han havde fundet det tilstrækkeligt paa Stedet at
aftale Fremgangsmaaden til Øiemedets Opnaaelse med Amt-
manden og Veiinspektoren.

Denne Sag har senere ikke været behandlet af Kanal-
væsenet.



IX D 13.

Surendalselven.

SurendalselvenellerSurna har sit Udspringi det nord-bes

østre Hjørne af RomsdalsAmt, hvor 2de Elvedrag,det ene
fra Lenumdalenog det andetRinnaelvenlober sammenved
RindalensKirke, hvorpaa.Vasdraget efter et ca. 27 km.
langt Løb gjennem Rindalen og Surendalen løber ud i
Surendalsfjordenved StrandstedetSurendalsøren...Nedbørs-
distriktet er omtrent 1020 km.2stort og mærkeligfattigt
paa Soer,hvilket i Forbindelsemedat der findeslidet Skov
og et stærkt Fald gjør, at Flommenekommehurtigt og
meget voldsomt. Ofte bidragede eiendommeligeNedbørs-
forhold yderligere hertil, idet Flommeofte opstaa ved at
der om Vinteren, medensder ligger dyb Sne, pludselig
kommerTøveirogRegn. Ilagtet Elven har et stort relativt
Fald, har denkunpaa denøversteStrækningFosse,og Elve-
leiet bestaar i Dalbundenaf løstMaterial,som næstenover-
alt er Sand, Grus og Smaasten kun ganske undtagelses-
vis ser man Fjeld i Dagen. Følgen af disse Forholder,
at Elvebreddenpaa mangeStederstaar i Brud, og at Elven
under større FlommeforaarsagerSkadepaa Jordeiendomme,
Huse og Landeveiene. De Flomme,somindtræffeom Vin-
teren, er i Almindelighedde skadeligste,idet de ofte er led-
saget af Isgang. Ismassensætter sig da let fast ogdanner
en Dæmning,som tvinger Vandmassentil at gaa udenfor
det naturlige Elveleie. Navnilg er dette Tilfældet, naar
der med Isgangen følger Sne og Isstappe, som væsentlig
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bidrager til at gjøreDæmningentæt. Paa denneMaade
kan endogforholdsvissmaa Flommegjøre stor Skade.

I de senere Aar har der været paafaldendemange
Flomme,og man skal efter meddelteOpgaverexempelvis
anføre:

Aar 1879. Stor Flom i Juni Maaned.
Aar 1880. Stor Flom 3die-4de December,ledsaget

af Isgang. Der laa ca. 0,6 m. Sne i Dalen, men saa ind-
traaate pludseligtRegnveirog al Sne forsvandtpaa 1 Døgn.

Aar 1881. Overmaadestor Flom 25de-27de De-
cember. UagtetElveleietoveralt er megetbredt, teg denne
Flomop til ca. 3,5m. over Lavvand'(vedHarang).

Aar 1882. Større Flommekulminerede18deJanuar,
25deJanuar og endeligden 16deMarts Den sidsteFlom
var navnlig skadelig,fordi den var ledsagetaf sværIsgang
og den gjordepaa enkelteStedernæstenligesaa stor Skade,
som Flommeni December1881, uagtet denne havde en
megetstørre Vandmængde.

a. Elvebrud paa Surendals Præstegaard.

I en.Forestilling til Stiftsdirektionenaf 18deFebruar
1851 havde Sognepræsteni Surendal paakaldt Assistance
i Anledningaf større Skader, somElven havdeforaarsaget
paaPræstegaarden. Sagenblev af Stiftsdirektionenforelagt
KirkedepartementetmedAnmodningom at faa Stedetunder-
søgt af en Sagkyndig,men da Kanaldirektørenvar optaget
paa andreKanter, henstilledeDepartementetunder7deApril
til Stiftsdirektionenselv at søgeandensagkyndigBistand.
Distriktets Veiinspektør,Kaptein Schnitler, blev da konsu-
leret; og efter at have undersøgtForholdenepaa Stedet
afgav han under 28deAugust 1851 en Indberetningmed
Forslag til Forbygningsarbeiderledsaget af Kroki. Paa
Grundaf Isgangenforesloghandet egentligestørre, sammen-
hængendeBrud forbyggetmeden 4 Fod tyk og 7 Fod høi
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Mur sat paa Faskiner eller i Mangel deraf paa Ener og
Vidiekvisteog givet 45 Graders Docering. Den øvrige
Elvebred, som kun delvisvar brudt, foresloghan foreløbig
kun beplantet og kalkuleredesamtlige Arbeider til Kr.
1392,00.

Paa Grund af en Indberetningfra Provsten af 23de
Septembers. A., hvorefterElven fremdelesanrettedeSkade
paa Præstegaarden, forlangte KirkedepartementetKanal-
direktørensUdtalelseomVeiinspektørensForslag, og — da
det fandt Kalkulsummenhøi — forlangte det tillige fra
VedkommendenærmereOplysningerom den truede Grunds
StørrelseogBeskaffenhed,ligesomogsaaPræstensErklæring
om,hvorvidthan maatte være villig til at deltagei Omkost-
ningerne. Dette nægtedehan, ogda Stiftsdirektionenpaany
i en Skrivelseaf 31teDecember1851fremholdtNødvendig-
heden af at faa Bruddeneforbygget, henvendteDeparte-
mentet sig igjen til Kanaldirektøren,efter at det fra Vei-
inspektørenhavdemodtagetforskjelligenærmereOplysninger.
KanaldirektørensAssistent, Loinant Thams, blev da under
24de Februar 1852beordrettil at foretagenærmereUnder-
segelser paa Stedet. Efter i Marts at have anstilletdem,
afgav han den 1ste iNovembers. A. en Indberetningled-
saget af Kroki og Profiler.

Ifølge denne Indberetningvar de øverste300 Fod af
• Bruddetfra tidligereTid og kun de nederste200 Fod nyt.
Den ældreDel var nedentilfordetmestegræsbundetogmed
enkelteVidiekjær, inedens dens øversteKant stod blottet.
Forøvrigt var hele Bruddetkun et Overvandsbrud. e-
bunden bestaar af fin Sand og i den øvre Del af Bruddet
findessmaa Stene. Isgang efter stærkt Regn om Vinteren
er somoftest den væsentligeAarsag til Brud her. Thams
fraraadededen af VeiinspektørenforeslaaedeBygningsmaade
og foreslogistedet en simpelRisdækningaf Strandenfra
Lavvand til Flomvandshoiden,efter at den var afskraanet
medDocering3 : 1. Dækningenskulde bestaa af et Lag
ung Løvskov,Ris eller Bar, der lagdesperpendikulærtpaa
Strømretningenog fastholdtesved ovenpaaliggende,forpin-
dede Faskinpelser i 5 Fods Afstand og parallelle med
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Strømmen;ovenpaaPolserneskuldelæggeshelst store, fiade
og medOmhu lagte Stene. Det Hele kalkuleredestil at
koste Kr. 400,00.

Ved under 3die November1852 at oversendedette
Forslag til KirkedepartementetanbefaledeKanaldirektøren
af Hensyn til Isgangen istedetfor Pelserne at anvende
Reier, tynde Træstammeraf Furn eller Gran i 21/2Fods
Afstandfra hinanden, og fæstedemedPæle, samt at fylde
MellemrummenemellemReiernemedJord.

Sagen har senereikke været forelagtKanaldirektøren.

b. Elvebrud ved Grimsmoen samt mellem Fiske
og Sæter samt Farbargjørelse af Elvens nederste

Parti.

1854. Med DepartementetsSkrivelse af 4de August 1854
modtogKanaldirektørentil Erklæring en Forestilling fra
Amtet angaaendeForbygning af et Brud ved Grimsmoen,
ledsaget af et Forslag til Forbygning af Veiinspektøren,
hvorhosDepartementethenstilledetil ham,naar Tidentillod
det, at lade undersøgehele Surendalselven.

Den 10deAugust afgav Kanaldirektørenen Erklæring,
efter hvilkenhan ikke kunde tiltræde VeiinspektørensFor-

medmindreForbygningsarbeidernegaves en Udstræk-
ning, somomtalti InspektørensSkrivelseaf 17deJuli, saa-
ledes at Elven fik en næsten lige Retning ned til Sæter
ved at gjennemgraveLandtungenudenforØispladsog den
nedenfor liggendeHolme. Veien vilde derved sikres paa
en længereStrækning og et betydeligtAreal indvindesfra
Elven. yilde man derimodindskrænkesig til en Forbyg-
ning af Elvebruddetuden at forandreElvensRetning, fore-
slog KanaldirektørenAnvendelseaf Buner, hvis Bygnings-
maadeogKostendehan forøvrigtikke kundeudtale sigom,
da han dertil savnedenødvendigeOplysninger.
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De førsteDage af August beforKanaldirektørenSuren- 1855.

dalselven i ForeningmedAnatmandenog Veiinspektorerne
Schnitler og Borchgrevinkog efter at have givet Borch-
grevink Instruktion med Hensyntil de fornødneMaalinger
blev der af denne udarbeidetet Kart i Vs000 over Elven,
omfattendeen Længde af 2 Mil fra GaardenFiske til
GaardenSæter, '/4 Mil ovenforSundalsoren. Dette Kart
i Forbindelse medProfiler og Beskrivelseblev den 23de
April 1859tilstillet Kanaldirektøren.

Den 13de Decemberl1862 oversendteAmtmandentil 1862.
Kanaldirektøren en Udskrift af Surendals Formandskabs
Forhandlingsprotokolfor 18deSeptembers. A., hvori an-
sogtes om Undersogelseri Anledning dels af Elvebrudog
dels af en Farbargjørelsei den nedre Del af Elven.

Paa KanaldirektørensForslag af 28deFebruar om at
lade disse UndersogelserforetagesammeAar, og efter at
Kanaldirektoren paa DepartementetsForesporgsel havde
kalkuleretOmkostningernedervedtil Kr. 480,00,gav dette
sit Samtykketil Optagelsenaf et Kart i Fortsættelseaf de
tidligereMaalingerhelt ned til Surendalsøren.

I 1864 blev Maalingerneudført af IngeniorE. Riis, 1864.

som derom afgav.Indberetningden 14deDecembers. A.
Heri meddeltes,at det samledeFald i Elven fra G-aarden
Fiske til Sæter paa en Længde af .83750Fod ud-



gjorde 108,90Fod. Det relativeFald er størst i den ovre
Del mellemFiske ogVindola(1/445),medensdet fra Vindola
til Sæter kun er/ 1,1222. Det af IngeniorRiis optagneKart
var, som de ældre, maalt i 1/5000,og fulgteder sammeet
Længdenivellementover heleElven saavel indenFeldtet for
dette som for de ældre Karter. I sin Indberetningined-
delte Riis, at forskjelligePrivatmændhavdeforetagetElve-
forbygninger,bl. A. Eierne af GaardenGrimsmoen,og an-
forte somAars'ager til den megenødelæggelsepaa Suren-
dalselvensBredderdels de om Vintereni Elvekrumningerne
dannedeIsdamme, dels Overvand, der opblodteJordlagene
i Elvemælene,saa de tabte sin Modstandskraftog kom paa
Glid. Som det bedsteMiddel modIsdammeneanbefalede
han en Rektifikation,og mod0 vervand en ordentligAf-
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1864. groftning. Langs Øie Præstegaard var ingenElvebrudaf
Betydenhed. Vandaarer i Bækken vare der den væsent-
ligste Aarsag til nogle mindreBrud, somi de sidste Aar
havde dannet sig paa den heire Bred lige underPræste-
gaardensHuse. Ved en snarlig Forbygningantoghan, at
de kunne sikres modvidere Skade. Længereop i Ehren,
hvor PræstegaardensGrund laa paa begge dens Sider,
havde der i lange Tider været Brud i de laveBredder,der
ligger under Flomheide. Der var Fare for, at dissekunde
antage betænkeligeDimensioner,dersomElven, hvad den
havde Tendens til, skulde skjære et nyt Leie paa heire
Bred. Riis beskrev derpaa en hel Række af Brud, der
dels skyldtes ElvensSerpentinering,dels Overvand. Paa
flere Strækninger vilde det være ønskeligtat foretageen
fuldstændigereRegulering. Forøvrigt fandt han Bruddene
omtrent saaledes,som •de vare angivne i KapteinBorch-
grevinks tidligereIndberetning. Jordsmonneti Dalen be•
staar i Almindelighedunderst af sandblandetLer, hvorpaa
hviler Aur og Grus og øverst fin Sand og Muldeller til-
dels Myr. Elvebundenbestaar af Grus ogSand medRulle-
stene af 8 å 10TommersDiameter. I 1864maattedybere-

, gaaendeFartøier lægge til ved en Dampskibsbrygge,som
laa nedenforSurendalsøren,da de ikke engang ved høit
Vand kunde kommeop i den egentligeHavn mellemJonas-
bryggen og Tugen. Forskjellen mellemlavesteVand og
almindeligFlod angavRiis til 5,32og me1lemlavesteVand
og heiesteFlod til 10,24Fod.

1865. Den 16deMai 1865sendteKanaldirektørenRiis'sRap-
port til Departementet,og afgav Betænkningangaaendede
Arbe'ider,som vilde udfordresfor at uddybeElvens Mun-
ding til en Dybdeaf 6,5 Fod ved lavesteVandstand. Han
anbefaledeLangværker af Stenjette,lagte paa et Lag af
Faskiner fra «SyltØren» til «Puskgræsøen»,for dervedat
indskrænkeElveprofilettil Normalstørrelse.Omkostningerne
ansloges til Kr. 16800,00. Dernæst udtaltehan, at det i
fiere Henseendervar ønskeligt at korrigere og forbygge
den nedre Del af Elven, hvor der i 2V4Mils Afstandfra,
MundingenfandtesmangeElvebrudog Serpentiner,og hvor
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der Aar om andet indtraf Skade paa dyrket Mark. Imid- 186&
lertid vilde en saadanKorrektionblive overordentligkost-
bar og staa i Misforholdtil Eiendomspriserne,der i Suren-
dalen vare temmeligsmaa. For at give en Ide om de
Summer,hvoromder ved en Korrektionaf Elvenvildeblive
Sporgsmaal,beregnedeKanaldirektørenOmkostningerneved
af regulereden 5 500Fod langeStrækningmelleinGaarciene
øie ogSæter uclenforGrimsmotil Kr. 85000,00. Paa denne
Strækning havde Elven stærkt forvildetsig og danneten
MængdeLob,Oer ogBanker,og tænktehan sigKorrektionen
væsentligat bestaa i et Gjennemstikaf ønnoenog Sætereen
i resp.1400og1000FodsLængde. SlutligenangavKanal-
direktoren forskjelligeRegler til Befølgelseved fremtidige
Korrektionerog Dækningeri Surendalselven.

Under en Omlægningaf HovedveiengjennemSuren- 1879.
dalen, sogte man et heldigereSted til Landingspladsend
den daværendeBrygge ved indre Skralthaug, og efter at
man var kommentil det Resultat, at en Dampskibsbrygge
ved ydreSkralthaugbugtvilde være merebekvemforDamp-
skibsfarten,blev der reist Sporgsmaalom en Forbedringaf
Vandkommunikationenpaa Fjorden og Elven ind til Suren-
Aksoren. I den Anledninghavde IngeniorAndvordunder
23de Mai 1879 til SurendalensHerredsstyrelseafgivet et
Forslag til en Farbargjørelseop tiljøren og kalkuleretOm-
kostningernedervedtil Kr. 20200,00eller, dersomman af-
sluttede de foreslaaedePæleværker med en Stenjette, til
Kr. 25800,00. I Henholdtil dennePlan samtykkedeAmts-
formandskabetunder 29deMai s. A. i, at denDel af Amts-
kommunensBidrag til Omlægningaf denSurendalskeHoved-
vei,der efterdenvedtagnePlan faldtpaaVeistykketnedenfor
VichtbergsEiendompaa Surendalsorenkunde anvendestil
Kanaliseringpaa Betingelseaf :

At SurendalsHerredsbestyrelseerklæredesig forKana-
liseringen.
At sammeudfortespaa en efter vedkommendeAutori-
teters BestemmelsebetryggendeMaade.
At SurendalsKommuneovertogKanalens forsvarlige

• Vedligeholdi Fremtiden.
16
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1870, 4. At den Del af den daværendeHovedvei,somlaa mel-
lem nævnte'VichtbergsHuse ogEndepunktetvedSøen,
nedlagdesfra det Tidspunktaf, at Kanalarbeidetsættes
i Værk.

Da denne Beslutningblev forelagt Departementet,.
forlangtedet under 13deAugustKanaldirektørensUdtalelse
om selvePlanen forFarbargjørelsen,og efter at han i Sep-
tember havde beseetAastedet, udtalte han i Skrivelseaf
22de December,at han ikke fandt nogetVæsentligtat be-
mærkevedPlanen fra tekniskSide,men at han fandtOver-
slaget for lavt, idet han maatte antage, at Omkostningerhe.
vilde naa op til Kr. 42000,00. Saafremt disse forøgede
OmkostningerskuldestilleFarbargjørelsenufordelagtig,an-
befaledehan en Forlæggelseaf Dampskibsbryggentil den
ydre Skralthaugbugt.

-Paa Henvendelsefra Veidirektørenaf 2denNovember
angaaendeden omtrentligeStørrelseaf de aarlige Vedlige-
holdelsesudgifterved den for SurendalselviensKanalisering
foreslaaedeAfpæling,afgavKanaldirektørenden i Skrivelse
af 9de s. M. til omtrentKr. 1100,00å 1200,00.

Erklæringer fra Kanaldirektoriateter senere ikke af-
givne.

c. Elvebrud ved Mauset.

1880. I Anledningaf en Indberetning fra Amtet af 13de
Elvebrud Marts 1880 angaaendeet ved Mauset opstaaetElvebrud

ved Mauset.
forlangteDepartementetunder 19des. M. Kanaldirektørens
Udtalelseom,hvorvidtvidereBrud vildekunne forebygges,
samt om, hvorledesVeien efter de af Veiinspektørenmed-



delte Oplysningerskulde kunne sikres ved en Omlægning.
Den 1ste April afgav han deromBetænkning. Han

foreslog at dækkeStrandenmed en Stenjette, da Mauset-



bruddet efter de af Riis i 1865givne Oplysningerlod sig
forbyggeved direkte Dækning, saasnart denne ordentlig
vedligeholdtes. VeiinspektørensOverslag for en saadan
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Dækningfandt hanoverdreventhøit, ogberegnedeen 220m. 1880.
, lang, 6 m. hoi Dækningtil Kr. 4 000,0o. Han ansaa det
utvivlsomt,at Dækningenaf Bruddet vilde koste meget
mindreend en Veiomlægningi en 6 Gangestørre Længde.
Kundeman imidlertidlieggeVeienindenforpaa fast Fjeld,
saa vilde Tilsynet med og Vedligeholdelsenaf Stranddæk-
ningenabsolutkunneundgaaes; i modsatFald troede han,
at Dækningenburde vælges,og foreslogdertil et Bidrag af
de til Oprensningaf Elvedragm. V. bevilgedeMidler.

. Forskjellige Skader efter Flommen 1882.
•

Den 26deApril 1882androgAmtetDepartementetom 1882.
ved offentligForanstaltningat faa Surendalselvenundersøgteg2erig-
i Anledning af forskjelligeSkader, som sidste Vinters men1882

ved
Flommehavde anrettet, og ledsagedeAndragendetmed en GrYtajiaenng:

Mauset og
Indberetningfra Veiinspektørenaf 14deApril. Havrestad.

Kanaldirektøren,som i den Anledningunder 2den Mai
beordredestil at itnødekommeAndragendet,lod Ingeniør
Sætren undersøgeForholdenepaa Stedet. Den 24deMai
afgav han Indberetning med Forslag til Regulerings-og
Forbygningsarbeiderledsaget af 3 Karter med Profiler.
Ved Harang og mellemMauset og Haanstad, gik For-
slaget ud paa at regulereElven ved Gjennemstik,og ved
Grytøien(Sæter)og Sjei paa at forbyggeElvebruddenemed
Stendækninger. DisseArbeiderkalkuleredestil resp.:
Gjennemstikved Harang . . . Kr. 3 350,00
Dækningaf Brud ved Grytøien . « 5 060,00
Gjennemstikved Mausetog Haanstad . « 19•000,00
Dækningaf Brud ved Sjei . .. « 8300,o0

tilsammenKr. 35710,00
forudenG-rundafstaaelseog andre muligeErstatninger.

Ved den 27deMai at oversendeSætrensIndberetning
direkte til Amtmanden— for at Sagen kunde forelægges

16*
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1882. Aarets Amtsformandskab anbefaledeKanaldirektørende
foreslaaedeForanstaltninger,idet han dog specielt gjOrde
opmærksompaa de Vanskeligheder,som vare forbundne
medUdførelsenaf Gjennemstikketved Harang. . For Elve
somSurendalselven,uden regulerendeBassinerog saaledes
stadig udsat for hurtigt paakommendeFlommesamtIsgang,
og derhosmed stærk Fald, vilde en systematiskRegulering
gjennem et længere Tidsrum være at anbefale som den
korrekteste Maade, for efterhaandenat opnaa et stabilt
Elveleie, men da det vel var tvivlsomt, om Forholdenei
Surendalenvare saavidtudviklecie,at de kundebære Om-
kostningerneved en saadanRegulering,og da der dengang
kun forelaa Krav paa Afværgelseaf Skade paa enkelte
Punkter, vilde han kun henstille til Amtet at tage den
under Overveielse. Forøvrigt henlededehn Opmærksom-
hedenpaa Nødvendigheden.af, at der, forindenNogetfore-
toges,tilveiebragtesfuldEnighedmellemNaboerneangaaende
Grunds Afstaaelse,samt angaaendeAnsvaret for de af Re-
guleringernemuligensflydendeUlemper.

1885. I Skrivelse af 17deFebruar 1885forlangteVeidirek-
Veidirek- toren KanaldirektørensUdtalelser angaaende Sikring af,

tEyrfmusSkri-
velse af Hovedveienpaa Partierne ved Harang, Grytøen(Sæther)

17de Febr.
1885. samt ved Mausetog Haanstad. Han oplystederi, at Amt-

mandeni RomsdalsAmt under 21deApril 1883havdefore-
slaaet for Amtsformandskabetat give Bevilgning til TJd-
førelseaf Gjennemstikketved Harang og Dækningaf Brud
ved G-ryteenoverensstemmendemedIngeniør SætrensFor-
slag af 24de Mai 1882,Inedens han derimodintet foreslog
bevilget til Gjennemstikved Maifsetog Haanstad, menat
ogsaa denneBevilgningsblevafslaaet,da Amtsformandskabet
fandt, at det ikke var bragt paa det Rene, hvorvidtman
ved de foreslaaedeForanstaltningervilde opnaaØiemedet
paa den bedsteog fuldkomnesteMaade. Det antogestvert-
imod, at det heldigsteAlternativ vilde være at omlægge
Veien paa de omhandledePartier, i hvi1k6nAnledningdet
blev anbefaletat erhverveOverslagover, hvad de fornedne
Veiomiægningervildekoste,for at Amtsformandskabetmed
et saadant for Øie kunde træffesit Valg.
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Undersegelserblev derpaa anstilledeaf Oberstleitnant 1885. ,
Lossius og Kaptein Castberg, og under 16de December
1884afgav Kaptein Castberg•enaf.Karter og Profilerled-
saget Skrivelsei SagensAnledning. Han oplystederi, at
hvis Veien mellemMauset og Haanstad skulde omlægges,
saa den blev aldelessikker for Elvebrud, maatte dette ske
i en Lændgeaf ca. 5 000 m. i megetkostbartTerræn, sam-
tidig med, at han anslogOmkostningerneved Elveforbyg-
ningerne4'paa StrækningenMauset—Haanstadklevtil Kr.
16064,00og paa StrækningenHaanstadklev--Haanstadtil
Kr. 3 740,00 eller tilsammenKr. 19804,00. Forsaavidt
Veien paa Strækningen Haanstadklev—Haanstadskulde
lægges ind i fast Fjeld vilde dette koste Kr. 18700,00.
VeidirektorenopstilledederforfolgendeSammenstillingmel-
lem de foreslaaedeAlternativerpaa denneStrækning:

Alternativ.

,

Gjennem-
stik etc.

Kr.

Elvefor-
bygning.

Kr.

,
Veioni-

lsegning:
Arbeids:
udgifter.

Kr.




"---
Qm,,,

Kr.

Sætrens Forslaz af 24de





.




Mai 1882 . . . . . 19 000"




-. - 19 000,00

Castbergs Forslag af 16de





,





Oktober 1884. Elvefor-
bygning mellem Mauset-







Haanstadklev og niellem






Haanstadkley-Haanstad .




- 19 804,00 - 19 804,130

Castbergs Forslag af 16de "







Oktober 1884. Elyefor-
bygning mellem Mauset-






Haanstadklev. Veiom-
lægning i Haanstadklev-







Haanstad 	




- 16 064,00 18 395,00 34 459,00

• Paa Parcellen Harang—SætherandrogSætrens Over-
slag af 24deMai 1882 til Dækningaf.Brud ved Sæther
(G-rytoen)og Gjennemstikved Harang til Kr. 8410,00,



— 246 --

1885. medensKapteinCastbergsOverslagaf 30teSeptember1884
til VeiomlægningpaasammeStrækninglødpaaKr. 38489,00.

Idet Veidirektørenudtalte sine Tvivl om Hensigts-
mæssighedenaf at udføredet projekteredeGjennemstikved
Harang anmodedehan Kanalclirektørenom, at tage Sagen
under fornyet Overveielseunder Hensyntagentil de nu
noget forandredeForhold, samt omat afgive Udtalelsean-
gaaendeValgetmellemElvebeklædningerogVeiomlægninger.

Veidirek- I enKontinuationsskrivelseaf 1lte MartsmeådelteVei-tørensSkri-



velseaf lite
Marts 1885.

direktøren, at man var blevet enig omat modificereCast-
bergs Overslag af 16deOktober 1884 for Elvebeklædnin-
gerne til:

Mauset—Haanstadklev. . , Kr. 19500,00
Haanstadklev—Haanstad. . « 10700,00

Sum Kr. 30200,00
hvorforVeidirektørensovenfor. fremstilledeSammenligning
maatteforandrestil:

Kanal- I sin Betænkningaf 13deMarts 1885 anstilledeKa-direktørens
Betamk-

ning af lme naldirektørenen DeLBetragtningeroverde Foranstaltninger,
Marte 1885.som maatte træffes i AnledningGjennemstikke og frem-

, Alternativ.

I. Sætrens Forslag af 24de
Mai 1882  

IL Veidirektørens Modifika-
tion af 27de Februar 1885
af Castbergs Forslag af
16de Oktober 1884 . . .

Veidirekterens Modifika-
tion af 27de Februar 1885
af Castbergs Forslag af
16de Oktober 1884 . .

Elvefor-
bygning.

Kr.

30 200,00

19 500,00

Veiom-
lægning.
Arbeids-
udgifter.

Kr.

- 19 000,00

30 20(1,o0

18 395,00 37 895"

Gj ennem-



stik ete.

Kr.

19 000,00

Sum:

Kr.



hævede de Vanskeligheder,som dermed kunde være for- 1885.
bundne, og somere af den Beskaffenhed,at en saadanRe-
gulering af Elveleiet altid vildeblive en, medHensyntil
Sikkerhed og Resiko, uheldigereForanstaltningend en di-
rekte Dækning af Bruddene,hvorfor han, trods de større
Omkostninger,dog ikke vilde være uvillig til at gaa med
paa Valget af Dækning,forsaavidtikke G-rundeierneskulde
ville paatage sig Ansvaret ved Gjennemstikkene.

Under 29deAugust 1885anmodedeIndredepartementetI.Itiedmreednetmr-

Kanaldirektørenom at udtale sig angaaendeet fra Roms-Zevet af

dals Amt indkommetAndragendeom et passendeBidrag af
Statsmidler til Reguleringaf Surendalselvenved Harang—
Harangklevm. V., hvorpaahan i en Skrivelseaf 4de Sep-dirKen jarle-ns

tember 1885 efter et Resuméaf SagensStillingmeddelte,ninBettea,k4-de

at — da det ikke var lykkedesat faa Grundeiernetil at Sepgtbr.1885.

gaa ind paa en Reguleringaf Elven mellemMauset og
Haanstadklev og mellemHaanstadklev og Haanstad —
havdehan anbefaletVeivæsenetat anvendeStendækninger.
Senere havde imidlertidElven selv gjennembrudtTangen
ret ud for Haanstadklev, i hvilkenAnledningVeiinspek-
tøren havde udtalt, at Elven selv om føie Tid vildekomme
Sagen tilhjælp, saa der ikke længer var nogensaa over-
hængendeFare for Veienpaa det Sted, at det kundevære
nødvendigtfor det Offentligestrax at ofre saa store Beløb
som beregnet.

Kanaldirektøren antog derfor, at Bidraget nærmest
tænktes anvendt mellem Harang og Harangklev og -4€1
Gryteien,men da Elven ogsaaret ud for Harangklevhavde
forandretLøb tildels i Retning af den engangpaatænkte
Regulering,antog han, at Omkostningernemaatte kunne
reduCeresnoget. Da imidlertidde foreliggendeDokumenter
ikke gav klar Oplysninghverkenom, hvorledesForholdet
var medHensyn til de forskjelligeaf Distriktet og de pri-
vate tegnedeBidrag, eller medHensyntil Udstrækningen
af de Forbygninger,som efter Elvens sidste Forandringer
ansaaesnødveirdige,remitteredehanSagen til Arbeidsdepar-
tementetmedAnmodningom,at bevirkefremskaffetenDel
nærmere præciseredeOplysninger,idet han dog samtidig
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1885. udtalte, at Arbeidersomdisse i Regelenblevestøttedemed
Statsbidrag.

Da de forlangteOplysningerfremkomfra Amtet i Skri-
velse af 15de og 17deSeptember,anbefaledeKanaldirek-
tøren under 19de Oktober 1885 et passende Statsbidrag
paa Betingelseaf, at Arbeidet iværksattesalleredesamme
Hest under VeiinspektørensLedelse.

Arbeids- Departementetopfordredederfor under 14deOktober
departe-
luentets 1885Amtet til at sætteArbeiderneigang meddeclisponible
Skrivelseatude af Amtskommunenog private tegnedeMidler, idet det gav

Okthr. 1885.
Lofte om i saa Tilfælde at indstille paa Statstilskuddet
Kanaldirektørenamnodedessamtidigom at give Veiinspek-
tøren den. fornødneVeiledningmedHensyn til Arbeidets
Udførelse,samt omat føre den nødvendigeKontroldermed.

sit Budgetforslagfor 1886 opførtehan i Henholdhertil
under Post A. 1. e somBidrag til Elveforbygningi Surna
til Beskyttelse‘afHovedveienHalvpartenaf Omkostningerne

Storthings-
beslutning.

indtil Kr. 1950,00,hvilket Bidrag ved Storthingsbeslutning
af 15deApril 1886og Kgl. Res. af 16deApril 1886ogsaa
blev bevilget.

Under31teDecember1885indberettedeVeiinspektøren,
at han havdepaabegyndtArbeiderne,somfortsattesudover
Vinteren 1885-1886 og fuldfortesVinteren1886-1887.

1887, Den 31te Mai 1887 indberettedeAmtmanden,at Ar-



dAen= beiderne vare færdige, oversendteRegnskab og meddelte,
,11:jafir at der ialt var medgaaetKr. 3 159,53samt begjæredeStats-
med Regn- tilskuddet eller Halvparten af denneSum anvist med Kr.skab.

Stats- 1 579,77, hvilketBeløbKanaldirektøreni en Skrivelse til
tilskuddet

anvises. Arbeidsdepartementetaf 7de Juni 1887anbefaledeudbetalt
til Amtskommunen.

Velinspek- Under8de Januar 1886oversendteAmtmandenet For-
tør Lieds

Forslag til
FOrbygning

slag fra VeiinspektørLied-til ForbygningogReguleringaf
ovenfor

Bolme Bro.
Surna ved BolmeBro, hvortil Kanaldirektøreni Skrivelse
af 18deJanuar 1886gjordeen DelBemærkninger,idet han
udtalte, at omendskjøntSagenvar af den Beskaffenhed,at
den i Almindelighedkunde egne sig til Statstilskud, saa
fandt han den dogsaa ubetydelig,at det maatte kommean
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paa Amtets økonomiskeTilstand, hvorvidt det paa denne
Maade skulde kunne gjøre Regning paa extraordinær Bi-
stand .til dets lovlige Vedligehold.

Forslag.

Ingeniør Sætrens Forslag af 24de Mai 1882 til Arbeider
ved Harang, Grytøien, Mauset og Haanstad
samt ved Sjei.

Veiinspektør Lieds Forslag af 8de Jannar 1886 til Forbyg-



ninger ovenfor Bolme Bro.

Arbeidets Kostende.

Indtægt:

AmtskommunensBidrag og private Bidrag tils. Kr. 1 579,77
Statsbidrag bevilget den 5te April og 16de

April 1886 . . . . ... . . « 1 579,77

Tilsammen Kr. 3 159,54

Udgift:

Ifølge Veiinspektør Lieds Regnskab af 11te Mai 1887 med-
gaaet Kr 3 159,5a•



IX D 14.
Elvebrud paa Aure Præstegaard.

Den forbi Aure PræstegaardløbendeElv dannernoget
ovenforPræstegaardenen 22 Fod hoi Fos, paa hvis hoire
Bredder ligger en Molle. NedenforFossen er Elven meget
grund og strid, idet den paa 4 å 500 Fods Længdehar et
Fald af 6 Fod. Længerenede paavirkesdens Vandstand
af Havets Flod ogEbbe. HeiesteFlom angivestil 3,3Fod
heiere endSommervandstanden.Naar.Flom indtræfferVaar
og Vinter fører ElvenIs med sig. Ved Passagengjemiem
den nævnte og en længereoppeliggendeFos ituslaaesimid-
lertid Isen, og kommersaaledes ned i mindre Stykker.
Elvesengen bestaar udelukkendeaf Rullestenei forskjel-
ligste Størrelse, Bredderneaf grov og fin Sand blandet
med Rullestene. Heire Bred er lav, og var under en
Undersøgelsei 1852 græsbundet,men stod i Brud, der
imidlertid var besaaet med Rullestene. VenstreBred er
steil og stod ligeledesi Brud. Stromstregenlaa nærmest
denne.

1850. Den 30te August 1850 indgik daværendeSognepræst
Frost med en Ansøgningtil Kirkedepartementetom at er-
holdeKr. 400,00til Forbygningaf.Elven, somtruede Kir-
ken og PræstegaardensHave. Formandskabethavdelovet
i Assistance en Dags Arbeide af hver Gaardbruger. Der
paaberaabtesi Ansogningenen Beregningaf 3 Mænd,dateret
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9de August s. A., hvori Udgifternevare ansatte til Kr. 1850.
1 189,53. Efter at StiftsdirektionenifølgeErklæringaf 18de
September1850 havde anbefaletSagen, forlangteDeparte-
mentetden27deJanuar 1851Sikkerhedfor, at Forbygnings- 1851,
forslaget var hensigtsmæssigt; og da Kanaldirektørenikke
uden større Udgift kunde reise op til Aure, ønskedesdet,
at Kommunenmod det bevilgedeBidrag skulde overtage
Omsorgenfor og Forpligtelsen til de fornødneArbeider.
I denneAnledningudtalte Formandskabetden 15deMarts
1851, at Arbeidet antagelig vilde kunne udføresfor den
kalkuleredeSum, og under 24de s. M. foreslogProvsten,
at NordmøresVeiinspektør skulde afgiveSkjøn over Ar-
beidet, naar det var færdigt. Den 27de Marts oversendte
StiftsdirektionenSagen til Departementet,idet den fandt
at kunne indgaa paa FormandskabetsTilbudog antog, at
Attest fra Veiinspektørenmaatte være betryggendefor det
Offentlige. Derpaa bevirkedeDepartementetved Kg1.Res.
af 3die April rsm de ansøgteKr. 400,00bevilget, mod at
Formandskabetbesørgedede.fornødneArbeiderforsvarligen
udførte,og forlangteheromsaavelProvstenssomVeiinspek-
tørens Attestation. Følgende Arbeider bleve derpaa ved
Kontrakt af 8de Juli 1851 bortsat: En Mur fra den oven-
nævnte Molle nedoveri en'Længdeaf 70 Fod, derpaa en
160Fod lang TømmerbygningmedGrusfyldning. Paa El-
vens venstreBred blev i en Længdeaf 400 Fod nedslaaet
Pæle, medmellemlagteEner, Ris ogSten; 180Fod muredes
og bandtesmedTrær. Kontraktørenskuldeværeansvarlig
for Arbeidet i 5 Aar, og skulde ved disseForbygnings-
arbeider ingen Skade tilføiesKlokkergaarden. Klokkeren
fremkomsenere med forskjelligeKlager over Arbeidetog
dets Indflydelsepaa Klokkergaarden,men under25de Sep-
tembererklærede3 Mændaf Formandskabetsig tilfredsmed
Arbeidet, liges'omogsaa Veiinspektøren,Kaptein Schnitler,
under 8de December1851 afgavErklæringom,at Dammen
paa Præstegaardssidenefter hans Formeningvilde staa og

øre sin Nytte, hvorimodhan beklagede,at den ei var
byggetaf Sten og witalte Tvivl om,hvorvidtForbygningen
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1851. paa venstre Bred paa Thevigsiden vikle vise sig
stærk nok. Han fandt det ogsaatvivlsomt,omman havde
Ret til t spærreElvenshoireBred. MedHensyntil mulig
Skade paa KlokkergaardenanmodedeDepartementetunder
8de Januar 1852Stiftsdirektionenom at gjøre Kommune-
bestyrelsenopmærksompaa, at den maatte være ansvarlig

1852. for al saadan Skade. I Marts 1852undersogtedaværende
Leitnant ThamsForholdeneved Aure Præstegaard, optog
et Kroki af den omhandledeElvestrækningog afgav under
2den Novembers. A. sin Indberetning derom til Kanal-
direktøren. Efter nærmere at have beskrevetde udforte
Forbygningsarbeider,karakteriseredehan den hele Plan til
ElveforbygningensomuhensigtSmæssig.Værkernevaredels
for lave, og der var megetslet sørget for deresFundamen-

'  tering ligesom de i det Hele våre ufuldkommentbyggede.
Istedetfor Tommerkarretpaa høire Bred vilde det været
heldigere,om man havde anvendt 3 Buner og lagt dem
-saaledes,at den gamle Strand var bleveli bibeholdt,da
man paa den Maadevildehave sparet den kostbareStrand-
dækning paa nedre Del af venstre Bred og faaet det hele
Forbygningsarbeidebilligere.

Da hele Arbeidet var saagodtsomfærdigt, vilde han
dog ikke gaa saa vidt somat foreslaadet kasseret, men
anbefaledeat forhoieMuren øverst 1 Fod, at forstærke
Tømmerdammennedenformed en Vold af Grus og Sten
paa Bagsiden, at forsynePæleværkernerigeligeremed Ris
og Sten og endelig at afstikkeBruddet paa venstre Bred
og beplanteeller tilsaa det.

DenneErklæringoversendteKanaldirektorenunder3die
November1852til KirkedepartementetmedBemærkning,at
han fandt de udførteForbygningsværkeruheldige og de
forskjelligeaf KlokkerenfremsatteBesværingerbegrundede.
Han antog, at man burde racere den opforteTømmerdam
paa hoire Bred, regulere og beklædeSpidsen af Præste-
gaardsoen, samt dække Bredden paa Indsiden af denne
Ø med 3 Buner, og kalkulerededette Arbeide til Kr.
320,6o.
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Senereden 16deJanuar 1854oversendteKirkedeparte- 18M.
mentet til Kanaldirektorenen Del Skrivelser angaaende
Præstegaarden,hvoraf fremgik„at Elven under en Flom
havde dannet sig et bedreLeie.

Senere har Sagenikke været til Behandlingaf Kanal-
væsenet.



IX D 15.

Forbygninger i øxendalselven.

I.

Sagens administrative Behandling.

1883.

	

K•rkedept
Under 13de November1883 anmodedeKirkedeparte-

kr.af de. mentet Kanaldirektørenom at lade anstille Undersøgelses 13 

Novbr. 1883
om Unders. paa øxendalens Præstegaard Erstad i Anledning de her

paa øxen-
dalens Prfe- værendeElvebrud.stegaard.

	

1884. DisseTJndersøgelserblev udført i Marts Maaned1884
Nysoms

Forslag af af Leitnant Nysom, som under 22deApril 1884 afgav et
22c18Anril Forslag med Overslag og Kroki til PræstegaardensFor-

bygning. Han opgavderi, at Skadenvar foranledigetved
en i 1883 indtruffen usædvanlighei Flom, der paa for-
skjellige Maader havde skadet Præstegaardens,Indmark.
Han gav en detailleretBeskrivelseaf SkadensBeskaffenhed
og foreslogPræstegaardensEiendom dels forbygget med
Stranddækningerog Afvisningsværk,dels sikret ved Op-
rensninger af Elveleiet. Omkostningerneansloges:til Kr.
2 600,00.

Kanaldi-

	

rekt. Skr. Kanaldirektørenoversendteunder 24deAprildetteFor-
April 1

af 24de884.slag til Kirkedepartementetmed Anbefaling.

	

Kg1. Res. af Ved Kg1.Res. af 6te Juni 1884bevilgedesaf Oplys-6teJuni
vil8

184 ningsvæsenetsRentefondKr. 2 600,00til Præstegaardensom Be g- 

ning til Ar-

beidet. ForbygningoverensstemmendemedfornævntePlan.
Arbeidet ArbeiderneudførtesVinteren 1884og 1885under Vei-udførtes

1 t78e8n5 inspektørensLedelse og blev Vaaren 1885 inspiceredeaf
Nysom.
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I sin Rapport af 26de Mai 1885desangaaendefandt 1885.
han, at Arbeiderne i det Væsentligstekunde godkjendes,RNysoIrraf.
men paapegte dog adskilligeMangler, der burderettes 2E)Mai

specielt henlededesOpmærksomhedenpaa den øversteFor-ztrir
bygning paa PræstegaardensGrund (en Strandforhøielse n
medtilhørendeDækning),der ikke var udført efter Planen
og derfor foreslogesombygget.

Ved under 15deJuni s. A. at oversendedenneRapport
til KirkedepartementetanbefaledeKanaldirektøren,at det tirliCvierersene
uopholdeligtmaatte blive paalagtVedkommendeat ombyggedeparte-
Værkerneefter Planen.

nnetc3uf
1885.

Under lste Oktober1885begjærede_KirkedepartementetKanal-tørensKanaldirektørensUdtalelseangaaendeen Del af Veiinspektør4rrekivelseaf
Lied fremsatteBemærkningertil NysomsRapport. Kanal- ac)nkgt.b4::
direktøren bemærkededertil under 15deOktobers. A., at fOrmetWe
han fandt de af VeiinspektørLied meddelteOplysninger finger.
tilfredsstillende,og at han turde forventede i Udsigtstillede
Ombygningerforetaget,saasnartLeilighedgaves.

Forbygningerneblev den 25deJanuar 1887paany be- 1887.
sigtigedeaf Nysomog i sin Rapportaf 12te Februar 1887ItitTvsomsf
meddeltehan, at Udførelsenaf den øverste Forbygning
endnu lod en Del tilbage at ønskeog anbefalede,at de af VærkerneT
Overslagssummen-tilbageværendeKr. 200,00anvendtestil

Tilstand.

at sikre dette Værks Fod. Forresten fandt han Forbyg-
ningernenu at være tilfredsstillendeudførte,og at dehavde
virket heldigt og svaret til Hensigten.

• Ved under 14des. M. at oversendedenneRapporttil Kirke-
KirkedepartementetanbefaledeKanaldirektørende tilbage-

diz:trz

S reiva-staaendeKr. 200,00 anvendti det omhandledeØiemed,hvor- ‹tfi= f
til ogsaaDepartementetunder 5te Marts meddeltefornøden

onmesVglgr-
stændig-

Bemyndigelse. gjørelse.
Imidlertidvar fra en DelGaardbrugeregjennemRoms- 1884.

dals Amt indkommetet Andragendeaf 5te April 1884om,FObin

at bevirke Forholdenei Øxendalselvenved Kanaldirek-ranaciirserepenai.
tørennærmereundersogte,hvortilIndredepartementetderpaa ti:eraoreldIrteert
under 13deAugust s. A. meddelteKanaldirektørenBemyn-Pderl3deunng.1884
digelse. Under-søgelseafElven.
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1884. Kanaldirektørenbeforda selv i September1884Øxen-
Kanal- dalselvensammenmed Distriktets Lensmand,hvorpaahan

direktørens
Befaring i i Budgetforslagetfor 1885-1886, dateret 1lte November
September

1884 onl 1884, paa Posten uforudseede-Arbeider og mindreElve-SagensOp-
Mgelse paa reguleringsarbeicierogsaa optog Forbygning af Øxendals-

Kanal-
diBurekdgettørenselven efter DepartementetsnærmereBestemmelse. Denne
1885-1886. Post blev derfor foreslaaeten Del forhøiet, men Departe-

mentet fandt ikke tilstrækkeligGrund til at optagedenne
Forhøielseog opførtePosten med sammeBelobsomfør, og
da Storthinget bevilgedeoverensstemmendemecl Departe-
mentetsForslag, opnaaedesdette Aar ingenBevilgningtil
Elvens Forbygning.

1885. Under 16deJanuar 1885 indkom fra en Del Gaard-
Andragendebrugerei Øxendalenet Andragendeom Bidrag til Elvens
fra Opsid-
derarneom Forbygning,ligesomGaardbrugerE. Sæther under 28demag.

Februar 1885indsendteet lignendefor sin EiendomsVed-
kommende. Elven blev derpaai Mai Maaned1885under-

Nysoms søgt af Leitnant Nysom,der under 24deJuni 1885afgavForalagaf
24de Juni et Forslag med Overslagtil Elvens Reguleringog Forbyg-ins.

ning ledsagetaf Krokier. I Forslagetoblystes,at det var
den sammeFlom i 1883,der havde ødelagtPræstegaarden,
som ogsaa havde foranledigetden øvrige Skadei Bygden.
Elvens Tilstand beskreves paa hvert enkelt Sted, ligesom
der opregnedesde Foranstaltninger,sommaatteudføresfor
at opnaa en nogenlundeRegulering af denne. Der fore-
slogesat anvendeDækningerogParalelværker,paa enkelte
faa Steder Buner i Forbindelsemed Oprensningeraf Elve-
leiet og. Afspærringer af skadeligeElveleb. Der fore-
sloges i det Hele at udføre Arbeider paa 19 forskjel-
lige Punkter og de samledeOmkostningeranslogestil Kr.
19000,00.

Kanal- DetteForslagblevmedenDelBemærkningerangaaende
direktørens

Skrivelse af ArbeidetsDrift m. V. under 27cieJuni 1885oversendttil
27de Juni

1885. Amtet medAnmodningom at bevirkede nødvendigekom-
munaleGarantiervedtagne,hvilkeogsaaAmtet fremSendte
i Skrivelse af 20deJuli s. A. Sagen blev derfor optaget
paa Kanaldirektørensog derigjennempaa Arbeidsdeparte-
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mentets Budget for 1886-1887 og Storthinget bevilgede 1886.
under 5te April 1886somTilskudtil ArbeidetKr. 11000,00,js,te?yritlhgniTZ
hvilkenBevilgningved Kg1.Res. af 16deApril 1886blevgle ogAig

befalet taget tilfølge. Res. af /6de
April 1886.

Under en Befaring af Elven i Jnli 1886 blev derpaa Arbeidets
Ivela38rekfi.æt.-

af Leitnant Nysommed Opsidderneafsluttet 15 Stkr. Kon-
t

trakter til et samletBelob af Kr. 8 887,00om Udførelsesten1886.
af en Del af de projekteredeArbeider. Disse blev ud
paa Høsten sat i Gang under Ledelse af Opsynsmand
S. Nilsen.

Efter at Arbeidernevar sat i Gang indkomunder 27de eAnndderaf-

Oktober 1886et Andragendefra de Opsiddere,der ikkevar C?psi.bidedmrae

medtagne i det tidligereForslag, om at ogsaaderesEien-c?oemøgteilte"arf:

dommemaatte bliveundersegte,og omat derogsaaforderesEZalcronmalee
Vedkommendemaatte blivetilstaaet Statsbidragtil Forbyg-

katfb 1886
ningers Udførelse,ligesomder under 7de Septembers. A. sride0111
var indsendt et Andragendefra G-aardbrugerneIver Sme-søgnelser-af_
stad ogE. Sæther,anbefaletaf Herredsstyrelsenunder15degaduedsoelpatbart.
September,om at der maatte blive anstillet Undersøgelser

1886.

i BielvenGaudølamedHensyn til, om denne kunde for-
bygges saaledes,at denderfrahyppigindtrædendebetydelige
Materialførselkunde standses.

De i Gang værendeArbeider blev i Januar 1887be- 1887.
sigtigetaf Nysom,der deromafgavRapportaf 12teFebruarp

RNapysoomrtafs
1887,ligesomhan samtidigfremsendteen ny afsluttetKon- 12teFebr.

1887‘.
trakt (No. 16)paa et mindreArbeide.

Arbeidetblev besigtigetaf Nysomi April ogMais. A. Nysoms
Rapport af

og samtligede afsluttedeAkkorderModtagne,og nye Kon- lste Juni
1887.

trakter udsatte til et Belobaf Kr. 7 220,00.
En fornyet Undersøgelseforetoges samtidig i Hen-RNysoms

apport af
hold til OpsiddernesAndragendeaf 27de.Oktober 1886, 12teJuli

1887.
hvoraf fremgikForslag til nye Arbeider til et Belob af
Kr. 17000,00.

Dette Forslagblev af Kanaldirektørenunder 12teJuli
1887 oversendtRomsdalsAmt med Anmodningom at be-
virke sammepaa sædvanlisMaadebehandletaf de Interes-
serede og Kommunen.

17
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1887. Under 10deSeptemberoversendteligeledesNysomet
NYsoms Forslagaf Forslag med Overslag til Forbygning og Reguleringaf

10deSeptbr. FjeldbakkenGaudela til BeliabKr. 8000,00,hvilketFor-
1887til For-
bygaing af slag Kanaldirektørenunder 17deSeptemberoversendteOrd-
Gaudøla.

førereni ØxendalenmedAnbefalingog henstilledetil ham,
at soge tilveiebragtBidrag saavel fra Amts-somHerreds-
kommune,og at erhverve de almindeligekommunaleGa-

-rantier.

Forslag.

Leitnant NysomsForslag af 22deApril 1884 til Forbyg-
ning af øiendalens Præstegaard.

Do. Do. Forslagaf 24deJuni 1885til Forbygninger
i Øxendalselven.

Do. Do. Forslag af 12te Juli 1887 til yderligere
Forbygningeri Øxendalselven.

Do, Do. Forslag af 10de September1887 til For-
bygningaf FjeldbakkenGaudøla.
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Arbeidernes Kostende.

Indtægt:

Præstegaarden.
Ved Kg1. Res. af 26de Juni 1884 bevilget Kr. 2 600,00
øxendalselven.
Ved Storthingsbeslutningaf 5te April 1886

bevilget 	 « 11000,00
Distriktsbidrag tildels som Naturalarbeide « 8 000,00

TilsammenKr. 21 600,00

17*



IX D 16.

Lerfald paa GaardenAak ved Raunia i Romsdalen.

I.

Sagens administrative Behandling.

1886, Under 28de Januar 1886 indkom fra Amtmandeni
Romsdals Romsdal,med Anmodningom hurtig Expedition,et An-
Amts Skri-



velseaf28de dragende fra Opsiddernepåa Sogge i GrytensPræstegjeld
Januar1886.



i RomsdalenomKanalvæsenetsBistand medUndersøgelse
og Bidrag i Anledninget Lerfald ved RaumaelvvedGaar-
dene Sogge,Halse og Aak.

Nysoms Be- Forholdeneblev derpaa efter KanaldirektørensOrdre
tsenkning af
17d1886e Febr. unaersøgteaf LøitnantNysomden 9de og.10deFebruar og

under 17des. M. afgav han sin Betænkning. Han oplyste
deri, at Lerfaldetskede1ste og 2den Juledag. Store Ler-
masser vare udglednefra Raumas heire Bred. Raumas
gamleLeie var fuldstændigopfyldtog endogstørreDeleaf
den ligeoverforliggendeEiendomSoggevar bedækketmed
Lere. En Del af Landeveienvar udgledet. En betydelig
Opstuvningaf Elven havde naturligvis fundetSted, men
der var dels ved Gravningog dels ved VandetsegenMagt
aabnetet tilstrækkeligLavvandsløb,saaVandstandenovenfor
Faldet ved Befaringenikke var mere end ca. 0,5 m. høiere
end sædvanlig. Han udtalte, at der ved Flom vildevære
betydeligFare for et Gjennembrudpaa GaardenSogges
Grund, ligesomman kundeudsættesig for en betydeligOp-
stuvning og deraffølgendeOversvømmelse,hvis ikke Ler-
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massernenogenlundesnart sattes i Bevægelse. At aabne 1886.
et tilstrækkeligtFlomprofilved Gravningfandt han ug-jor-
ligt, hvorforhan foreslog,at man skuldeindskrænkesig til
at dække det truede Punkt paa GaardenSogge og ved
Gravningi Elveleietfrembringeet hensigtsmæssigtAngrebs-
punkt for Flommen,ligesom han anbefaledeat holde et
vaagentøie medSelvgravningenog itide foretagede nød-
vendigeForanstaltninger,hvis det skuldevise sig, at denne
udvikledesig i en uheldigeller faretruendeRetning. Om-
kostningerneved disse Foranstaltningeransloghan til Kr.
1400,00. Han henlededesamtidigOpmærksomhedenpaa
Bruddet Paa den nedenforliggendeGaard Devold, hvilket
Brud han antog tidligereeller seneremaatte dækkes.

DenneBetænkningoversendteKanaldirektørentil Amtetdirxeladal-
under 17deFebruar og udtaltederi, at Departementethavdenoøer"s
stillet sig gunstigt ligeoverforet eventueltStatstidrag 41fsrE-
opfordredeAmtmandentil at fremskaffede sædvanligekom-Febr. 1886.

munaleGarantier.
Arbeidet var imidlertid strax sat igang under Vei-

inspektørensLedelse, idet Amtskassenforskjedde nødven-
digeMidler, og da ogsaa efter en Del Underhandlingerde
nødvendigeGarantier for Vedligeholdo. s. v. vare stillede,
blev der ved Kgl. Res. af 3dieJuli 1886bestemt: Kg1. Res,

af 3die Juli
1886 artg.

« 1. At der af de til uforudseede Arbeider ved Kanalvæsenet Stats-

for Budgetterminen 1ste bidrag.1885 til 30te Juni 1886 be-
vilgede Midler naadigt tillades som Bidrag til Udferelse af
Forbygningsarbeider m. V. ved Gaarden Aak i Romsdalen
overensstemmende med den af Kanalingenior Nysom under
17de Februar 1886 afgivne Plan udredet Halvparten af de
efter behorigt Regnskab medgaaede Omkostninger indtil et
Belob af Kr. 700,00 paa de af Amtmanden i Skrivelee af
6te April 1886 paa AmtskommunensVegne vedtagne Be-
tingelser.

2. At den af Grytens Kommunebestyrelse under lste Marts
1886 fattede Beslutning om Overtagelse af de til oven-
nævnte Øiemed udførende Arbeiders fremtidige Vedligehold
i Henhold til Lov om Formandskaber paa Landet af 14de
Januar 1837 § 39 naadigst approberes, forsaavidt Kom-
munen derved paaføres Udgifter for et længere Tidsrum
-c114:15 Aar».
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1886. Om Arbeidets Udførelseforelaa en Rapport fra Vei-
Kaptein
Siewers

inspektøren,Kaptein Siewers, af 9de Juni 1886, hvoraf
Rapport af fremgik, at Arbeidet var heldigtgjennemførtefter Planen,

9188 E1' men at der stod nogenDækningtilbage, somførst kunde
udføresnæsteVinter. Dervar til DatoanvendtKr. 1 176,50.

Kaptein LigeledesunderrettedeKapteinSiewersunder17deJuli
Siewers

Rapport af 1886om,at Flommenvar passeretudenat foraarsagenogen
17de Juli

1886. Skade paa Værkernesamt at Elveleietfremdelesudviklede
sig heldig,saa at han troede,at al Fare nu var forbi.

1887. Under 18deJuni 1887 fremsendteAmtmandenRegn-



Amtman- skab for det nu fuldførteArbeide,der var udført for Over-
den frem-

sendte slagssummenKr. 1400,00,og meddelte,at Arbeidet var
under 18de
Juni 1887 overtaget til Vedligeholdelsesamt anmodedeom, at Stats-Regnskab

for Ar- bidraget maatte blive anvist, hvilket Kanaldirektøreni en
beidet.

Skrivelse til Arbeidsdepartementetaf 23de Juni 1887an-
befalede, idet han tilfeiede, at han personlighavde over-
bevist sig om, at Arbeidetvar planmæssigudført.

1886. Imidlertid var af Amtmandenunder 12te Juni ind-
skr.fra sendt et Andragendeom Statsbidragtil Forbygningsarbeide

Roms

1886dais
Amtaf12te paa Gaardene Sogge, Devold og Mjelva ved Raumaelv,

Juni 

med Andr. grundet paa Skade foranledigetved Lerraset paa Gaar-omStats-
bidrag til den Aak, hvilket Andragendesenere blev fornyet og di-
Forb. paa
Gaardene rekte indsendt til Storthinget, ledsaget af et af Ingeniør

Sogge, De-
vold og SvenningsenudarbeidetForslag til ElvebruddetsForbyg-
Mjelva. ning.
1887. Under 16deApril 1887 blev det gjennemStorthings-
Kanal- mandAarflotoversendtKanaldirektørentil Betænkning,og

direktørens
Betænk- efter en Undersøgelseaf Stedet afgav han under 3die Mai

ning af 3die
Mai 1887. 1887 en saadanBetænkningtil Departementet. Han op-

lyste. deri, at de forudseedeBrud paa GaardenDevoldfor
en væsentligDel foraarsagetved det før omhandledeLer-
fald ved Aak og den hervedforandredeRetningaf Elven,
nu havde antaget temmeligstor Udstrækning,og at det
vilde tiltage for hver Flom. Da det ca. 35 m. høie og
400 m. lange Elvebrud, saavel somBruddet indoverLand
forbi selve Lerfaldet,bestaar af løs Sand, river Landvinden
— den saakaldteSkjella Sandenmed sig og foranlediger
en megetfarligSandflugt,der ødelæggerde omkringliggende



-

Jorder. Sandenligger alleredesomet tykt Lag paa Jord- 1887.
bunden og trænger endogind i Militærdepoternepaa den
nedenforliggeùdeExercerpladsSetnæsmoen.

Det af SvenningsenudarbeidedeForslag til Forbygning
gik ud paa at dækkehele BruddetsFodoptil heiesteVand-
stand med stor Sten og beplanteden bøiereliggendeDel.
Omkostningernehavdehanberegnettil Kr. 6200,00. Kanal-
direktørenbifaldt Planen, menforeslogOverslagetforhøiet
til Kr. 7 950,00for Stendækketalene.

Kanaldirektørenoplyste, at af de skadelidte Grund-
eiere var kun to i den Stilling,at de kunneyde nogetvæ-
sentligt Bidrag udenfor Naturalarbeide, ligesom Grytens
Kommuneheller ikke formaaedeat ydenogetstørreBidrag.
I Betragtning af de her tilstedeværendesærlige Forhold
fandt han at. kunne indstillepaa et Statsbidragaf 2/5af
Overslagssummeneller Kr. 5 300,00paa de sædvanligeBe-
tingelser for Statsbidrag samt paa Betingelse,at Arbeidet
fuldfortes inden en af Departementetnærmere bestemt
Frist.

I Tilslutning hertil anmodedeDepartementetfor de
offentligeArbeider under 17de Mai Amtmandenom, for
TilfældeBevilgningafStatsbidrag,stort indtil Kr. 5 300,00,
at søge Amtskommmunenseller HerredsstyrelsensGaranti
for, at de sædvanligeaf KanaldirektørennævnteBetingelser
for Statsbidragvirkeligopfyldtes.

\ Da SagensAfgjørelseaf det da forsamledeStorthing
var nødvendig,og da derforDistriktetsVedtagelserhuriigt
maatte afgives,telegraferedeAmtet under 12teJuni direkte
til StorthingetsVeikomite:

«HenvisendeDepartementetsSkrivelse 17deMai med-
deles,at Amtsformandskabethar besluttet:

Amtskommuneni ForholdStaten overtagerKr. 2550,00
EiveforbygningerRomsdalenpaa Betingelse:GrytensKom-
munegaranteref ArbeidetsUdførelseoverensstemmendePla-
nen, overtager Vedligeholdelsenog alt Erstatningsansvar,
der følgeraf ForanstaltningenogKr. 500,00Bidrag. Videre
Betingelse: De InteresseredetilskyderKr. 1000,00. Gry-
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1887. tens Formændindstilletpaa VedtagelseBetingelserneGry-
tensVedkommende,Sagenvil bliveforelagtHerredsstyrelsen
snarest».

I Tillid til, at de fornødneDistriktsgarantier snart
vilde være bragt i Orden, indstilledederpaa Veikomiteen
under 28deJuni 1887 til Storthingetat fatte saadanBe-
slutning, som af Storthinget vedtoges i Møde den 6te
Juli s. A.

Til Forbygningsarbeiderved Raumaelveni Grytens
Herred, RomsdalsAmt, overensstemmendemed en af Ka-
naldirektørenudarbeidetPlan, beregnet til Kr. 7 950,00,
bevilgeset Statsbidragaf 2/3,to Trediedele,af hvad der til
ArbeidernesGjennemførelsemaatteudkræves,indtilet Beløb
af Kr. 5300,00,modat RomsdalsAmtskommuneeller Gry-
tens Herred garanterer:

At Arbeidet fuldføresoverensstemmendemed Planen,
samt at de til SandfIngtensStandsningnødvendigeFor-
anstaltninger blive udførte efter en af Departementet
for de offentlige.Arbeider godkjendtPlan og under
saadan Frist, som nævnte Departementmaatte be-
stemme;
at de i Post 1 omhandledeArbeiderefter Fuldførelsen
af sammevedligeholdesi forsvarligStand og
at det Offentligeer uden nogetsomhelstAnsvar lige-
overfor ethvert Erstatningskrav,som ved Arbeiderne
maatte forånlediges.
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II.

Arbeidets Kostende.

Indtægt:

Elvebrud paa Sogge.
Ved Kg1. Res. .af 3die Juli

vilget . . .... . Kr.

	

Romsdals Amtskommune . «

1886 be-
700,00
700,00

Kr. 1400,00
Elvebrud paa Devold og Mjelva.
Ved Storthingsbeslutning af 6te Juli

1887 . . Kr. 5 300,00
Amtskommunen 
 « 1 150,00
Grytens Kommune. «




500,00
Private Bidrag 	 « 1000,00

« 7 950,00

Kr. 9 350,00

Udgift:

Ifolge Bestyrerens Regnskab af 13de Juni 1887 er til
Bruddet ved Sogge medgaaet Kr 1400,00
De ovrige Arbeider ere endnu ikke paabegyndte.
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IX E 1.

Gulaelven.

Sagens administrative Behandling.

a. Hydrografiske Karter over Gula og Sokna.

Da Kanaldirektørenunder Udførelsenaf Forbygnings-
arbeidernepaa Melhus og StørenPræstegaarde samt paa
StørenKapellangaardlærte Gula-og Soknaelvenenærmere
at kjende, og da han efter dette Kjendskabkom til den
Formening,at videregaaendeKorrektionsarbeidervare nød-
vendige,omman medHeld skuldekunnestandsederesØde-
læggelse,indgik han under 7de Septemder1860 med en
Forestilling til Kirkedepartementetom Ønskelighedenaf at
faa optage fuldstændigehydrografiskeKarter over en Del
at Gula samt over den nedersteDel af Sokna. Departe-
mentet gav under 12te s. M. sit Samtykke dertil og
Karterne blev saaledes optagne af IngeniorerneLassen
og Riis.

Den 26deMarts 1862 afgavLassenRapportoverMaa-
lingerne i Gula ledsaget af 11 Karter i 1/2000Maalestok,
52Tverprofiler,Nivellementstabel,VandstandslisterogVand-
masseprofilmedtilhørendeStrømmaalinger,Alt vedkommende
Strækningenfra GimseBro til forbi Fornæsodden.

Den 12te s. M. afgav han Rapport med et Kart og
forøvrigtlignendeTilbehørfor SoknasVedkommende.



I Henhold til denneRapportvar Vandmasseni Sokna
under Flommenden 6te September1861 7 123Kubikfodi
Sekundet.

b. Forbygningsarbeider ved Uddevolds Bro.

	

1864. Efter at en Bro var byggetover Gulelvenved Udde-
voldi Leinstranden,næredemanFrygt for, at Elven skulde
tage sig nyt Lob gjennemeir Sidearm,i hvilkenAnledning
der af Kaptein Lossiusvar foreslaaeten Forbygning. Paa
VeidirektørensAnmodningi Skrivelse af 28de December
1864 forlangte Departementetunder 31te s. M. Kanal-
direktørensUdtalelsederom.

	

1865. Den 4de Januar 1865afgav han motiveretBetænkning
i Sagen,hvori han med enkelteModifikationeri det Væsent-
lige bifaldt Forslaget.

	

1883. I Aarenes Lob var de udførte Forbygningsarbeider
delvis derangerede,saa en større Reparationmaatte fore-
tages. I denAnledninganmodedeVeidirektørenunder18de
Juli Kanaldirektørenom at lade en af sine Ingeniererpaa
en Reise nordenfjeldsbese Stedet og udtale sig om nogle
paatænkteForanstaltninger. Leitnant Nysom afgav i den
Anledningen Udtalelsei Skrivelseaf 8de December1883,
somKanaldirektørenden 12te s. M. oversendteVeidirek-
tøren.

c. Elvebrud paa Melhus Præstegaard.

Fra Gravrokforbi Hofstad,Søbergog MelhusPræste-
gaard og ned til Gimsegaar Elven i en stor Bue ind paa
østre Bred. Buen er uregelmæssigmed flere Slyngninger,
og har den gjennemTiderneværet underkastetstore For-
andringer. KanalvæsenetsKartarkiv indeholderet i 1812
af Major Smith optagetKart, hvor Elvens Lob ere ind-
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lagte, som de vare i 1730, 1770og 1812, hvorafdet vil
sees, at den efterhaandenalene i den Periodehar kastet
sig indtil en halvandetTusindeAlen ind i heire Bred med
de høieBakker. Med disseForandringerfulgte der vold-
sommeBrud og forøgetFare for, at ødelæggelsernekunde
voxei en foruroligendeGrad.

Allerede i 1803havdeElven taget en liden Afstikker
fra den store Bue ind modHofstadog da denne efterhvert
arbeidede sig videre frem truende Hovedveienmed øde-
læggelse,saa blev der anbragt en Forbygninglangs Hof-
stads konkaveBred.

I 1812blev det OffentligesBistandpaakaldt for at faa
standsetvidere ødelæggelse. Paa RentekammeretsBefaling
optogMajor og LandinspektørSmith et fuldstændigKart
over Gula med Omgivelserfra Gravrok og ned til Gimse,
og formodentligefter et Forslag af Kanal- ogHavneinspek-
tør Gedde af 16cleJanuar 1816blev den Tange, hvorom
Elven gjorde sin Afstikkerind i Hofstadlandet,gjennem-
skaaret af en Kanal, samtidig med at det gamleElvefar
forbiHofstadblev afdæmmet.

Senerelader det til, at Elven,saavelpaa SobergsGrund 1820.
nedenforKanalensompaa Gravrokovenforsamme,begyndte
at angribeBredderne, i hvilkenAnledningder i 1820af
daværendeKanal- og HavneinspektørGeddeblev foreslaaet
at anbringeen Faskindamhelt fra Vadeveienpaa Gravrok
i ret Linie ned til Kanalen,rundt denneskonkaveBred og
halvt over det gamleLøb i Flugt med SobergsBredder.
Dette Værk blev antageligikke bygget.

I Skrivelse af 9de Januar henvendteSognepræsteni 1845.
Melhus sig til IngeniørleitnantRøyemmed Anmodningom
at bese Præstegaardenfor at afgivePlan med Overslagtil
dens Beskyttelse mod ElvenF4Angreb og ledsagedeSkri-
velsen med en Erklæring fra tvende med Forholdeneder
vel kjendteMænd, som oplyste, at Elven i den Tid, de
kunde erindre,havde bortrevet«en lige Bredde fra Vest til
øst paa ca. 300 Alen i en Længde fra Syd til Nord paa
1 685 Alen». Den 19deJanuar har Røyemafgivet et For-
slag til Anlæg af 3 Pælebuner med Synkfaskiner, og

18
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1845. udstedtes der en Erklæring fra Naboerneom, at de ikke
haVde.Noget at indvendemodhansForslag «til at give Gula-
elvenet andetforMelhusPræstegaarduskadeligtLø13o. s. v.»
HvordanPlanen i dette Forslag var, er ubekjendt. Med
dette henvendteSognepræstensig til Stiftsdirektionenom at
faa det realiseret paa offentlig Bekostning Som Følge.
deraf blev det ved KirkedepartementetsSkrivelse af 15de,
Marts 1845 overdragetKanal- og Havneinspektørenat af-
give Betænkning. Hat lod nyt Kart optage af Loitnant
Falsen, og afgav han under 27de Novemberet Forslag til
en fuldstændigKorrektionaf Elven fra Soberg og ned forbi
MelhusPræstegaard,beregnettil et Kostendeaf Kr. 5 200,00.

 1846.

Da de saaledesforeslaaedeArbeiderrak videre end til
blotat beskyttePræstegaarden,forlangteKirkedepartementet
i Henhold til StiftsdirektionensForestillingaf 30te Mpi og
Erklæringerfra Kommunebestyrelsenog Sognepræstennær-
mereBetænkningangaaendeen Begrændsningaf Arbeiderne
til de for det foreliggendeøiemed nødvendigste. Inspek-
tøren afgav derefter nyt Forslag af 10de Juli 1846 til
reduceredeKorrektionsarbeider,hvis Kostende ansloges til
kr. 3 720,00; men antagelig kom dennePlan ikke til Cd-
førelse.

	

1848, I Skrivelse af 7de SeptemberanmodedeKirkedeparte-
mentetKanaldirektørenom paa en forestaaendeReise i det
Trondhjemskeat undersøgeForholdeneved MelhusPræste-
gaard.

Efter i Slutningen af Septemberat have besigtiget.
Bruddene og konfereretmed Stiftamtmandenafgav Kanal-
direktørenden 10de Decemberen Betænkningmed Forslag
og Overslag til PræstegaardensForbygning mod
Han meddeltederi, at Elven havde brudtmeget voldsomti
Beiningenved Hofstad ovenfqrSøberg,hvor Mælen paa et
Sted kun var 42 Alen fra Hovedveien. Veien var der
stærkt truet, og da den vanskelig kunde omlægges, saa.
havde Veibestyrelsenforsegt at give Elven et nyt Leie ved
at udgraveden oven omhandledeca. 16 Fod bredeog 4 Fod
dybeKanal ellerRende. Men skjøntden temmeligtnærlaa
i FlomvandetsRetning, saa havde den dog ikke mærkeligt
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udvidetsig. Den maatte derforuddybesog det gamleLob 1848.
afdæmmes,førendet heldigtResultatkundeopnaaes(antage-
lig var den oprindeligeAfdæmningbortreven). I Boiningen
nedenforSøberg havdeElven paa en Længde af omtrent
800 Alen udbrudt en Bredde af henimod20 Alen eller i
Middeltal7 Alen hvert Aar. I Mælenvar her dybeHak,
som kom dels af Overvand og dels af Vandaarerfra en
østomHovedveienliggendeMyr. Den herværendeør havde
forlænget sig noget, og i Beiningennedenforsammevar
Brydningenfortsat baade paa PræstegaardensGrund og
Gaarden Melhus's. PræstegaardensG-rund berørerElven
omtrentpaa en Længdeaf 1 160Alen, men deraf var kun
500 Alen i Brud. I de 3 Aar, siden Kartet blev optaget,
var Breddenaf den udbrudteJordstrimmelomtrent30Alen,
saa det aarlige Tab kunde ansættes til 2 Maal England.
Der var Fare for, at idetheleomtrent25 Maal kundebort-
rives her, om ingenForanstaltningerderimodblev truffen;
men end større Fare truede Præstegaardenfra Beiriingen
mellemSobergog PladsenMoen,hvorElvemælerneefter al
Sandsynlighedom en 5 å 6 Aar vilde naa Præstegaarden,
og dennevikle da medet betydeligtAreal ogpaa enLængde
af omtrent 1 600 Alen være udsat for Elvens ødelæggelse,
ligesomethvert Forbygningsarbeidenedenfor derved vilde
tilintetgjøres. Kanaldirektørenforeslogderfor, at Præste-
gaarden skulde forene sig medVeivæsenet,der var nød-
saget til at beskytteHovedveien,for at faa reguleretElven
derforbipaa en hensigtsmæssigMaadeefter et,nærmerepaa
Kartet angivet Leb. Kanaldirektørenangav derpaanær-
mere de hertil fornødneArbeider, som væsentligbestodi
Gjennemgravningaf ledendeRender, Fletværksgjærderfor
at frembringeForlanding, Anlæg af 8 Buner og tvende
Koupurer. De samlede Omkostningerberegnedehan til-
Kr. 4 280,0o,som han foreslogfordeltemedKr. 2 348,00
pr.aVeivæsenetog Kr. 1932,00paa Præstegaarden.

KirkedepartementetvedtogForslagetog formodentlighar 1849.
det truffet Overenskomstsom foreslaaetmed Veivæsenet;
thi i Septembervar Kanaldirektørenpaa Stedet for at ud-
stikkeVærkerne,ogengageredehan samtidigArtillerileitnant

18*
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1849. MtillersomArbeidsbestyrer.De Veivæsenetvedkommende
Buner og en Koupureved Søbergbleveførst opførte.

 1850.

MenVaarflommenbortrev en af dem fuldstændigog
omtrentHalvparten af alle de andre. Paa Grund heraf
foreslogArbeidsbestyrerenunder 6te Oktober en Modifi-
kation i Arbeidsplanen,idet han fandt de øvrigeArbeiders
Nytte afhængig af, hvorvidtdet vilde vise sig muligtved
en kraftigere Bygningsmaadeog ved en Forfierelseaf hine
Buner at faa demtil at staa. Kanaldirektørenbifaldt til-
dels disseMtillersFormeningeri Skrivelseaf 6teNovember
og forlangtenærmereOplysningeromForandringernei Elve-
leiet, forindenhan udtaltesig omBunernesforstærkedeKon-
struktion.

	

1851. Disse OplysningermeddelteArbeidsbestyrereni Skri-
velseaf 15deFebruar, og paa KirkedepartementetsOpfor-
dring af 17deMai udtalte Kanaldirektørensig under 17de
Juni om de af BestyrerenforeslaaedeModifikationer.Han
gjentOg,hvad han i sin Betænkningaf 6teNovemberhavde
udtalt, at den nedre Korrektionved Præstegaardengjerne
kunde udføresstrax efter den oprindeligePlan, men at den
øvre Korrektionforan Hofstadsandenburde opsættes,indtil
Bunerne mellemdisse Korrektionervare opførteog havde
begyndt at virke, samt at der imidlertidburde anlægges
nogleBuner i Beiningenforan Hofstadsandenog under Se-
berg. Han gav dernæstAnvisningpaa Bygningsmaadenaf
de beskadigedeBuner mellembeggeKorrektioner.

I Skrivelseaf 6te August gav derefterAmtetArbeids-
bestyrerenOrdre til overensstemmendemedden oprindelige
Plan og de ovennævnte Modifikationerogsaaat sætte de
PræstegaardenvedkommendeArbeiderigang. Den ledende
Kanal saavelsomKoupurenblev bygget,menunderen Flom
med Isgang den 13de og 14deDecemberblev ifølgeInd-
beretning af 31te s. M. fra Arbeidsbestyrerentil Amtet
Koupurenstærkt beskadiget. Han giver i denneSkrivelse
nærmere Forklaring saavel af Bygningsmaadensom Be-
skadigelsen.

	

1852. Koupurenblev repareret, i hvilkenAnledningKanal-
direktørenunder 14deJanuar gav en Del Anvisninger,og
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Arbeiderneforøvrigtfortsat, ogi Skrivelseaf 4deSeptember 1852.

meddelteArbeidsbestyreren,at Anlæggeneidetheletagethavde
staaet godt.

I Anledningaf en Beskadigelseaf Koupurenog for at 1853.
fremme det nye Leies UdvidelsehavdeArbeidsbestyreren
foreslaaet de fornedneReparationer samt en Forhoielseaf
Koupuren, hvorover Kanaldirektørenpaa Departementets
Anmodningunder 8de DecemberafgavErklæring. Antage-
lig er Forheielsenikke gjennemført.

Reparationsarbeiderbleveogsaa dette Aar foretagne. 1854.
I Henholdtil Begjæringfra TrondhjemsStiftsdirektion 1855.

anmodedeDepartementetKanaldirektørenunder 10deOk-
tober om til næstfølgendeAar attundersegeElveforbygnin-
gerne ved MelhusPræstegaard og derefter at afgiveEr-
klæring om, hvad der burde foretagestil sammesBevarelse
og Fuldendelse.

Fra J. MelhUsindlobder Klage til Departementetover, 1856.
at KoupurenforvoldteSkadepaa hansEiendom,og efter at
Arbeidsbestyrerenunder 12te Septemberhavde udtalt sig
derOverog afgivet Forslag med Overslagttil Forbygning,
afgavKanaldirektørenunder 18deSeptember—efterKirke-
departementetsOpfordring— sin Erilæring i Sagen. Skjønt
han ikke antog, at Roupuren havde forværretElvebruddet
paa J. Melhus'sEiendom, saa var saadanneForhold dog
saa vanskelige at bevise, at Kirkedepartementetmuligens
kunde blive nødt til at erstatte en Del af Skaden. For-
øvrigt foreslog han, for at fuldstændiggjøreReguleringen
efter de vundneErfaringer, at Kanalen burde udvidesog
Koupuren forheies overensstemmendemed Arbeidsbestyre-
rens Forslag.

I Skrivelse af 30te SeptembermeddelteDepartementet
sit Bifald dertil og gav samtidigAnvisningpaa Overslags-
summenKr. 1960,00,

Paa Grund af uheldigeVeir- og Vandstandsforholdfik
man ikke Anledningtil at udvideKanalen, .ogsomFølge
deraf maatte ogsaa KoupurensForhøielse opsættes til et
andet Aar. For at der imidlertidikke skuldetilfeies Mel-
husgaardennogenSkade derved,foreslogArbeidsbestyreren



1856. ander 27de November efter Samraad med J. Melhus at
bygge en særskilt paa Kart nærmere angivet Bune for
under Flom at sætte Vandmassen ind i Kanalen. Dette
bifaldt Kanaldirektøreni Skrivelse af 1.3deDecember.

 1857.

Efter en BesigtigelseafArbeideti Juni Maaned,afgav
Kanaldirektørenunder 7de Juli en Indberetningtil Kirke-
departementet. Han meddelerderi, at Kanalen var udvidet
i den øvre Ende, at den trak godt, samt at den skulde ud-
vides noget i den nedre Ende ved indtrædendeLavvand.
Koupuren, der stod ubeskadiget, havde der fremdelesikke
været A.nledningtil at forhøie. De første Buner vare be-
skadigede ved Isgang paa Yderspidserneog saaledesnoget
korte; men naar de af ArbeidsbestyrerenforeslaaedeAr-
beider vare udførte og maaske nogle Buner forlængede,
antog han, at Forbygningenskulde være fuldstændig.

 1859.

Efter at de bestemteArbeidervare afsluttede, afgav
Arbeidsbestyrerenunder27deFebruar1859afsluttendeRegn-
skab, hvorefter der siden 1849 idethele var anvendt Kr.
5 882,00. Han gav derhosnogen Meddelelseom Værkernes
Tilstand, som ikke var ganske tilfredsstillendeefter den
sidste Vaarfiom. Den te Marts tilstillede Kanaldirektøren
Kirkedepartementetdette Regnskab.

I en Rapportaf 5te Septemberhar Arbeidsbestyreren
med Henvisning til et Kart givet en Oversigt over de ud-
førte Arbeider saavel de vedkommendeKirkedepartementet
som de vedkommendeVeivæsenet.

Efter en Besigtigelse af Stedet, indgavKanaldirektøren
den 15de Septemberen Forestilling til Kirkedepartementet
angaaendede fornedneReparationsarbeider.Tre af de fire
for OplysningsvæsenetsFonds Regning opførteBuner vare
aldeles ødelagte under den sidste Vaarflom,saa den heie
Mæle foran PræstegaardensPladse, Teigen og Moen, laa
ganske ubeskyttet. Kanaldirektørenforeslog derforen Op-



lodning for derefter at tage under Overveielse, hvad der
burde foretages til Beskyttelse af denne Del af Præste-



gaarden, samt en forelebig Bevfigning af Kr. 240,00 til
Reparation af den gjenstaaendeBune. Forøvrigt .oplyste

at der i 1859 ikke var udbrudten enesteTorvhverken
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paa Præstegaarden eller paa de nedenforliggendeMelhus- 1$49.
gaarde.

I Skrivelse af 19de Septemberbifaldt Departementet 1860.
.saavelOplodningen.somAnvendelsenaf de Kr. 240,00.

Den 3dieJanuar indsendteArbeidsbestyrerenResultatet
af sin Oplodningi Profiler og et koteret Kart, idet han
samtidig foreslogAnbringelsenaf 5 Pælebunerpaa Stræk-
ningenforan de nævnte Pladse.

Efter en Besigtigelseaf Elven afgav Kanaldirektøren
under 7deSeptemberen Indberetningtil Kirkedepartementet,
hvori han meddelt, at Værkernejævnligmaatte repareres,
især Koupuren,somved den nye ElverendesønskeligeUd-
videlse truedes med at blive afskaarenfra venstre Bred.
Han anholdt derfor omKr. 240,00til Vedligeholdog om
Bemyndigelsetil ogsaaher at ladeoptagefuldstændigtKart
over et længereStykke af Elven.

Den 12te s. M. gav Departementetsit Samtykkedertil.
Reparationsarbeidetblev udført dette Aars Vaar og 1861.

afgav ArbeidsbestyrerenRapport derover den 18deApril;
men den 24de August indberettede han, at der til kom-
mendeVinter yderligere vilde tiltrængesKr. 200,00,som
paa KanaldirektørensAnmodningjunder 10de September
blev anviste til Udbetaling. DisseArbeiderfuldførtesifølge
ArbeidsbestyrerensRapport af 16de Marts 1862 samme
Aars Vaar, og gavKanaldirektørenderomIndberetningden
21de s. M.

Det hydrografiskeKart over en længereStrækningaf
Gulaelvenblev optagetaf IngeniererneLassen og

I en Rapport til Indredepartementetover Reise i det 1862.
Nordenfieldskeaf 20de Juli 1862 indberetterKanaldirek-
tøren bl. A., at Koupuren havde staaet sig godt, men at
Bunerne ovenforvare gaaede ud, og at Elven brød stærkt
der. Han antog, at den første BunenærmestovenforKou-
puren snart vilde gaa ud, hvorveddette vigtigeVærk vilde
blive udsat, og Stillingenmuligensblive værre end om den
ei var bygget.

Den 12teJanuar indberettedeArbeidsbestyreren,at der 1863.
var gaaet Hul paa Koupuren, og `at dens Reparationkræ-
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1863. vede Kr. 160,00,og ved under 21de s. M. at anbefaleRe-
parationenfor IndredepartementetforeslogKanaldirektøren,
at Eierne af Melhusgaardeneburde deltagemed en Halv-
part i Omkostningerne.

Paa KirkedepartementetsAnmodningforlangteIndre-
departementetgjennemIngeniorbrigaden,hvemde offentlige
Arbeider dengang var underlagt, Betænkningom Sagen,
om-nødvendigtstøttet til nærmereUndersøgelser.

1865. Først den 25de Januar 1865 kunde-Kanaldirektøren_
afgive sin Betænkning. Han ledsagededen med et Kart
og gav en kort Oversigtover de hidtil udførteArbeider
og den daværendeTilstandvedPræstegaardensElvebredder.
Disse gav efter bans Formeningstærk Opfordringtil at
forbyggeElven, da der forudenSkade paa Præstegaardens
Jordvei kunde være Fare for Jernbanen. Han foreslogat
bygge tre lange, paa dybt -Vandsatte Buner af stenfyldte,
laftede Tømmerkarop til Hoidenaf stor Flom, og at for-
heie Koupuren op til Beiden af en liden Flom. ligeledes
med et stenfyldt, laftet Tømmerkar. Omkostningernebe-
regnedehan Alt. i Alt til Kr. 9780,00.

Senere har Sagenikke været til Behandlingaf Kanal-
væsenet.

d. Elvebrud ved Gravrok i Melhus.

Da man havde til Hensigt at fastslaaPladsenGravrok-
øiene i Melhus somExercerplads'for Trondhjemsog Nord-
møre Batailloner, men først maatte forsikresig om Mulig-
heden af, at bevare Pladsen mod ødelæggelse af Elven,
foranledigedeArmedepartementetved Skrivelseaf 18deDe-
cember 1880, at Indredepartementetunder 31te s. M. gav
KanaldirektørenOrdre til at anstille Undersøgelserom,
hvorvidt der maatte være Grund til at befrygteUdskjæ-
ringer, og i TilfældeangaaendeForanstaltningertil Fore-
byggelseaf saadanneUdskjæringer.
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Leitnant Nysom blev beordret til at anstilleUnder-
søgelserpaa Stedet, og afgav han derefter under 1ste Ok-
tober 1881 en Indberetning medForslag til Forbygnings-
arbeider. Han oplyser ded, at Gravrok ligger paa en
Halvø, og at Elven derforbi sidenMidten af det forrige
Aarhundredehar indehavtflerelangt fra hinandenliggende
Lob. Der fandtesunder hansNærvær der paa beggeSider
af ExercerpladsenBrud, hvoraf det øverstestrakte sig fra
et betydeligtStykke ovenforPladsensBegyndelseomtrent
lige ud til Spidsen af Halveen. Dette Brud havde i den
senereTid havt ikke ubetydeligFremgang, og jo større
Masser, der udbrødes, desto farligereRetningfor Pladsen
fik Elven. Omtrent i Heide med dens farligste Angrebs-
punkt findesnemligen Forsænkningi Terrænet,som stræk-
ker sig tværs over Pladsen langs en høiereTerrasse paa
samme skulde Elven under en stor Flom gjennembryde
denne Forsænkningog her bane sig et nyt Lob, vilde
den største Del "af Pladsen bortrives og gjøres.omtrent
ubrugbar til militære Øvelser. Et saadant Gjennembrud
var om end ikke nærliggende,dog ikke umuligt,og Faren
derfor træder selvfølgeligdesto nærmere,jo mere Elven
tilladesat udbrydeBredden.

Det andetBrud fandtespaa dvnnedreSide af Exercer-
pladsen, og der var ødeIagtganskebetydeligeStrækninger,
idet en lavtliggendeTerrasse i sin Helhedvar bortreven.
Midt i Elven havde der dannetsig en betydeligØre, hvil-
ken dels er Levningeraf den ødelagteTerrasseog dels er
oplagtMaterial fra Elven. Ved dennedeltes Elven under
almindeligVandstandi tvendeLob, og en betydeligVand-
masse gik langs ExercerpladsensStrand og bevirkedebe-
tydeligeØdelæggelser.

SomForholdenevare, var der Fare for, at disseBrud
vilde forringe ExercerpladsensVærdi i betragtelig, Grad,
hvorimodformentligen hensigtsmæssigForbygning vilde
fjerne Faren.

Det førstnævnte Brud foresloghan dækket med et
0,6 å 0,7 m. tykt Stenlag paa Bar ogKvist i•en Længdear
540in.nedenfraogopoverogi enHoideaf 2m.overLavvand.
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Det nedre Brud foresloghan beskyttetved at anlægge
en Bune fra den ovenforubererteStrandbredog omtrent
Retningaf den.gamleStrand. Bunenforeslogesbyggetaf
2 RaderPæle nogetover høiesteFlommedFaskiner, Kvist,
Ear og Sten derimellemog dannendeSkraaningerpaabegge
Sider. Skulde derved Bagevjen foran Bruddet blive for
stærk, maatte man være forberedtpaa Anlæg af nok en
Bune ved Bruddets nedre Ende som et Afspærringsværk
med Spidsen rettet modStrømmen,samt paa Gravningaf
en ledendeRendeover Øren udenforBruddet. Omkostnin-
gerne beregnedehan:


 For den øversteStranddækningtil . . Kr. 8 550,00

 Den øversteBune 	 « 2 850,00

 G-ravningaf ledendeRende 	 « 400,00

 Den nedre Bune 	 « 2 850,00

TilsammenKr. 14650,00
Den 1Ite Oktober oversendteKanaldirektørendette

Yorslag til Indredepartementet,idet han i det Væsentlige
anbefalededet. ,

Senere paa Høsten havde KanalclirektørenAnledning
til paa en Reise nordenfjeldspersonligenat iagttage For-
holdenepaa Stedet. Han fandt da, at der af G-rundeierne
alleredetidligerevar anbragt en Koupuretil Beskyttelseaf
det i NysomsForslag omhandledenedersteBrud, ogat denne
Koupurefulgte omtrentden angivneRetning, men var saa
lav, at den ikke havdeværetsynligunderNysomsBefaring.
Kanaldirektørenfandt, at denneKoupurehavdevirket hel-
digen, saa den vilclegjøre de uf NysomforeslaaedeBuner
overflodige.Heromgav han Distriktsingenierenfor Trond-
hjem-skeBrigadesKommandostriktUnderretning, idet han
henstilledetil hamat have Koupurenunder Observation.

I Skrivelse af 25de November1882 anbefaledeDi-
striktsingenieren derefter ikke at udføre de af Nysom
foreslaaedeBuneanlæg,da han medKanaldirektørenfandt
den bestaaendeKoupure tilstrækkelig for de nedre Brud,
hvorimodhan foreslogden paapegedeDækningaf det øvre
Brud.
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I Skrivelse af 5te Decembers. A. anbefaledeKanal-
direkterendette og henstilledetil Indredepartementetderom
at give ArmedepartementetMeddelelse.

e. Elvebrud paa Gaarden Kregnæs.

I de til stor Heide stærkt stigende Lerbakker paa
Kregnæs havde der efterhaandenudvikletsig et voldsomt
Grundbrud af stor Heide og Længde, der i 1880truede
med videreødelæggelseraf ganskebetydeligeDimensioner.
Opsiddernehavde derfor,med Assistanceaf Leitnant Paus
og medBidrag af Kommunen,byggeten Bune af Pæle om-
givet med kraftig Stenjetteud fra Bruddets:evreEnde for
dervedat afvise Stremmenfra Bruddet. Den bidrogogsaa
til paa en kort Strækning delvis at beskytteBruddetog
befordreMaterialatlagringforan samme;men da Bunenvar
inklinant,gav den Anledningtil en Bagevje,somfremdeles
angreb Bruddet underFlom. Opsidderneforudsaada, at
det vilde overstigederesKræfter at forbyggeBruddetuden
sterre Hjælp, og de indgavederforunder 13de September
18S1et Andragendeom KanalvæsenetsBistand, somAmtet
under 3die DecemberoversendteDepartementetmed sin
Anbefaling.

I Henhold til dettes Ordre af 12te December1881
iagttog KanaldirektorenForholdenepaa Stedet og afgav
under 4de Februar 1882 sin Betænkningmed Forslag til
Forbygningsarbeider. Han oplyserdefi, at Elven derforbi
er omfattet af de hydrografiskeKarter, somunde'rLitr. a
ovenforere særskilt omhandlede,og hvoromIngenierLas-
sen giver nærmereForklaringi sin Rapportaf 26CleMarts
1862. Efter denne stodi 1861denvenstreElvebredovenfor
Kregnæsgaardenei Brud, medens den nedenforhavde en
sterre Forstrand, der tildelsvar beskyttetmed lettere For-
bygninger til Afstængningaf et mindre Flomleb mellem•

Forstranden og Bakken nedenfor. Lassen oplystederhos
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om, at Eierne af GaardenKvaal paa den modsatteSide af
Elven havde til Beskyttelse af sin.Eiendomafstængt et
langs denne gaaende større Flomlob og dervedledet hele
Flomvandmassenover i HovedlebetlangsKregnæsgaardene.
SomFølgeheraf udvidedede ovennævnteBrud sig, medens
Elven i stærkere Grad aftagredeMaterial paa den mod-
staaende konvexe Bred, hvorved de lette Forbygninger,
hvormedman segte at beskytte Bruddene, forbleveuden
Nytte. Paagangen paa Bredden blev for stærk, Forbyg-
ningerne ødelagdesog Bruddene skred efterhaandenfrem.

1882. Brucldenestode lodrette i en Heide af indtil 14 m. over
Lavvand og henimod4,7 m. derunder. Den til de for-
skjelligeKregnæsgaardeførendeVei var paa et Par Steder
brudt ud, og Husene paa den ene af Gaardenestodekun
lidet fjernedefra Brudkanten.

GrundeiernesTanke var at opføre nok en inklinant
Bune nedenfor den allerede udførteog at reparere denne,
somaf AaretsFlom var adskilligtmedtaget,idet denistedet-
for at tvingeElven til at gravesigind paadenmodstaaende
Elvebred havde bragt den til at grave i Dybden, hvorved
Bunehovedetvar undervasketog beskadiget. Kanaldirek-
tøren fandt det imidlertidunder de derværendeForhold
mindre tilraadeligt at benytteBuner idetheletagetog aller-
mindst inklinante, da de gjort korte — som det der laa
nærmest at gjøre dem kun vilde vise sig lidet virk-
somme,og gjort lange vilde virke til en uheldigUddyb-
ning af Elveleiet og uberegneligeForandringer i samme,
der maatte medføre et strængt Tilsynog stadigeRepara-
tioner, somErfaring desværrehavdevist ikke kundepaa-
regnes: Der maatte i Tilfælde desuden anbringes flere
Buner og da de paa Grund af Isgangenvæsentligmaatte
byggesaf Sten, vilde de ikke falde ganskebillige. Nogen
større Omreguleringaf Elveleiet, saaledes at dette efter-
haandenforlagdesind paa Øren ved hoireBred, vilde med-
tage for lang Tid og koste formeget, saa Kanaldirektøren
foreslogat fylde ud en Skraaningforan Bruddet af Singels
fra nævnteØr og at belæggeden meden kraftig 0,7m.tyk
Stendækning. Omkostningernederved beregnedehan til
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Kr. 6 800,00og anbefalede,at saavelKommunensomElve- 1882.
rensningsfondetdeltogi dem.

Ved under 15deFebruar at oversendeKanaldirektørens
•etænkning til Amtet lovedeDepartementetat bidrageaf
Elverensningsfondetindtil en Halvpart af Omkostningerne
paa de sædvanligeBetingelser,at KommunenovertogGa-
ranti for Tilveiebringelsenaf den øvrige Del af Belobet,
for at ethvert af Arbeidet muligensflydendeErstatnings-
.ansvarskulde være det Offentligeuvedkommendeog for at
Arbeiderne,efter at være udførte — bortseet fra extra-

,ordinæreUlykkestilfælde bleve forsvarlig vedligeholdte.
Efter Anmodningfra en af Grundeiernebesaa Kanal-

-direktørenom Høsten paa en Gjennemreisefra Trondhjem
paany Bruddet under en lav Vandstand, da Eierne frem-
deles vare stemte for Buner fremforden direkteDækning.

Den 6teNovemberafgavKanaldirektørentil EllefKreg-
næs paany en Betænkningi Sagen,hvori han fremdelesfast-
holdt sit tidligereForslag og fraraadedeaf praktiskeHen-
syn Anvendelsenaf Buner, om han end principieltikke
havdenoget at indvendemodMethoden.

Som Svar herpaa modtogKanaldirektørenen Anmod-
ning fra Ellef Kregnæs af 22deNovemberom paany at
tage Sagen under Overveielse,da ForholdenevedKregnæs-
bruddeneda vare forandrede,og da man antog,at Bunerne
ved at gives en noget forandretKonstruktion,skraanende
fra Elvebreddenefter en ret Linie ned til Bunden, maatte
kunneudføresbilligere; menKanaldirektørenfastholdtfrem-
deles i en Skrivelse af 6te Decembersin Plan, men ind-
rømmedefor OmkostningernesSkyld en Reduktionaf Sten-
dækningensTykkelsened til 0,3 m.

Opsiddernegik da endelig ind paa Kanaldirektørens
Plan, men androgeom,at fritages'for den for offentligtBi-
drag stilledeBetingelseom AnlæggetsforsvarligeVedlige-
hold. Som Grund derfor anførtede, at Kommunen,som
ligeoverfordet Offentligehavdeat stille Garanti derfor, til
Sikkerhed krævedeVedligeholdspligtenpaabyrdetEiendom-
men ved thinglæst Dokument,og at det vilde være en
næsten uberegneligByrde paa demog danneen.Hindring
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1882. ved enhver Transaktionvedkommendedem. Samtidigan-
holdt de om Refusionaf et Belob, der var anvendtpaa et
mindreDækningsarbeidei Evjen umiddelbartnedenforden
udførteBune.

1883, I Skrivelse af 6te Januar til Departementethar imid-
lertici bestemtfraraadet at fritage dem for
Vedligeholdspligtenog heller ikke anbefalet den ansøgte
Refusion, da den omhandiedeDækning kun var en ringe
Del af det af ham foreslaaedeDækningsarbeide,der ikke
havde nogenBetydning uden i Forbindelsemeddet hele.
Departementetvar heri enig medDirektørenogbifaldthans
Udtalelsei en Skrivelseaf 30teJanuar, hvorefterhan under
1ste Februar gav Opsiddernepaa KregnæsUnderretning
derom.

Senerehar Sagenikke været forelagtKanalvæsenet.

f. Elvebrud ved Fornæs.

Efter at have dannet Gulfosseni Horrig leber Gul-
elven — ifølgeKanaldirektørRøyemsBeskrivelseaf 8de
November1860— omtrent1 Mil megeturegelmæssiggjen-
nem AnnexerneHorrig og Leer og falder i nordligRetning
lige mod Fornæstangenmellem søndreKaasen og vestre
Fornæs, leber derefter næsten modN. N. 0., indtil den
moderFjeld i Nyhusklevenog dreier da temmeligskarpt i
nordligRetning om den anden Side af Tangen, hvor den
tidligerehar brudt, meni de sidsteAar har denbegyndtpaa
den modsatte (den heire) Bred at afbryde Terrænet strax
foran Hovedveienved Flaaøiene,ligesomden i længereTid
har brudt længere ned paa sammeBred under Gaardene
Qvaal. Fornæstangenhar gjennemen Slugt, omtrentder
Elven steder paa, en Breddeaf 325 Alen, hvorafikke den
halve Del hæver sig over heiesteFlom, medens det nu-
værende Elveleie har en Længde af omtrent 2 600 Alen
rundt Tangen. Vandstandsforskjellenpaa beggeSider af
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Tangen er omtrent 5 Fod og ved Flom omtrent 7 Fod,
muligensnogetstørre. ElveleietsDybdeovenforOddener
omtrent9 Fod tæt under den truede Bred, ogVandet stiger
her ved almindeligFlom 8 Fod og i usædvanligeFlomme
12 Fod over almindeligVandstand. Efter de oplysteOm-
stændighederer der al Sandsynlighedfor, at Elven, over-
ladt til sig selv, inden føie Tid vil gjennembrydeFornæs-
tangen, hvorvedden med et betydeligtforøgetrelativtFald
vil styrte sig i den nedre Elvestrækning,der alleredefør
er meget uregelinæssigi omtrent 11/2Mils Længdetil Ud-
lobet i Gulsøen. Et saadantGjennembrudvil sikkerligfor-
volde megenSkade paa mangePunkter i denne allerede
før ved Elvebrud stærkt medtagne Del, og det retteste
vilde være at regulere Elven paa den omtrent 21/2Mil
lange Strækning fra Gulfossentil Gulsøen,hvorved den
kunde gives varige Bredder,og betydeligeLandstrækninger
kunde vindes for en ordentligKultur, forudenandre For-
dele ved Anlægaf mindre"Veie,Fiskeri, Flodningog Far-
bargjørelse.

Allerede i 1857 havdeJernbanedirektørPihl henledet 1859..
Opmærksomhedenpaa de omtalte farlige Elvebrud ved
Fornæs og i Skrivelseaf 21de November1859 anholdt
Amtet hos Departementetom, at det maatte blive Gjen-
stand for nærmereUndersøgelseog Behandlingaf Kanal-
direktøren.

Efter DepartementetsOrdre af 29des. M. besigtigede 1860.

KanaldirektørenStedet i ForeningmedAmtetsVeiinspektør
og afgav under 8de November1860 sin Betænkningmed
Forslag ogOverslagtil en direkteDækningaf Elvebredden
med Faskiner og Sten i 500 Alens Længde fra Dyb-
furens Bund til 2 Fod over høiesteVand, idet han samtidig
fremhævedeØnskelighedenaf at regulereLavvandsrenden
ovenfor, noget som dog krævede nærmere Undersøgelse,
forinden specieltForslag kunde afgives. Omkostningerne
ved Dækningenberegnedehan til Kr. 3480,00og kalku-
lerede foreløblgReguleringenaf Lavvandsrendentil Kr.
1 720,00. De samlede Omkostningerskulde altsaa blive
Kr. 5 200,00.
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1861. Somanført underLitr. a blev for Kirkedepartementets
RegningforetagetvidtleftigeOpmaalingeraf Gulelvenneden-
for Fornæs, ved MelhusPræstegaard, og paa Kanalclirek-
terens Forestillingeraf 14de og 28deOktober 1861 gav
IndredepartementetSamtykke til for dets Regningat fort-
sætte disseMaalingerop forbi Fornæsodden.

Da Undersøgelserneallerede vare færdigemodtogDe-
partementetfra SøndreTrondhjemsAmt en Meddelelseom,
at Distriktet for Tidenikke var vffligttil at yde nogetBi-
drag til ForbygningsarbeidermodGulelven,bg gav detderfor
under 21deDeeemberKanaldirektørenOrdre til indtilvidere
at lade det bero medUdarbeidelseaf nærmereForslag tif
Reguleringsarbeiderved Fornæsodden.

	

1862, Den 26deMarts afgavIngeniør Lassen, der havdeucl-
ført Maalingernei Gulelven,Rapportover demledsagetaf
11 koteredeKarter I V2000Maalestok,Tværprofiler, Nivelle-
mentstabelm. m., hvorafkun en Del vedkommerElven ved
Fornæs,Resten ovenomhandledePartier nedenfor.

g. Forbygningsarbeider ved Jernbanestationen
L eer.

, 1862. I Skrivelse af 16deJanuar 1862forlangteBestyrelsen
for JernbaneanlæggetTrondhjem—StørenKanaldirektørens
Udtalelse angaaendeen -af KapteinLossius foreslaaetRe-
gulering af Gulelveni Forbindelse med en Dæmningved
Leer Jernbanestation. De forelagteOplysningervare imid-
lertid for ufuldstændigetil en fuldt motiveretErklæring,
saa Kanaldirektøreni Skrivelse af 21deJanuar indskræn-
kede sig til at udtale, at der for KanalvæsenetsVedkom-
mende ikke var paatænktnoget Arbeide-i Elven, hvorpaa
den foreslaaedeReguleringkundehave nogenskadeligInd-
fiydelse,samt at Planen sandsynligvisvilde lykkes, naar
Kanalengaves tilstrækkeligeDimensioner,og naar Værket
udførtes med behørigSoliditetindtil den foreslaaedeHeide.
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I 1869 fremsatteEierne af GaardeneLeberg og Løs 1869.
Klage til Jernbanen over Skade, somkine Arbeiderhavde
forvoldtpaa disse deres Eiendomme.

Paa DepartementetsForlangendei Skrivelse af 25de
Septemberafgav Kanaldirektørenefter en Iagttagelse af
Forholdenepaa Stedet under30te Novemberen Erklæring
i Sagen. Han paaviste, at der tidligerepaa beggeEien-
dommehavde været Brud, og at mansaaledesikke ubetingei
kunde tilskriye Anlægget de paaberaabteSkader, men da
det paa denønden Side ikke kunde nægtes,at detteAnlæg
var ganskeuden Indflydelseog saaledesmuligenskan have
befordret Skaden, anbefaledehan enten at indgaa Forlig
medVedkommende,hvorvedde resp. betaltesKr. 800,00og
Kr. 600,00som Erstatningen Gang for alle, eller at ned-
rive det omhandledeVærk og istedetderfordækkeStranden
paa en nærmereangivenStrækning.

h. Elvebrud ved Flaaøiene.

Efter Konferancemed Kanaldirektørenpaa Aastedet 1882.
indgavAmtsveimesterentil Amtet en Forestilling af 22de
April 1882 om Udførelseaf en 518 m. lang Stendækning
af nogleElvebrudlangs Flaaøienetil Beskyttelseaf Lande-
veien, medHenstillen til Amtet at søgeHalvdelenaf Om-
kostningerne,store Kr. 4 500,00,bidragetaf Elverensnings-
fondet. Amtet anbefaledeForestillingenog oversendteden
til Kanaldirektøren,somi Skrivelseaf 1lte Mai anbefalede
Bidraget ydet paa Betingelseaf, at AmtetsVeivæsenover-
tog de sædvanligeGarantier. SøndreTrondhjemsAmt be-
vilgedehertil Kr. 1500,00og MelhusHerred Kr. 750,00.

Ved Kg1.Res. af 28deMarts 1883 blev det derefter 1883.
bestemt:

1. At der af de til Oprensning af Elvedrag m. V. bevilgede
Midler naadigst tillades udredet et Belob af Kr. 2 250,00

to Tusinde to Hundrede og femti Kroner — som Bidrag
19
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1883; til Udførelse af en Elveforbygning mod Gula paa Stræk-
ningen langs Flasaiene i Melhus Herred, Guldals Fogderi,
Søndre Trondhjems Amt, paa Betingelse af, at Arbeidet
udføres under Amtsveimesterens Ledelse paa en af Kanal-
direktøren vedtagen Maade, samt at de øvrige fornødne
Midler tilveiebringes af VedkommendeDistrikt, og at dett-
ligeledes udreder ethvert af Arbeidet muligens ilydende Er-
statningsansvar samt Udgifterne ved Forbygningens for-

, svarlige Vedligehold i Fremtiden.
2. At de af Søndre Trondhjems Amtsformandskab og Melhus.

Herredsstyrelse henholdsvis under 17e Juni 1.882 og 2den
Januar 1883 fattede Beslutninger om Garanti for ethvert
af •det ovennævnte Arbeide muligens flydende Erstatnings-
krav for Jordskade samt 'for det udførte Arbeides forsvar-
lige Vedligehold i Fremtiden, naadigst approberes i Hen-
hold til Lov om Formandskaber paa Landet af 14de Januar
1837 resp.. § 50 og § 39, forsaavidt vedkommende Kom-
muner derved kan paaføres Udgifter for et længere Tids-
rum end 5 Aar.

Paa AmtmandensAnmodningblev det hele Beløbden
3die November 1883 af Indredepartementetanvist Amts-
veimesterentil Ildbetaling.

	

1885. Paa Grund af Mangelpaa SlædefereVinteren 1883—
1884 fik man ikke den nødvendigeSten frem. Arbeidet,
«somvar paabegyndtHøsten 1883, kundederfor først fuld-
føres Vaaren 1885. Ifølge AmtsveimesterensIndberetning
af 4de Septembers. A. var Anlægget fuldført overens-
stemmendemed Planen•for Kr. 4 449,80eller med en Be-
sparelseaf Kr. 50,20,somønskesanvendttil en Forstærk-
ningaf Forbygningen. DendækkedeBrudlængdevar 550m.

Med Skrivelse af 12te Decembersendte Veimesteren
LensmandensftRegnskabsopgjørfor hin Rest med dennes
Rapport,hvori meddeles,at Dækningenhar holdtgodStand
under en stwk Isstopning.
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Elvebrud ved Storen Jernbanestation og Jern-
banebroen ovenfor samme.

Storen—Aamodtjernbanener vedBroenoverGulastrax
ovenforStoren Jernbanestationpaa Elvens hoire Bred ført
paa en Grusbank over grundeFlomlob,medens den paa
hoireBred ligeledeser lagt paa en Grusbankoveret mindre
Flomlob. Dette sidste,den saakaldteGammelelv,havde sit
Indlob strax ovenforBroen og gik ud i Hovedelvenigjen
nede ved Stationstomten. Indlobet blev afstængt og be-
skyttet med en Stenjetteefter ElvebreddensRetning. Ved
disseForanstaltningerblev ogsaai Flom hele "Vandmassen
samleti HovedlobetmellemBrokarreneog StrommensRet-
ning og Kraft dervedmer koncentreret.

Under en Flom i 1874opstodder paa Stationstomten
nedeved Maskinbygningenet Elvebrud,hvorveden Del af
Grundenbortreves, og af saadanfaretruendeBeskaffenhed,
at Bestyrelsenaf Trondhjem—Størenjernbanensaa sig nødt
til at forbygge det med en Stendækning,der kostedeKr.
9 600,00.

DenneBestyrelse antog imidlertid,at de ovennævnte
Forandringeri Elveleiet, som vare foretagneaf Jernbane-
anlægg.etAamodt--Støren,vare Skyldi Elvebruddetialfald
for en Del og forlangtesig derforaf sammerefunderetOm-
kostningerne,hvori nævnte Anlægs Bestyrelse lovede at
deltagemed en Trediedel.

I Anledning af denne Sag udbadDepartementetsig
under 28deJuni 1876KanaldirektørensUdtalelseangaaende
KausalforholdetmellemElvebruddet og de af Jernbane-
anlæggetforetagneArbeider.

I den Anledninglod han LoitnantNysom undersoge
Forholdenepaa Stedet,og efter at han fra ham havdemod-
taget en Inberetningmed Betænkningderoveraf 16deNo-
vember 1876 afgav han under 17de s. M. en Erklæring,
hvori han begrundedeUmulighedenaf at opstille nogen
hydrauliskBeregning, der kunde danne noget betryggende
Grundlagfor Bestemmelsenaf, i hvilketForholdde tvende
Jernbaneafdelingerburde deltagei de foregedeUdgifterved

19*
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Elveforbygningsarbeiderne,saaledes at dette maatte bero pa:a
et Skjøn. Under disse Omstændighederfandt han rimeligt
og passende, at de enedes om at dele ligt saavel de Kr.
9 600,00, der i 1874 medgik, som de fremtidige Vedlige-
holclelsesudgifterog den fremtidige Skade.

	

1877. I Henhold til denne Betænkning blev det ved Kg1.Resi
af 5te November 1877 bestemt:

At en mellem Direktionen af Trondhjem—Størenjernbanen
og Bestyrelsen for Statens Jernbaneanlæg paa Støren—Aamodt
Jernba•eanlægs Vegne opstaaet Meningsforskjel angaaende Ud-
redelse af Udgifter ved Forbygningsarbeider i Anledning af Elve-
brud ved Steren Jernbanestation 1 1874 naadigst afgjøres derhen,
at Støren=--Aamodt Jernbaneanlæg udreder til Trondhjem—Støren
Jernbane Halvdelen af de omhandlede Udgifter med et Belob af
Kr. 4 800,00.

	

1881. En større Flom i 1879 havde betydeligenfordybet Elve-
profilet under Jernbanebroen, saa man for at sikre Under-
bygningen havde maattet ifylde en større Mængelestor Sten
omkring Karrene. Vandet havde derhos gjort et større
Gjennembrud gjennem Jordbanken over det gamle Flom-
profil paa heire -Bred. Da der Vinteren 1880-1881 var
faldt betydelige Snemasser, som for Sterstedelen endnu laa
i Mai Maaned selv nede i Dalen, frygtede man for en be-
tydelig Flom, og for at den skulde gjøre Skade paa Broen.
Jernbanedirektøren og Linieingeniøren havde foreslaaet, at
man i Tilfælde skulde skaffe Vandet Løb gjennem Jord-
banken paa iwire Bred, og den sidste desuden, at man
skulde forberede et Gjennembrud ved paa Forhaand at an-
bringe en liden Aabning paa Fyldingen paa Grund af den
utrolige Hurtighed, hvormedVandet kan stige. Paa Trafik-
direktørens Foranledning anmodedei den AnledningDeparte-
mentet under 29de April Kanaldirektøren om at udtale sig
om, hvorvidt og i Tilfælde hvilke Forfoininger der tjenligen
kunde blive at træffe for at sikre Broen med tilstødende
Linie mod Afbrydelse under de i Gula ofte forekommende
voldsommeFlomme.

Efter en Besigtigelse af Lokaliteten afgav Kanaldirek-
teren den 14de Mai 1881 sin Betænkning. Han antog, at
den i 1879 skede Udvidelse af Elveprofilet i væsentlig.Mon
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havde forbedret Forholdene,uden at man paa Forhaand 1881.
kunde bedømmeVirkningen. Det vilde imidlertidaf den
Grund ikke være heldigt strax at træffeForanstaltninger
til en definitivOrdning af Forholdene,hvorimodhan var
enig medJernbanedirektøreni den oven omhandledeUdvei
til at indskrænkeen eventuelstor Flomsødelæggelsertil
det mindst mulige, idet han dog fandt, at det burde over-
lades den nærmestAnsvarshavendeat afgjøre, hvorvidtde
nævnteForberedelserdertil burde træffes. Da den Dæm-
ning, der afstængteIndløbet til Gammellebet,havde vist
sig for lav under 1879AarsFlom, og da den desudenfore-
kom ham svag, anbefaledehan den forhøietog forstærket.

For senere at kunne udtale sig bestemtereom Sagen
havde han formaaetLinieingeniorentil at foretageen Del
Maalingerog Observationerunder, den kommendeFlom.

Efter fra ham at have modtagetResultatet af de i 1883.
1882gjorte Maalingerog ObservationerudtalteSanaldirek-
tøren sig paany i Sagen i Skrivelse af 24deApril 1883
derhen,at BestræbelserneforBroensSikringburdenærmest
gaa i den Retning, at gardereElvebundensaaledes som
allerede skeet. Da han dog i sin Motiveringhavdefrem-
holdt forskjelligeAutoritetersafvigendeFormeningomMod-
standsevnenhos den benyttedeStenbeklædningpaa Bunden,
ansaa Departementethans Udtalelse som forebabigog an-
modedeham i Skrivelseaf 21deMai 1883omfremdelesat
have sin Opmærksomhedhenvendtpaa Sagen.

k. Elvebrud paa Størens Præstegaard.

Sokna er en materialførendeFjeldelv med stærkt Fald
og heftigeFlommeofte ledsagedeaf Isgang. Den har der-
for et lidet stabilt Leie og anretter ofte Skadepaa Bred-
derne. Dens nederste Strækning forbi StørensKapellan-
gaard Liøen,Kirken ogPræstegaardenned til Sammenløbet
med Gula er den paa venstre Bred begrændsetaf høie
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Bakker og paa høire af lavere liggende Jorder. Dens
Lob er her opfyldtaf store G-rusbanker,mellemhvilkeden
slynger sig med flere Arme i stærke Krumninger,hvis
konkaveBredderfor det meste staa i Brud. Der var saa-
ledes ved Kapellangaardenet ved dens øvre Grændseog
et andet megetstort, som strakte sig langsdensnedreBred
og et langt Stykke ind paa NabogaardensøndreSoknæs.
Endviaere var der et stort Brud paa nordre Soknæs, som
truede med at avancerefrem modPræstegaarden,og et paa
PræstegaardenssøndreBred, ret ned for Kirken, foruden
mindreBrud nedenfor.

1843. Ved en Forestilling af 3die August 1843 formaaede
SognepræstenStiftsdirektionentil at erhverveKirkedeparte-
mentets Tilladelseaf 14de Septembertil at lade Ingeniår-
leitnant RøyemundersøgeElvebruddenepaaPræstegaarden.
I StifsdirektionensSkrivelsederomaf 26deAugustbemærkes
bl. A., at «Gulaog Sokna,der beggehave et voldsomtog
uregelmæssigtLeb, og som derforjævnliganrettestor Skade
i de Dalfører, de gjennemstrømme,baade i Fortiden have
paaført og fremdelespaaførePræstegaarden,hvisJorder ere
beliggendepaa beggeSider af Soknaelvog paa venstreSide
af Gulelven omkringdet .Punkt, hvor de flydei hinanden,
betydeligForringelse. Ogsaa er det øiensynligt,at Størens
Hovedkirke, der ligger paa SoknaelvssøndreSide i Nær-
hedenaf en svær Serpentinei denneElv, hvis Strømfører
lige mod det Land, hvorpaaKirken staar, er udsat for i
Tiden at udskjæres,saafremt ikke Foranstaltningeritide
træffes derimod; imidlertid er Faren for Kirken for øie-
blikket mindre,da -Veivæsenetfor at sikre den nyBro, der
nu skal opføresoverSoknaelvi Nærhedenaf Kirken, lader
opføre en solid, rimret Landskjærm, der kommertil at
strække sig fra Broenvestoverlige til den nævnteSerpen-
tines Bund». Det bemærkes endvidere, «at den tidligere
Sognepræstmed Kyndighed og Held paa egenBekostning
lod udføreikke ubetydeligeForbygningsarbeider».

Røyem optog derefter et Kroki 1,4000af Soknaog
Gula langs Præstegaardenog føiededertil en Beskrivelse
af 28de Oktober1843.
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Efter nærmereat have iagttagetElven under og efter 1844.
-Flommenafgav Røyemunder 20deAugust 1844et Forslag
til PræstegaardensFOrbygninggaaendeud paa:

at opfore 8 Pælebunerlangs Gulas venstre Bred og i
Forbindelsedermeden Dæmningaf Grus ogSten over
et gammeltLob;

2. at opføre4 Buner langs SoknassøndreBred fra Broen
og nedovermodGula

B. at giveSoknaovenforBroen et nærmereangivetregel-
mæssigereLøb ved Gjennemgravningog Opførelseaf
3 å 4 Dæmninger

4. at beplante den ved BunernedannedefladeBred med
Olderog Vidie.
Omkostningerneved disse Arbeiderberegnedehan til

Kr. 7600,00. Han gav forøvrigt en neiere Beskrivelse
af Jordbundenog de ikke ubetydeligeForandringerog Be-
skadigelser,som vare skedeunder Flommen.

Den •19de og 20de August hjemsogtesSokna af en
større Flom, som anrettede,en Del ødelæggelse,og paa
StiftsdirektionensAnmodningundersogteRøyemTilstanden.
Han gav den 24de Septembers. A. en Indberetningderom,
hvorefter Sokna skulde være undergaaet betydeligeFor-
andringer, som han nærmerebeskriver,medensGula uden
at have lidt nogenForandringi sit Løb havde borttageten
betydelig Del Jord af Præstegaarden. For SoknasVed-
kOmmendeburde de i Forslag bragte Forbygningerfrem-
deles udføres og derhos en af Flommenødelagt og Veis
væsenettilhørendeDæmninggjenopføresfor en Omkostning
af Kr. 2000,00.' For Gulas Vedkommendeburdede fore-
slaaedeBuner forlængesog deres Antal foroges med to,
hvorved"OmkostningernevildebliveforegedemedKr. 800,00.
Idethelekom dervedForbygningernepaa Kr. 10400,00,men
deraf burde de Kr. 2000,00udredesaf Veivæsenet.

Under 27de Novembersendte DepartementetdetteFor-
slag til Kanal- og Harnedirektørens•Erklæring,idet det
specielt udbad sig hans Formeningom, hvilke af de fore-
slaaede Arbeider havde størst Interesse for Oplysnings-
væsenetsFond somEier.af PræstegaardensJorder. •

4
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.1844. Direktørengjordei Betænkningaf 3dieDecemberfiere
IndvendingermodForslaget, som han uden nærmereOp-



lysninger og Undersøgelserikke turde anbefale,hvorimod
han foreslogOptagelseaf fuldstændigereKart medProfiler.

 1845.

I den AnledningforeslogRøyempaa Stiftamtmandens
Anmodningi Januar 1845noglenærmereUndersøgelserog
gjeudrev i Skrivelse af 28de s. M. de af Kanaldirektøren
gjorte Bemærkningersamtidigmed, at han gav nogleaf
ham forlangteOplysninger. Paa DepartementetsForauled-
ning gav Kanaldirektørålpaany i Skrivelseaf 18deMarts
sin Formening omSagen tilkjende,•idet han fastholdtdet
uforsvarlige i uden nøiagtigereKarier og Profiler at an-
befalede i Forslagbragte Foranstaltninger. Formodentlig
paa Grund deraf'blev saavidt det kan sees forelobig
heller ikke nogetArbeidesat igang, hvorimodder antagelig
paa KanaldirektørensForanledninghar været optaget et
nyt Kart i større Udstrækningaf Leitnant Falsen. Samt-
lige Undersøgelserhavde kostet Kr. 287,03,der ved Kgl.
Res. af 26deSeptember1846bleve førte til endeligUdgift.

 1848.

Efter at Røyem var blevenansat somKanaldirektør,
blev han i Skrivelse fra Kirkedepartementetaf 7de Sep-
tember anmodetomat undersøgeForholdeneved Kapellan-
gaarden og MelhusPræstegaardsamt at afgiveBetænkning
derom.

Da han i den Anledningogsaakomtil paany at bese
Præstegaarden,gavhan under 10de Deeemberen Indberet-
ning til Departementetom Tilstandender. Refererencletil
det af Falsen optagneKart meddeltehan, at Soknaovenfor
Broen nærmedesig mer og mer den venstreBred, hvorved
den idethelehavdefaaet en fordelagtigereRetning, medens
der rigtignok ogsaai de sidste to Aar havdeuddånnetsig
et ikke ubetydeligtFlomlebunder den heie venstreBanke,
der vilde udsættePræstegaardensHuse for Fare, dersom
Elven komtil at kaste sig med hele sin Vandmassei dette
Lob. Da han antog,at det i sin daværendeTilstandkunde
lukkes ogbringestil Forlandingved en DelFletgjærderover
samme, foresloghan dertil anvendt Kr. 120,00. Nedenfor
Broen var Bruddeti den hoire Bred fortsat, og lod det til,

•
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at SoknasUd1ø1;i Gula vildeblive endnuslettere end det 1848.
var. Bruddene i Svartengen og Storengen vare skredne
fremad,men dog ikke i betydeligGrad.

I Skrivelse af 14deSeptember1849anmodedeKirke- 1849.
departementetham bl. A. om, paa en Reise til Guldalen,
strax at lade iværksætte de Arbeider, sommaatte ansees
fornødnefor at sikre PræstegaardensHuse, saafremtOm-
kostningernedervedikke overstegKr. 1200,00.

I Skrivelse af 30te Septemberindberettedehan, at
Sokna for at afvende Faren fra PræstegaardensByg-
ninger — maatte lægges ind i det gamleLeie ved Hjælp
af3 Gjennemgravningerog3 Damme,medensdet daværende•Leieburde bringes til Forlandingved endelTværdamme.

Efter KonferancemedStiftamtmandenhavdedennelovet at
lade den nedersteGjennemgravningog Dam strax udføre
paaVeivæsenetsRegning,hvemde væsentligvedkom; Disse
Arbeider maatte nemlig først udføres, forindende øvrige
kunde paabegyndes. Forøvrigt havdehan ansat Artilleri-
leitnant Miiller som Arbeidsbestyrerog meddeltham de
fornødneInstruktioner.

I en Rapport af 13deOktobermeddelteArbeidsbesty-
reren, at Arbeidet skred raskt fremad. Den nedre Dam
var da færdigtillgemedStenbeklædningenpaa Mælenforan
Kirken. Den øvre Kanal var ligeledesnæstenfærdig og
den øvre Dam var paabegyndt. Men den 19de og 20de
Oktoberindtraf ifølgehansRapportaf 27de s. M. en meget
voldsomFlom, der ikke blot standsedealt Arbeide, men
beskadige,dede opførteVærker og nødvendiggjordeen for-
eeretArbeidsdriftefterpaa. SomFølgederafantogArbeids-
bestyreren, at Omkostningernevilde blive større end paa-
regnet.

Den 1lte Decemberafgav han RegnskabmedRapport,
hvorefter der idethele var medgaaetKr. 1461,87,medens
de 'endnu resterendeArbeider kalkuleredestil Kr. 288,00,
og paa KanaldirektørensAnmodningom Anvisningpaa det
videre fornødne Beleb bifaldt Departementeti Skrivelse
af 27de Decemberdette med en Begrændsningaf Be-
lebet.
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1850. Som ovenfornævnt havdeVeivæsenet'udført en Dl af
Forbygningernetil Broens Beskyttelse,og da Veiinspek-
tøren fanclt den øversteDæmningved Præstegauden for
svagt bygget, samtidigmed at han frygtede for, at deres
ødelæggelse kunde forværre Forholdene for Veivæsenet,
indgavhan i den Anledningen Forestillingtil Amtet, som
forelagde den for Kirkedepartementetmed Anmodningom
at lade Værkerne undersøge. Efter at Kanaldirektøreni
Skrivelseaf 18deFebruar haVdeforlangtArbeidsbestyrerens
Udtalelse, afgav denne under 25de s. M. sin Erklæring,
hvori han paavisteDæmningensplanmæssigeUdførelse,men
doganbefaledeen Forøgålseaf Stenbelastningenpaasamme,
hvis Kostendehan kalkuleredetil Kr. 120,00.

Paa KanaldirektørensAnbefalingbifaldtDepartementet
denneforegedeBelastning,og i Skrivelseaf 23deApril in.d-
meldteArbeidsbestyreren,at dea var færdig,ogat alleFor-
bygninger havde staaet sig godt under Flommenog Is-
gangen. Den 3dieJuni afgav han Regnskab,hvgrefterder
idethelele var medgaaetKr. 1806,65,og den 20des. M.
expederedeKanaldirektørendet til Departementet. Efter.
en Besigtigelseaf ForbygningerneindberettedeDirektøren
under 25de Juli, at de havde opfyldtHensigten,saa at den
usædvanlig store Flom, der gjorde betydelig Skade paa
NabogaardenSoknæs, ei havde udbrudt et enesteStykke
paa den Strækning, somskuldedækkes, derimodvar selve
Forbygningernestærkt beskadigede,saa flere Reparationer
maatte foretages. Han tilfeiede, at Præstegaardenlangs
Gula havde lidt ved Brud og at store StrækningerEngland
vare belagte medSand.

I Skrivelse af 8de August bifaldt Departementetde
videre Reparationerog den 4de Novembergav Kanaldirek-
toren Arbeidsbestyrerenen Opgave over de Reparations-
arbeider,som skuldeudføres.

	

1851. De fuldførtes om Vinteren, men da en Flom med Is-
gang i Deeemberhavde yderligere beskadigetVærkerne,
faldt ReparationsarbeiderneifølgeBestyrerensIndberetning
af 10de Februar noget dyrere end paaregnet. Idethele
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havdeForbygningernemed samtligeReparationervedStøren 1851.
Præstegaardog Røttemkostet Kr. 2 604,77.

I Skrivelse af 26deFebruar meddelteDepartementet,
at VærkernesVedligeholdherefter skulde paahvileSogne-
præsten, og anmodededet Direktørenom at give ham den
fornødneAnvisningi saa Henseende.

Efter en Indberetning fra Arbeidsbestyrerenaf 18de
Juli var Alt da vel.

Den 10deNovembersendteKirkedepartementetKanal- 1854.
direktørentil Betænkningen Forestillingfra Arbeidsbesty-
reren angaaendeAnlæg af 3 Buner til Beskyttelseaf Sok-
nas høire Bred, for at ikke denne ved at faa en større
Bøiningskuldehave skadeligIndflydelsepaa venstre Bred.
I Skrivelseaf 12te Novemberanbefaledehan deres Anlæg.

De bleve byggedeVinteren1854-1855 og kostedeAlt 1855.
i Alt Kr. 200,00.

Under Vaarflommen 1859blev en lang*Dampaa Soknas 1859.
høire Bred gjennembrudt paa tvendeSteder, en Buneganske
ødelagt og en anden stærkt beskadiget,hvorvedder paa
hoire Bred var opstaaetet Elvebrud. Paa Sognepræstens
Foranledningog efterDepartementetsAnmodningformaaede
Kanaldirektørenden tidligereArbeidsbestyrertil at tage
Stedet i Øiesynog meddeledetailieretOversigtover, hvilke
Arbeider der maatte blive at foretage. Arbeidsbestyreren
fandt Reparation nødvendig,og da dens Opsættelsekun
vilde forvolde forøgede Omkostningerpaa Grund af, at
Aarstiden var saa langt fremskreden,traf han strax paa
Stedet Foranstaltningtil Reparationenaf den eneBune,til
Gjenopførelsenaf den anden og en tredie mindreBune,
medens Dammens Restaurationog BunernesForlængelse,
for ganskeat afskjæreElvensLob langs hoireBred, maatte
foretages senere. Omkostningerneved samtligedisseAr-
beider kalkuleredestil til Kr. 800,00. Hans Indberetning
heromaf 27de NovemberoversendteKanaldirektørenunder
28de s. M. til Kirkedepartementet,idet han bifaldtde trufne
DispositionersaavelsomForslaget og anholdt om Bemyn-
digelse til•at disponeredet beregnedeBeleb, naar beleilig
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1859. Tid indtraf. DenneBemyndigelseblev ham meddeltden
30te November.

	

1860. Kun de førstnævnteuopsætteligeArbeiderbleve imid-
lertid udførte. Ved personligenat iagttageForholdeneefter
Flommenfandt Kanaldirektørennemlig,at de isoleredeAr-
beider ikke fuldstændigtopfyldteHensigten,hvorforhan i
Skrivelseaf 7deSeptember1860anbefaledeat opsættemed
Udførelsenaf de øvrigepaatænkteReparationsarbeider,indtil
han kundeopstilleny Plan. Og da Soknai de sidsteAar
jævnligen havde forandret sit Leie, anholdt han om De-
partementetsBemyndigelsetil at lade optagefuldstændigt
hydrografiskKart over den nedre Del af gokna.

I Skrivelseaf 1lte s. M. bifaldtDepartementetsaavel
Udsættelsenaf Arbeidernesom Optagelsenåf Kartet.

 1861.

Kartet blev optagetSommeren1861,men nogenvidere
Plan for nye Anlægblev ikke udarbeidet. Forbygningerne
henstodederfor•uden Pas og Tilsyn udsatte for Elvens
Angreb.

	

1866. Den 11te April 1866indberettedeAmtsveimesteren,at
en Isflomved Nytaarstider havde ødelagt de gamleElve-
forbygningermellemStørens Præstegaard og SoknaBro,
hvorfor han i al Hast maatte foretagede fornedneDæk-
ningsarbeiderfor at reddePræstegaardensG-rundog Veien
for Udskjæring til Vaaren. Han meddelte endvidere,at
han maatte forelæggeAmtsformandskabetPlan til nyestørre
Forbygningsarbeider,samt at det nok agtedeat faa Kirke-
departementtil at deltagedefi.

	

1867. AmtsveimesterensPlan, der indeholdttvendeAlterna-
tiver, blev gjennemStiftsdirektionentilstillet Kirkedeparte-
mentet, som i Skrivelse af 15de Januar forlangteKanal-
direktørensErklæringderover. Denneafgav han den 18de
s. M. og udtalte defi, at begge Alternativer kun vare
Palliativer, men at man vel, baade paa Grund af Omkost-
ningerneog paa Grundaf den knappeTid, alene var hen-
vist til saadanne. Han paapegedede Steder, somdet for-
nemmeliggjaldt at sikre, antydedeen Modifikation,men
erklæredesig dogmeddeforeliggendeOplysningerubetinget
for AmtsveimesterensprineipaleForslag.
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Hvorvidt disse Arbeider i hele sin Udstrækningere 1867.
udfarte,kan ikke sees af KanalvæsenetsArkiv. Antagelig
har Kirkedepartementetikke villet deltage, og somFølge
deraf er kun de forBroensBeskyttelsenødvendigeArbeider
udførte.

Den 28de August 1871 gav Sognepræstenatter Ind- 1871.
beretning om nye ødelæggelserpaa PræstegaardensJorder
af Soknaog Gula, og gjennemIndredepartementetfikKanal-
direktøren under 9de Septemberen Anmodningfra Kirke-
departementetom at lade IngeniørVogt, der havdeværet
paa Stedet i andenAnledning,udtale sig om Bruddene.

I Skrivelse af 2den Novembermeddeltehan, at han
kun havde iagttaget Bruddene langs Gula, som dengang
sagdes at være de farligste. I den store Bue, somElven
dannerlige øst for PræstegaardensHuse stod Elvebredden
langs venstreBred-i et fortløbende1500 å 2000Fodlangt
Brud, og saavidtdet kundebedømmesaf Situationen,maatte
Bredden fremdelesvære udsat for fortsatte Udskjæringer
med betydeligeTab af Land. Foruden dette Brud fandtes
der mangeandre paa PræstegaardensGrund; menhan var
•for ubekjendtmedForholdenetil at kunne havenogenMe-
ning om, hvorvidtderes Forbygningkunde svare Regning.

G-rossererThams & Co. paa ørkedalsøren kjørte sit 1876.
Tømmer frem til Elven over Præstegaarden og slap det
ned over det strax sendenforSoknabeliggendeJordstykke
«Gjertrudsøien».Sognepræsten,somfrygtedefor Skadepaa
en derværendeElvemæle,formaaedeStiftsdirektionentil at
tage sig af denneSag. Paa KirkedepartementetsÀnmod-
ning af 20de Marts 1876 lod KanaldirektørenLeitnant
NysomundersegeForholdenepaa Stedet og modtogderefter
hans Indberetning af .14deNovember. Nysomforklarede,
at Mælen laa lige ved Veien over Soknapaa dennesheire
Bred; mellemVeienog Broen fandtesen af Veivæsenettil
BmensIskyttelse opført ca. 50 Fod lang Stranddækning
af Sten med underliggendeVidier. Mælenselv var 5 Fod
hei og 110 Fod lang med Forstrand af Kuppelstenforan.
G-rundentil Mæl'envar, at Temmervæltningenhavcleødelagt
den paa samme voxerideKratskov. Elven havde derved
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1876, gravet sig 2 å 3 Fod md i Bakken. SkjontBruddetsFrem-
gang nu var langsomog Faren for yderligereUdvaskning
endnuikke stor, fandtNysomdet dogberettigetat belægge
Bruddet med Sten, stor nok til at taale StrommensPaa-
virkning saavelsomTommervæltningen.En saadan Dæk-
ning burde bekostesaf.Thams & Co., somi Skrivelseaf
17deFebruar 1876havde erklæret sig villig til veduvillige
MændsSkjønat erstattedeneventuelleSkade,somTømmer-
driftenmaatteforvolde;ogsaafremtFirmaetvildedet, fandt
Nysom ikke nogenBetænkelighedved fremdelesat tillade
Tømmervæltningen.

Ved under 15deNovemberat oversendedenneBetænk-
ning til Kirkedepartementettilfoiede Kanaldirekteren,at
Thams & Co. maatte forpligtes til at vedligeholdeDæk-
ningen saalængerCommervæltningenforegik, og at de, selv
omTommertrafikenindstilledes,maatteforpligtestil at dække
de dervedopstaaedeBrud. Forøvrigt fraraadedehan nogen
Overenskomst,der var bindende for mer end et Aar ad
Gangen.

. Elvebrud paa Støren Kapellangaard, Mokle-



engen eller Liøen.

1848. I enBetænkningaf 10deDecember1848oplysteKanal-
direktor Røyem,at Kapellangaardenhavdeen Udstrækning
langs Sokna af omtrent 1250 Alen, medens den paa en
Længde af 300 Alen var skilt fra Elven ved en Stump af
GaardenSkaarvold, efter at Elven havde forladt sit tid-
ligereLeie vedFoden af den hoieBakke. Omtrent60Alen
ovenfor KapellangaardensGrændse endte dengang en af
Veivæsenetopført simpel Dækning af Bar og Sten, da

• Veien,sompaa en kort Strækninghar liggetligeved
der fjerner sig fra den. Strax nedenfordannerElven en
dyb Boining,hvori Strømstregenligger tæt underBredden,
og i denneBeining var et Brud, somforøvrigtikke var
synderligtvoldsomt,,da Breddenbestaar af grovt Material,
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som Elven i tidligereTider havde ført nedover, men det 1848,
var at befrygte, at Bruddetvilde tiltage i stærkere Grad,
naar Elven havde bortryddet dette Material og naaet det
flne Jordsmon. Det tilstødendeTerræn bestodaf Smaaskov
og England. Ved Enden af denne Beining faldt Elven
under hoire Bred, sendte ved heit Vande2de smaa Arme
ind under den høie venstreBred og faldt derpaa omtrent
600 Alen nedenforden forsteBoiningmednæstenhele sin
Vandmassemodden venstre Bred, som stod i Brud paa en
Længde af omtrent 370 Alen. Langs dette Brud fandtes
Gaardens bedsteAgerland. Bruddet var omtrent25 Fod
hoit og stod meget steilt. Jordsmonnetvar fin Sand med
indblandedestørre og mindreStene. DetteBrud var meget
voldsomt,ogTabet maatte omtrentanslaaestil et MaalJord
aarlig eller mindstKr. 200,00,hvorhosdet var at befrygte,
at de omtalteFlomarme kunde forstørre sig og angribe
Bredden, hvorvedBruddetsLængde og saaledesogsaadet
aarlige Tab vilde fordobles.

Paa Foranledningaf en gjennemStiftsdirektionenind-
lobenForestilling anmodedeKirkedepartementetunder 7de
SeptemberKanaldirektørenom at undersøgeForholdeneog
afgiveBetænkning,omSkadenvar saa betydeligellerFaren
saa stor og vis, at der kunde være tilstrækkeligGrund for
det Offentligetil at bekoste iværksat de fornødneForan-
staltningertil EiendommensBeskyttelse.

Han besaa derefterLokaliteterneog i en Betænkning
af 10deDecemberudtalte Kanaldirektøren,efter at have
givet den ovenstaaendeBeskrivelse, at Skaden efter al
Sandsynlighedvarigenkundeforebyggesfor enUdgift, som
neppeudgjorde,hvad Gaardeni tvendeAar vilde tabe, saa
der var tilstrækkeligGrund for det Offentligetil at bekoste
Arbeidet. Hvad den øvre Boining angik, var Skadender
dengangmindreog Omkostningerneforholdsvisstørre; han
antog dog, at Strandender ved sammeLeilighedburdebe-
skyttes, da Udgifternerimeligvissenerevilde falde større.
Hans Forslag gik nu ud paa Anbringelseaf 3 Buner i den
øvre Boining og 4 i den nedre med en Middellængdeaf
25 Alen og byggedeaf 2 Rader Pæle medmellemliggende
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• 1848. Sænkfaskiner. Det toarmedeFlomløbforeslogeslukket for
at bringestil Forlandingvedtre Fletværksgjærderi 1 Alens
Heide overGrunden,hvilke stadig maatte fornyes,eftersom
Forlandingenskred frem. Omkostningerneberegnedestil
Kr. 480,00.

	

1849. I Skrivelseaf 14deSeptemberanmodedeKirkedeparte-
mentet ham om paanyat bese Stedet, og — saafremthan
da fremdelesmaattefindede foreslaaedeForbygningernød-
vencligeog hensigtsmæssige— da strax at besargedem
iværksatte, hvis de kunde udføres omtrentfor det kalku-
leredeBeleb.

KanaldirektørenengageredeArtillerileitnantMfillertil
at forestaadisseArbeideri Forbindelsemedde'øvrigeVas-
dragsarbåder ,vedGula og Sokna, og ifølgehans Rapport
af 11te December1849 var Forbygningsarbeidernefuldt
færdige ved Udgangenaf Oktober Maaned. Det lader
efter denneRapporttil, at det øvreBrud ikke er beskyttet
ved Buner, men ved en direkte Dækningaf Bar og Sten,
samt at der foran det nedreBrud kun er anbragt3 istedet-
for 4 Buner. Idethelehavde de kostet Kr. 213,87.

 1850.

Efter en Befaring af Elven indberettedeKanaldirek-
tøren i Skrivelse af 25deJuli 1854, at Dækningeni den
øvre Beininghavdeholdt sig godt,men at den i den nedre
Boiningvar ganskeødelagt,da Elven havdebrudtindstrax
nedenfor paa SoknæsEiendom. Bruddet havde forplantet
sig opoverog omtrent3 å 4 Maal Agerlandvar borttaget.
Han udtalte derhos,at i Tilfældeen ny Forbygningskulde
udføres, maatte heleStrækningendækkes; men da Soknas
Eiere neppe vilde bidrage, saa vilde Omkostningernefor
Mokleengensikkert løbe op til Kr. 1200,00å 1600,00,der
ikke stod i Forhold til Værdien af den Strækning, som
efter al Sandsynlighedvar udsat for ødelæggelse.

Departementetfandt derfor heller ikke Grund til at
paakoste videreReparationsarbeider(kfr. Skrivelseaf 8de
August 1850).

	

1853. Da Forholdeneimidlertidblev værre, afgav Mfiller—
formodentligpaa StiftsdirektionensForanledning— et For-



slag til nye Forbygningsarbeider,der — saavidt det kan
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skjønnes i det Væsentlige var en Gjenopforelseaf de t.853.
tidligere foreslaaede.Buner, dog med en noget kraftigere
Konstruktion. MedSkrivelseaf 20deOktobermodtogKirke-
departementetfra StiftsdirektionenenForestillingomi Hen-
hold til dette Forslag at udredeet Bidrag af Oplysnings-
wesenetsFond, i hvilkenAnledningDepartementetunder
1ste NovemberafkrævedeKanaldirektørenErklæring. Den
•3dies. M. afgav han saadan. Ran fandt det paa høi Tid
at foretageNoget, hvis man vilde beskytteG-aardensbedste
Mark for ødelæggelse,og anbefaledede foreslaaedeMidler
som hensigtsmæssige.Elven havde betydeligtudvidet sit
Leie, sidende sidste Foranstaltningervare tilintetgjorte.

Antagelighar disseForbygningerværet udførtei 1854, 1854.

og saavidt det kan sees, har der idetheletil Udgangenaf
1857været paakostetKr. 1 835,87,inkl, det forste oprinde-
lige Anlæg.

Paa -en Reise i det TrondhjemskebesigtigedeKanal, 1859.-
direktorenForbygningerneog indberettedei en Skrivelse
til—Kirkedepartementetaf 15de September,at Rensigten
med Forbygningernevar opnaaet,.Men at Bunerne ved
jævnligen at paavirkes af den voldsommeStrømlidt efter
lidt forkortedesog tabte i Røide, hvorforhan tilraadedeat
anvendeKr. 160,00pati deres Reparation. Dette bifaldt
Departementeti Skrivelseaf 19deSepteraber,og ifølgeSkri-
velse fra Miiller af 21de Novemberhavdehan bortakkor-
deret Reparationsarbeidetfor den bevilgedeStnn, hvoraf
dog Veivæsenetskuldeudrede den ene Fjerdepart.

Den 3die Januar afgav MtillerRapport om Arbeidet 1860.
og den 24deFebruar Regnskab.

Som nævnt ovenfor under StørensPræstegaard blev 1861,
der i 1861 optaget fuldstændigthydrografiskeKart over
Sokna forbi Kapellangaardenog Præstegaardeu.

OgmedSkrivelseaf 12teMarts 1862oversendteIngeniør 1862.

Lassen dem ledsagetaf Profiler, Vandmassemaalinger,Be-
skrivelsem. m. til Kanaldirektøren.

I en Skrivelse af 25de August henlededeStiftsdirek-
tionenDepartementetsOpmærksomhedpaa, at Elven atter
var begyndt at bryde stærkt i de gamleMæler, efter at

20
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1862. 5 af de tidligerenævnteBuner vare odelagte. Den sendte
samtidiget af AmtsveimesterenudarbeidetForslag til For-
bygningsarbeider.gaaendei detVæsentligeud paa Gjennem-
gravning af en Ør tværs over for Bruddetog henstillede
til Departementetat bekostedem udført. Kanaldirektørens
Erklæring blev i den Anledningindhentetog afgivenden
10de September,efter at han tidligerepaa Aaret under en
Flom havde havt Anledningtil at iagttage Forholdenepaa
Stedet. Han havdedengangikke kunnet se, om de øvrige
3 Buner endnustode; menhan forklarede,at Elven havde
skaaret stærkt i den 32 Fod høie Mæle bag de tidligere
nævnte Buner. Bruddet stod dengang ganske steilt, og
Veien laa saa tæt bagenfor,at den næsten vilde naaes
deraf, naar Mælen med Tiden indtog sin naturlige'Skraa-
ning. En Omlægningaf Veien maatte derfor snart blive
nødvendig,dersomBruddet ikke blev forbygget,og da en
saadan Omlægningikke vilde blive billig, idet den vilde
kommetil at fores over bedsteSort dyrketMark, saa mente
Kanaldirektøren, at Veivæsenet,som stærkt interesseret,
burde deltage i Omkostningerneved BruddetsForbygning.
Han kunde imidlertidikke bifaldeAmtsveimesterensPlan,
men foreslogBruddet forbygget med en kraftig Stendæk-
ning i en Længde,af 130Alen og kalkuleredeOmkostnin-
gerne derved til Kr. I 248,00. Med mindre en gjennem-
gribendeReguleringblev foretaget, somher var paa rette
Sted, maåtteIhanfraraadeandre partielleForanstaltninger.

I Skrivelseaf 13deNovemberanmodedeKirkedeparte-
mentet Indredepartementetom at bevirkedette Arbeideud-
ført, og efter at Kanaldirektørenhavde faaet de fornødne
Ordre i saa Henseende,formaaedehan Amtsveimesterentil
at overtageArbeidetsLedelse.

1863. I Skrivelse af 28de Januar gjorde Veimesterenop-
mærksompaa, at Bruddet maatte dækkesi en Længdeaf
210 Alen, men at Overslagetdog vilde vise sig tilstrække-
ligt. Ifølge hans Skrivelse af 9de Marts blev det bort-
akkorderettil en Entreprenørfor Kr. 976,00,pa:1Grundaf
hvilkenBesparelsehan foreslogDækningenforlænget ca.
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30 Alen; Dette bifaldt Kanaldirektørenunder 12te Marts 1863.
paa Betingelse,at Overslagetikke overskredesderved.

I enRapportaf29deAprilindberettedeAmtsveimestgen,
at Arbeidetvar fuldført og havdestaaet sig godt under en
voldsomIsflom. Dækningenvar udfort i en Længdeaf 225
Alen og i 12 AlensBreddemedBrudstenpaa et Barlag og
havde idethele kostet Kr. 1044,00forudenKr. 120,00som
Godtgjørelsetil Amtsveimesterenfor Bestyrelse.

Efter denneSkrivelseaf 16deMai var Elven begyndt
at husere slemt et Stykke nedenforDækningen,saa der
visselig snart vilde kommenye Krav paa videreArbeider.
Saa blev ogsaa Tilfældet; thi allerede nu den 23de Juli
anmodedeIndredepartementetKanaldirektørenom Hen-
hold til Skrivelser fra Stiftsdirektionenaf 29deJuni og
Kirkedepartementetat udtale sig over et nyt Elvebrudi
fornødentFald efter anstilledeUndersøgelser.

Efter i SeptemberMaanedat have besigtigetBruddet 1864.
indberettedeKanaldirektørenunder 1lte Januar, at det nye
Brud dengangendnuikke var af storUdstrækning,men at
det, uden at blive forbygget, let kundeblivedet, ligesom
den nedenfor liggende Del af Kapellangaardensdyrkede
Mark burde sikres ved Reparation af de gjenværende5
Buner. Han foreslog derfor at dække det nye Brud med
stor Brudsten fra laveste til heiesteVandstandsaavelsom
BunernesReparationog beregnedede samledeOmkostning'er
til Kr. 640,00.

Dette Forslag blev akcepteret, og paa Kirkedeparte-
mentetsForanledning gav Indredepartementetunder 15de
Februar KanaldirektørenOrdre til at lade Arbeidetudføre.
Efter hans Anmodningaf 17deFebruar 6vertogAmtsvei-
mesterenogsaadets Ledelse,og ifølgedennesIndberetning
af 18deApril var Arbeidetda fuldførtpaa Entrepricefor
et Belobaf Kr. 560,00,forudenIr. 80,00somHonorar for
Ledelsen. De IndberetningenvedliggendeKonditionerinde-
holdeOplysningom ArbeidetsArt og Udstrækning.

en af Kart ledsagetIndberetningaf 17deDecember
gav AmtsveimesterenMeddelelseomnyeBrudpaa Kapellan-
gaarden i umiddelbarTilslutning til det netopforbyggede

20*
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164. Brud, paa hvis nedersteDel Dækningenvar angrebet. Han
foreslogBruddet clækketi hele sin Udstrækning.

1865. Ved linder 14deJanuar at oversendedenneIndberet-
ning til Kirkedepartementetanbefaledehan at dækkeBrud-
det i en Længdeaf 60 Fod enten i et Stykke eller i 10paa
30 Fod med ca. 20 Fods MeRemrum,idet han fandt det
unødvendigtat udstrækkeDækningenover hele Bruddet.
Omkostningerneberegnedehan til Kr. 400". Dette bi-
faidtes udført for OplysningsvæsenetsFonds Regning, og

• den 25de Januar modtogKanaldirektørengjennemIndre-
departementetOrdre til at lade Arbeidetudføre.

Ved under27des. M. at konfereremedAmtsveimesteren
angaaendeArbeidetsDrift, modtogKanaldirektørenhansBe-
mærkninger til Forslaget af 3dieFebruar ledsaget af et
Blyantridsaf Bruddet. Han paavistederi, at Situationen
havde væsentlig forandret sig, sidenKanalvæsenetsKart,
hvorpaaDirektørenhavdebaseretsit Forslag, var optaget.
Den foreslaaedeDækning vilde derfor være aldeles util-
strækkeligpaa den 210Fod langeMæle,idet nemligStrom-
men nu sat lodretpaa den. Efter en Beskrivelseaf For-
holdene under Henvisning til Blyantridset, og idet han
meddelte, at Amtets Veivæsenforbyggedede resterende
420 Fod af Mælenlængerenedemod Soknæs,foresloghan
de omhandlede210Fod dækket i hele sin Længdeog i 20
Fods Bredde, hvilket han kunde faa bortkontraheretfor
Kr. 420,00, Paa Grund af de meddelteOplysningerfandt
Kanaldirektørendette Forslag korrekt og anbefalededet
for Kirkedepartementeti 'Skrivelseaf 10deFebruar fremfor
sit eget. Departementetvedtog det, og Arbeidernebleve
derpaa iværksatte. Det viste sig ifølgeen Skrivelsefra
Veimesterenaf 12teApril, at Bruddet var 280 istedetfor
210 Fod langt Departementetgav imidlertidsit Samtykke
til at udredede videre6ornødneOmkostninger,sqmbeleb
sig til Kr. 133,33. Den 16deMai afgav VeimesterenInd-
beretningom, at Arbeidetvar færdigt, og ved under 22de
Mai at oversendedentil Kirkedepartementet,anbefaledehan
Veimesterentilkjendt et Honorarstort Kr. 48,00,hvorved
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de samledeOmkostningerbleve Kr. 601,as. Ifølge Skri- 18.5.
velseaf 27des. M. indgikDepartementetderpaa.

Mellem øverste og næstøversteaf de her tidligereop- 1871.
førte Buner var der opstaaetet 200 Fod langt Brud, som
paa KapellanensForanledningog efter Indredepartementets
Ordre af 7de August blev gjort til Gjenstandfor Kanal-
væsenetsUndersegelse. IngeniørVogt besaa det og gav
under 1ste Novemberen IndberetningmedBeskrivelse,For-
slag til dets Forbygningog Omkostningsoverslag.Forbyg-
ningen skulde være en gjennemsnitlig11/2Fod tyk Sten-
dækning, tykkere nedentil end oventilog dens Kostende,
i Forbindelsemed en Reparation af den ældre Dækning
nedenfor,var beregnettil Kr. .680,0o. Kanaldirekterenbi-
faldt dette og sendteForslagetmedsinAnbefalingtil Indre-
departementetden 4de November. Efter Kirkedepartemen-
tets Anmodninggav det under 5te DecemberDirektøren
den fornødneOrdre til at lade Forbygningsarbeidetudføre
indenkommendeVaarflom.

Da AmtsveimesterenfikAnmodningfra Kanaldirektøren 1872.
om ogsaa at besergedette Arbeideudfort og i den Anled-
ning besaa Stedet, fandt han Bruddetadskilllgtforandret*
siden August Maaned f. A., da Vogt anstillede Under-
segelsen. Den senere foregaaedeForandring i Arbeids-
priser havde ogsaa gjort det opstilledeOverslagtvivisomt.
Imidlertid bortakkorderedesen Del af Arbeidetstrax, idet
Veimestereni Skrivelseaf 13deFebruarunderrettedeKanal-
direktøren om Stillingen. En muligOverskridelseblev i
Henhold hertil bebudetDepartementeti Skrivelse af 19de
Februar uden at nogenbestemtKalkul kunde opstillespaa
Grund af, at betydeligeSnemasserhindrede en ordentlig
Opmaaling. ImidlertidgjordegunstigeVeirforhold,at Brud-
dets DækningifølgeVeimesterensRapportaf 3dieApril da
var fuldført for mindreend denlialkuleredeSum, nemlig
for Kr. 520,00. Den 30te Septemberafgav Veimesteren
Regnskab med Tilføiende,at Dækningenhavde urokket
everstaaet Flommen. For sit Vedkommendemodtoghan
somHonorar Kr. 80,00. Et lignendeBeløb var saaledes
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1872. igjen af Bevilgningenog blev indtil viderestillet til Dispo-
sitionfor muligeReparationeri den nærmesteFremtid.

 1873.

Paa en Reise NordenfjeldsSommeren1873besigtigede
KanaldirektørenForbygningerneog fandt, at den sidst ud-
førteDækningtrængte en DelReparationer,somhan i Skri-
velse af 19deAugust bad Amtsveimesterenbesergeudført,
saavidt det nævnteRestbelebKr. 80,00dertilvar tilstrække-
ligt. Samtidigfandt han, at Vaarflommenhavde bevirket
Elvebrudøverst paaLiøiensKapellangaardovenfordet sidst
forbyggedeBrud; ogda enForbygningher muligensvildevise
signødvendig,-anmodedehan ligeledesVeimesterenom at af-

- give ForslagmedOmkostningsberegningtil dets Forbygning.
I Skrivelseaf 4de OktoberindberettedeVeimesteren,at en
senereFlom — voldsommereog større end den forrige —
havdegjortBruddenestørre og megetfarligere,.idet Mælen
var udbrudtnogetbagenfordentidligereudførteøversteFor-
bygning,somsaaledesalleredevar angrebenog stærkt truet
med at oprulles, dersomingen Forbygningudførtes inden
næste Flom. Bruddet var 80 Alen langt og foresloges

, dækket med Sten efter at Foden var givet en passende
Skraaning. Omkostningernederved kalkuleredestil Kr.
600,00. Ved under 9de Oktober at tilstille Kirkedeparte-
mentet denne IndberetninganbefaledeKanaldirektørende
foreslaaedeArbeider udført under den forestaaendeVinter.
Dette bifaldt Departementetog anmodedei Skrivelse af
lste NovemberIndredepartementetom, at bevirke Arbei-
derne udførtved Kanaldirektøren.

	

1874. Bestyrelsenblev, 'somved de tidligereArbeider, over-
draget Amtsveimesteren,somunder 14deMai indberettede,
at saavelDækningenaf det nye Brud somReparationenaf
det forrige vare fuldførtefor tilsammenKr. 673,8o,altsaa
med en Overskridelseaf Kr. 73,47. Den lste Juni gav
KanaldirektørenheromIndberetningtil Kirkedepartementet.
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. Elvebrucl paa Chefsgaarden Follestad.

Paa ChefsgaardenFollestad, der ligger ved Gulelven, 1851.
en snau Fjerding ovenforSoknasUdleb, var der ved det
saakaldte Hulberg opstaaet et 370 Alen langt Elvebrud,
som man i 1849havdebeskyttetved et Stykke ovenforat
anbringe en enkelt lang Bune, 112visKostendehavdeværet
omtrentKr. 720,00. Følgen deraf var, at Elven kastede
sig ind mod den modstaaendevenstreBred ogtruedeHoved-
veien,somher var beskyttetved en Mur modElven. For
at bevare den mod Undergravninghavde AmtetsVeivæsen
anbragt nogle mindreBuner foran den, men da disseikke
hjalp, og da en Del af Murenfaldt ned, indgavAmtetden
18deMarts 1851Klage til ArmedepartementetmedFordring
paa Refusion af havte Udgifter. I en senere Skrivelse.af
13deSeptember s. A. erklæredeAmtet sig villigt til at
deltage med i Omkostningerneog lod afholde en Skjons-
forretningover Skadenden 5te November. Af dette Skjøn
blev det udtalt, at Muren ei havde været synderligsolid,
men at den dog kundehave staaet i mangeAar, om den
ikke var bleven undergravet. Som medvirkendeAarsag
hertil angaves Arbeidet ved Follestad. Det havde paa-
skyndetødelæggelsen,da Elven ei paa 20 Aar havdehavt
saadantLeie somdengang,hvorimodden for omtrent2 Aar
siden havde begyndtat oparbeidedet. Skjønnetansaa de
af VeivæsenetudførteBeskyttelsesarbeidersom de bedste
og bestemte, at Armedepartementetskulde bære den halve
Udgift.

Da Loitnant Sissener, som havde bygget Bunen og 1852.
repræsenteredeArmedepartementetunderSkjønsforretningen

. bestred Skjønnets Udtalelser, indhentedenævnteDeparte-
ment KanaldirektørensErklæring.

I Skrivelseaf 25deFebruarudtaltehan sigsomSkjønnet:
at den omhandledeBune og Ryddiggjørelsenaf en ør for
Skov samtG-ravningsarbeidernefor det nyeLeie i væsentlig
Grad havde bidragettil Veimurensødelæggelse; men han
fandt det tillige sandsynligt,at hin Ryddiggjørelse,som
ChefsgaardensForpagterhavdeudført paa egen Haand, var
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1852. den forste og væsentligstoGrund, og at Skadenmuligens
ganske kundevære undgaaet, dersomden af Sissenerfore-
slaaedeGravning var bleven fuldstændigenudført og Ma-
terialet oplagt langs venstre Bred. Han anbefaledeDe-
partementetat modtagedet gjorte Tilbud.

n. Elvebrud paa Røttem.

	

1849. I sin -underStørensPræstegaardnævnteSkrivelseaf
14deSeptemberopfordredeKirkedepartementetKanaldirek-
tøren til ogsaaat undersøgeElvebrudpaa den beneficerede
GaardRøttem,og bemyndigedeham ogsaatil strax at lade
demforbygge,dersomde vare af den Beskaffenhed,at der
var tilstrækkeligGrund for det Offentligetil at bekoste
Forbygningerder, og dersomde kunde udføresfor en nær-
mere begrændsetSum.

KanaldirektørenformaaedeArtillerileitnantMiiller til
at forestaa disse Arbeider i Forbindelsemed Forbygnin-
gerne paa Præstegaarden og til at udføredemi Løbet af
Høstenog Vinteren. Antagelighave de bestaaeti 14Bar-
buner paa Rettemsidenog et Stenkar paa den anden Side
af Elven, til hvis AnbringelseGrundeiernehave givet sit
Sanitykke.

Ifølge en Skrivelse fra Mtilleraf 1lte December1849
var Bunerneda paa Belastifingennær færdige.

	

1850. Arbeidet fuldførtesud paa Vaaren og havdeefter Ar-
beidsbestyrerensunder iste Juni aflagteRegnskab kostet
Kr. 247,4o,hvortiler at bemærke,at Opsiddernedeltogei
Anlæggetved gratis at besergeal Kjørsel.

Aarets Vaarflomhavde ogsaa her anrettet Skade paa
Værkerne, som Kirkedepartementetpaa Foranledningaf
KanaldirektørensSkrivelse af 25deJuli under 8de August
bemyndigedeham til at lade istandsætte.

	

1851. Opsidderneudforte imidlertid disse Reparationer for
egenRegningefterArbeidsbestyrerensAnvisningogbyggede
desudentvendeBuner nedenforde tidligerebyggede.
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Med Skrivelsefra Amtet af lste Februar 1883modtog 1883.
Kanaldirektørenbl. A. et Andragendefra Eierne af Gaar-
den Røttem, der var overgaaettil privat Eie, om Bistand
til at faa den forbyggetmodElven, der gjennemet Tids-
rum af 40 Aar sagdesat have udrevet ca. 50 Maal Jord.
Paa en Befaringfandt KanaldirektørenForholdeneat være
meget ugtmstige,saa der var stor Fare for, at Gaardens
bedste og godtopdyrkedeJordveiefterhaandenganskekunde
bortrives af Elven, som havde udvidetdet hoireLøb i en
uheldigRetningind paaEiendommen.Det var derhosikke
usandsynligt,at ogsaaJernbanen tilslut kundekommetil at
lide derved. Han lod derfor Løitnant Nysom optage et
Kroki af Elven derforbi. Den 29deNovemberafgavNysom
IndberetningmedForslag og Overslagtii de Arbeider,som
vare nødvendige. Han oplyste, at Bruddet var ca. 8 m.
høit og temmeligtlest, hvorimodForstrand og Bund bestod
af temmelig•storSten og var stærk. t,Dybdenudenforvar
liden, fra 0,3 til 0,5 m. Forslagetgik ud paa at lukkedet
heire Lob hvilket tidligerehavde været gjort — og paa
at grave en Rende gjennemØren mellembeggeLeb, for
dervedat regulereElven i enheldigereRetning. Endvidere
foreslogesAnlægaf en Bune ved Bruddets nedre Ende for
at befordreForsandingog tvendemindremellemdenneog
den ovennævnteAfspærring. Omkostningerneberegnede
han til Kr. 5 000,00. Den lste DecembersendteKanal-
direkterendette Forslag til Amtet.

o. Sag Røros Værk cntr. Støren—Aamodtjern-



banen i Anledning af Skade paa Gaarden Bogen
i Singsaas efter Flommen 1879 og Elvebrud

sammesteds.

Anledning af at den betydeligeFlom i 1879havde
paa flere Steder rodet op G-ræsvoldenpaa GaardenBogen
formente Eieren Roros Værk at dette havde sin
Grund i Jernbaneanlægget,der skulde have indsnevret
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Elven. Efter at tvendeaf JernbanensDistriktsingeniører
havdeafgivetmotiveredeBetænkningerderimod,afgavogsaa
Kanaldirektørenpaa DepartementetsForlangendeaf 1Gde
September1879under23de s, M. en Erklæring, hvorihan
gjendrevPaastandenom, at Jernbanen skuldevre Aarsag.

Senere i 1883 fremsendteAmtet under 1ste Februar
bl. A. ogsaaet Andragendefra Eierne af BogenomKanal-
væsenetsBistand til at faa undersegtet Elvebrudpaa Gaar-
den og afgivetForslag til dets Forbygning. Kanaldirek-
tørenlodBruddetundersøgeaf LeitnantNysom,somderefter
den 22deNovembers. A. afgav Indberetningmed Forslag
til forskjelligeForbygningsarbeider,hvis samledeKostende
han beregnedetil Kr. 8 000,00. Han oplyste, at omtrent
hele„GaardensStrandliniestod i Brud, hvorvedikke alene
betydeligSkade foranledigedespaa Jordeiendom,men ogsaa
Husebygningernetruedes, ligesomden lige bag Gaarden
gaaende Hovedveidels truedes mod Udvaskningog dels
stadig oversvømmedesunder Flom.

Øverst vedSkolehusetvar tidligeretildels medBistand
af Veivæsenetopførten mindreTrædam,derhindredeElven
fra paa dettePunkt at oversvømmeVeien,ligesomStranden
nedover et Stykke var paaført en Dækning,bestaaendeaf
Sten og Bar; den var imidlertidikke udført betryggende
solid, men havdedoghidtil gjort Tjeneste, idet Opsidderne
stadig passedeogreparerededen. FraregnetTræmaterialer.
nesKostendehavdeOpsiddernedertilbidragetca.Kr. 1000,00
og VeivæsenetKr. 200,00.

Den 23deNovemberoversendteKanaldirektørendette
Forslag til Amtet.

Sag Jørgen Halvorsen Hindøien af Singsaas
entr. Støren—Aamodt Jernbaneanlæg.

Eieren af Hindeieni Singsaas,Jørgen Halvorsen,paa-
Stod, at Jernbanelegemetderforbi havde begrændsetElve-.
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profilet, saa Flomvandstanden derved var bleven hævet, og
søgte han i den Anledning Departementet om at forundes
beneficiumpaupertatis med fri Sagfører til SogsmaalsAnlæg
mod Steren—Aamodt Jernbaneanlægs Bestyrelse. Vedkom-
mende i ernbaneingenierer havde afgivet sine Erklæringer i
Sagen og ledsaget disse med oplysendeKarter og Profiler,
og under 7de Oktober 1878 forlangte DepartementetKanal-
direktørens Betænkning.

Saadan afgav han den 6te November s. A. Han bifaldt
Jernbaneingeniørernes Opfatning og konkluderede med, at
han fandt den af Klageren reiste Klage over Skadetilfeielse
ved de af Steren—Aamodtjernbanenforetagne Udfyldninger
for ubeføiet og at sigte til at overføre paa Jernbanen —
der antagelig havde bidraget til idethele at forege Hindeiens
Værdi — Ansvaret for de Ulemper, som er en nødvendig
Følge af Eiendommenslave Beliggenhedved en Elv. Skulde
der efter den egentligePlanerings Fuldførelse — bemærkede
han til Slutning — være udvæltet Sten, som kan antages
at forvolde Skade, maa den antagelig af Jernbanen uclen
nævneværdig Udgift kunne skaffes tilside men ved Ind-
vilgelse af den foreliggende Ansøgning at overføre paa det
OffentligeProcesomkostninger, der antagelig betydeligt ville
overskride det Belob, hvorom Sagen. idetheletaget kan dreie
sig, synes lidet rimeligt.

I Henhold hertil nægtede Departementet at indvilge
Ansøgningen om beneficium paupertatis, og beordrede det
jernbaneanlægget tit snarest muligt at lade bortskaffe den ,
i Elven udvæltede Sten. Dette Arbeide kunde først fuld-
føres i Midten af August 1879 paa Grund af Is, Snemasser
og senere høi Vandstand. Imidlertid havde Jorgen Hal-
vorsen buden Forlig mod en G-odtgjørelseaf Kr. 150,00,og
da jernbanebestyrelsen ikke vilde indgaa derpaa, anlagde
han Sag., idet han fornyede sit tidligere Andragende om
beneficiumpaupertatis. Forinden Departementet indlod sig
derpaa, vilde det se Afgjørelsen af et teknisk Skjøn til
Sagens Oplysning.

Den 10de November 1879 og 1lte Mal 1880 holdtes
Extraretter paa Aastedet, og af de der fremlagte Vidne- og
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Skjønsspergsmaalsyntesdet som omPaastandenda var, at
Jernbanefyldingenhavde bevirket en Forandringi Strøm-
mensRetning, saa den sattemerovermodHindeiensStrand,
medens den tidligerei Forligsklagen fremsatte Paastand,
somKanaldirektøreni sin forrigeBetænkninghavdehavt
for øie, væsentliggik ud paa, at den af Jernbaneanlægget
paa den modsatteSideaf Elven foretagneUdfyidninghavde
bidraget til at forøgeFlomhoidenved HindeiensStraild.
I denAnledningafgavKanaldirektørenefteren Besigtigelse
af Aastedetunder4deJuni. 1880en Kontinuationserklæring,
hvori han tillige imedegikden nye Paastand om den for-.
andredeStrømsætningog deraf følgendeUdskjæringer.

Kanaldirektørentroededog, at man burde gaa ind paa
det tilbudteForlig, da det her ikke gjaldtnogenPrincipsag,
og da Processenvildekoste saamegetmer,

Arbeidernes Kostende.

•a. De hydrografiskeKarter: Oplysnings-
væsenetsFond 	 Kr. 2000,(»
UddevoldsBro, Forbygningerne,der ere
udførteog bekostedeaf Veivæsenet.
MelhusPræstegaard:
OplysningsvæsenetsFond . Kr. 7538,00
Amtets Veikassse . . 	 « 1292,00
Bygden  « 640,00

« 9 470,00,

Lateris Kr. 11470,no
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Transport
Flaaøiene:
Elverensningsfondet. . . Kr. 2 250,00
AmtetsVeikasse . « 2250,00

Kr. 11470,00

« 4 500,00
StørensPræstegaardog G-aardenItøttem:
OplysningsvæsenetsFond 	
Sterens Kapellangaard: Oplysningsvæse-
nets Fond og Veivæsenet 	
Chefsgaarden Follestad: Armedeparte-
mentet. ..

«

«

«

3 564,o7

5 754,67

720,00

SumKr. 26008,74



IX E 2.

Ørldaelven.

a. ørklaelve>ns Regulering fra Ekeli til Havet,
Oversvømmelse og Elvebrud paa denne Strækning.

,Lokal- ørklaelven har sit Udspring fra store og lille ørkel-beskrivelse.
sjøernepaa Dovre i OpdalsPræstegjeld, gjennemloberKvikne,
Rennebu, Meldal og Ørkedalen og falder ved ørkedalsoren

Strinden- eller ørkedalsfjorden, en Arm af Trondhjems-
fjorden, lober, indtil den naar selveØrkedalen, overalt gjen-
nem høie Bredder i en Længde af 13 Mile. Fra Ørkedalens
Begyndelse ned til Havet antager Flodleiet en anden Ka-
rakter, idet Dalen her er bred, flad og lavtliggende, og idet
det løse Material, hvoraf Grunden bestaar, tillader Elven at
fOrandre sit Leb næsten under hver Flom samt at bryde
sig flere Leier. Som meget materialførende er den til-
bøielig til at danne Grusører, som i væsentlig G-radbefor-
drer dens Angreb paa Bredderne. Især er dette Tilfældet
i Elvens nederste Del, hvor Vexlen i Havets Vandstand
har Indflydelse paa Strøm og Vandstand. Til sine Tider
kan der derhos være stærk Isgang i Elven. Værdifuldt
Ager- og England ødelægges, idet det enten rives bort af
Strømmen eller belægges med G-rus og Sand. Paa flere
Steder stode, efter en Indberetning af Ingeniør Blix af llte
-Oktober1859, dengangElvebreddernei stærkt fremskridende
Brud, som ved G-aardenEngebromoen truede med at gaa
ind over Hovedveien. Ved Frisbroen og Follebroen nede
ved Øien Eiendom stod Hovedveien i Flom under Vand og
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Passagen maatte afbrydes eller foregaai Baad og Færge,
hvilket var forbundetmedLivsfare, da Strømmenher var
megetstærk i Flom.

Fra G-aardenEkeli til Havet indtagerElven et aldeles.
vidt og uregelret Leb paa en Længde af 37590 Fod og
oversvemmerher i Flom et Areal 3f. over 2 100 Maal
dyrket og dyrkbar Mark. I dennenedre Del af Vasdraget
foregaar saaledes aarligaars store Forandringer til Skade
for Landbruget og Kommunikationensamt til Fare for Be-
byggelsen. Paa denne Strækning har Elven et samlet
Fald under

Flom. Lavvand.
Ved Flod i Havet 40,72Fod 32,49Fod

« Ebbe i — 51,62 « 43,39 «
Elven, der efter Maalingerforetagnei 1859,ved Lay-

vand fører 1 104 Kubikfodi Sekundet, fører antagelig i
Flom mellem34000 og 35000 Kubikfodi Sekundet. Dens
Nedslagsdistriktudgjør25,5Kvadratmile.

Efter samtidigt anstilledeVandstandsobservationerer
ForskjellenmellemalmindeligEbbe ogFlod i Strindefjorden

 10,86 Fod og mellemSpringebbe(paa

0,4)og Springflod
(paa + 11,5)11,9Fød. Floden synes at øve Indflydelse
paa Vandstandeni Elyen til noget ovenforEvjenbækkens
Udlob paa heire Bred, ved hvilket Sted der endnuspores
en fleideforskjel af 0,6 Fod mellemEbbe og Flod. Man
har villet paastaa, at StuvningenvedSpringflodskal kunne
observerestil noget nedenforVoldensFærgested; dette er
imidlertidikke sandsynligt.

Vaarflommenindtræffergjernei Slutningenaf Mai eller
Begyndelsenaf Juni og er i Regelenaftobeni Begyndelsen
af Juli, undertiden ogsaa i Slutningenaf Juni. Høst-



flommene,som gjerne indtræffei Slutningenaf September
og Beiyndelsenaf Oktober,ere sjeldenaf nogenBetydning.

Naar Isen løsner er der ialmindelighedstørre eller
mindreIsgang i Elven. Isen pleier da sædvanligat stoppe
op ved SkogabergetnedenforVoldensFærgested og ved
Jølme Færgested. I 1859 gik Isgangen gjennem Nord-



kjelen og anrettede der betydeligØdelæggelsepaa Elve-
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bredderneog paa Olderskoven. I 1854 og 1855 var Is-
gangenstærk strax nedenforVoldensFærgestedoganrettede
ogsaa der betydeligØdelæggelsøpaa Bredderne. VedJelme
Færgested er aarligaarsIsgang i mere eller mindreGrad,
af hvilkenGrund Elven der altid forandrersit Lob. Paa
Strindfjorden ved Elvens Udlob lægger Isen sig gjerne
omkringJuletider, men bliver sjeldenliggendelængepaa
Grund af den stadigeVexelaf Flod og Ebbe.

Dalbunden bestaar væsentligaf Grus og Sand med
større og mindreRullesteneog kun paa et Par Steder,ved
Blaasemoenog Engbromoen,findesBlaaler i et 4 å 5 Fod
tykt Lag med svagt Held modElven. Elvebundenbestaar
ogsaavæsentligaf Grus og Sand medRullesten, der i det
HøiestekunnehaveStørrelseaf et Menneskehoved.Nederst
ved Fjorden er finereGrus og Sand medSlik, saa at de
Øer hernede, som ligger over almindeligFlod, ere græs-
groedeog benyttessomHavnegang.

Alle større og heiereliggendeØer i Elveleietfra Egeli
af og nedover ere bevoxede--med Older og aigive dørhos
godHavnegang,Englandogpaa sineStederogs.aaAgerland.

Tømmer ilødes løst i Elven og har for det mesteen
Længdeaf 20 å 24 Fod; ligeledesPlanker, der kommefra
de øvre Dele af Elven indtil Skogaberget,hvorfra de føres
i større eller mindreFlaader alt efter Vandstanden,inde-
holdendefra 10 til 30 Tylter.

1857. Ved Engbromoenog foran Frisbroen havde Kaptein
ForbYg-  edMiillervedHjælp af Buner af Bar ogSten forbyggettvende

ningerv
Frisbroen.Elvebrud paa Ørkedalselvensheire Bred. Da disseFor-

bygningerfor en Del mislykkedes,idet Elven skar sig Lob
bagenomnogle af dem, blev Kanaldirektørenraadspurgtog
af Amtmandenanmodetomat besigtigeElven.

Efter en BefaringSommeren1857 udtalte han sig i
Skrivelseaf 28deJuni til AmtetangaaendeKompletteringen
af de anlagteBnner, menfraraadedeferøvrigtenhverpartiel
Forbygning,førendder var optagetet fuldstændigtKart og
en derpaa grundetPlan udarbeidetfor en længereStræk-
ning, idet Elven var altfor uregelmæssig.
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Paa Amtets Foranledning beordredes derpaa Kanal- 1857.
clirektoren ved DepartementetsSkrivelse af 19deAugust JI)ne=ettes-
ti I at lade optageKart og udarbeidePlan til enReguleringoirj
af

dnrdeerti1

den nedersteDel af Ørkedalselvennavnlig sigtendetil søgelser.

at hindre videre Ødelæggelseaf Elven.
Paa Grund af andre Forretninger havdeman maattet 1859.

øpsætte Undersogelsernetil Sommeren1859, da de bleveBlirrafRIIM
udforteaf IngeniørBlix samt LøitnanterneBang og Seier-Oon.ng59
sted. Under llte OktoberafgavBlix Rapporti AnledningOsøgelsen..

Undersøgelsen. Han gav deri en Beskrivelseaf Elven og
paapegte bl. A. følgendeSteder, hvor Elven sammeAar
havde anrettet store Ødelæggelser:

Bla asemobækken paa hoire Bred medstore Elve-
brud, som skride frem over værdifuldtLand og true medat
ødelæggeHovedveien.

Gaarden Bakken paa venstre Bred, hvis Huse tre
Gange havde været flyttedeind fra de hoie Mæler,og som
langs clensaakaldteNordkjelehavdehøieMæler,der i Flom
angrebesaf Strømmen.

Broen, der fra Forve Færgestedforer overNordkjelen,
er i Flomjævnligenudsat for at rives bort.

Langs Megaardens Eiendompaa høire Bred og ned
til Skogaberget.

Voldens Eiendom,venstreBred, hvor aarligenmeget
England bortreves, og hvor Elven truede medat tage sig
nyt Løb.

Langs Fanddem og Øiengaardene paa høireBred,
paa hvis Bredder Elven stadig gjordeIndgreb. Pladsen
ØiensHuse laa i 1879kun 20 Fod fra Mælen.

Gaarden Evj en paa hoire Bred, hvor Elven stadig
rettede sine Augrebpaa en høi Mæle.

VedRømmesmoengik ElvendengangmedsitHovedleb
langs hoire Bred, medensdette omkringAaret 1825fulgte
Fjeldet paa venstre Bred lige fra Jolme.

Paa Jelme Eiendomved venstreBred anrettedeElven
betydeligSkade og truede med ved forste større Flom at
tage sig et nyt Lob langs venstreBred.

Paa G-aardenHov, paa hvisGrundØrkedalsorenligger,
21
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1850. stod der heie Mæler i Brud, og rykkedeElven ved hver
Plom længerind paa Eiendommen. Nederst ved Øren laa
Mælen omkringAaret 1834 100 Fod længereud. Trods
de lafigsMælerneanbragte Forbygninger,Buskebelægmed
Stenbeklædningog tildels Forpæling, forøvedeElven dog
aarligenØdelæggelse.

Der blev optagetKarter 1/2000over heleStrækningen
fra Ekeli til Udlebetog udarbeidetet Oversigtskarti1/10000,.
ligesomder anstilledesVandstandsobservationervedfølgende
5 Vandmærker:

VedRove Sagbrug.
Broenved Jølme Færgested.
EvjenbækkensUdlob.
VoldensFærgested.
Blaasemobækken.

1880, Under 24deMai afgav Kanaldirektørenet forelebigt
Kanal-

dimktørensForslag med Overslag til en Reguleringaf Ørkedalselven
1ore1agaf fra Ekeli til Havet, ledsaget af Oversigtskart, lworpaa
24deMai

1860eringtil Re-Re- eringen var indlagt. Omkostningernevare deri be-
gul af

g ul
Ørk1adven.regnede til Kr. 224000,00. Efter at have fremholdtNød-

vendighedenaf ved fuldstændigeReguleringerat tæmme
Elve som Ørkla og paavist Usikkerhedenved og Util-
strækkelighedenaf partielleForbygninger hvilket ogsaa
her havde vist sig ved de tidligerebyggedeBuner til-
raadede han at følge den af udenlandskeHydroteknikere
opstilledeGrundsætningat give Ørkla et passeligt bredt
Leie for de micllereVandstandeog begrændsesammepaa
begge Sider ved.sammenhængendeVærker. Da Ørkla med.
Hensyn til Størrelseog Beskaffenhedhavdemegettilfælles
med FlodenLech, foreslogKanaldirektørensom saadanne
Værker at anvende de sammestedsmed megetHeld be-
nyttede sammenhængendesaakaldteGumpenberg-Pøttmeske
Faskinpolser,sammenbundnemedJerntraad. Elveleietskulde
for Middelvandgives en Breddeaf 200 Fod og — saavidt
muligt— Løb efter rette Linier forbundnemedslageBuer,,
hovedsageligfølgendedet gamleElvefar,for dervedat undgaa
Gravningerog Erstatninger. Skjønt Omkostningernevare
store, antoghan dog, at ReguleringenmaattesvareRegning,
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da man vilde indvindeet dyrkbart Areal af 2264,4Maal 1860.
Jord til en Værdi af Kr. 180000,00og befri mere end
2 100 Maal Ager og Eng for Oversvømmelse,hvilket vel
maatte antages ligesaamegetværd, hvortilkom Sikkerhed
for Veiene og Beskyttelse mod de temmeligtbetydelige
Elvebrud samt Lettelse for al Slags Flødningog Baadfart.

Foretagendet var imidlertidfor storartet og blev ikke
realiseret. Man indskrænkedesig derimodtil de partielle
rdbedringer, sompaakrævedes.

I 1864havdesaaledesAmtsveimesteren,KapteinMiiller, 1864.
udarbeidetet Forslag med tvendeAlternativertil en partieldirKektl"
Reguleringaf Elven forbi GaardenØien,, angaaendehvilket .Betaæfønriinies

Forslag Kanaldirektørenpaa AmtetsForanledning— Skri-raAnngulaer1.864
,lanpadrpg

velse af 28deNovember1864 under 3die Januar afgavftegulering
sin Betænkning. Ban bemærkedederi, at beggeAlternativer i Ørkla-

elven.
havde den med desligepartielleReguleringerfølgendeFeil
at være usikre i sine Følger; men naar man savnedede
fornødneMidlertil en gjennemgribendeKorrektion,.maatte
man nøie sig meden partiel, og anbefaledehan derfordet
ene Alternativ efter den øvre Reguleringmednoglemindre
Modifikationer,hvorhoshan paa Foranledningaf Amtet be-
mærkede,at der antageligmaatte kunne erhokleset Bidrag
af Elverensningsfondettil ArbeidetsRealisatiou. Nogetsaa-
dant Bidrag sees imidlertidikke at være ydet.

Den 28de Oktoberover'sendteSøndreTrondhjemsAmt 1879.
til Departementetet Andragendefra Sorenskrivereni Ørke-Aindnb,!,greende

dalen om at faa udarbeidetPlan med Omkostningsoverslag
ørkedalen

over de nødvendigeArbeider for at forebyggeOversvem-0fb282,79
melseraf Ørkla, specieltpaa Sorenskrivergaardenog de til-oPIn til

stedendeEiendommesamt Hovedveien. Lokalundersøgelser„gel:eaf
vmsvcan-



nst=vare anstillede og Betænkningafgiven af Veiinspektøren,
o Kanaldirektørenblev vergaSkrivelse fra Departementetaf Seardeeng m dtr.
7de Novemberanmodetom at erklære sig derover.

I en Betænkning af 23deDecemberhenvistehan til di="en
det tidligereoptagneKart over den,nedersteMil af Ørkla- .Betz.2-ds
elven, der ogsaa omfattededet Flomleb, somunder Fris-i)::br.1879e.

broen og Follebrogaar rundt den Ø, hvorpaaØiengaardene
ligger. Det i 1860af KanaldirektørenafgivneForslag til

21*
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1879. Regulering af Ørkla ligesaalidtsomde af KapteinMiiller
i 1856foretagneForbygningerhavdetil Hensigtat afstænge
dette Flomløb. Imidlertid lod det efter hine Karter til,
somom man ved en forholdsvisubetydeligFyldningskulde
kunneholdeendogmegetstore Flommeudefra Lobet. Han
kunde dog ikke gaa nærmereind paa en Planlæggelseog
Kalkuleaf Omkostningerne.41enen nærmereUndersøgelse.
Da den var let at foretage, henstilledehan til de Interes-
seredeselv at besørgeden. Arbeidet,der ogsaavar ganske
simpelt,vilde da snart kunne kommetil 'Udførelse.

	

1880. DenneBetænkningblev af Departementetunder 15de
Januar oversendtSøndreTrondhjemsAmt.

	

1881. I Affledningaf forskjelligeunderFlommen1879ind-
1 Ørkedalen
Ordføreren trufne Elvebrud ved Gaardene Nervig, Hof og Rømme
i 1881 onl nederst i Ørkla indgavOrdførerenunder 30teNovemberen

Forholdene
Forestillingtil AmtetmedAnmodningom at udvirkeKanal-OnAterseAier

Flommen
1879.

direktørensBistand. Efter Amtets Anbefalingaf 7de De-
cember gav Departementetunder 13de s. M. Kanaldirek-
tøren Ordre til at foretagede nødvendigeUndersøgelserog
fremkommemed Forslag til de Forfoininger,her maatte
anseesnødvendige.

	

1882. Efter Besigtigelseaf Aastedet, afgav han under 19de
Kana1- Januar Indberetningtil Departementet. Deri udtalte han

direktørens

ningBetænk-19d
e sig i LighedraedtidligereForslagsstillerefor enfuldstændig

af  
Reguleringaf Ørkla, en Foranstaltning, som vil vise sig
mere og mere berettiget, eftersomKravene paa det Offent-
ligesAssistancetil Forbygningaf ElvebreddernelangsØrkla
vil fremkomme. De omhandledeBrud fra Flommen1879
vare en Følge af, at Elven havdeforandretsit Løb udenfor
Gaardene Rømme og Hof. Sidstnævnte Gaard og den
nedenfor liggendeNervig, paa hvis GrundeØrkedalsørens
Strandsted er beliggende,havde i længereTid medHeld
beskyttetsineBreddervedStendækning,men efterat Elven
havdekastet sigopmodRommesubeskyttedeBredder,havde
den brudt sig indpaademogbanetsigVeibagHof'sStrand-
dækningerogdelvisødelagtdem. BruddenevareikkeG-rund-
brud. Kanaldirektørenforeslogderfor at dækkeStranden
langs Bruddetmedet 0,3 m. tykt Lag af fladeStene,lagte

Januar
1882.



paa et Lag af Riskviste og Bar, i en Længdeaf 408 m. 1882.
og i en Iløide af 3,75m., regnet fra 0,5 m. under laveste
Vandstand. Omkostningernederved anslog han til Kr.
4 500,00. Han antog derhos,at der er Grund til at yde et
passeudeBidrag af Elverensningsfondet;men forindennær-
mere Oplysningerom de InteresseredesøkonomiskeEvne
forelaa, kunde•han ikke udtale sig om BidragetsStørrelse.

Opsiddernekundeimidlertidikke enes om nogenfælles isafi:,rresr
Foranstaltninger,hvorforEieren af Hof paa egenHaandynndLere8t-de
udførte en Del Forbygningerpaa sin Eiendomog indberet-
tede derom til Kanaldirektørenunder 8de April, at hanat havetf7-

havde forbygget ca. 50 Alen af Bruddets nederste Del, yffued.e
hvormedhan haabede at redde de gjenstaaendeForbyg-
ninger.

Der paagik dogUnderhandlingermellemOpsidderneomtrinarcardee
de af KanaldirektørenforeslaaedeArbeider, og i Haab omredialtenørokme-

at opnaaEnighed dem imellemindgavOrdførerenAndra- i3>ffdentli%

gende om Proposition til Storthinget 1883 omBidrag af ftsrirede
Kr. 2 250,00. Paa Foranledningaf DepartementetsSkri- ning3e:

velseaf 29de DecemberudtalteKanaldirektørenunder 3die 1883.
anuar, at en større Del af de af Storthingeti 1882be-dirtKe:1-ns

vilgedeMidler til Elverensningsfondetfremdelesvar udispo-iBnetten7-•n
g af3die

neret, saa der ingen Grund var til at forelæggeSagenforJanuar
d1.883ang. et

Storthinget, saalængeder endnuvar Adgangtil at erholde ansøgte
Bidrag.

Bidrag af hint Fond.
Senere har Sagen ikke været behandlet af Kanal-

væsenet.

b. Elvebrud ved Svorkmo Bro.

Den 9de August 1864 oversendteDepartementettil 1864.
Kanaldirektørenen Forestilling fra Veidirektørenaf 2den tir*Adu71
s. M. angaaende de Reguleringsarbeiderved Svorkmo—dlrerIlbneCier-r-

szerl;vo13/4Mil ovenforørkedalseren— som maatte antagesnød- m ed

vendigei Forbindelsemed et paatænktBroanlægder. af Bro-
aAnnliteedgnt engr.•
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1864. Efter en Befaring af Stedet og forøvrigtstøttet til eu
Bana1- U

direktørens
ndersegelseog et Kroki i 1/5000,somvar udført af ved-

Betanik-kommendeIngenier ved Veianlæggeti Ørkedalen, afgav
n af

16de Ningovbr. Kanaldirektørenden begjærte Betænkning den 16de No-1864.
vember. Han karakteriseredeEl<renpaa vedkommendeSted
som særdelesvoldsom,med stort Fald og foreslogaf Hen-
syn til Omkostningerne,at man med Forbygningerneind-
skrænkedesig til passiveForholdsregler. Der var samme
Aar brudt haardt paa Aarlivoldog Voldøen,og ved fortsat
Brud vilde Brokarret ved Færgemandsstuenblive stærkt
truet. Kanaldirektørenforeslogher anvendten stærk Sten-
jette lagt saa heit, at Flommenikke naaedeover den. Et
af daværendeKaptein Lossius foreslaaet Værk, hvorved
tilsigtedesat tvingeElven ind i det heireLøb, ansaaKanal
direktørenoverfledigtfor Broanlægget,medensdet nokkunde
tjene til at beskytteAarlivoldog for største Delenogsaa
VoldøenmodBrud i den dyrkedeMark. Kanaldirektøren
mente,at man burdekoncentrereal Kraft paa at forstærke
et nærmerebetegnetPunkt, istedetforat sprededen ved at
bygge det nævnteVærk, der desudenvar af tvivlsomNytte
saavel for Sikring af Brostedet og Veien for.Udskjæring
somtil Forbedringaf Isgangsforholdene.

	

1867. I Anledningaf foiskjelligeBeskadigelser,somdenstore
Beskadigel- Vandflomi 1867havdeanrettet i de TrondhjemskeVasdragser under
Flonnnen i indberettedeAmtet, at Ørkla bl. A. ved Aarlivold havde

1867.
forvoldtUdskjæringer,saaBrostedetantogesudsatforFare.
Paa Amtets Henvendelsegav Departementeti den Anled-
ning under13deSeptemberKanaldirektørenOrdretil snarest
at undersøgeForholdeneog udtale sig ommuligensfornødne
Forfoininger. Efter at have befaret Aastedet, lod Kanal-
direktørenLeitnant J. Sejerstedoptageet koteret Detaille-

Kanal-
direktørens

kart i 1/20ooaf s. Str., hvorefter han den llte December
Betzenk-

ning af llte
afgav _Betænkningtil Departementet. Elven havde ud-

Decbr.1867.skaaret et større Stykke Land strax ovenforBroen, og
truede medat nærmesig VeienogVeibanken,der fører til
Broen. Kanaldirektørenmente,at der nødvendigvismaatte
gjøres noget for at sikre Broen, og stilledeValget mellem
3 Alternativer: 1, at regulereElven, 2, at dække Bruddet
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direkte og 3, at dække kun et enkelt for Broen vigtigt 1867.
Punkt. Det første Alternativvilde han dog ikke anbefale,
væsentligpaa Grund af de betydeligeAnlægsudgifter. Om.
kostningerneved at dækkeBruddetdirektemed Stenjette
havdeVeiinspektørenkalkulerettil Kr. 3200,00 menKanal-
direktørenantog, at man neppevilde kunne erholdeen for
TilfældettilstrækkeligDækningunderKr. 5600,00å 6000,00.
SaadanDækning,opført i denUdstrækning,somForholdene
vilde forlange, maatte her foretrækkes,navnlig naar der
skulde tages Hensyn til den dyrkedeMark og de Iluse,
som dervedvilde beskyttes. Skuldeder derimodalenesees
hen til Broensog VeiensSikkerhed,antogKanaldirektøren,
at man vilde kommeheldigeretil Maaletved at byggeet
stærkt stenfyldt Trækar paa et Lag af Bar foran den
resterendeDækning paa venstre Bred ovenforBroen. For
at hindre Elven fra at skjærebagomdet, maatte der paa
Opsidenaf Karret oplæggesen hel Del Sten, og fortsættes
dermed, saasnart Elven begyndte at bryde videre ind i
Bakken. Foran Karret foreslogesnedrammeten Rad Pæle,
som af Hensyn til Isgangen skulde rage kun ubetydeligt
over lavesteVandstand. Dets nordre ogsøndreVægskulde
bygges over høiesteVandstand. Karrets Kostendekalku-
leredes til Kr. 1480,00, foruden Administrationsudgifter.-
AngaaendeForholdene ved Brostedet forøvrigt bemærkede
Kanaldirektøren, at Elven havde brudt nedenfor Broen,
hvorvedSvorkmoPlads og G-aardeneBakke og Hauggaard
vare truede, og at Veien, der førte til disse Steder, var
udgledet. Bruddet, i hvilketVeienmaatte anlægges,fore-
slog han dækket med en Stenjetteog viderebeskyttetmed
,en langs Jettens Fod. lagt Synkvalse af 3 Focl'rykkelse.
-0mkostningerneherved anslogestil Kr: 2 800,00. Et Brud
paa venstre Bred nedenforBroen ansaaKanaldirektørenfor
ikke at være af saadan Beskatrenhed,at nogenForbygning
forelobigkunde være nødvendig.

Dette KanaldirektørensForslag blev i Januar Maaned 1868.
i det Væsentligebifaldt af Ingeniørkommissionen,og det
foreslaaedeKar blev om Vaarenbyggetaf Veiinspektøren,
Kaptein 0. Krefting.



— 328 —

1868. Efter en Indberetningfra ham af 25de Mai havde
Forbygnin- ørkla været hjemsogtaf en stor Flom, der havdeborttaget
gerne øde-

171t: un2r
Forbygningerneved Svorkmobroen.Trækarret var bleven

Vaaren undergravetog sank forst ned mellemde nedrammedePæle,
1868.

allæssedesunder denneManøvreog flodsaa efternogenTid
op igjen, hvorpaadet blev bearbeidetaf Flødningstommeret.
De Jernpansere, som vare anbragte paa Karrets Hjørner,
holdt det imidlertid sammen. Elven havde udrevetstore
Jordstykker og oprullet en Del af den fra forrigeAars.

Foreløbige 'Flom tilbagestaaendeStranddækningnærmestBroen. For
Foranstalt-

ninger. at beskyttedennehavdeVeiinspektørenladet frembringeen
MængdeBar og Sten og dermed dækket Bruddet nogen-



lunde, saa Faren for Broen forelobigvar afværget. Efter
en fra Amtmandeni Anledningaf disse ødelæggelserind-



Departe- kommenForestillingaf 3die Juni, anmodedeDepartementet
mentets
Ordre af under 19de s. M. Kanaldirektorenom, i fornødentFald
3die Juni

1868 til efter nye Lokalundersogelser,at udtale sig om de Forfoi-
Kanal-

direktøren. ninger, som ansaaes nødvendigetil Broens fremtidigeBe-



skyttelse. Efter at have indhentet Oplysningerom For-



holdenegjennemVeiinspektøren,der paa hans Anmodning
havdeberegnetUdgifterneved en Stendækningpaa venstre

Kanal- Bred til Kr 8000,00,afgav Kanaldirektorenunder 12te
direktørens

Betam12fek-
ning af  

Septembersin Betænkning,hvori han anbefaledeBruddet
Septbr.1868. beskyttet ved en Stenjette, en Bygningsmaade,som han

væsentlig af Hensyn til Omkostningerneikke fra Forst af
havde villet foreslaa. Den 21deSeptemberanmodedeDe-
partementet Kanaldirektorenom at foranstalte dette Be-

Nye For- skyttelsesarbeide.udfort. Det blev dereiter af Veiinspek-bYgnings-
arbeider. tørenbortsatpaa Entrepriceogpaabegyndtden29deOktober

efter at Eieren af øvre Aarlivold havde tegnet sig for et
Bidragstort Kr. 400,00til denøvreForbygning.— Arbeidet

1869. afsluttedes den 24deFebruar 1869, og var drevet under
gunstigeVeir- og Føreforhold. De samledeUdgifter, deri
iberegnetHonorar til Arbeidsbestyreren,belob sig til Kr.
6400,00. Efter KanaldirektørensIndberetningaf 17deApril
havde Dækningenen Længdeaf 880 Fod.

Den 30te Juni rapporteredeVeiinspektøren,at 'der
ørkla havde været en ualmindeligstor Flom forenetmed
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betydeligTømmergang,ogat Forbygningernederunderhavde 1869.
staaet sig godt. Heromgav Kanaldirektørenunder5teJuli
Indberetning til Departementet. Den 11te Oktoberbesig-
tigede han Dækningenog indberettedevidere den 4de No-
vember, at den idethele havde modstaaetFlommengodt
men da enkelteStenei DækningensFod vare gledneud, og
da den indeholdt nogle svage Steder, som burdestyrkes,
havde han anmodetVeiinspektørenom at lade dissemindre
Arbeiderudføre.

Ifølge VeimesterensIndberetning af 16de December 1870.
var disseArbeider da færdigeog efter de den 18deJanuar
1870 indsendte Regnskaberhavde samtlige Arbeider ved
SvorkmoBro kostet i 1868 og 1869Kr. 7 287,53,hvoraf
saaledesi 1869 var medgaaetKr. 887,53.

Med Hensyn til disseForbygningersfremtidigeTilsyn Arbefider-

tilskrev Departementetunder 11te Marts Amtmanden,at .1lÆåsigerrd--
det har været gaaet ud fra, at det fornødneTilsynefter sYn.
AmtetsForanstaltningvildeblive at besørgevedVeiinspek-
tøren for Distriktets VeivæsensRegning, i Tilfælde efter
nærmereKorrespondancemedKanaldirektøren.

I Anledningaf et Brudpaa heireBrednedenforSvorkmo 1872.
Bro havdeVeidirektørenunder 8deFebruar aumodetKanal- Eetdunrfuod,
direktørenom at afgivesin Formening. I sin Betænkning11/2e;Ir.
deromaf 13de s. M. meddelteKanaldirektøren,at SvorkmodirKenarel-.&.

,Bro vistnok for en Del kunde siges at have bidragettilanlyev..
Udvidelsenaf det omhandledeBrud, men at et saadant 1872 ang.

dette Brud.
Brud dog kunde have dannetsig, omBroenikke var bleven
opført, og at den væsentligsteAarsag til samme laa i ,
Elvens store Fald, dens voldsommeIsgang og stærke Ma-
terialførsel.

Imidlertid havdeVeiinspektørenunder 10deJuni af- Velinspek-

givet et Forslag til detsForbygning,og i Skrivelseaf 15detAgrgi-
OktoberforlangteDepartementetKanaldirektørensBetænk-
ning saavelomForslagetsHensigtsmæssighedsomom,hvor-2doeg-Z
vidt der var Grund til at imødekommeAndragendeomBi- t:raelns
drag af Kanalvæsenetti1 disseArbeidersUdførelse. Kanal- taTlelineg
direktøren erklæredei Skrivelse af 16deOktober, at hanOktbr.1872.

Intet havde at bemærketil VeimesterensForslag og Over-
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1872. slag og anbefaledeBevilgningaf det ansogteBidrag, idet
han anførte,at Elvens Voldsomhedfaar en saamegetstørre
Betydning,somVeientil Heilandetformodentligkun kunde
fores tæt forbi Bruddet, om den skuldegives tidsmæssige
Stigningsforhold.

	

Kg1. Res. Ved Kgl. Res. af 29de Oktober blev derpaa bestemt:
af 29de

	

-Oktbr. ang. «At der af de til Oprensning af Elvedrag m. V. paa Bud-
Bidrag til

Forbyg- gettet opførte Midler tillades udredet til Udførelse af endel For-
ninzWei- bygningsarbeider i Ørklaelv ved Svorkmo Bro, Ørkedals Herred,

Søndre Trondhjems Amt, i det Væsentlige overensstemmende med
Veiinspektør, Kaptein Kreftings Forslag af 10de Juni 1872,
Halvdelen af de medgaaende Omkostninger indtil et Beleb af
Kr. 2 200,00, mod at Arbeiderne besørges udførte af Distriktet
under Kontrol af Kanalvæsenet».

	

Bruddets Forbygningsarbeidernebleve derpaapaabegyndtei No-Forbygning
udfortes. vember 1872, og medNedlægningaf omtrent280 Kubik-

favne stor Sten langs Foden af Bruddet, indstilledesfore-
1873. lebig i Februar 1873og afsluttesomHøsten, da der efter

Indberetningfra Arbeidsbestyrerenaf 21deMarts — over-
sendt Depårtementetden 31te s. M. — indtil da var med-
gaaet Kr. 2 400,00.

	

Kanal- Under en Befaringaf ØrklaelvenbesaaKanaldirektøren
direktørens

Indberet- den 30te Juli Forbygningsarbeiderne ved Svorkmo Bro og
,ning af27de .

Aug. 1872 mdberettedeunder 27de August, at Dækningennedenfor
om Brud-
dets For- Broen under en ualmindelighøiFlom i Ørkla i sidsteHalv-
bygning. ' del af Juli havdeholdt sig godt. Den viste sig imidlertid

paa flerePunkter at være for lav, og tildelsat haveulaget
sig. En Del Efterarbeider vare derfor nødvendige,som
kundebetalesaf det bevilgedeBeleb.

	

1874. Den 14deMai indberettedeVeiinspektoren,at Forbin-
Veiinspek-

tørens For-
delsesbunenmellemdet øvre og nedreForbygningsværkpaa

sla.g af 14de venstreBred ovenforBroen var byggetfor kort, hvorved
,Mai 1874til

en Bune. Flommen i 1873 havde angrebet den nedenfor liggende
Sandøre, saa der var at befrygteet Angrebpaa den øvre
Ende af nedre Forbygning, somdervedkunde være udsat
for at oprulles. Veiinspektorenforeslogderforat forlænge
Bunen omtrent 300 Fod, saa den kom i Forbindelse med
den nedre Forbygn:ing, og hvorved Dækningerne paa venstre
Bred blev en sammenhængendeForbygning paa omtrent
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2 700 Fods Længde. Han kalkulerede dette Arbeide til 1874.
Kr. 1200,00,

I Skrivelse til Departementetaf 23deJuni anbefalededirKeral-

Kanaldirektøren dette Arbeideudført førstkommendeVinter .Bet,:etfen2tes
og Midlerne dertil udredede af Elverensningsfondet.DamJnmifn.7.1.874

imidlertid de tidligereArbeiderovenforSvorkmoBro vare sm3ktørens
Forslag.

bekostedeaf VeifondetmedVedligeholdelsespligtenhos ved-
kommendeAmtsdistrikt, udtalte Departementeti Skrivelse
af 17de August, at T.Tdførelsenaf de foreslaaedeArbeider
vedkomSøndreTrondhjemsAmtskommunemedAdgangtil
Bistand af Kanaldirektøren. Forsaavidt Sagens Stilling
kunde begrundenoget Tilskud af offentligeMidler, erklæ-
redeDepartementetsig ikke utilbeieligttil at ydeet Bidrag
af Elverensningsfondet.

I Henholdtil de i •denAnledningførteUnderhandlinger1875.
blev det ved Kgl. Res. af 1lte Januar 1875bestemt: Kg1. Res.

1875 ang.
af lite Jan.

• c‹At der af de til Oprensning af Elvedrag in. V. paa Bud- Bidrag

gettet opførte Midler tillades udredet et Beløb af Kr. 800,00 Efterarbei-
der ved

til Ildførelse af de af Kanaldirektøren i Skrivelse af 23de Juni Svorkmo
Bro.

1874 foreslaaede Efterarbeider ved det til Beskyttelse af Svorkmo
Bro i Ørkedalen tidligere med Bidrag af det almindelige Vei-
fond udførte Forbygningsarbeider».

Efter Amtets Ordre bleve disse Forbygningsarbeider1876.
udførte af Veiinspektøren,og under 8de Juni fremsendteArbeiderne

df
Amtet ArbeidsbestyrerensRegnskab over de udførteAr-

u ørtes.

beider ovenforSvorkmoBro.
Den 13de NovemberoversendteVeidirektørenet af 1880.

-ham optaget Kroki over hele Dækningen af Bruddet ved Veidirektødreeine.vie
SvorkrnoBro, hvoraffremgik, at den idethelehavdeholdt
sig godt, men at der ved den ualmindelighøieFlomi 1879138O"ovinbtt.2%-d.
havde dannet sig et nyt, mindreBrud lidt ovenforBroen

g

paa venstre Bred, som da formentligsenereer blevetfor- svgkoni.
byggetaf Veivæsenet.
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c. Elvebrud paa Meldals Præstegaard.

Paa Grændsenmellem Holdstad og MeldalsPræste-
gaard gjør Ørkla en temmeligskarp BeiningmodSydvest
og gaar i Parabelbuerundt PræstegaardensUdinark,indtil
den et Stykke ovenforKirken ogPræstegaardshuseneigjen
antager en nC)rdligRetning. I den sydligsteSving ved
GaardenHoldstad var der alleredei SextiaareneoPstaaet
Brud i den heie Elvebakke og i 1868 var dette Brud
blevenforbyggetfor at beskytte Hovedveientil Dovre.

 1872.

Senere var der opstaaet tvende Brud nede paa selve
Præstegaarden, et i dens søndre Ende i udyrket Mark
strax vestenforGrændsenmodHoldstad og et i Agerland
paa beggeSideraf Udlebetaf FjeldbækkensøndenforKirken.

Paa SognepræstensForanledninghavde•Amtsveimesteren
paa en BefaringbeseetBruddeneoggivetet lest Udkastmed
Omkostningsoverslagtil deresForbygning,det søndres,som
var 630 Fod langt, var kalkulerettil Kr. 948,00,og det
nordres, som var 1260 Fod langt, til Kr. 1050,0o,til-
sammenaltsaa til Kr. 3 048,00eller medAdministrationtil
Kr. 3 200,00.

Dette Udkastblev paa KirkedepartementetsOpfordring
af 11te Decemberaf Indredepartementetunder 13des. M.
sendtKanaldirektørentil Erklæring. Da det af en Kon-
ferance med Amtsveimesterenfremgik, at en Forbygning
maatte ansees magtpaaliggendeinden Vaarflommen,og da
Sneforholdenevanskeliggjordeen nærmere Undersøgelse,
udtalte Kanaldirektørensig under 29deJanuar alene paa
Basis af de forelebigeMeddelelserfra Amtsveimesteren.
Han fandt det ikke usandsynligtat beggeBrud vilde ud-
vide sig og dervedødelæggemegengodJord, hvorimodhan
var tilbeieig til at tro, at nye Brud om de opstaa —
neppe vilde faa nogenbetydeligereUdstrækning. De kal-
kuleredeOmkostningermaatte anseesmegetbillige.

Disse Brud blevedækkedei 1873.

	

1882. Efterhaandenopstodder imidlertidflereBrud, og efter
en Hestflomi 1881blev disse væsentligtudvidedeog Dæk-



ningernepaa de ældre delvisbeskadigede,ligesomden oven
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omhandledeFjeldbækligeopunderFjeldfodenhavdegjennem- 1882.
skaaret en Gruskamogtaget andetLoboverPræstegaardens
Jorder og kastet en Masse G-rusudoverdisse.

En med StiftsdirektionensPaategningaf 16deJanuar
forsynetForestilling fra Sognepræstenom Nødvendigheden
af, at Elveforholdeneved Præstegaardentoges under Be-
sigtigelseog Overveielseaf en kyndigMand før Vaaren,
sendte Kirkedepartementetunder 27des. M. til Kanaldirek-
tøren medAnmodningom at anvise en saadanMand og
lade ham undersøgeForholdeneog fremkommemed for-
nødentForslag og Beregningledsagetaf Kanaldirektørens
Betænkning.

Under de heldigsteVeirudsigter;reiste Kanaldirektøren
selv derop,men under Reisen faldt der en saadanMængde
Sne ledsagetaf Storm, at en noiagtigereUndersøgelsevar
umuliggjortved hans Fremkomst. Han kunde derforblot
optag et Frihaandskroki af PræstegaardensBredder og
bese saavidtgjørligtBruddeneudenat kunneforetagenogen
noiagtigereMaalinger.

Imidlertid afgav han under 28deFebruar en Indberet-
ning med forelobigtForslag og Omkostningsoverslagtil de
Arbeider,somi den nærmesteFremtidburde udføres. De
omfattede9 forskjelligePoster til et samletOmkostnings-
beleb paa Kr. 2 700,00og deraf fremhæveclehan 4 til Kr.
1500,00Kostendesomsærligt nødvendige.

I Skrivelsetil Kanaldirektørenaf 10deMarts meddelte
Departementet,at det samtykkedei Anvendelsenaf disse
Kr. 1500,00til de anførtefire Elveforbygningsarbeiderog
i Henhold til KanaldirektørensForslag af 1lte s. M. blev
UdførelsenoverdragetDistriktetsLensmand.Arbeidetmaatte
imidlertidpaa Grund af den langt fremskredneVinter op-
sættes til senere; og da Vaarflommenhavdeanrettet en Del
videre Udvidelsevæsentligaf et Par af Bruddene,foreslog
Lensmandensommerepræcerendeat dækkedisseistedetfor
det store Brud ret ned for Hovedbygningen.Den 9de No-
vember udbadSognepræstensig KanaldirektørensBetænk-
ning deroverog den 18des. M. anbefalededennei en Skri-
velse til KirkedepartementetLensmandensForslagi Henhold
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1882. til den Fremstilling,han havdegivet af Sagen, menfrem-
holdt dog Nødvendighedenaf ikke at opsætteForbygningen
af det store Brud nedenforHusene.

Med den af LensmandenforeslaaedeModifikationblev
Forbygningerneda udført.

1885. Da deres Vedligeholdvar paalagt Sognepræstensom
Aabod, forlangte han dem anerkjendte af Kanalvæsenet.
Paa KirkedepartementetsAnmodningaf llte Februar lod
KanaldirektørenLeitnantNysombesigtigeArbeidet.

I en Rapport af 21deMai paapegedehan forskjellige
Mangler og betegnedeArbeidet somsaa slet, at det ikke
kunde anbefalestil Overtagelseaf Sognepræsten,idet han
dog bemærkede,at han paa Grund af dyb Sne blot kunde
overse en Del af Forbygningerne. Den 15deJuni over-
sendte KanaldirektørenRapporten til Departementet,men
den 18deJuli sendteDepartementethamSagentilbagemed
Anmodningom hans nærmereUdtalelseangaaendede For-
andringereller yderligereForetagender, sommaatte ansees
fornødnefor at bringede udførteArbeideri enmedPlanen
stemmendeog efter Omstændighederneidetheletilfredsstil-
lendeForfatning, hvorhosdet anmodedeom Overslagover
de dermed forbundneUdgifter og særlig over de Omkost-
ninger, somnmatte findesforanledigetved, at Planen ikke
var fulgt.

I den Anledningblev Ingenier Broch beordret til at
bese Præstegaarden,og afgav han under 6te Oktoberen
Indberetning,hvori han i det Væsentligebekræftede,hvad
Nysom havde udtalt, og fremholdt,at den af Lensmanden
foreslaaedeModifikationi Planen visseligvar feilagtig, da
Dækningen af Bruddet nedenfor Husene, som af Kanal-
direktøren oprindeligforeslaaet, maatte ansees som langt
vigtigere. Ved under 14de s. M. at oversendeden til
KirkedepartementetredegjordeDirektørennærmerefor sin
Anbefalingtil de af LensmandenforeslaaedeModifikationer
og paapegede,at han selv samtidig med at vedtageden
havde fremholdtNødvendighedenaf de oftnævnte store
Bruds Forbygning. Saavelefter NysomssomBrochsRap-
porter var Arbeidet saa slet udført, at det ikke kunde
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antages. Dertil var idetheleanvendtKr. 1 171,78,ogRest- 1885.
beløbet kunde ikke ansees tilstrækkeligttil at bringeFor-
bygningernei planinæssigStand. Han savnedede fornødne
Oplysningerfor at beregne de Omkostninger,somkunne
være foranledigedeved at Planen ikke var fulgt menefter
BrochsBeskrivelsema4tte han anse det udførteArbeide
af ringe Værd, da Modifikationenselvfølgeligmaatte forud-
sætte en kraftigere Dækningend den udførte. Han fore-
slogderhosde Arbeider, somburde udføresog kalkulerede
demtil Kr. 2 100,00Kostende.

Til den af Ingeniør Broch afgivneIndberetninghavde 1886..
LensmandenogSognepræstengjort Bemærkninger,somfor-
anledigedeDepartementet til under 26deJuni 1886at for-
lange KanaldirektørensErklæring om, hvorvidt der var
Grund til at optage et lovformigtSkjøn over det udførte
Arbeide i Hensigt at gjøre Ansvar gjældendeenten mod
LensmandNordtømmeeller de andre Entreprenører,der
havde deltageti ArbeidetsUdførelse,ligesomDepartementet
anmodedeom KanaldirektørensfornyedeUdtalelsei Anled-
ning de af Lensmandengjorte Bemærkningertil Arbeidet.

Leitnant Nysom blev derpaabeordrettil 'paany at be-
sigtigeForbygningerne,hvilket skeededen 23deJuli s. A.
og i sin Rapport derom af 8de August fastholdthan sine
Udtalelser af 21de Mai 1885 angaaendeForbygningernes
TilstandsanitibestyrkedeIngeniørBrochsUdtalelseraf 6te
Oktobers. A. Han meddelteimidlertid,at Entreprenørerne
havde indgaaet paa at foretagede nødvendigeUdbedrings-
arbeider, hvorom skriftlig Kontrakt, som medfulgteRap-
porten, blev oprettet, og modat ydes et Tillægi den op-
rindeligeAkkordsumaf Kr. 20,00. DisseUdbedringerskulde
være færdigeindenVaarflommen1887. Nysompaapegede
desudeni sammeRapportde Arbeider,somformentligvidere
burde udføres, og hvis Kostende ansloges til Kr. 200,00.
DisseArbeider vilde ikke foranledigenogenOverskridelse
af den oprindeligtbevilgedeSumKr. 1500,00. •

Idet Kanaldirektørenunder9deAugustoversendtedenne
Rapport tilligemedden med EntreprenererneopsatteKon-
trakt over de fornødneUdbedringsarbeidertil Kirkedeparte-
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1886. mentet, anbefaledehan saaveldissesom de af Nysomfore-
slaaedevidere Arbeidersamt udtalte, at den endeligeMod-
tagelse af de udferteArbeidersaavelsomUdferelsenaf de
videreArbeider maatte kunne ske ved Sognepræstenselv,
da en IngeniersReisederopforaarsagedeuforholdsmæssige
Udgifter.



IX E 3,

Nide Iven.

a. Elvebrud ved Arildslekken.

I tidligere Tid var man meget ængsteligfor et Gjennem-
brud af Elven i Bugten ved Arildslekken, hvor den brød
stærkt. Allerede i Begyndelsen af forrige Aarhundrede traf
man ikke ubetydelige Foranstaltninger for at beskytte Elve-
bredden her, og da det for mulige senere Arbeider kan
være af Interes§e at kjende, hvad der tidligere har været
gjort, skal det foruden at henvises*tilen Pakke Dokumenter
disse ældre Arbeider vedkommendei Kanalvæsenets Arkiv
her meddeles et Uddrag af en Skrivelse fra Kanal- og
Havneinspektør Gedde af 29deApril 1815, da nye Ardeider
var paa Tale:

«I Aaret 1729-1730 finde vi blandt vore private Kar-
ter, at vor Bedstefader, cl,aværendeIngenierkaptein G-edde,
for første Gang havde det Hværv at sætte denne vold-
somme Flod Grændser. Den Konstruktion, han valgte for
at forebygge Strømmens Indskjæring sees af den her ved-
lagte Plan og Profilrids mærket A. Det er bemærkeligt,
at man allerede i den Tid havde Bekjendtskab til Serpentin-
bygninger og at garnere de truecleAabredder med Pakværk
og Faskiner. Imidlertid har formodentligden Aarsag, at
man udenfor selve Pælene ikke havde anbragt nogen Grund-
beskjærmning, og at de skraa -udgaaende«Serpentiner»eller
«Vahrer» pludselig opherte uden at være ført i en oblique
Stilling tilbage til Bolværkerne foraarsaget en Mahl- eller

22
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Hvirvelstrom,hvilkenhar opboretGrunden,indtrængti det
selveVærn og foraarsagetOmstyrtning. Vi finde ogsaa,.
at der i Aaret 1740 er skeet en ødelæggelsepaa denne
Garnering,og at vorBedstefaderforeslogsomet forstærket
Værn den Konstrdtion, somProfilY viser. Han har deri
forandretsin Ide og styrket Grundenmed et JeW for der-
ved at forebyggeUnderskjæringogUdstyrtning. Af denne
Konstruktionexisterer endnude tydeligsteSpor, og vi tor
fristes til at sige, at der fra Punktet a til b (se General-
plan No. 1) ikke har været foretaget nogen Forandring
derved. At TidensTand i 75 Aar saaledesbetydeligthar
gnavet paa denneJordstrækning,ogat Pæleværketpaaflere
Steder, hvor Forandringerne,der liggei Dagen ere forraad-
nede, har givet efter og bukket ud imodFloden, er noget,
sOmligger i TingenesalmindeligeGang. Hoiere op nemlig
imellemN og M (sePlan No. 1) have flere ligesaaukyn-
dige som dumdristigeEntreprenorer fusket med Beskjær-
melsesmidler,som har gjort Grundensaa aldelesuren, saa
opfyldtmed Steen, Pæle & A., at Strommenhar faaet en
forvirret Gang, og at man neppe vil blive istand til at
regulere samme og beskjærmeBugten med nogetAnlæg,
somkan levere fuldkornmenStyrke og Varighed. Vi have
paa Planen underZ anmærket alle disse uden Orden og
Hensigt henstroedeAnlæg. Et eneste af disse synes at
have havt nogenGrund for sin Tilværelse, og det er Ki-
sterne eller BolværketÆ, hvor Elven i fordumsDage
sandsynligvishar truet medat skrideind». Han foreslaar
derefterAnlæg af 3 «Serpentiner»eller «Vahrer»formodent-
lig Buner af Faskinværk; men hvorvidt disse har været
byggede,deromoplyserKanalvæsenetsArkiv intet.

Senere har Kanalvæsenetikke havt nogenBefatning
med dette Brud.
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b. Kanal fra Nidelven over Ihlen til Trond-



hjemsfj orden.

Da Anlægget af Merakerbanenvar besluttet, frem- 1874.
kaldte Spørgsmaaletom dens Forbindelsemed Banen til
Kristiania samt om en Ordningaf TrondhjemsHavn paa
en for Forbindelsenmed begge Baner heldigMaade for-
skjelligeProjekter. Deriblandt var ogsaa et, somgik ud
paa at benytte Nidelven i hele dens store Bue, somden
gjør omkringByen, somHavn, til hvilkenHensigt Strem-
men der maatte formindskes,og tænkte man at kunnegjøre
dette ved Hjælp af en Kanal gjennemIhlen.

I den AnledningindgavByensMagistrat paa Kommu-



nens Vegne under 18de August 1874 et Andragendetil
Stiftet om at bevirkeSpergsmaaletundergivetKanaldirek-



tørens Behandling. Efter StiftetsAnmodningaf 19des. M.
gav Indreclepartementetunder 29deKanaldirektørenOrdre
til at anstille Undersøgelseom Hensigtsmæssighedenaf at
give Nidelven et Udlob i Søen ved den paatænkteKanal.

Terrænets Opmaalingog Afnivellering,saavelsomEl- 1875.
vens Oplodningblev paabegyndtaf IngenierkapteinVedeler
og senerefuldført af Imitnant Nysom.

Det hele Projekt bortfaldt imidlertid, da et andet af
StadsingeniorDahl foreslaaetArrangementendeligenblev
vedtaget for Jernbanernes Forbindelseindbyrdes og Til-
slutningtil Havnen.

Nysom oversendteden 19de SeptemberResultatet, af 1882.
Undersøgelserne,der bestod i et fuldstændigtKotekart i
1/2000over Ihlevolden og Nidelven fra Ihlevolden til Ny-
dalens Molle med flere Tværprofilerover Ihlevoldenog
Elven samtLængdeprofilover'denne,tvende grafiskeFrem-
stillinger af Vandstandsforholdeneog Resultater af Vand-
massemaalingervedLerfossenm.m. Den største bekjendte
FlomsVandmassefandtes= 20523 Kubikfod.

22*
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c. Sænkning af Selbosoen

Lokal- S el bosoe n, den eneste Indsø i NidelvensFlodsystem,beskrivelse.
ligger ca. 28 km. fra Trondhjem og strækker sig fra Gaar-
den Brettem i Vest til Gaarden Sesaas i Øst i en Længde
af ca. 28 km.; dens Bredde er meget forskjellig, i den vest-
lige Ende neppe 11/2km., i den ostlige derimod ved Gaar-
den Solem og Flonæsset over 6 km. Søens Bredder ere
steile Fjeldvægge undtagen i den østlige Ende, hvor Ter-.
rænet er Bakkeland. Her er Selbo Præstegjeld beliggende
ag her modtager Søen sine fornemste og betydeligste
Neaelven, Garbergelven, Temraelven, Gulset- og Slinden-
elven; "noget længere vestlig Renaaen og Donaaen foruden
en Mængde Flombække.

Gjennem den ca. 600 m. lange Brottems Stryg har
Selboseen Udløb i den lille Bjorsø, der kun er 1 000 m.
lang og ca. 375 ni. bred. Fra Bjorsøen lober Nidelven ud,
og ca. 2 000 m. nedenfor Udlobet passerer den gjennem eii

150 m. lang, fra 6-15 m. bred, af steile Fjeldvægge be-
grændset Rende, den saakaldte Trangfos, ud i Baadholen.
Derfra har den sit Afieb gjennem den ca. 10 m. høie Hytte-
fos og fiere paa hinanden folgendeFosse, hvoraf den største,
Springfossen, kun har en Bredde af ca. 11 m. Det
samlede Fald i disse Fosse er ca. 20 in. Bredderne fra
Brøttemstrømmen til Hyttefos er i Regelen steile og skov-
bevoxede og Elveleiet meget opfyldt med store Klippe-
blokke.

Fra de her nævnte Fosse gaar Elven gjennem Klæbo
med afvexlende høie og steile og dyrkede Bredder uden at
danne noget Fald af Betydenhed, forinden den kommer til
Lerfossene, ca. 5 km. fra Trondhjem. Den øverste af disse
— Øvre Lerfos — har et Fald af ca. -22 n). Fra Lerfossen
til Trondhjem findes intet Fald af Betydenhed,- og Elven
gaar her mellem tildels veldyrkede, af hoie Lerbakker be-
staaende Bredder. Elven falder som nævnt i Trondhjems-
fjorden ved Trondhjem, hvoraf den nederste ca. 600 m.
lange Strækning tjener som Havn for TrondhjemsBy. Paa
Strækningen mellemSelbosoenog Lerfossen findeskun nogle
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enkelte Sagbrug, i Lerfossen og nedenforden findesimid-
lertid noglestørre Sag- og Mellebrug.

Véd SelboseensøstligeEnde sættes store Strækninger
dyrkbart Land under Vand i Flomtiden. Sterstepartenaf
dette Terræn findes ved GaardenSesaas ved Tømraelvens
Udløbi Søen, ved GarbergelvensUdleb omkringGarberg-
bugten, ved NeaelvensUl1øb, der har dannet et betydeligt
Delta paa 7 å 8 km.2Indholdog i Vikværket. Paa Gaar-
den Brettems Grund i SoensvestligeEnde sættes ogsaa en
Del Myrstrækningerunder Vand i Flomtiden.

Under 5te April 1859 tilskrev Amtmandeni Søndre 1859.

TrondhjemsAmt Kanaldirektørenog forespurgteham om„iAenri
hvorvidt han antog, at Sporgsmaaletom en Sænkningafve2grifa.
SelboseensVandstandi denHensigt at indvindeovennævntetrper%abc
Landstrækningerkunde forventesoptagetaf det Offentlige,
blot saavidt, at det ved kyndigeFolk lod anstillede fore-
lebige Undersegelserom ForetagencletsUdførbarhed,Ko-
stende og Følger. Han tilfeiede, at saaledessom Sporgs-
maaletfor Tiden stod, ansaa Kommunereprensationernedet
for en Umulighedat tilveiebringeen større Interesse for
Sagen eller Enighedblandt demaf SelbosAlmue,somnær-
mest kom til at nyde godt af Sænkningen,med mindrede
ovennævnteforeløbigeUndersøgelservare gaaedeforud og
havdegivet tilfredsstillendeResultater.

I sin SvarskrivelseherpaaanforteKanaldirektøren,at
Departementetantageligsomellers i lignendeTilfældevilde
lade Lindersegelserneudføre, og Amtmandenindgik derfor Amtman-

dens Fore-
under 17deMai s. A. med enForestillingtil Departementetstilling til

medBegjæring om at ,faa anstillet de nødvendigeUnder-
Departe-

mentet af

søgelser.
17€1:59.ai

Departementetgav derpaaKanaldirektørenunder 21de Departe-
mentets

Mai Ordre til foreløbigeUndersøgelserog forsaavidt Ordre

Sænkningenderefter kunde antages realisabeltuden ufor-
usenrdeargfg-

holdsmæssigBekostning,derunderindbefattetErstatningfor
Mai 1859.

muligAfgang i Eiendomsherligheder,— til da at afgive
fuldstændigtForslag med.Omkostningsoverslagtil Arbeidets
Udførelsesamt medOpgaveomUdstrækningenaf det Land,
somdervedvilde indvindes.
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1859. Kanaldirektorenhavde allerede tidligere, foranlediget
ved det reiste Sporgsmaal,ladet observere3 Vandmærker
Selbosoenog ved dens Udløb, og i Skrivelseaf 26de Mai
1859 beordredehan Loitnant A. Bang med IngeniorBlix
og SergeantHoel til at anstille Undersogelserne,og med-
delte ham i sammeSkrivelseden fornødneInstrux.

Leinant
Bangs Rap-

Loitnant Bang afgav Rapport over disse forelobige
port af 18de Undersøgelserden 18deJuni s. A. Han oplysteheri, at
Juni 1859.

under hele hans Ophold i Selbo var Elven i fuld Flom,
at Undersogelsernebleve haist ufuldstændige,navnligvar
Bredderneved Udlobetaldelesutilgjængeligesaavelfor Lod-
ning somNivellement.Rapporten,der var bilagt med2 Pl.
Profiler og et Kroki, indeholdtforresten en kort Lokal,
beskrivelsesamt enkelte Oplysningerom Sænkningsforhol-
dene. Vandstandsvariationeni Selbooen angavestil 7,5 m.
(24 Fod) og den foronskedeSænkning til 5 m. (16 Fod),
hvorved skuldefindvindesca. 1000 ha. (10000 Maal)Jord
forudende fornævnteMyrstrækningeromkringBjorsøenog
Brattemstrommen.Værdienaf bedsteSort Jord ansattes i
Selbo til Kr. 360,00å 4(;0,00pr. ha. (Kr. 36,00å 40,00pr.
Maal) og Værdien af det indvundneLand efter dets Tor-
lægningtil ca. Kr. 200,00pr. ha. (Kr. 20,00pr. Maal).

 •

Han oplyste,at Faldet i Brottemstrømmenvar hoist
ubetydeligtunderFlom,men større ved lavere Vandstande.
UnderFlom koncentrerernemlig alt Fald sig i Trangen,
der maatte anseessomdenhovedsageligeHindringforFlom-
mensAfieb. Fossenhavde under BangsOpholdet Fald af
3,7m. (11,8Fod)efter senereOpgivelserunderFlomi 1859
et Fald af 4,2 m. (12,5Fod). Under lavereVandstandskal
Faldet i Trangen være ubetydeligt,ikke storre end at en
Mand kan ro derigjennem.For VandmassensBestemmelse
oploddedes2 Profileri Brottemstrygenog Stromhur:tigheden
maaltes. Baseret herpaa fandt Bang Vandmassenved en
Vandstand paa SelbosøensVandmærkeaf. 3,075(19,8Fod)
at være 437 m.3(14167 Fod) pr. Sekund. HøiesteFlom
1859steg til 8,86in. (2B,24Fod) p.aaSelboVandmærkeeller
til Kôte 50,08rn. (160,27Fod), da SelboVandmærkesNul
ligger 41,39m. (131,928Fod) over det valgte Generalplan.
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Nulpunktet paa Vandmærkerneved Brattemstrømmen1859.
ligger:

Det øverstepaa 41,244m.(131,46Fod)
« nederste « 41,389m.(131,92 « )

over det valgte Generalplan.
Et HeidemærkebeliggendepaaKôte 35,026(111,64Fod)

,er indhugget i en Sten paa den søndreSide af Trangen
lige ved Indgangen til den derværendeSlugt (se Bangs
Kroki af Trangfos).

IngeniørBlix blev i Skrivelse fra Kanaldirektørenaf
7de August 1859 beordret til at fuldstændiggjøredisse
Undersøgelserefter samtidigmeddeltInstrux. Blix afgavBlix'safit2m-
Rapport derover den 26de Oktober1859. Den var bilagtUrttbr.1859.
med 2 Karter og 4 Plader Profiler overTrangen,Brøttem-
strygen, Bjorsøenog Elvestykketnedenfordenne, og inde-
holdt en noiagtigereLokalbeskrivelseoverSelbosøenogNid-
elven helt ned til dens Udlobi Havet ved Trondhjemsamt
nogle mere detailleredeOplysningerover Sænkningsforhol-
dene. Den nødvendigeSænkningangavhan til nogleFod
over Lavvand, og Landvindingenforudet de i BangsRap-
port anførte 1000 ha. England tilligetil ca. 60 ha. Ager-
land. Værdiforøgels en for det indvindendesLand an-
sættes for saavel Eng- somAgerlandgjennemsnitligtil ca.
Kr. 120,00pr. ha. (Kr. 12,00pr. Maal). Der findesdesuden
en Tabel over forskjelligeVandstandeaf InteresseforSænk-
ningen samt en Del OplysningeromFlødningsforholdeneog
Brugsdrifteni Vasdraget. Endeligbemærkedehan,at Sænk-
ningen vilde nødvendiggjøreen Reguleringaf Neaelvens
Udlobpaa en Strækningopoveraf 3 å 4 km.

Baseret paa disseUndersøgelserafgavKanaldirektøren 1880.
under 26deJanuar 1860 en Betænkningmed Forslag ogdireKzitt-ens
Overslagtil Selboseens*Sænkning. Betamk-ningom

Forslaget er indtaget et-Sammendragaf de to før-
nævnteRapporter. Største Vandmasseansættesefter Sam-ssInlafir61e
menligningfra andre Steder til 865 m.3(28000 Kubikfod)
pr. Sekund og mindsteVandmassetil 30 å 60 m.3pr. Se-
kund; høieste Vandstand i Selbosøentil Kiite 50,08og
laveste Vandstand.til Kôte 43,92.
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1864. Der er beregnet2 Alternativer et for 5 m. Sænk-
ning af høieste Flom og et for 4,08 m. Sænkning. I første
Tilfælde er beregnet, at Flommen efter Sænkningenskal
stige til :

I Baadhølen .•. . 40,79
ovenforTrangen. . 43,30
og i Selboseen . . 45,08

andet Tilfældeer beregnet, at Elommenefter Sænk-
ningen skal stige til:

Baadhelen . . . 42,67
ovenforTrangen. 44,23
og i Selbosøen . . 46,00

Som Arbeider,der maatteudføres,foresloges:
En bevægeligDam (Fangdam)for Selbosoeni Brøttem-
stryget, hvorvedSeen skulde kunneopdæmmesog Elve-
leiet nedenfor indtil Hyttefos udtappes, for at Arbei-
derne her kundeudførestørt.
Et Fjeldbaand, der gaar tværs over Elven paa Hytte-
fos, afmineres.
De mindste Profileri Baadholenog Trangen udvides.
Reguleringaf ElvestykkernemellemBjorsøenog Selbo-
søen og nedenforBjorseen,hvilkeElvestykkerssamlede
Længdenu er 2 540 m. (8 100 Fod), men som ved Re-
guleringen kunde indskrænkes til omtrent 1 880 m.
(6000 Fod). Paa disse Stykker antoges'det, at Elven
selv vilde danne sig et nyt lavere Leie, hvis ikke
Fjeld paatræffesi Bunden, hvilket imidlertid neiere
maatte undersøges. For at lette denne Selvgravning
skulde der midt efter det nye Leie udgravesen Rende
til fuldDybde, men kun med ca. 3 m. (10Fods)Bredde.
Omkostningernevare beregnedefor:

lste Alternativtil Kr. 160000,00og
2det « « 80000,00

Kanaldirektørenudtalte, at Flodningenefter en Sænk-
ning vilde noget besværliggjøres,da Rendeni Hyttefos og
Lændseni Baadhølenikke mere kundebenyttes paa Grund
af de lavere Vandstande,men han antog, at nye Indret-
ninger kunde tilveiebringesfor en Sum af ca. Kr. 4 000,00.
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Han antogdesuden,at Flommenenedenforefter Sænkningen 1860.
ikke vilde blive storre end de nuværendestorste, men Af-
lobet kun jævnere og hurtigere, saaledes at ingen Skade
nedenforvilde foraarsages.

Hvorvidtde indvindendesLandstrækningervar værdde
med SænkningenforbundneOmkostninger,henstillledehan
til vedkommendeLandeieresAfgjørelse,og opgav, at en
noiagtig økonomiskMaaling med Bonitering vilde koste
omkringKr. 3 200,00.

De for nævnte Vandmærkerobserveredesogsaadelvis 1861.
i 1860og 1861.

Efter at Sagen paa Grund af de store Omkostninger 1883.
sidenhavdeværet hefflagt,modtogKanaldirektorenmed en
Skrivelse fra Amtet af lste Februar 1883et Andragende
fra SelboKommunebestyrelseom,at Sænkningssporgsmaalet
paany maatte blive taget under Bebandlingog de fornodne
Undersøgelseri den Anledningforetagne.

Kanaldirektørenbefor sammeAars ,SommerSoen og
dens Udlob, men fandt, at Sagenforelobighavdesaa smaa
Chancer for sig, at dens Behandlingkundehenstaa til en
tilfældigLeilighed.

d. Elvebrud paa Gaarden Flakne ved Neaelven
i Tydalen.

I Skrivelse af 1lte Januar 1881 til Kanaldirektøren 1881.
anholdt John Olsen Flakne i Tydalen omKanalvæsenets
Assistancetil at faa forbyggetet paa hans Eiendomunder
en storre Flom opstaaet Elvebrudpaa Flakneengen. Han
oplystederhos, t Vandet, da det steg over Engen, strom-
mede langs HovedveiensGrofter og anrettedeØdelæggelse
paa Jordveien.

KanaldirektorenlodLoitnantNysompaaeiiReisenorden-
fjeldsbesigtigeForholdenepaa Stedetog modtogfra hamen
Rapportaf 16deAugustmedForslagtil Forbygningsarbeider
til BelobKr. 1500,00.
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1881. SammeDag oversendteKanaldirektøren.Sagentil Indre-
departementet,idet han fandt det tvivlsomt, hvorvidtden
burde blive Gjenstandfbr det OffentligesBistand, og ikke
vilde udtale sig derom, forindender var indhentetErklæ-
ringer fra Amtetog Amtsveimesteren.Det fremgiknemlig
saavel af NysomsRapport som af vedkommendeHerreds-
styrelsesErklæring,at AmtetsVeivæsen,trods at det havde
nægtet at bidrage, ikke blot var interessereti en Forbyg-
ning, men ogsaafor en Del ansvarligfor Skaden,forsaavidt
den antagelig var væsentlig befordret ved Veianlægget.
Kanaldirektørenfandt derhosden foreliggendeInteresseat
være rent privat og kun megetringe i Forholdtil Omkost-
ningerneved Dækningsarbeiderne.Det dreiedesig nemlig
om at bevare de gjenværende40,5Maal Jord og dertil at
anvendeKr. 1500,00eller mer end Kr. 37,00pr. Maal paa
en Jord, der Aar om andet oversvemmesaf Flommene,en
Omkostning,hvortil Bidrag af Elverensningsfondetalene
kunde begrundesi en særlig stor Værdi paa Jorden der
samt i den Omstændighed,at der af Fondet tidligeretil-
dels havde været ydetAssistance rent privateInteressers
Beskyttelsesomden foreliggende.

MedDepartementetsSkrivelseaf 24deNovembermodtog
KanaldirektørenSagen til fornyetErklæring, ledsaget af
Udtalelser fra Amtmandenog Amtsveimesterenaf resp.
31te og 20de Oktober.

Da der ifølgedisseErklæringerikke var Anlednitigtil
at yde Bidrag af Amtsveikassen,og da Eieren saavel tid-
ligere somogsaa nu efter Evne havde anstrængt sig for at
beskytte sinEiendom,anbefaledeKanaldirektøreni Skrivelse
af 28de November,at der tilstodesham af Elverensnings-
fondet et Bidrag stort Kr. 750,00eller Halvdelen af det
kalkulerede Belob, paa Betingelseat Forbygningenfuld-
førtes inden førstkommendeVaarflom,og at Belobetførst
udbetaltes, naar Arbeidet efter Amtsingeniorenseller en
anden af Kanaldirektørengodkjendt Ingeniors Erklæring
var anerkjendtsomfuldførtefter Planen.

	

1882. Med Skrivelsefra Stiftamtmandentil Departementetaf
23de Marts fulgte paa dettes Foranledningen Udskriftaf
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SelboHerredsstyrelsesBeslutningi Modeden 3dieFebruar, 1882.
hvorved Herredet overtog Garanti for, at det Offentlige,.
i Tilfældeaf at dette Forbygningsarbeidekom til Udforelse
med Statsbidrag, skulde være fritaget for ethvert af Ar-
beidet muligensfolgendeErstatningskrav. Ligeledesfulgte
dermeden.Erklæring af 23deFebruar fra Amtsveimesteren
om, at hverkenBygdeveiensInteresse eller Sikkerhedbe-
rortes af den projekteredeForbygning,og at heller ikke
nogen anden Privat end Ansogeren,havdeInteresse deraf.

Paa Grund heraf fandt Departementetdette Tilfælde
forskjelligt fra Flerheden af dem, hvortilder ydes Bidrag
af Kanalfondet,idet sædvanligvisvedkommendeArbeider,
der fremmesved Bidrag af dette Fond, enten tilsigte Be-
varelseaf offentligEiendomeller andet for det Almenenyt-
tigt Øiemed,alene eller i ForbindelsemedprivateInteresser
— eller ialfald, naar aleneprivate Interesserunderstottes,
samtidigtFremme af en Flerhed af saadanne. Ikkedesto-
mindrefandt det, at de forhaandenværendeOmstændigheder
talte for at imodekommeAnsogeren,da han havde lidt ved
et for Herredets Regning udfort Veianlæg og fremdeles
vilde være udsat for videreØdelæggelseraf sammeGrund.
Men baadeaf Hensyn til Aarsagsforholdetog i Betragtning
af den Imodekommen,Ansogereni sinTid havde vistKom-
munen ved bl. A. at afstaa fri Grund saavel til den ud-
gaaedeVeis Anlæg som til den istedetforsammeanlagte,
fandt Departementet,at Herredet burde deltage medAn-
sogerenog Kanalfondeti Udforelsenaf de til videreSkades
ForebyggelsefornodneArbeider.

I Skrivelse af 21deAugust bad det i Henholdhertil
Amtet om at henstilletil Herredet at udredeen Fjerdepart
d. e. Kr. 375,00af Omkostningerne,idet det mentei saa
Tilfælde at kunne anbefale en lignendeAndel udredetaf
Kanalfondet.

I Modeden30teJanuar 1883bevilgedeHerredsstyrelsen 1883.
kun et mindreBidrag paa Kr. 250,00og ved Kgl. Res. af
9de Marts 1883 blev det bestemt:

1. At der af de til Oprensning af Elvedrag m. V. bevilgede
Midler naadigst iilstaaes Gaardbruger John Olsen Flakne
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11383. af Selbo Herred, Søndre Trondhjems Amt, et Beleb af
Kr. 500,00 for tilligemed et af Selbo Herr'edsatyrelse under
30te Januar 1883 bevilget Belob, Kr. 250.00, at anvendes
til Udførelse af Forbygningsarbeider paa hans Eiendom
Flakne overensstemmende med det af Leitnant Nysom under
16de August 1881 udarbeidede og af Kanaldirektøren til-
traadte Forslag og forøvrigt paa Betingelse af, at Forbyg-
ningen er fuldført inden Vaarflommen 1883 og bliver god-
kjendt overensstemmende med Kanaldirektørens Skrivelse af
28de November 1881.

2. At de af Selbo Herredsstyrelse under 3die Februar 1882
og 30te Jannar 1883 fattede .Beslutninger om Overtagelse
af det af de ovennævnte Arbeider muligens flydende Er-
statningsansvar i Henhold til Lov om Formandskaber paa
Landet af 14de Januar 1837 § 39 naadigst approberes,
forsaavidt Herredet derved paaføres Udgifter for et længere
Tidsrum end 5 Aar.

I Skrivelse af 22de.SeptembermeddelteAmtmanden,
at Forbygningsarbeidetvar færdigt, og anholdt han om
Statsbidragets Udbetaling. Belobet blev udbetalt i Hen-
hold til DepartementetsOrdre af 29des. M.



IX E 4.
Diverse mindre Sager.

a. Farbargjørelse af Vigdalselvens Udlob i
Buvigen.

Vigdalselven er en mindre Elv, som kommer fra Hei-
landet, gjennemleber Buvigbygden og falder i Buvigen, en
mindre Bugt af Gulosen, der igjen er en Arm af Trond-
hjemsfjorden. I den nedre Del har Elven kun et lidet Fald,
saa Flod og Ebbe virker langt op i den. Den største For-
skjel mellem disse Vandstande er 2,79m. Ved Ebbe gaar
Elvens Udløb over en lang Strand og forgrener sig yderst
i mange Løb. Den er da meget grund og specielt ligger
der for den yderste Del af Udlebet en Banke.

Fjorden udenfor drives et ikke ubetydeligt Sildefiske,
hvori selve Buvigsbønderne kun tildels deltage. Elvemun-
dingen benyttes da af de fremmedeFiskere saavidt muligt
som Baadhavn, naar Uveir bryder les, medens Hjemme-
fiskerne under Storm søger op i en liden Havn ved øls-
holmskjæret, der er deres private Eiendom, og hvor de have
opført sine Sehuse. Saavidt Rummet tillader det faa ogsaa
Fiskere, der ikke ere Medeiere, mod Betaling Lov at be-
nytte den, men den er kun liden og utilstrækkelig for Be-
hovet. I Ebbe er Elven imidlertid for grund, til at Havnen
da kan benyttes, og Fiskerne maa i saa Tilfælde ty ind til
Gulosen eller de omliggendeStrande, hvor der ikke findes
nogen Havn, og hvor Landing er vanskelig. Tab af Fisk
og Redskaber er derfor ikke saa ganske sjelden, og da her
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til sine Tider samles ikke saa liden fiskendeAlmue,°har
man ønsketElveudlobetfarbargjort,saa man til enhverTid
kundenaa op i Havnen.

I denAnledningmocitogKanaldirektørengjennernAmtet
1882et Andragendefra Kommunebestyrelsenom at under-

søge Sagen.og i Tilfælde afgivePlan med Omkostnings-
overslag til en Farbargjørelsesom paatænkt. Dette blev
overdraget Leitnant Nysom, som den 15de August 1885
afgavIndberetning,ledsagetaf Kart og Profiler,tilligemed
Omkostningsoverslngover Opniuddringaf en Rende, 8 m.
bred og 1 m. dyb under lavesteVandstandsamt beskyttet
paa den ene Side modTiloringaf Bolgeskvalpenved et af
Pæle og Faskiner bygget Gjærde. Omkostningernevare
kalkuleredetil Kr. 4 600,00.

Med Skrivelseaf 18deAugust oversendteKanaldirek-
toren denne Betænkning til Amtet, idet han anbefalede
Sagentil den engereKommunesogAmtkommunensBistand
og antog, at der kunde ventes et forholdsvisstort Stats-
tilskud,menKommunenfandt ikke at kunnebidrage,hvor-
imod den i Møde den 17deOktober1883vedtognogleaf
de Garantier, som kræves for Bidrag af Elverensnings-
fondet. Amtmandentroedeikke, at det kundenytte under
saadanne Omstændighederat forelæggeSagen for Amts-
formandskabetog sendtederfordensDokumenterunder15de
NovembertilbagetilKanaldirektørenmeddenneBemærkning.

b. Farbargjørelse af Rissenstrømmen.

RissenstrommendannerForbindelsenmellemden lille
SaltvandsindsoBotten eller Spegelhaveti Rissen og Trond-
hjemsfjorden,der beggeliggei sammeNiveau. Virkningen
af Flod og Fjære i Fjorden mecldelesderved til Botten;
men da StrømmensLængdeer henimod2 km., og da dens
Profil ikke overalter tilstrækkeligtstort,, kan Vandstands-
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bewegelseninde i Botten ikke ganske følgeden i Havet,
men sker den der inden snævrereGrændser. SomFølge
deraf danner der sig en snart snart udgaaendeStrom.
hvis Styrke er vexlende,og sompaa Grundaf Ujævnheder
i ProfilernesStørrelse ofte koncentreresi stærkere Grad
paa enkeltePunkter.

Delvis blev Bottenhavetbenyttet somHavn, men var
saaledesvanskeligttilgjængeligtundtagennetopvedenkelte
Vandstande. Paa Grund deraf hayde man anlagt Baadnøst
vedUdlobetaf Strømmen,men ogsdadissevareoftevanske-
ligt tilgjængeligepaa Grund af for ringe Vanddybdeunder
Ebbe. Derhos laa der i Fjorden et Rev tværs over Ind-
lobet.

I Fjorden udenfordriveset ikke ubetydeligtSildefiske
og leilighedsvisstængesogsaa Sild i selveBotten. Her er
saaledes til sine Tider en betydeligTrafik og Trangen til
en god og let tilgjængeligHavn paa dette Sted har længe
været følt. Som saadanhar man særlig havt sin Opmærk-
somhed henvendt paa Bottenhavetog tænkt sig Strømmen
og Revet uddybetog farbargjort, et, Arbeide,somman har
antaget ogsaa i væsentligGrad vilde bidrage til Sildens
Indsig i Bottenhavet.

I Anledningaf dette Projekt indgavRissensKommune-
bestyrelse under 6te December1882 et Andragendeom
KanalvæsenetsBistand til at faa det nærmereundersøgtog
bearbeidet. Amtmandenanbefaledesamme og oversendte
det med Skrivelse af 1ste Februar 1883 til Kanaldirek-
tørens Forfoining.

Lokaliteternefdeveundersegteog opmaalteaf Loitnant
Nysom, som derefter under 17deJanuar 1884afgav Ind-



beretningmedForslag til og Omkostningsoverslagover den
omhandledeFarbargjørelseved Hjælp af en Rende, 2 m.
dyb ved layesteVandstandog 10 m. bredi Bundenog med
Sideskraaninger3 : 1, stor nok for fuldt lastedeJagter og
mindreFjorddampskibe,samt udvideti Breddeni Indleibettil
Fjorden. Omkostningernevare beregnedetilKr. 47000,00.

Forslaget, som var udarbeidetunder Konferancemed
Kanaldirektøren,oversendtehan den 31te Januar 1884til
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Amtet, idet han, i Anledningaf en TJdtalelsei Kommune-
bestyrelsensAndragendebemærkede,at et mindreArbeide
end det foreslaaedeikke vilde lede til nogentil Omkost-
ningerne svarendeForbedring af Forholdene,udenforsaa-
vidt en Bortsprængningaf de saakaldte Storstene vilde
forebyggeAnsted moddem; men det fandt han at være en
saa ringe Foranstaltning, at den maatte anseesdet Offent-
lige uvedkommende.

Dette Forslag blev under 31te Januar 1884af Kanal-
direktørenoversendttil Søndre TrondhjemsAmt.

c. Oldenelvens Fledbargjørelse i Aafjord.

1883, • Oldenelvenudspringerpaa FjeldhoidernemellemSkjørn-
fjord og Aafjord og falder ud i denneFjords inderstesyd-
lige Hjørne. Dette Vasdrags Nedslagsdistriktindeholder
adskilligSkov,hvorafstørreDele især omkringdetsøverste
smaa Bielve ere af fbrholdsvisringe Værdi paa Grund af
Omkostningerneved TømmeretsFremdrift. Vasdraget er
meget trangt og opfyldt med store Stene og saaledesaf
Naturen lidet skikketfor Flødning. Naar undtagestvende
Slippedammefor Storvandog Melvand,saa var ingen Ar-
beiderudførte.til FledningensLettelse. Gjennemsnitligblev
der paa Grund af denne vanskeligeFremdrift aarlig kun
uddrevetomkring100å 150Tylter Temnier,medensSkovene
utvivlsomttaalte en stærkere Afkastning.

Paa Grund herafanholdtde tvendeSkoveieregjennem
AmtetomKanalvæsenetsBistandtil at faa Vasdragetfledbar-
gjort og Kanaldirektørenlod Anledningendertil undersøge
af Loitnant Nysom.

I sin Indberetningaf 24deAugust 1883udtalte han,
at man med smaa,Omkostningerialfald vildekunnerette
paa de værste Hindringerog allerededervedvindemeget,
idet man da med en fornuftigAnvendelseaf Damvandet
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maatte kunne bringe Tømmeretbaade hurtigere, billigere 1883.

og med mindreElvespildefrem. Han fremhævedefire Ste-
der som særligt hinderligefor Flødningen,nemligden ca.
60 m. lange Strækning mellemMelvand og Storvastjærn,
der stadig maatte ryddes for de største Stene, efterhvert
somde komtilsyne, nedre og øvre og øversteStorstuvands-
fossen, hvoraf der fulgte Krokier. Omkostningerne,som
antagelig vilde medgaatil at bringedisseSteder i nogen-
lunde flødbarStand, beregnedehan til resp.Kr. 50,00,80,00,
150,00og 200,00eller tilsammentil Kr. 480,00.

Den lste SeptemberoversendteKanaldirektørendenne
Indberetningtil Amtet.

d. Sænkning af Stordalsvand i Aafjord, Elve-



brud ved Stordalselven og Flødbargjørelse af
sammes nedre Del.

Stordalselvener et lidet Vasdrag, somudspringerpaa
Grændsen mellemSøndreog Nordre TrondhjemsAmter og
gaar i Retning fra Nordost til Sydvest. Dets Længdeer
ca. 40 km. og omtrent 5 kut. fra Mundingendannerdet
den lille Indsø Stordalsvandet. Nedslagsdistriktet,somer
langt og smalt, har en Udstrækningaf ca. 200 km.2; det
er tildels skovbevoxetog har temmeligtbratte Skraaninger
modElven. Efter et vistnokpaa noget usikre Iagttagelser
og OpgivenderbyggetSkjøn er en større FlomsVandmasse
anslaaettil 70 m.3i Sekundet.

Fra omtrent 15 km. ovenforStordalsvancletog ned til
samme har Elven intet koncentreret Fald, men dog en
temmeligstrid Strøm. Nærmest nede ved Vandet serpen-
tinerer den stærkt og bryder mangesteds— især paa Gaar-
dene Staven og Nestan — paa Iredderne, hvisødelæggelse
i væsentligGrad befordresi-Tedden ofte voldsminmeIsgang.
NedenforStordalsvandetfindestvendemindrekoncentrerede

23
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Pai4, ea. 2 fft. fra Elvemåndingen, forøvrigt er Faldet jævnt,
førdelt og ikke stort.

Ved den øvre Ende af Vandet ligger nogle Jordstræk-
som oversvoriimesaf Plonfineti og under disse Over-, ,

svommelser bedækkes med store Masser af Sten og Grus,
hÅ;isFjernelse altid forvolder en Del Omkostninger. Skjøht
Værdien af Jorden paa disse Kanter neppe kan være stor,
da dens Dyrkhing ikke er videre fremskreden; og da der
findes en Mængde dyrkbar, men uopdyrket Jord omkring
paa Gaardene, saa ønskede Opsidderne deromkring dog at
faa gjOrt F1ominene uskadelige ved at sænke den høiest
bekjendte Flom 0,65m.

1882. De anholdt derfor i 1882 om ved KanalvæsenetsHjælp
at faa undersøgt Anledningen til en saulan Sænkning, og
da Amtmanden gav sin Anbefaling dertil, lod Kanaldipek-

1883. tøren Leitnant Nysom i 1883 foretage Undersøgelsen.
Den 23de August s. A. afgav han Indberetning med

Forslag og Omkostningsoverslag til en Sænkning som paa-
tænkt ved Hjælp af en 25 m. bred Rende gravet gjennemde i
Vandets Udløb værende Ører. Omkostningerne derved be-
regnede han til Kr. 3 700,00. Han beskrev derpaa tvende
13rud 'Paa Gaarden.Staven, hvis Dækning med Sten kalku-
leredes til Kr. 3 100,00og et Brud paa Gaarden Bye, som
han fraraadede at gjøre noget ved, da den bagenfor liggende
Jord ikke var Omkostningerneværd. Et Brud ved G-aar-
cieneMoan og liorstad var saa stærkt udsat for Isgang,
at en Stendækning vanskelig vilde blive betryggende; en
saadan vilde koste Kr. 250,00å 300,00. Paa G-aardenGilde
var der et Brud omtrent under sammeForhold som det paa
Bye, det var dog af for stor Udstrækning til at nogen For-
bygning kunde lonne sig ; det samme gjaldt efter hans For-
mening ogsaa et Brud paa Gaarden Rømma.

Endelig udtalte. han sig om en Del Arbeider til Lettelse
•afFledningen i Elvens nedre Del, hvoromÖpsidderne ogsaa
havde udbedt sig en Betænkning. Tømmerkvantumetvar
dog for ringe til, at her kunde blive Spergsmaal om Ar-
beider af nogen Betydenhed. Nysom fandt heller ikke andre
Hindringer end nogle store Stene, som burde bortmineres,
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og Sagen var for ubetydeligtil at gjøres til Gjenstandfor 1883.
det OffentligesBefatning.

Denne Indberetning sendteKanaldirektørenden 31te
August 1883 til Amtet, idet han ledsagededen med nogle
Bemærkninger;men i Skrivelseaf 14deMarts 1884tilbage- 1884.
meldteAmtet, at Grundeierne ikke vilde indlade sig paa
nogenaf de foreslaaedeArbeiderog oversendtesamtidigen
medAmtets ogFogdensPaategningforsynetSkrivelsederom
fra Ordføreren,

e. Elvebrud paa Gaardene Bormark og Berdal.
ved Nordalselven i Aafjord.

AngaaendedissetvendeBrudpaakaldtesgjennemAmtet 1883.
KanalvæsenetsBistand. KanaldirektørenlodIngeniørBroch
besigtigedem og foretage de fornødneMaalingerfor at be-
dømmemulige ForbygningersKonstruktion og Kostende.
Den 21deJuni 1883 afgav Brochsin Indberetning, hvor-
efter Bruddetved Bermark i AarenesLob havdeavanceret
stærkt indoverGaardensIndmark, men tilsyneladendevar
kommentil Ro, saa en Forbygningsyntesmindrepaatræn-
gende. ElvensFald derforbier kun ringe, meni stor Flom
skal der gaa en meget stærk Bagevjeforbi Bruddet, som
under voldsomIsgang anretter ødelæggelse. I fiere Aar
havdedisseForholdikke indtruffet; menGrundeierenfrygtede
for, at Bruddet,om de igjen indtraf, vilde avancerevidere
frem. Broch foreslog'derfor en 0,6 m. tyk Stendækning;
som,paa Grund af vanskeligAdgangtil Sten, kalkuleredes
til Kr. 2 290,00Kostende.

Det ca. 10 km. længerenede i DalenværendeBrud
paa Berdal var efter Brochs Formening farligere. Elven
gjør nemligderforbien stor Sving efter at have delt sig
to Løb omkringen Sandbanke. Den høire Bred, paa hvil-
ken Bruddet er, ligger paa den Maaderetvinkletpaa Da-
lens Hovedretning,og efter OpgivendeskuldeBreddenaf

23*
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1883. den aarlige Udrasning udgjøre omtrent 0,7 m. Der var
ogsaanogenFare for et Gjennembrud.til et lavereliggende
Terræn, hvorvedElven kunde kommetil at tage sig nyt
Leie. Naar Intet havde været gjort for at standseøde-
læggelsen,saa skuldedet'væsentlighavesin G-rundi Eiernes
daarlige oltonomiskeForfatningog i JordensUdstykningtil
Leilændinger, for hvem en Formindskelseaf Jorden ogsaa
medforer en Nedsættelseaf Afgiften. Ved Undersogelsen
var Elvens relative Fald derforbi 1/700og i Flom skal
Strommenblive saa stærk, at en Mancli en liden Baad
knapt kan ro den op. Isgangenderforbiskal være stor,
men selve Isllagenesmaa og sonderknuste. BrudcletsDæk-
ning med et 0,6 m. tykt StenlagberegnedeBrochtil Kr.
1000,00.

Ledsaget af nogle BemærkningeroversendteKanal-
direktøren den 31te August 1883 denne Indberetningtil
Amtet.

f. Sænkning af Store- og Lilleyand iørlandet.

Disse to Vande ligger paa Halvoen, der sondenfra
stikkei:op mellemTrondhjemsfjordenog Havet. Storevand
ligger overst og har sit Aflobgjennemden km. lange
Fremstadelv til Lillevanclog dette igjen sit Allobgjennem
den 1,5 km. langeHeggeelvtil Havet strax vestenforAgde-
næs. NiveauforskjellenmellembeggeVandevar vedUnder-
søgelsen kun 0,6 m. og mellemLillevandog Havet 6,5m.
Fremstadelvenhar kun ringe Dybdeog Breddeog Hegge-
elven har nederst sit største Fald, saa Vexleni Havets
Vandstandeikke naar saa langt op i Elven.

BeggeVandeerekun smaa,Lillevandkan næstenkaldes
et Tjærn men de omkringliggendeGaarde, hvisSkyld skal
gaa op til 40 å 50 Dalere, lider i storre eller mindreGrad
af Oversvømmelseunder Florn. Den skadelidendeJord
anslaar man til 20 ha.
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I en Skrivelseaf 6te Januar 1883anmodedeOpsidderne 1883.
ØrlandetsFormandskab om at bevirkeKanalvæsenetsBi-
stand til at faa undersøgt,hvorvidtFlomvandstandenfor
rimeligeOmkostningerkunde sænkes. I Mode-den 19de
s. M. anbefaledeFormandskabetSagen til Amtet, som
under 16deMarts oversendteden til Kanaldirektoren.

Efter at have udfort Terrnundersogelsen afgav Loit.
nant Nysomunder 17deAugust s. A. Indberetningmed en
Beregning over en 0,8 m. Sænkningaf høiesteFlom resp.
i Store- og Lillevand for et Beløb af Kr. 4 000,00. Han
bemærkerdog, .at der ikke har væretAnledningtil at maale
størsteFlomvandmasse,og at det antageligvil visesig lidet
lonnendeat sænkeStorevand,menderimodLillevand,hvorom
destørsteskadelidendeArealerskulleværebeliggende.Denne
SænkningsKostendealeneberegnede,han til Kr. 2 300,00.

Med Skrivelse at 18deAugust,oversendteKanaldirek-
toren denneIndberetning til Amtet, idet han udtalte, at
man paa SagensdaværendeStadiumikke kuude indladesig
paa nogen Opmaalingog Bonitering af det skadelidende
Terræn, men at Opsiddernedog vilde kjendedette saa vel,
at de efter et Skjon vilde kunne bedommede tvendeAlter-
nativersBerettigelse,hvorhoshan tilfoiede,at en Sænkning
af Lillevand alene vilde have en paatageligForbedringaf
Forholdeneved Storevandtilfølge.

g. Sænkning af Eidsvandet i Bjugn.

I 1877 havde LandbrugsingeniørTandberg udarbeidet 1877.

Forslag til EidsvandetsSænkning, ledsaget af Kart samt
Længde- og Tværproffler. I Henhold til det havdeOp-
sidderneomVandet sogt om et Statsbidragpaa Kr. 2400,00
for at kunne udforeSænkningenog ùnder 2den December
1882faaet HerredsstyrelsensAnbefaling.

Saaledes kom denne Sag til KanaldirektorensErklæ-
ring. Han antog imidlertid,at LandbrugSingeniorenhavde
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og at han derved var kommentil for storeArbeider og for
store Omkostninger.

• Kanaldirektøren lod derfor Leitnant Nysom paa en
Reise nordenfjeldsnærmere bese Stedetog undersøge,om
Vandføringeni Flom paa nogenMaade kunde bestemmes.

1883. Under 17deAugust afgavNysomenBetænkning,hvori
han ogsaa kom til den Anskuelse,at den af Landbrugs-
ingenierenbenyttedeFlomvandmassevarforstor. Hantroede
derfor at kunne reducereden fra 350 til 200 Kubikfodog
fik da Afiøbsprofiletsaa megetmindre, at Omkostningerne
vilde reducerestil Kr. 2 000,00.

Ved under 18des. M. at oversendedenne Betænkning
til Amtet tilfeiede Kanaldirektøren;at Opsidderneikke
maatte paaregne noget offentligt Bidrag større end en
Fjerdepart, høist en Trediepartaf Omkostningerne.

h. Elvebrud paa Olso og Furuset ved Skogdals-



elven i Rissen.

1883. Strax nordenforRissenstrømmensUdlobi Trondhjems-
fjorden faider Skogdalselvenudi samme.«Det er et lidet
Vasdrag, der gaar i mangeSerpentinergjennemdet fiade
og paa fiere Steder ikke lidet brede Dalføre. ElvensBred-
der staa som Følge deraf mangestedsi livligt Brud, og i
den Anledning havde RissensKommunebestyrelseaf egen
Drift anholdtAmtet omat bevirkeKanaldirektørensAssi-
stance til at faa undersegt, hvorvidt nogen Regulerings-
eller Forbygningsarbeiderher burde udføres.

Han lod Leitnant Nysom paa en Reise i det Norden-
fjeldskeundersøgeForholdene-og i en Indberetningaf 21de
August 1883 meddeltehan, at Opsidderneved Vasdraget
vare uvidende om KommunebestyrelsensHenvendelseog
heller ikke agtede at foretagenoget. Nysomindskrænkede



— 359

derfor alene til en Undersegelseaf de Elvebrud, som 1883.
direkte truede den gjennemDalen gaaendeoffentligeVei.

Af saadannevar der to, et ved Olso og et ved Furu-
set, over hvilke der fulgte Krokier. Deres Forbygning
med et Stendække beregnedeNysom til resp. Kr. 450,00
og 300,00.

Med Skrivelse af 1ste SeptemberoversendteKanal-
direktorenIndberetningentil Amtet.
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IX F 1.
Sterdalselven.

I.

Sagernes administrative Behandling.

Stordalselvenkommerfra den svenskeGrændseog harEkia7rena3eeci.
paa Strækningen mellemGrændserøsNo. 159 henimods
No. 165 flere Tillob derfra. Efter at de fire Hovedtillob
Tolbjerka,Dalsaaen, Teula og Elven fra Firudsoen have
forenetsig i Meraker, gaar Stordalselveni vestlig Retning
gjennemøvre og nedre Stordalenned til Vernæs, hvor den
stikker ret i Nord og falder ved Stordalshalseni Trond-
hjemsfjorden StordalselvensbetydeligsteTillober følgende:
I Hegre kommerForraelvennordenfraog falder i Stordals-
elvenmellemFornæs og Lerfald. Sondenfranoget længere
oppei Hegre mellernGaardeneMo og Kilnæs optagerden
en Bielv kommendefra Sori-og Skreivandeneog ligeledes
optagerden aller nederst i Svingenved VernæsLaxaelven,
der gaar ned forbi Lunke Kirke. Desforudenoptagerden
selvfølgeligfiere mindreTillob.

Ligetil et godt Stykke opoverforbiNedre Størdalens
PræstegaardpaavirkesVandstandeni Elven af HavetsEbbe
og Flod. Nede i Dalenbestaar Jordbundendels af Ler og
dels af megetfin Sand. Elven er robar paa lange Stræk-
finger, men har dog et jævnt godtFald. Den er udsat for
pludseligeog voldsommeFlomme,og da Havklimaet her



— 368 —

gjør sig gjældende, træffer det ikke sjelden, at disse Flomme
indtræde paa Vintertid og da ledsagede af stærk Isgang.

Som Følge heraf ere Elvebredderne stærkt udsatte for
Brud, og Elven meget materialførende. Man finder derfor
ogsaa Elvebrud i stor Udstrækning, af betydelige Dimen-
sioner og farlig Karakter.

a. Havneanlæg ved Stordalselvens Munaing.

1879, I Anledning et af Havnevæsenet udarbeidet Forslag til
et Havneanlæg ved Størdalselvens Munding, afgav Kanal-
direktøren under 2den Mai 1879 en Betænkning til Ingenier-,
kommissionen,hvori Kanaldirektøren opstilledeet noget modi-
fieeret Forslag.

Han, udtalte defi, at Betingelsen,for, at en ved Stør-
dalselvens Munding indskjærmet Havn skulde være sikret
mod Opgrunding er, at Elvens Munding ved Paralelværker
indskjærmes til en regelmæssigRende, der har en saadan
Bredde, at Flom i Elven ved Fjære Sjø i Fjorden har til-
strækkelig Magt til at føre det ovenfra kommendeMaterial
meel sig og til at holde Renden aaben indtil en Dybde af
15 å 18 Fod under Lavvand. Han beskrev derpaa i Detail
de foreslaaede Skjærme, hvortil Tegninger medfulgte. Der-
næst an.stillede han Beregninger over, hvorledes Aflobet
mellem disse Skjærme vilde stille sig under forskjellige
Forudsætninger. Kanaldirektøren udtalte imidlertid, «at
Rendens Dimensioner ere afhængige af saa mange mod-
virkende og stadig varierende og i sig selv saa ubestemme-
lige Momenter, at man ikke ved Beregning kan erholde
nogen yderligere Sikkerhed for, at de aligivne Dispositioner
vilde blive de absolut eller relativt rigtige». Den foreslaaede
Rende var givet en Bredde af 500 Fod med en mindste
Dybde af 15 Fod under Lavvand. Paralelværkerne vare
foreslaaede som enkelte eller dobbelte Plankeskjærme.
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Omkostningerneved det hele Arbeideanslogestil Kr. 1879.
:380000,00,hvortil yderligerekomfor de projekterede1170
Fod lange Kaier ca. Kr. 70000,00.

b. Elvebrud paa G-aarden Vernæs.

SaagodtsomheleBreddenlangsStørdalselvenpaaGaar- 1881.
fdenVernæs har i lange Tider staaet i Brnd. Da der i
1881 var ‘Spørgsmaalom for OplysningsvæsenetsFonds
Regning at udføreen Del Forbygningsarbeidertil Beskyt-

-telse af Nedre StørdalensPræstegaard, anholdtEieren af
,den umiddelbartnedenforliggendeGaard Vernæs i Skri-
-velsetil Indredepartementetaf 3dieDecemberom offentligt
Bidrag til lignendeForbygningsarbeideripaa Vernæs, idet
han paaberaabtesig, at hine ikke vildeblive til fuld Nytte
TforPræstegaardenudeni Forbindelsemed disse, og derhos
henvistetil en Klage, som han i sin Tid havderettet mod
nogletidligere af KapteinMiillerbyggedeBuner til Præste-
gaardens Beskyttelse. Efter at dette Andragendeunder
16de Decembervar sendt til KanaldirektørensErklæring,
ifraraadededennei Skrivelseaf 19deJanuar 1882at imede- 1882.
kommeAndragendet,idet han paaviste det Uholdbare
Ivad Andrageren havde paaberaabtsig, og oplyste, at en
tidligereKanaldirektøri Skrivelseaf 14deMai og 7deSep-
tember 1860 havde gjendrevetdenfomhandledeKlagesBe-
rettigelse og paavist,at netopen gradvisØdelæggelseaf de
dengangudførte Værker vilde udsætteVernæsGaard for
Elvebrud.

I lienhold hertil nægtedeDepartementeti Skrivelsetil
Amtet af 15de Februar at anbefalenoget Bidrag tilstaaet
af offentligeMidler.

Seneremed Skrivelsefra Amtet af 8deMarts fremkom 1883.
.direktetil Kanaldirektørenpaanyet Andragendefra Eieren
.omat faa Elvebruddenenærmereundersegt,menheller ikke
,det har været imødekommet,væsentligpaa Grund af, at de

24
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1888. truede Værdier saavelsom Eierens økonomiske Evne vare
for ringe til at bære Omkostningerne ved betryggende For--
bygninger.

c. Elvebrud paa Nedre Størdalens Præstegaard.

14cdud- Denne betydelige Præstegaard har en meget udstrakt,beskrivelse.
Strandlinie til Elven, og bestaar dens Grund enten af
mindre Grus eller meget fin Sand og enkelte Steder af Ler.
Havets Flod og Ebbe virker helt opover forbi den, og er
Elven netop her paa fiere Steder tilbeielig til at sætte Is-
damme, ligesom isen sknrer haardt ind paa Præstegaards-
landet. Dette i Forbindelse med Elvens Føring af Material,
som hernede, hvor Havets Vandstand gjør sig gjældende,
maa aflagre sig i større Masser om end ikke meget grovt,
det har bevirket, at saagodtsom hele Præstegaardsbredden
staar i Brud. Af de forskjellige i Kanalvæsenets Arkiv
beroende Karter vil man erfare, hvorledes den nedre Del
af Elven forbi Præstegaarden og Vernæs endog i dette Aar-
hundrede har havt fiere forskjelliie og betydeligt fra hver-
andre afvigende Lob, hvoraf efter Sigende de største Af-
vigelser rigtignok skal skrive sig fra tvende Jordfald paa
venstre Land ret overfor Vernæs og Præstegaardens nedre
Del, antagelig i 1807 og 1823.

Det er disse Udglidninger, som har trykket Elven ind
paa disse Gaarde og her fremkaldt de heie Mæler. Den
skarpe Beining, som den sidste Udglidning gav Elven, for-
anledigede, at Strømmen med Styrke satte ret mod Præste-
gaardslandets bedste Jorder ret ned for Hovedbygningen og
grov sig ind i det. Der opstod store og farlige Brud i en
Længde af henimod 1 100 Fod.

For at standse den truende ødelæggelse lod Kirke-
departementet i 1824 Kanal- og Havneinspektør Gedde
undersøge Forholdene paa Stedet og udarbeide Plan til de
fornødne Forbygningsarbeider. Han foreslog Anlæg af en.

1.824.
Under-



søgelse.
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over 800 Alen lang Faskinkoupure tværs over det nydannede 1824.
Lob og Gravning af en ledendeRende gjennemdet udgledne
Terræn for at regulere den opstaaede Serpentine efter en
heldigere Retning og bort fra de nyopstaaede Brud.

Dette Arbeide .blev ogsaa i de følgende Aar udført 1825- 26.
under Leitnant Auberts Ledelse. Ifølge en i Kanalvæsenets mareRe-

guleringa-
Arkiv beroende Rapport fra ham af 15de Mai 1826 blev arbeider.

Arbeidet, inden det var færdigt, under en da indtrædende
Flom betydeligt beskadiget, saa de kalkulerede Omkostnin-
ger ikke paa meget nær vilde strække til. Hvor stor Kal-
kulen var vides ikke, men ifølge Rapporten var der til
dengang, Ulykken indtraf, forbrugt Kr. 11600,00.

Kanalinspektøren gav Forslag til Forbygningens Ud-
bedring og Fuldførelse, som vandt kongelig Approbation,
og ifølge en udateret Skrivelse fra Aubert (antagelig fra
1827) var Arbeidet da paa det nærmeste færdigt. Elven
havde oparbeidet sig nyt Leie gjennem den ledende Rende.

Ifølge en Skrivelse fra ham af 30te November 1835
bley der i Aaret 1828 anbragt en Elvebredsbeskjærmning
af Faskiner i en Længde af 240 Alen paa en Pynt ved
Grændsen mellem Præstegaarden og Vernæs, da Strømmen
efter at have forladt Koupuren stødte lige deritnod.

Aarenes Lob havde især Isgang og tildels Forraad- 1833.
nelse beskadiget den over Lavvand liggende Del af Kou-
puren paa flere Steder, saa man allerede i 1833 var be-
tænkt paa et større Reparationsarbeide. Ritmester Seiersted
undersøgte i den Anledning i November samme Aar Kou-
puren og afgav en af Kart og Profiler leds2getIndberetning
med Forslag til de nødvendigeUdbedringsarbeider. Men
formodentlig er dengang endnu intet foretaget. Imidlertid
tiltog Ødelæggelsen, især under en stor Flom den 8de og
OdeAugust 1835, og efter ny Besigtigelse afgav han den 1835.
12te August 1835 en ny Indberetning om Tilstanden ved
Forbygningerne, hvori han udtalte sin Overbevisning om,
at Koupurens Ødelæggelsevar uundgaaelig, hvis ikke Istand-
sættelse eller Sikringsarbeider snarlig foretoges. Han med-
delte ogsaa, at Elven havde brudt noget, dog endnu ikke
betydeligt i Mælen strax østenfor den Pynt, hvor Grændsen

24*
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1835. er mellemPræstegaardenog Vernæs, og somi 1828blev
forbygget.

Disse SeierstedsIndberetningerblev forelagtAubert,
som i 1834 ogsaa personligenhavdeiagttaget Forholdene
paa Stedet. Den 30te November 1835 afgav han en Be-
tænkningi Sagen. Han erklærede sig mod den af Seier-
sted foreslaaede_Planfor en Restaurationaf Koupurenog
anbefaledefor Fremtiden kun at vedligeholdeden undre
under Lavvand liggendeDel af Koupuren, idet man efter-
haanden,somden andenovervandsværendeDel revesbort,
dækkededen undremedet ordnetLag Sten. Dette ansaa
han nu for tilstrækkeligt,efter at Elven havdetaget sig,
fu.ldtLob gjennemden ledendeRende. Bruddetestenfor
hin ovenanførtePynt paa GrændsenmellemPræstegaarden
og VernæsfandtAubertudenBetydningog foraarsagetved
en eller andentilfældigOmstændighedog ikke ved Strem-
men. Men selv om saa kundeværet Tilfælde, saa vilde
denneStrommensVirkning dog kun været temporær,da
der var al Grund til foran dette Brud og i hele det af-
spærrede Leie at vente en Forandring. Ved sin Besig-
tigelse havdeAubert fundet selveDækningenpaa Pynten
kun uvæsentligtbeskadigetpaa enLængdeaf 25å 30Alen,
men forøvrigt i uskadt Stand. DerimodhavdeElven paa
en Længde af 60 å 70 Alen lige foran Dækningenog om-
trent midt for Pynten skaaren sig 7 å 8 Fod dyberened.
For at forebyggevidereødelæggelseher, antog han, at
man foruclenat reparereDækningenburdeanbringeet lidet
Pakværk, dog lod det sig ikke bestemtforudsige,hvorvidt
det vilde blive uundgaaeligtnødvendigt. I saa Tilfælde,
og under Forudsætningaf, at en Del af Mælernebag Be-
skjærmningenskuldedækkes,beregnedeAubert de samlede
Omkostningerved en fuldstændigReparation,hvormedalt
videreArbeidetænktesafsluttet, til Kr. 6 261,27.

1836. I Anledningaf disse ikke ringe Reparationsomkost-
ningerefter en forholdsviskort TidsForløbforlangteKirke-
departementeti Skrivelseaf 25deApril 1836AubertsIJd-
talelseom, liVorvidtdetkundeværenogenTvivlunderkastet,
at et Skjøn af kyndigeMændvildegaa ud paa, at Faren
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for ødelæggelsevedStordalselvenmaatteanseesformindsket 1836.
ved de sketeForbygninger,om deri Fremtidenendogingen
Fbranstaltningerbleve trufne fra det OffentligesSide til
ForbygningernesVedligehold.Departementetagtedenemlig
at opgiveElveforbygningen,overladendedet til de Private,
somderi maatte være interesserede,at træffede Sikkerheds-
foranstaltninger,somde maatte findefornedne.

I sin i den Anledning afgivneBetænkning af 10de
Mai 1836 udtalte Aubert som sin fuldeOverbevisning,at
Elven — saafremt Koupuren ikke var bleven anlagt —
dengang allerede vilde have ligget 100 å 150 Alen nord-
ligere, og at den neppe vilde have ophertmedat skjære
sig videre ind, for den, efter at have undergravetKirken
og PræstegaardensHovedbygninger,bleVstandsetaf Fjeld.
Med Hensyn til Spergsmaaletom, hvorvidtFaren for Øde-
læggelsemaatte ansees formindsketved de skete Forbyg-
ninger, selv om der fremtidigintet foretagesaf det Offent-
lige for deres Vedligehold,bemærkedehan, at dette ganske
vilde afhænge af, hvorvidtKoupurenvilde holde sig hel
underLavvandellergjennembrydes.I førsteTilfældemaatte
Spergsmaaletbesvaresbekræftendei sidstebenægtende; og
da det var umuligtat forudsigeKoupurensVarighedmed
mindrede af ham foreslaaedeReparationsarbeiderforetages,
saa antoghan, at heller intet Skjønaf kyndigeMændsom
paatænkt kunde afgive nogen ubetingetErklæring om at
Faren for Ødelæggelsekunde ansees formindsketved de
skete Forbygninger,om der ikke træffesvidere Foranstalt-
ninger fra det OffentligesSide for at vedligeholdedem.

Det vides ikke om noget Skjenblev afholdt, men de
foreslaaedeReparationsarbeiderblevedengangikke udforte,
og det lader til, at Kirkedepartementethar villet frasige
sig al videreBefatningmed Sagen. Efter at samtligeOm-
kostningervare udbetaltesaavel for UndersegelsersomAr-
beider og senereBesigtigelserog Betænkningerviste det
sig, at der siden 1824 og til 1836var medgaaetid.ethele
Kr. 45923,53.

EfterhvertsomKoupurenforfaldt,blevForholdenemer1846 - 47.
og mer truende, saa Almuen,Eieren af Kirken og Præste-
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1848- 47, gaarden enedes om at foretageen Del Reparationsarbeider
paa Koupurens øvre Del til Beleb Kr. 1760,00. Præste-
gaarden udrededederaf antageligHalvpartenved Hjælpaf
et paa Embedetlagt offentligtLaan, bevilgetved Kg1.Res.
af 13deNovember1846.

	

1850. Paa ForanledningindberettedeSognepræsteni en Skri-
velse af 8de Januar 1850, at Koupureni de mangeAar,
den havde staaet, i den Grad havde lidt Skade, at dens
nederste Del kundeanseesfor_ikke mer at existere, hvor-
imodistedet derfor var opgrundeten Øre, somvistnokikke
var uden heldigVirkningmodElvebnidpaaPræstegaardens
Jorder. Derhos trængte den øvre, siclst reparerede Del
paany at udbedres,nogetsomantageligmaatte ske mindst
•hvertandet Aar, hvis man skuldekunne forebyggeet øde-
læggendeGjennembrud.Ogsaalænger nede vedDeletmel-
lem Præstegaardenog Vernæslige ind for den omhancllede
Øre havdeElven i de sidste4 Aar ikke brudt saa ubetyde-
ligt, og var der Grundtil Frygt for, at dette Brud kunde
blive faretruendefor Kirken.

Kanaldirektørenbesigtigedederefter i Juni Maaned
Værkerne, som han fandt i en megetdaarlig Forfatning.
Da han den 1ste Oktoberheromgav Indberetningog fore-
slog en nærmereUndersøgelse,fik han under 18des. M.
KirkedepartementetsSamtykke hertil og dets Ordre til at
indkommemedForslag til Reparationsarbeider.

I Skrivelse af 4de November blev Artillerileitnant
Trondhjemantaget til at foretageUndersøgelsen

efter en nærmeredetailleretInstrux.

	

1851, Den 27deJanuar gav Miiller en detailleretIndberet-
ning medKart omKoupurenog BruddenesTilstandsamt
Forslag til Reparations-og KompletteringsarbeidermedOp-
gave over Priser paa Tømmer,Sten og Faskinmaterialer,
hvorhoshan opgavForskjellenpaa Heidenaf lavesteVand-
stand og saavelFlom somFlod i Havet til 8 å 9 Fod.
Senerehar han under3dieMarts givet oplysendeBesvarel-
ser til fiereaf KanaldirektørenopstilledeSpørgsmaal. Det
fremgikaf Indberetningen,at den oprindeligeLedearmeller
understeDel af Koupurenvar ødelagIellernedøret,at Reve-
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teringenformodentligvar undergravetogomstyrtet,saa den 185,1,
kun dækkedeØen i G-runden,og endeligat selve Hoved-
koupuren'paa flere Steder var stærkt beskadiget,især over
lavesteVandstand, medens den i Dybdenhavde holdt sig
bedre.

Den 10de Mai afgav Kanaldirektørenet Forslag til
Reparationsarbeiderog Omkostningsoverslaglydende paa
Kr. 2 120,0o. Ogsaa han fandt det unødvendigtat restau-
rere Koupuren overvandsi dens oprindeligeHøide, da det
nye Elveleie var temmeligt fuldstændigtuddannet. Man
kundeindskrænkesig til at dækkeOverfladenog den ydre
Skraaning mod videre Beskadigelsemed et Stenlag, og da
det vilde blive kostbart og medførejævnligeReparationet
direkte at restaurere den afgnavedeydre Docering, saa
anbefaledehan at lukke den dybeRendelangs Værkerne
medSynkstykker og sikre Doceringenmod videre Beska-
digelse ved mindreBuner, der skuldeafvise Strømmenog
frembringeForlanding foran de ældre Værker. For at
frembringeen lignendeForlanding bagenforKoupuren og

, derved ophæveFaren for et muligtGjennembrud,foreslog
han at forbindeden nedersteEnde af Koupurenmed Bred-
den ved en.Dam, og for at erstatte Reveteringenog tildels
Ledearmenog derved give Elven den Direktion, som den
efter den oprindeligePlan skuldehavt, samtidigmedat den

,oven omtalteForlandingblevbefordret,foresloghan at føre
.enBune fra Levningerneaf Reveteringenover den nederste
Spidseaf Øen og ind i Land samtat anbringetvendemindre
DammemellemØen og Reveteringen.

Kirkedepartementetbestemte sig for at lade disseAr-
beider udføre og gav Kanaldirektøreni Skrivelseaf 26de

• :SeptemberBemyndigelsetil at sættedemiværk. Bestyrelsen
blev overdragetArtilleriløitnant

De fuldførtesi Lobet af Vinterne1851-1852og 1852—1852- 53.
1853, og afgav Miiller under 30te Mai 1853Rapport med
Regnskab,hvilke KanaldirektørenoversendteKirkedeparte-
mentetden 9de Juni.

IfølgeIndberetningfra Miilleraf 15deApril blevogsaa 1854.

Vinteren 1853-1854 en DelKompletterings-ogReparations-
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1854. arbeider udførte, og efter en Besigtigelseudpaa Høstew
anbefaledehan i Skrivelse af 6te Novemberendnuendel
videre Reparationsarbeider,som-kunde udføres for, hvad
der resterede af den sidsteBevilgning. De blevefuldendte.
den paafølgendeVinter.

	

1858. Med Skrivelse af 9de Februar sendte Kirkedeparte-
mentetKanaldirektørentil Erklæring en Indberetningfra
Miiller af 30te December1857 om nye Beskadigelserog
Forslag til Anbringelseaf 3 Buner, der paa 30 40 Fods.
Længde skulde bygges af 3 Pælerader medFaskiner og
senere af Faskinværk, medBelægningpaa beggeSider
Pæleværket og Dækning af den mellemliggendeStrand._
Forudendem foresloghan desudennoglemindreVærkerog-
Beplantninger,det Hele til et BeløbKr. 2 800,00.

Kanaldirektørenbemærkedei denAnledniugunder3die'
Marts, at han intet havde at indvendemodden billigere.
Bygningsmaadeaf de omhandledeBuner, idet han antog,at
Miiller kjendte saa neie til Isgangeni Elven, at han ikke.
vilde have foreslaaetPæleværk, dersom der havde været.
Grund til at nære Frygt for dets Stabilitet.

Disse Arbeiderkom ikke til Udførelse.

	

1860. -Eierenaf GaardenVernæs,somtidligerei 1857og 1859
kavdegjort Forestillingeri Sagen,oghvilkenGaardsBredder
ogsaastod i Brud, erklæredei en Skrivelsetil Trondhjems.
Biskop, at han agtedeat gjøre det Offentligeansvarligfor
den Skade, hans Eiendommuligensvilde lide paa Grund
af de paa PræstegaardenudførteForbygningsarbeider,som
efter hansFormeninghavde sat Strømmenlige paaVernæs.
I den AnledningafkrævedeKirkedepartementetunder 16de
Marts Kanaldirektørenhans Erklæring. Paa dennesAn-
modningudtalte Mtillersig under 2den Mai derhen,at Alt,
hvad der senerevar gjort, kun var UdbedringerafAuberts.
Plan, samt at Enhver med Skjøn paa Sagen maatte ind-
romme, at disse Udbeclringeraldeles ikke kundevære til.
Skade for Vernæs. Han ledsagedeSkrivelsenmedtvende
Karter.

I en Betænkningaf 14deMai paaberaabteKanaldirek-
tøren sig disse Udtalelsersamt forklarede nærmerede i
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hans Funktionstid udforteUdbedringsarbeiderog paaviste, 1860.
at de umuligkundevWre Aarsag til BruddenepaaVernæs.
Denne forklaredehan - laa i, at den ydersteDel af
de ældre Værker Ledearmen ei var bleven restau-
reret, samt i den ved Høstflommen1856bevirkedeForan-
dring i Elveleiet.

I Juli Maaned besaa KanaldirektørenVærkerne og
afgav den 7de Septemberderom Indberetning til Kirke-
defaartementet.Han anførteder, at Eierenaf Vernæshavde
overdrevetFaren, men at det ikke kunde nægtes, at Eien-
dommenøverst ved de ældre Værkersgradviseødelæggelse
mer og mer udsattes for Elvebrud, hvorved ogsaade til-
stodendeStrækninger af.Præstegaardentruedes. For med
nogenlundeSikkerhed at beskytte de truede Punkter fore-
sloghan at dækkeElverenden,somher var megetles, i en
Længde af omtrent 200 Alen dels paa Præstegaardensog
dels paa Vernæs's Grund, et Arbeide,som han kalkulerede
til Kr. 2 000,00å 2 400,00.

I Skrivelse af 27de Septemberbifaldt Kirkedeparte-
mentetUdførelsenaf denneDækning.

Den blev ogsaa udført under Müllers Ledelse i en 1861.
Længde af omtrent258 Alen og i 25 Alens Bredde. Den
var fterdig inden Vaaren og kostede Kr. 1632,87,men
endnu stod igjen at reparere en Del paa de ældre Værker
og at beklædeStranden, hvilkeArbeiderKanaldirektøren
under en Besigtigelseved Sommertidhavde paapegetsom
ønskelige.

I Februar og Marts Maaned blev disse Arbeider for 1862.
en Del udførteog saavidtdet kan sees have de kostet
Kr. 640,00.

Med Skrivelse af 25deAugust 1881oversendteKirke- 1881.
departementettil Kanaldirektørenen med StiftsdirektionensNbyere.For-
Paategning af 20de s. M. forsynetForestillingfra Sogne-
præsten angaaendeNødvendighedenaf, at der blev truffen
beskyttendeForholdsreglermodElvebrudpaa Præstegaarden,
idetdetbeordredehamtil snarestat ladeForholdeueundersøge.

DenneUndersøgelseblev overdragenLeitnant Nysom,
som den 19de Novemberafgav IndberetningmedForslag
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1881. til Forbygningsarbeiderog Omkostningsoverslaglydendepaa
Kr. 8 000,00. Efter denneIndberetilingvar det ældreBrud
paa Pynten paaGrændsenmellemPræstegaardenog Vernæs
atter i stærk Fremgang, for-en stor Del fordi den mod-
staaendesøndreElvebredefterhaandenvar saaledesafbrudt,
at Stromretningeni den Bue, somElvenher danner, stod
lige modPræstegaarden. Foruden paa dette Sted havde
Strømmenogsaa længer oppe i den øvre Ende denne
Bue medVoldsomhedkastet sig ind paa Præstegaardn, og
anrettede der. megenØdelæggelsepaa flere af de-Prækte-

, gaarden underliggendeHusmandspladse.Elven havde her
efterhaandenaflagret en Grusør mod venstre eller søndre
Bred, somtrykkedeStrømmenover modden modsatteSide,
og paa hvilkenIsen standsede,naar den drev ned over
Elven. Det var væsentligen dervedfremkaldtIsdam, som
under en FlOmVinteren 1880-1881 havdetvunget Elveri
til at oparbeidesig hele sit Leie ind paa Præstegaardssiden
og saaledes give Strømmenen skadeligRetning paa en
længereStrækningnedover. Da Jordsmonnether er meget
flnSand, var Ødelæggelsenikkeubetydelig. Endelignævner
han et Brud endnulænger oppeved Færgestedet,men som
ikke havde nogen farlig Karakter. Paa Grund af de be-
tydeligethlgifter, somElven tidligerehavdeforvoldtPræste-
gaarden,maatte dether væreOpgavenat forsøgemedlettere
Konstruktionerat opnaaen Beskyttelse,skjønt man maatte
være forberedt paa, at de ikke vildekunneyde en stærk
Isgang nogensikker Modstand. Nysomforeslogderforen
Gjenopførelseaf Ledearmenfor den oprindeligeKoupurei
100 m. Længde, men bygget af en dobbeltRad kraftige
Pæle med stenfyldteFaskiner imellemog i Foden beskyt-
tede med en mindreStenjette. For det ovenforliggende
Brud foresloghan en lignende konstrueretAfviser eller
Skjærm i 200 m. Længde tværs over det nydannedeLeb
samt Gravningaf en ledendeRendegjennemGruserenpaa
venstreBred, AfviserenmedsaadanRetning, at Strømmen
sættes fra Præstegaardslandet.Det aller øversteBrud fore-
slog han kun dækket medBar fastholdtaf Raier og paa-
læsset en mindreStenbelastning.
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Den 20deNovembersendteKanaldirektørendette For- •4881.
slag til Kirkedepartementet,idet han tilføiede,at det var
udarbeidetunder Konferancemed ham, og at han trods
VasdragetsslemmeKarakter dog paa Grund af de tidligere
betydeligeUdgifterfandt at burde forsøgelettereKonstruk-
tioner i Tillid til gunstige Omstændighederforøvrigt, da
Elvebundennemlig bestod af fint Material, saaledes at
Strømmensnart og let kundeoparbeidesig et nyt og hel-
digere Leie efter den af VærkerneanvisteRetning.

I Henholdhertil bevirkedeKirkedepartementetKg1.
Res. af 19deDecember,hvorveddet blev bestemt:

At Kirkedepartementet naadigst bemyndiges til af Oplys-
ningsvæsenets Fond at anvende det fornødne til. Udforelse af
Eiveforbygningsårbeider paa nedre Størdalens Præstegaard i
Trondhjems Stift overensstemmende med vedlagte af Loitnant
Nysom udarbeidede og af Kanaldirektoren vedtagne Forslag.

Ved under 13deJanuar at underretteKanaldirektøren 1882,
herom udbad Kirkedepartementetsig hans Udtalelse om
ArbeidetsBestyrelse. I Skrivelse af 16de s. M. svarede
han hertil, at Kanalvæsenet ikke havde det fornødne
Ingeniorpersonalefor at kunne administrereet saa fjernt-
liggendeArbeide, og at det vilde være heldigereat faa
dertil en i Distriktet sysselsatIngeniør,dervar kjendt med
Forholdene, og som saaledesmaatte forudsættesat kunne
træffe alle Arrangementsog Indkjøb paa en sikrere og
billigereMaadeend En, der kommersom fremmed. Han
anbefalede derfor en af JernbaneanlæggetsIngeniører.
Samtidiganholdt han om DepartementetsBemyndigelsetil
at foretage de Modifikationeri Planen for Elveforbygnin-
gerne, somhan efter nærmereKonferancemed den ansæt-
tendes Arbeidsbestyrermaatte findehensigtsmæssige.Han
havde nemlig,sidenForslaget blev afgivet, personligiagt-
taget Forholdenepaa Stedet og var derved kommentil en
anden AnskuelsevæsentligmedHensyn til Beskyttelsenaf
det nedersteBrud. Dette bifaldtDepartementeti Skrivelse
af 21de Januar.

Som Bestyrer af Arbeiderne•blev antaget Ingenier-
løitnant Wille i Trondhjem men da det først lykkedes
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1882 langt ud paa Vaaren at faa en Bestyrer, kundeVinteren
ikke benyttes til Arbeidet, som først paabegyndtesud paa
Sommeren.

For det nedre Bruds Vedkommendebifaldt Arbeids--
bestyrerenefter nærmereKjendskabtil ForholdeneKanal-
direktørensForslag af 11te Februar til direkteStranddæk-
ning istedetforLedearmeni Forlængeiseaf den oprindelige•
Koupure (kfr. KanaldirektørensSkrivelse af 22de Marts.
1882og Arbeidsbestyrerensaf 20deApril s. A.). Arbeids-
bestyrerenhavde nemligunderen lav Vandstandgjenfunden
tre gamleBuner paaEnden afØen,der udgjørden nederste-
Del af den gamleKoupure,hvilke Buner fremkaldte en
Forlandingsaa langt nedover,at Ledearmenher var over-
flødig,medensen direkteDækning maatte antagesat være
den heldigsteBeskyttelsefor Bruddet,der laa længernede.
Stranddækningenhavde Kanaldirektørenforeslaaetdannet
af en Pælerad op til Lavvandshøiden,foran i Bunden
dækket af et Stenkast og støttendeen bagenforanbragt
Faskinvæg, der skulde tjene til at holde Jorden inder
medensBakken ovenforLavvandshoidenskulde afskraanes
og dækkes med et Stendække op til noget over Flom-
høiden. Paa ArbeidsbestyrerensForanledningog efter hans.
Forslag i Skrivelseaf 5te Juni gav Kanaldirektørenefter
Besigtigelseaf Forholdenepaa Stedet i Skrivelseaf 29de
Juni sit Samtykketil at lade Pælenerække op til Bmiden
af den lavesteVandstand,hvorunderIsgang kan foregaa.
I sammeSkrivelse gav han ogsaa nærmereOrdre til en
saadan Sammenbindingaf Pælene i Skjermenforan det
midtreBrud, at dennefik et bedreSammenhæng.

Efter at Arbeidsbestyrereni Skrivelseaf 22deAugust
og Telegramaf 25des M. havdeopstilletet paaindhentede
Erfaringer støttet Overslagover Omkostningernefor samt-
lige Arbeider,der viste en Overskridelseaf det oprindelige
Overslag stor Kr. 2000,0o,sendteKanaldirektørenunder
29des. M. disseIndberetningertil Kirkedepartementetmed
en nærmereForklaring.

Efter at Pæleradenvar nedslaaetforan nedersteBrud,
og Planeringenbagenforvar paabegyndt,indtraf detITheld,.
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:at 11 af Pælene blev trykkede udover som Følgeaf, at 1882.
ierbunden der var opblødtaf et Vandsig. Arbeidsbesty-
reren har i Skrivelse af 31te August og 4de September
meddelt Indberetning derom saavelsomForklaring paa,
hvorledesSkadenskulderepareres,hvorhosKanaldirektøren
under 4de og 7de s. M. gav nærmereOrdre til Omhumed
PælenesForankringm. m.

Da Belobet af den oprindeligeKalkulsum var med-
gaaet, gav Arbeidsbestyrerenunder 19de og 21deOktober
ien nærmereRedegjørelsefor Arbeidets Gang og Stilling
samt for Aarsagerne til Overskridelsen,idet han rekvire-
rededentidligerepaapegedeTillægsbevilgningafKr. 2000,00.
Ved under23de s. M. at tilstille Departementetdisse Skri-
velser,anbefaledeKanaldirektørenBelebetudbetalt,hvilket
.ogsaaskededen 2denNovember.

Inden Manvar færdig med Nedramningenaf samtlige
Pæle i Skjermen for det midtre Brud, indtraadte et for
ItamningenhinderligtFrostveir. Grusøren ved Skjermen
frøs til og den ledendeRende,somvar gravet derigjennem,
fyldtes med Is. Man havde inden Vinteren forgjæves
ventet paa de sædvanligeHøstflomme;i deres Sted ind-

,traadte en ganskeusædvanligliden Tilgangpaa Vand, saa
den paaregnedeUdvidelseaf den ledendeRende ved Selv-
gravningudeblev. SomFølge deraf begyndteVandetunder
den vexlendeFlod- og Ebbevandstandat skjære sig under
Skjermen,hvor denneafskjærer det tidligereElveleb (kfr.
ArbeidsbestyrerensSkrivelse af 14de November),hvorfor
Kanaldirektørenunder 17de og 20deNovembergav Ordre
til en kraftigereBar- og Stendækninglangs beggeSider
.af Skjermenm. m.

Paa Grund heraf maatte Omkostningsoverslagetend
yderligere overskridesog ved under 2den Decemberat
indsendeRegnskabover Arbeiderne fra deres Begyndelse
indtil nævnte Datum, hvilket Regnskab viste en Over-
skridelsestorKr. 350,72,rekvireredeArbeidsbestyrerenfiere
Penge, idet han forelobiganslogdenfornødnevidereBevilg-
ning til Kr. 900,00.

I Skrivelse til Kirkedepartementetaf 7de December
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1882, forklarede Kanaldirektøren,at de planmæssigeArbeider
var færdige,men at den vedholdendeTørke og den senere
indtraadteFrost var.modSædvanekommeniveienoghavde
forstyrret den paaregnedeVirkning af Strommeni Forbin--
delse med Forbygningerne. Som Følge deraf kom der
supplerendeArbeider til og ved at oversendeRegnskabet
anmodedeKanaldirektorenDepartementetom at udbetale.
de forlangteKr. 900,00.

Imidlertid indlob der fra Arbeidsbestyrerenen Skri-
velse af 8de December,hvori han indberetteromfortsatte
store Skjæringer og Uheld med den ledende-Rende, saa
han foruden ovennævnte Belob rekvirerede endvidere
Kr. 600,00,uden at kunnebestemtudtale sig om, hvorvidt
dette Beløbvilde række til. Den 12te s. M. gav Kanal-
direktøren DepartementetMeddelelseherom og anmodede
det om at tilstilleBestyrerenBelobet.

BeggeBelob blev ifølgeSkrivelser af 22de og 30te
Decemberudbetalteaf Kirkedepartementet.

Paa I(analdirektorensBegjæringaf 18deDecembergav
Arbeidsbestyrerenunder 23de s. M. en Fremstilling af
ArbeidetsGang og af Aarsagernetil Overskridelsen,hvor-
hos han opstilledeet Omkostningsoverslagfor Restarbei_
derne, ifolgehvilketdet hele Arbeide skulde kommetil at
koste Kr. 11500,00.

Under 21de November fremsendte Direktionen for
NordbanernesNordenfjeldskeTrafikdistrikt paa Baneinge-
niørensForanledningenReservationi Anledningaf Skjermen
for mellemsteBrud. Kanaldirektorenoversendteden under
5te Decembertil KirkedepartementetmedBemærkning,at
den ikke gav Grund til at foretage videre, da man ved
SkjermensAnlæg havde taget særligt Hensyn til ikke at
skade den modstaaendeElvebred. Han henlededederhos
Opmærksomhedenpaa BaneingeniørensBemærkning om,
tat den antydedeElveforbygningikke vil bevirke nogen
Forandringi Forholdet».

1883. Den 13de Januar indberettedeArbeidsbestyreren,at
der effer de sidsteForstærkningeraf Skjermenikke længer
viste sig nogenUnderskjæring,samt at Vandet randt ned-
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over langs sammeistedetfori den ledendeRende, som laa 1883.
bundfrossenaf Is. Han bebudedeimidlertidendnu videre
Arbeider for at sikre SkjermenmodIsgang, for hvilken
der denne Vaar var særlig Fare tilstecle,saafremt der
maatteindtræde.en Vintertlom,og i Skrivelseaf 18de s.
M. fremsattehan besteMtForslag til Forstærkningsarbeider
til BelobKr. 3 000,00.Paa KanaldirektørensIndvendinger
i Skrivelseaf 22des. M. gav han under 2denFebruar en
Indberetningdm SkjermensTilstand og fastholdtNødven-
dighedenaf Forstærkningsarbeiderneforat beskytteSkjermen
moden eventuelIsgang.

Paa Grund heraf indgik Kanaldirektørenunder öte
FebrUarmed en Forestillingtil Kirkedepartementet,hvori
han foreslogForstærkningsarbeiderneudforteoverensstem-
mende medArbeidsbestyrerensForslag og dertil bevilget
Kr. 3000,0o.Skjønthan for sit Vedkommendekundevære
tilbeieligtil at lade Skjermenstaa sin Prøve, saa naaatte.
han dog indrømme,at Hensynet til de alleredeanvendte
Omkostningerog til den muligeForværrelseaf Forholdene
ved et partielt Gjennembrudaf Skjærmentalte for de fore-
slaaedeSikkerhedsforanstaltninger,sombestodi en betydelig.
Forstærkning af Stenbelæggetpaa beggeSkjermensSider.
Arbeidet burde i Tilfælde udføressnarest indenIsgangen
kunde ventes.

Paa KanaldirektørensForanledning og efter Konfe-
ranee med Indredepartementet.og Ingeniørkommissionens
Formand, hvis Udtalelsei Sagen var forlangt, forsaavidt
som der kunde blive Spørgsmaalom at paakaldeKanal-
fondets Assistance, formaaede ArbeidsbestyrerenOberst_
loitnantLossius.somen med de TrondhjemskeVasdragsær-
ligt kjendtMandtil under 26deFebruar at afgiveen Erklæ-
ring angaaendeNødvendighedenafForstærkningsarbeiderne.

DenneErklæring gik ud paa, at det var usandsynligt,.
at Skjermenvilde kunne modstaaen enesteVinters Isgang,
og ved under iste Marts at oversendeden tilKirkedeparte-
mentet.anbefaledeKanaldirektørenpaany den videreBevilg--
ning, idet han fremholdtNødvendighedenaf,.at Arbeiderne,
i Tilfældestrax paabegyndtes.
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1883. I Henhold hertil udvirkede Departementet en Kgl.
Resolutionaf 9de Marts, hvorveddet bestemtes:

At Kirkedepartementet naadigst bemyndiges til af Oplys-
ningsvresenets Fond yderligere at anvende et Beleb at indtir
Kr. 3 000,00 til Elveforbygningsarbeider ved Nordre Størdalens
Prmstegaard i Trondhjems Stift,

Forstærkningsarbeidet,der bestod i Ildfyldningaf en
kraftig Stenjettémod beggeSider af Skjermen,blev ledet
af Wille og fuldførtesden 9de April. Vandet begyndte
under Vaaren at oparbeidesig et fuldstændigtLeie langs
Skjermen,men ifølgeIndberetningerfra Wille af 2den og
10deMai kastedeStrømmensig strax ved SkjermensEnde
til Siden ind i det gamleLob, og idet den dervecifik Ret-
ning lige mod denbrudte Elvebred,led dennedelvisencluu
en Tid Skade, indtil Strømmenefterhaandenhavde op-
arbeidetLebet mereret frem.

Den 22de Mai afgav Arbeidsbestyrerenafsluttende
Regnskabog den 24de s. M. Rapport over Arbeidet i sin
Helhed. Ifølgedennevar deridethelemedgaaetKr. 14576,78,
hvoraf Kr. 76,78dækkedesved Salg af Redskaber. Den
29de Juni sendte KanaldirektørenRegnskabet til Kirke-
departementet.

	

1884. Paa KanaldirektørensForespørgselgav Sognepræsten
i Skrivelseaf 5te Juli en IndberetningomForholdeneved
de nye Forbygninger. Han oplysteom, at Strømmenfra
Skjermenefterhaandenhavde taget en gunstigereRetning,
menat den dog fremdeles,menlænger nede, gjorde nogen
om end betydeligtmindreSkade paa den brudte Elvebred.
Ved det nedre Brud havdeIsen revet en Del Pæle over
eller ud af Stilling,saa enReparationvar nødvendigfor at

• forebyggeen større ødelæggelse.
I denne Anledning lod Kanaldirektøren Ingeniør

Sætren paa en Reise i det NordenfjeldskeundersøgeFor-
bygningerne,hvorefter Sætren under 21de Oktoberafgav
Indberetning medForslag til de Reparationsarbeider,som
maatte anseesnødvendige.Saadannefandt han alenenød-
vendigefor det nedreBruds Vedkommende,og gik de-ud
paa alternativt entenat afskjærePælevæggennedtil laveste
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Tandstandog kanske hele den bagenforliggendeStenskraa- 1884.
ning ,efter, eller at støtte Pælevæggenmed en Stenjette
foran; for .beggeAlternativervar Omkostningerneberegnede
til Kr. 2 200,00. Med Hensyn til Skjermen indberettede
han, at en Del af den ydre Stenjette langs det nye op-
arbeidedeElveløb var sunkenefter eller bortreven,men at
tden dog endnu maatte ansees betryggende, hvorhos det
maatteantages, at Strømmennedenforaf sig selv fremdeles
vilde arbeidepaa at faa Retning ret frem uden at stede
an imodPræstegaardslandet,hvor den nu kun gjorderinge
Skade og det desudenpaa Land af ringe Værd.

Den 30te Oktober oversendteKanaldirektøren dette
Forslag til Kirkedepartementetoganbefalededenforeslaaede
Jette foranPælevæggen,hvorpaavedKg1.Res. af 25deJuli
.af OplysningsvæsenetsFond blev bevilget de forlangte
Kr. 2 200,00og Arbeidetderpaabortsat til en Entreprenor.

Departementetanmodedeefter modtagenUnderretning
.omArbeidetsFuldførelseom,at dette maatteblive besigtiget
.af en eller et Par kyndigeMænd. Kanaldirektørenbesig-
tigede derfor selv Arbeidet og under 30te Juni 1886ind-
berettedehan, at han fandtArbeidetkontraktmæssigtudført,
og at Forbygningerneunderde stærkeAngrebhavde staaet
sig godt, ligesom at Skjermen nu for den største Del
beskytterStranden, da et nyt fordelagtigt Leie dels var
4)parbeidetog dels yderligerevilde uddannes. Han anbe-
falededogPaapasselighedmed i Tideat udførenødvendige
Reparationer.

d. Elvebrud ved Gaardeu Ingstadnæs.

en Forestilling til Amtet af 10deMarts 1875 fore- 1875.
slog Veiinspektøren,KapteinHolst, et Brud paa G-aarden
Ingstadnæsforbrgget meden direkteStendækning,dels for
at beskytteden bagenforliggendeBygdeveiog dels for at
.afværgeødelæggelsepaa nedenforliggendeInteresser, som

25
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18.75. kunde blive en Følge af Bruddets videre Fremadskriden_
Veiinspektørenanbefaledederhös at søgeRegjeringenom
et Bidrag ar Kanalfondet,stort indtil Kr. 1040,00. I sin
Paategningaf 15des.M.anbefaledeAmtet Sagen for Indre-
departementet,som i Skrivelse af 27deMarts udbadsig
KanaldirektørensErklæring. Da han under 31te s. M.
anbefalede saavel Planen for Forbygningsarbeidetsom
Bidraget,udvirkede Departementeten Kg1. Res. af 26de
April 1875,hvorvedbestemtes:

At der til Udførelse af Forbygningsarbeider mod Brud af .

Sterdalselven ved Gaarden Ingstadnæs i Hegre Herred, Nordre-
Trondhjøms A mt, overensstemmende med et af Veiinspektør
Kaptein W. Holst dertiL afgivet Forslag, naadigst tilstaaea
Amtets Veibestyrelse af de til Oprensning af Elvedrag m. V.
bevilgede Midler et Bidrag af indtil Kr. 1 040,00.

Arbeidetblev udførtunder Leitnant P. HolstsLedelse,
og forlangteDepartementetkun, at Regnskabet i sin Tid
skuldetilstiles Kanaldirektørentil Gjennemsyn.

Ifølge en Indberetningfra Amtet af 5te Juni 1879.
blev Arbeidetafslutteti December1877med en Besparelse
af Kr. 83,30,somforeslogesanvendt til videre Beklædning
af en fremspringendeOdde,der var beklædtpaa beggeSider.

Den löde September 1879 afgav Arbeidsbestyreren
Regnskab,som den 26de s. M. af Kanaldirektørenover-
sendtestil Departementetnied Anbefalingtil Statsbidragets
Udbetaling.

Den 25de Januar 1886 afgaves afsluttendeRegnskab,,
hvorefter.denendeligeBesparelseblev Kr. 33,20.

Elvebrud ved Einang.

1873. I Anledning af et Brud paa Gaarden Einang havde
Veiinspektøren,KapteinW. Holst, afgivet en Forestilling
til Amtet om at bevirkeBidrag af Kanalfondettil Forbyg-
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ningsarbeiderbestaaendei en paa Bar anbragt Stendæk- 1878.
ning, kalkulerettil Kr. 5 840,00Kostende. Af Bygdenog
de interesseredeGaardeiere var der tegnet Bidrag. Med
Skrivelseaf 24de Januar 1873 sendteAmtet Forestillingen
med Bilage til Indredepartementet,idet det ledsagededen
medsin Anbefalingog åndrog om et passendeBidragaf
ovennævnteFond. Paa DepartementetsForlangendeaf
30te s. M. udtalte Kanaldirektørensig under 3dieFebruar
for Planen og for et oftentligBidrag indtil 1/3af de virke-
lige Omkostninger,dog ikke over Kr. 2 000", idet han
dog fremholdt,at Kalkulen efter Erfaringer fra Guldalen
forekomham nogethei.

I Henhold dertil üdvirkede Departementeten Kg1.
Res., hvorveddet blev bestemt:

At der til Udførelse af nogle af Veiinspektør, Kaptein
Holst foreslaaede Forbygningsarbeider med Brud af Størdals-
elven ved Gaarden Einang i Øvre Størdalens Herred, Nordre
Trondhjems Amt, tilstaaes dette Amts Veibestyrelse et Bidrag
af de til Oprensning af Elvedrag m. V. bevilgede Midler, ud-
gjørende en Trediedel af de med Arbeidet forbundne Omkost-
ninger, heri medregnet de af Distriktet udførende Natural-
arbeider efter Værdsættelse, — dog ikke over et Beløb af
Kr. 2 000,00.

Arbeidetblev udførtunder Leitnant P. HolstsLedelse, 1875.
og afgav han den 27de September1875afsluttendeRegn-
skab, der den 4de Oktoberaf Kanaldirektørenoversendtes
til DepartementetudenBemærkning,hvorefterStatsbidraget
blev udbetalt.

Fra Ordførereni Hegre var der gjennemAmtetind- 1883,
kommettil Kanaldirektørenet AndragendeomhansBistand
i Anledningaf forskjelligeElvebrud, deriblandt ogsaa et
Brud paa .Gaarden Einang. Efter selv at have befaret
Vasdraget, lod han Loitnant Nysom bl. A. ogsaaoptage
Kroki og Profiler af dette Brud. Nysom opgav derefter
under 24de NovemberIndberetning ledsaget af Krokiet
m. m. og indeholdendeForslag til en Afskraaningog Sten-
dækning med Overslag over Omkostningernetil Beleb
Kr. 2500,0o. Den 29deNovemberoversendteKanaldirek-

25*
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1883. teren dette Forslag til Amtet med den Bemærkning,at
der under de bestaaendeForholdalenekundevære Spergs-
maal om direkte Stendækning.

f. Elvebrud paa Gaarden Hofstad.

1883. Blandt deElveforbygninger,hvortilOrdførereni Hegre
— somanført under No. 3 — søgte KanalvæsenetsAssi-
stance,var ogsaaForbygningaf et Elvebrudpaa Gaarden
Hofstad. Ogsaa dette Brud lod Kanaldirektørennærmere
undersøgeved Leitnant Nysom, som den 26deNovember
1883 afgav Indberetning, ledsaget af Kroki og Proffier
samt tvende alternative Forslag med Omkostningsoverslag
til BruddetsForbygningenten ved direkte Stendækningtil
BelobKr. 8000,00eller ved en Bune i Forbindelsemed
ledendeRendeover en større Grusør til BelobKr. 4100,00.
NysombeskrevBruddet somheit og voldsomtogmeddelte,
.at det i den nedreDel havde havt megenFremgangog
udbrudt store Strækningeri de senereAar, medensder var
hengaaetlængereTid, siden noget større Jordfald havde
fundet Sted i den øvre Del. Bruddet strakte sig over
tvende Eiendomme,og da, som nævnt, kun den nederste
led større Tab, var Eieren af den øvre lidet villig til at
koste nogetpaa Forbygninger. Forbi Bruddet var Strøm-
hastighedenringe.

Ved under 29deNovember1883 at oversendeAmtet
denneNysomsIndberetning,bemærkedeKanaldirektøren,at
han vilde anbefaleden kostbareredirekteDækningfremfor
Reguleringaf Elven ved Hjælp af Bunen, skjønt saadan
Reguleringher kunde synesat være paa rette Sted. Han
var nemligbange for, at den vilde ødelæggesaf Isgang,
og at endnu en andenBune noget længereoppei Elven
kunde kommeat vise sig nødvendig.



— 389 —

g. Elvebrud paa Skolegaarden Floremoen.

Paa en Befaringaf StørdalselvenblevKanaldirektøren 1883.
af Ordføreren i Hegre anmodet om at besigtigeet Elve-
brud paa SkolegaardenFloremoen,og afgav han den 23de
November1883. en Betænkning angaaendesamme. Han
oplyserderi, at en Dækning af Bruddet paa Skolegaarden
alene vilde være forgjæveSArbeide,da Bruddetstrakte sig
saavel opoversom nedover langs StorflorgaardensBredder.
Bruddet var ikke Grundbrud og Elvebundenbestod af
stærkt Material,menikkedestomindreskalIsgangenarbeide
Bruddet stærkt ind paa SkolegaardensJorder, da Elven
her gjør en stærk Boining. En kraftig 0,5 m. tyk Sten-
dækning paa et Rislag var her det eneste Beskyttelses-
middel,og beregnedeKanaldirektørendette til Kr. 3 980,00
Kostende, hvoraf Kr. 780,00for SkolegaardensVedkom-
mende. Han fandt det imidlertidmegettvivlsomt,om den
lille og tarveligeJord, der tilhørte Skolegaarden,var værd
en saadanUdgift,saamegetmere, som der altid maatte paa-
regnes en Del til Vedligehold.Han henstilledederfor til
Ordførerenat tage under Overveielse,hvorvidtenFlytning
af Skolegaardentil et andet Sted maatte være at fore-
trække, saamegetmere som dette af andre Hensynkunde
ansees ønskeligt.

h. Elvebrud paa G-aarden Lerfald ved F orra-



elven.

Et Stykke nedenfor Broen over Forraelven steder 1882.
Elven modnogle heie Lerbakker og bøies her af næsten
i en ret Vinkel. Elven fører Material medsig og aflagrer
dette paa den modstaaendeBred, hvor der nu ligger en
stor Stener, sompresserVandet mer og mer ind paa Ler-
bakkerne. Kommernu hertil, at Elven ofte kan komme
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1882. medIsgang, og at der flødesi den, saa bliver den konkave
Elvebredpaa GaardenLerfald saa stærkt udsat for Brud
somvel muligt. Der var ogsaa opstaaet et meget vold-
somtGrundbrud,somskred raskt fremadog alleredehavde
naaet ind til Hovedveien,da Kanaldirektørenpaa en Reise
nordenfjeldsaf Amtsveimesterenblev anmodetom at besig-
tige Bruddetog bistaamedRaad. I ForeningmedAmts-
veimesterensAssistent,RitmesterHolst, besaa hanBruddet,
og efter at han fra dennehavdemodtagetde efter nærmere
Anvisning optagneProfiler af Bruddet medKroki, afgav
Kanaldirektørenunder 25de November1882 en Betænk-
ning angaaende dets Forbygning. Han foreslog det af-
skraanet og traceret efter en jevn Kurveogderefterdækket
medet 0,3 m. tykt Stendækkefra Elvebundenop til noget
over Flomvandstanden.Omkostningerneberegnedehan til
Kr. 6000,0oog udtaltesig for Sandsynlighedenaf at kunne
erholdeet Bidrag af Kanalfondetfra 1/8til 1/2af Omkost-
ningerne,alt efter de Oplysninger,som maatte blivemed-
delte angaaende Faktorer, der kunde betinge Bidragets
Størrelse.

1883. Efter at Herredet, Amtsudvalgetforeløbigog Grund-
eierenhavdebehandletSagen og vare komne overensom
tilsammenat bidrage en Halvpart af Omkostningernesamt
at overtagede sædvanligeBetingelserfor Ydelse af Stats-
bidrag, indgik Amtet med And.ragendeaf 8de Februar
1883om saadantStatsbidrag,hvilket AndragendeDeparte-
mentet under löde s. M. sendte Kanaldirektøren til
Erklæring.

I Skrivelse af 17de Februar anbefaledeDirektøren
Kr. 3000,00eller Halvparten af Omkostningernebevilget
som Bidragaf Kanalfondet.

I Henholdhertil blev det ved Kgl.Res. af 17deMarts
1883bestemt:

1. At der af de til Oprensning af Elvedrag m. V. bevilgede
Midler naadigst tillades udredet et Belob af Kr. 3 000,00
som Bidrag til Udførelse af Forbygningsarbeider modElve-
brud paa Gaarden Lerfald i Hegre Herred, Nordre Trond-
hjems Amt, overensstemmendemed Kanaldirektørens under
25de November 1882 afgivne Forslag paa Betingelse af,
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at Arbeidet udføres under Amtsveimesterens Ledelse og 1883.
KanalvæsenetsKontrol, samt at vedkommende Distrikt,
forsaavidt det ikke allerede er skeet, vedtager

Udredelse af et tilsvarende Belob som den anden Halv-
del af <Overslagssummen,samt Udredelse af det Belob,
hvormed Overslagssummenmaatte blive overskreden.
Overtagelse af det udførte Arbeides fremtidige Ved-
ligehold.

At den af Hegre Herredsstyrelse under 23de Januar 1883
fattede Beslutning blandt Andet angaaende Overtagelse for
en Del af Garantien for det heromhandledeArbeides frem-
tidige Vedligehold og for det lErstatningsansvar, som samme
maatte foranledige, naadigst approberes i Henhold til Lov
om Formandskaber paa Landet af 14deJanuar 1837 § 39,
forsaavidt Kommunenderved paaføres Udgifter for et læn-
gere Tidsrum end 5 Aar.

Ved under 21deMarts at kommuniceredenneResolu-
-tion for Amtet meddeltedet, at Bidraget ikke kunde ud-
betales forindenAmtsformandskabetsendeligeBeslutningi
Sagen var fattet. Ifølge Amtets Skrivelseaf 9de Juli blev
saadan Beslutning fattet den 22de Juni. Efter Amts-
veimesterensForslag blev Ritmester Holst antagen som
Bestyreraf Arbeidet,der strax iværksattes,efterat Anskaf-
felse af Sten alleredetidligerevar paabegyndt.

Under en imidlertidindtruffenstørreFlom var Bruddet 1884,
blevenstærkt angrebenogvæsentligforandret,saa Omkost-
ningsoverslagetikke længer holdt Stik. Arbeidsbestyreren
afgav i den Anledningen Indberetningmed nærmereFor-
klaring af de indtrufneOmstændighederog meden Kalkul
•overdet BelobKr. 2.200,00,hvormeddet oprindeligeOver-
slag vilde blive overskredet,idet han henstilledetil Amtet
at bevirkeHalvpartenderaf eller Kr. 1 100,00bevilgetsom
Bidrag af Kanalfonclet.

Under 28de s. M. fremkomAmtet med Andragende
herom,og paaDepartementetsHenvendelsei denAnledning
i Skrivelse af 21de Januar anbefaledeKanalclirektøren
under 1ste Februar Bidraget bevilget i Henhold til de i
Arbeidsbestyrerens.ForestillingmeddelteOplysninger.

Som meddeltAmtet og Kanaldirektøreni Skrivelser
af 29deFebruar fandt Departementet,at Sporgsmaaletom
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1884. Tillægsbevilgningmaatte blive at forebegge 1885 Aars,
Storthing, medensAmtsformandskabetifølge Amtmandens.
Skrivelseaf 7deAugustunder 9deJuli havdefattet Beslut-
ning om at deltagei Overskridelsenmed Kr. 550,00. Med
Skrivelse af 20de OktoberindsendteArbeidsbestyrerenen
forelobigRegnskabsoversigt,og i Skrivelseaf 22des. M.
berigtigedehan denneOversigtmedOplysningom,at Over-
skridelsen vilde blive ca. Kr.. 200,00 større, end tid-
ligere paaregnet,hvorforhan henstilledetil Kanaldirektøren
paa sit Budgetforslagat opføre Tillægsbevilgningenmed
Kr. 1 200,00.

Med denneSum blev ogsaa Bevilgningenopført paa
hans Budgetforslagaf 28deNovember som Post A. T.g,
og ved Storthingsbeslutningaf 9de Mai og Kg1. Res. af
26de Mai 1885blevogsaaSummenbevilget.

Under 19de,Tanuar1887indberettedeRitmesterHolst,
at Arbeidetvar afsluttet, men at Regnskab først senere-
kundeindsendes,efterat Redskabsbeholdningenvar realiseret_

Arbeidernes Kostende.

1. Elvebrud paa Nordre Sterdalens Præstegaar&
a. Statsbidrag:

Bevilget af OplysningsvæsenetsFond i Aarenefra.
1825til ogmed1836Kr. 45925,53

Do. af Do. i 1852-54 « 2 120,00
Do. af Do. i 1861 . . « 1632,87
Do. af Do. i 1862 . . « 640,00
Do.afDo.vedKg1.Res.

af 19deDecbr.1881 « 11500,00,

Lateris Kr. 61818,40
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Transport Kr, 61 818,46
Do. af Do. ved Do. af

9de Marts 1883 . . « 3 000,00
Do. af Do. ved Do. af

26de Mai 1885 . « 2 200,00

Kr. 67018,4o
b. Distriktsbidrag i Aarene

1846 og 1847 fra Em-
bedet, Almuen og Kir-
kens Eier . « 1 760,00

2. Elvebrud paa Ingstadnæs.
Statsbidrag . . . . . Kr. 1 040,00
Distriktsbidrag(antagelig) « 2 080,00

Besparet . . « 33,20

3. Elvebrud paa Einang.
Statsbidrag ved Kg1.Res.
af 1873 . . . . . . Kr. 2 000,00
Distriktsbidrag(antagelig) « 4 000,00

4. Elvebrud paa Lerfald.
Statsbidrag :
Bevilget ved Kg1.Res. af

17de Marts 1883 . . Kr. 3 000,00
Af Storthinget i 1885 . . « 1 200,00
Distriktsbidrag af Amt,
Herred og Grundeier.. . « 4 200,00

Kr. 68 778,4o

3 086,so

6 000,00

8 400,00-

Tilsammen i Stordalselven Kr. 84 055,2o



IX F 2,
Værdalselven.

I.

Sagernes administrative Behandling.

Lokal- Værdalselvendannes ved Sammenlebaf Væra Elv og
b«krivelse. Innaelven, der udspringepaa Rigsgrændsenog forenesved

Vuku Annex Kirke, hvorefter den samlede Elv med en
Længdeaf omtrent11/2Mil= 16 km.lobergjennemVærda-
lensHovedsognindtil den omtrent11-/2km.udenforVærdals-
øren falder i Trondhjemsfjorden.Især fra ReppeindtilUd-
løbethar Elven i TidensLøb udskaaret i den bedste og
mest opdyrkedeDel af VærdalenbetydeligeStrækningerog
danner nu flere større paa hinanden følgendeSerpentiner,
af hvis Bredder der aarlig udbrydesstørre Stykker,medens
den Strand, der dannersig paa den modsatteBred, kun
megetlangsomtudviklersig til brugbartLand. Jordsmonnet
bestaar i Regelenaf les Sand, kun sparsomtblandet med
mindreSten, og kunganskesjeldensees Ler under de heiere
Sandmæler. Endogved delavereVandstandelide de svage
Bredder, men den egentligeØdelæggelseforegaar ved de
pludseligtindtræffendeFlomme,daElvenmedbetydeligStrøm-
hurtighedfører en temmeligstor Vandmasse. Især er Ska-
den stor, naar medFlommenfølgerIsgang.

1856. Paa Grund af denneTilstandhavdeAmtet indgivettil
Departementeten af tvendeBilag ledsagetForestillingmed
Anmodningom KanaldirektørensAssistance,og under 28de
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April 1856gav DepartementethamOrdre til at anstillede 1856.
fornødneUndersøgelserog til at afgiveBetænkning med
Overslagover de Arbeider,sommaatte anseesfornednefor
at forebyggevidereElvebrud. Da han imidlertidaf Mangel
paa Tid ikke sammeAar kunde efterkommePaalægget,
gjentogDepartementetunder 17deJanuar 1857sine Ordre, 1857.
væsentligforanledigetdertil af AmtetsVeiinspektørog Vei-
.direktøren,clader var Spørgsmaalom Opførelsenaf enBro
ved Værdalsøren,og det gjaldt at skaffe denne et trygt
Brosted.

Sommeren1857besaaKanaldirektørenda Elven, hvor-
paa han loclLeitnant Bangi ForeningmedIngeniørLassen
opmaaleheleElven i 1/2000af sandStørrelsefra densUdbab
i Fjorden til Haga Færgested, en Længde af omtrent1
Mil, ligesomhan ogsaa lod dem optageet lignendeKart
over et betydeligtBrud underGaardenReppe,nogethøiere
•oppei Dalen. I Forbindelsemed Detaillemaalingenblev
Elveleiet oploddetog Bruddene profileredetil over Flom-
grændsen; ogsaa ElvensFald blev nøiagtigafnivelleret.

a. Elvebrud ved Pladsene, Kjærran
og Værdalsøren.

Det farligsteaf de mangeBrud ved Værdalselvenvar 1858.
det vedKjærran, og da det saaledesførstburdetagesunder
Behandling,afgavKanaldirektørenunder 11te Juli 1858et
Forslag til ved en Elvekorrektionat standsedets videre
Fremgang. Elven dannedenemligved Kjærran en saa be-
tydeligSerpentine,at Længden langs den var 5000 Fod,
medensBuens Korde neppe var 2000 Fod. ElvensFald
paa denneStrækningvar ved almindeligSommervandstand
og Fjære i Havet kun 0,66 Fod. Da der i Værdalens
nedersteDel var vanskeligAdgangtil Sten og Skov,vilde
en direkte Dækningaf Bruddetfaldefor kostbart, hvorfor
Forslaget gik ud paa ved et Gjennemstikat lede Elven
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1858, bort fra Bruddene og samtidiggive den en heldigereRet-
ning for de i Brud staaendeBredder ved Værdalselven..
SkjøntVandstandenvedKjærran paavirkesaf Havet, antog-
Kanaldirektørendog, at Strømmenialfaklunder Ebbevar
saa stærk, at Selvgravningkunde paaregnes. Han foreslog
derfor gravet gjennemTangen en ledendeRendepaa 25-
Fods BreddemedBundeni Høide med laveste Vandstand.
og følgendeden konvexeSide af det vordendenyeLob, der
var traceret efter en Kurve -med ca. 1500 Fods Radius.
Den udgravedeFyld skuldeoplæggessom en regelmæssig.
Vold20Fod indenfordenneRende,altsaa paa den konvexe
heire Bred, medensder langs den vordendekonkaveBred.
skulde opføres tvende stærke FletværksgjærdermedFyld
imellem,Alt for at koncentrereStrømmenog dervedbefor-
dreSelvgravningen.DisseDæmningersKroneskuldelægges.
3 Fod under høiesteFlom. For endeligat tvinge Vandet
fra det gamleElvelobind i det nye uden at hæveVand-
standenfor meget,foreslogesdet gamleLeie afspærretmed
en af 3 RaderPæle ogSænkfaskinerdannetDæmning,hvis
Krone skulde lægges4 Fod over almindeligSommervand-
stand, men med Pælehovederne7 Fod derover. Foruden
denneReguleringforeslogesendeligheire Bred under Vær-
dalsoreni en Længde af 1800 Fod afskraanetog dækket
med Bar og Sten. Omkostningerneved disseArbeiderbe-
regnedestil Kr. 13200,00,hvorhos der paaregnedesi de
første 2 å 3 Aar efter deres Fuldførelseen aarlig Udgift
af ca. Kr. 800,00til Vedligeholdelse,saa de endeligeOm-
kostningerkunde antagesat blive ca. Kr. 16000,00,

Ved at oversendeAmtet dette Forslag tilkjendegav
Departementet,at det var villigt til af Overslagssummen
(Kr. 16000,00)at søgeKr. 12000,00udrededeaf offentlige
Midlerunder Betingelseaf, at der af Amtskommunen,ved-
kommendePræstegjeldskommuneog de interesseredeG-rund-
eiere tilveiebragteset Bidrag af Kr. 4000,00,samt at det i
andet Fald kun agtede at lade Arbeidetudføreforsaavidt
fornødigedesaf Hensyntil det nye Broanlæg.

1860. Baadede nævnteKommunerogGrundeierneerklærede
sig uvilligetil at yde nogetBidrag. Specielt paaberaabte
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PræstegjeldskommunensVedkommendesig som Grund for 18b0.
Tægringen, foruden de betydeligeog voxendeKommune-
udgifter, den væsentligeSkade, Distriktet i de senereAar
havde lidt af Elvebrud,hvorvedder var foranledigeten Af-
gang i PræstegjeldetsMatrikulskyldaf omtrent 50 Daler,
samt fornemmeligden Omstændighed,at de paatænkteAr-
beicleri sinHelhedvarenødvendigefor at sikre Broen,der
væsentligkun har Betydningsom et Led i den nordover
forendeHovedvei.

Departementetfandt i detteTilfældeikkemerendellers
Grund til at lade Forbygningerneudføre udelukkendefor
offentligRegning, og det vilde derfor kun lade demudføre
i den Udstrækning, som var nødvendigfor Betryggelseaf
Broen, hvis Gpførelseda var sat igang.

I denne Anledning forlangte det under 4de April
KanaldirektørensUdtalelseom, hvilkeArbeiderinaatte an-
sees fornødne, samt om deres Kostende, hvorhosdet hen-
stilledetil ham at konfereremedVeidirektørenom Sagen,
og navnlig om de eventuelleArbeidersBestyrelse. Kanal-
direktørenbemærkedehertil i Skrivelse af 10deApril, at
hans Forslag kun omfattedede Arbeider, der ansaaesnød-
vendigefor at sikreBrostedet,somdels truedesdirekte ved
Elvens Afskjæringaf Bredden under Værdalsorenog dels
indirekteved ElvensGjennembrudgjennemLandtungenved
Kjærran paa den venstre Bred. ArbeidernesBestyrelse
foresloghan underlagtdenvedBroarbeidetansatteIngeniør.

Efter DepartementetsIndstilling blev derforved Kgl.
Resolutionaf 13deJuni 1860bestemt:

At der af de til Oprensning af Elvedrag m. V. paa Bud-
gettet opførte Midler naadigst tillades udredet et Beløb af
Kr. 16 000,00 til Iværksættelse af endel Reguleringsarbeider i
Værdalselsren ved Gaarden Kjærran og Strandstedet Værdals-
øren i Nordre TrondhjemsAmt overensstemmendemed det dertil
.af Kanaldirektøren afgivne Forslag af 11te Juli 1858..

Arbeidet blev derefter strax sat iværk underLedelse
af den ved Broanlæggetansatte Ingeniør, LøitnantRamm.
Ved Udgangenaf Aaret 1860var den ledendeRendegjen-
itemgravet, men paa Grund af de Hindringer, som den
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1860. stadigt vexlendeVandstandmedførte,ikke ganske til fuhl
Dybde. Det var Meningen først senere at afspærre det
gamleElvelob,nemlignaar Rendenhavdeudvidetsig noget;
man haabede ogsaa muligensganske at undgaa Afspær-
ringen. For imidlertidat faa Lavvandettil at gaa gjennem
Renden,blev der nu anbragt en mindreprovisoriskAfspær-
ring; denne undergroves ved første indtrædendeSpring-
flodpaa en Strækningaf 20 å 30 Fod.

1861. For desuagtet at bringe Lavvandet ind i Gjennem-
stikket begyndteman i en Del af dets Breddeat oparbeide
en dybereRende. Medensmanvar ifærdhermed,indtraf en
Flom med Isgang, der sønderrevKanterneog fyldte Ren-
densnedre Del med 3 å 4 Fod høie Grus-og Sandbanker.

Da Broarbeidetvar afsluttet,blevBestyrelsenaf Regu-
leringsarbeidetoverdraget til ArtillerikapteinMiiller, og
efter at Kanaldirektøreni AugustMaanedhavdeinspiceret
Anlægget,fandt han det — i Henholdtil en Indberetning
af 3die September— nødvendigtat byggeAfspærrings-•

dammenog paa Grund af Isgangen at konstruere denne.
meget stærkere end oprindeligt paaregnet; den maatte
væsentligbyggesaf Bar og Sten. Hele den ledendeRende
var efterhaandenifølge en Rapport fra Ramm af 28de
Septemberbelagt medet 2 å 3 Fod tykt Gruslag.

Ved sin Tiltrædelseaf ArbeidetsLedelseafgav Milller
under 19deSeptembersin Betænkningover Maaden, hvor-
paa det burde fortsættes. Han foreslogAfspærringsdammen
fremdelesbygget af Pæle med en solid Stendækningog
medKronen saavelsomPælehovederne1 Fod lavere end
oprindeligforeslaaeteller kun 3 Fod over almindeligSom-
mervandstand; derhosforesloghan den langs det nye Lobs
konkaveSide opførteDam delvis forstærket medet Sten-
belæg. Paa KanaldirektørensAnmodningi Skrivelse af
26deSeptembergav han under 24de Oktober en nærmere
Fremstillingaf Forholdeneunder Arbeidet og detaillerede
neiere sit Forslag samt beregnedede samledeOmkostninger
til Kr. 21476,47. Efter det af den forrigeArbeidsbestyrer
afgivneRegnskabover de indtil 10deOktober1861udførte-
Arbeidervar deraf alleredemedgaaetKr. 9413,18.
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Samtidigdermedfremsendtehan en Erklæring,dateret 1861.
16de,Juli 1860, fra Eierne af den Grund langs Værdals-
elven, hvorover og hvorigjennem de til Reguleringen
nødvendigeArbeidermaatte foretages,hvoridefrafaldt den-
gang og for Fremtidenethvert Krav paa Erstatningfor den
Grund, sommaatte behøvestil Reguleringsarbeiderne.

MtillersFremstilling oversendteKanaldirektørenfore-
løbig under 30te Oktober til Departementet,og da dette
under 23de November havde forlangt Ingeniorbrigadens
ITdtalelse angaaende Arbeidet, gav Kanaldirektørenpaa
dennesForlangendeen nærmereRedegjørelseaf Arbeideti
Skrivelse af 15de December. Han turde ikke love dette
fuldført for en ringere Sum end af Mtilleropstillet,men
bemærkedetil en af Departementeti dets nævnteSkrivelse
falden Ytring, at det ved BroanlæggetindsparedeBeløb
passendeburde kunne anvendestil Reguleringsarbeidet,da
dette væsentligvar istandbragtfor BroensSkyld.

Imidlertid var Arbeidernepaa Høsttiden gjenoptaget,
idet Pælenetil Afspærringsdammenblevenedrammedeefter
MtillersForslag og Renden oprenset, hvoromMifilerden
29de Novemberafgav Rapport, men efter en Indberetning
fra ham af 31te Decemberhavde en Isgang Natten til
22de s. M. bortrevet omtrent 200 Pæle, fordybetElveleiet
ved Pæledammenog fyldt over den halve nedre Del af
Kanalen med Grus i en Heide af over 3 Fod og mindrei
den øvre Del.

Da Anlægsomkostningerneherved vilde forøges,gav 1862.
Departementetunder iste Januar paa Ingenierbrigadens
ForanledningOrdre til Udarbeidelseaf nyt Omkostnings-
overslag, idet det udtrykkeligt forlangteArbeiderne md-
skrænkedetil, hvad der udkrævedesfor at sikre den ny
opførteBro og Adgangenetil samme. Imidlertid gav den
ny ansatte Kanaldirektør foreløbig Ordre til Arbeids-
bestyreren(kfr. Skrivelseaf 22de Januar til ham og Inge-
nierbrigaden)om at reparerere Skaden overensstemmende
med den gamle Plan, dog saaledes, at Koupuren eller
Afspærringsdammenkun gavesen Heide af 1 å 2 Fod over
laveste Vandstand. Ifølge IngeniorbrigadensSkrivelse af
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1862, 29de Januar havde ogsaa Departementet.givet mundtlig
BemyncligelsedertiL Da der frøs stærk Is om de, nye
nedrammedePæle og den fæstedesig saaledestil dem, at
Flodvandet leftedePælene iveiret, saa maatte den reste-
rende Del af Værket byggesuden Pæle af to Lag medBar
og et Lag medFaskiner, stærkt sammenbundneved Iljælp
af Vidjer.

Den 6te Februar og 16deMarts afgav Arbeidsbesty-
reren Rapporter medForestilling om de videreArbeider,
sommaatte blive at udføre. Dissevare Rendensfuldstæn-
dige Begrændsningsamt IndtagsmundingensIldvidelse,
KoupurensFuldførelseforelobigi en Høide af 1 å 2 Fod
over laveste Vandstand, senere 2 å 3 Fod derover, og
endelig en Belægningmed et Lag Bar og Sten af den
beklædteDel af Jordvoldenlangs KanalensvenstreBred
samt Beklædningog lignendeBelægningaf Voldensøvrige
Del i Forbindelsemedsmaa Afvisereeller Buner.

Da Kaptein Miillerpaa Grund af andre Forretninger
yar hindret i at forestaaArbeidetlænger,blev detsLedelse
overdragetKapteinHolst, og ved Aftrædelsenafgav den
Førstnævnteunder 21deMai en IndberetningmedOverslag
over samtligeRestarbeider,hvorefter man antageligskulde
kunne faa den heleReguleringudført for de af ham under
24de OktoberkalkuleredeOmkostninger.

Ved Kgl. Res. af 10deJuli blev det bestemt:
At der af, hvad der er besparet af de ved Kg1. Res. 'af

4de April 1860 til Broanlægget ved Værdalsøren bevilgede
Midler, naadigst tillades anvendt et Belob af Kr. 8 280,00 til
Fuldforelse af de ved Kg1. Res. af 13de Juni 1860 omhandlede
til Broens Betryggelse sigtende Reguleringsarbeider i Værdals-
,elven.

IfølgeArbeidsbestyrerensSkrivelseraf lOdeSeptember
og 7de Oktoberm. fl. var den Del af Koupuren, som var
byggetaf Bar, Faskiner og Sten, undergravet og sunket
ca. 2 Fod, ligesomden ogsaa paa et Par andre Stedervar
beskadiget. Derhosmeddeltehan, at man fremdeleshavde
stor Vanskelighedmedat faa Elven til åt gaa indi Kanalen
-ved lavt Vand, samt at Rendenviste stærk Tendenstil at
tiløres ved Udlobet.
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Da Arbeidsbestyreren,som var af den Formening, at 1863.
Koupuren burde forhøies for derved at forcereKanalens
tdgravning, i denAnledningforlangtenærmereInstruktion
om, hvad han havdeat foretage, sendte den ny tiltraadte
Kanaldirektørham efter en Besigtigelseaf Forholdenepaa
`Stedetunder 21deApril en Redegjørelsefor sineAnskuelser
-samt forklarede Faren ved at •forheie Koupuren, idet
.dettekun vilde befordredens Undervaskning. Efter hans
Formening var den hele Plan forfeilet, da en Gjennera,
skjæring i en Kurve kun sjelden kan lykkes uden med
store Omkostninger,og om den lykkedesi det foreliggende
Tilfælde,vilde man faa Brud paa Kjærransidentvers over
TorKanalensMunding. Af den Grund vilde han helst at
status quo bibeholdtes,indtil Vaarflommenvar over, hvor-
efter han agtedeneiere at undersøgeStedet og forfatte nyt
Forslag. Imidlertid beordrede han anbragt og observeret
under hele den kommendeFlomperiodetvendeVandmærker,
et ved Broen og et ovenforGjennemstikket,saavel naar
Flodenvar paa sit heieste somEbbenpaa sit laveste.

Imidlertid blev kun mindreReparationsarbeiderfore-
tagne, og lader det til, at Kanalen efterhaandenhar ud-

,videt sig mere og mere. I NovemberMaaned indtraf en
usædvanligstor,Flom,og efterArbeidsbestyrerensIndberet-
ning derom af 12te Novemberhavde Kanalen ved dens
Ildmunding i Elven udvidet sig betydeligt, saa det kun
var nogleAlen igjen, inden den naaedeJordvoldeneved
dens vestreEnde. Flommenhavdeforøvrigtanrettet megen
.,Skadepaa Bruddene ved Kjærran og angrebetBruddene
paa Steder,som tidligerehavde været urerte.

Efter en Rapport af. 8de Mai fra Arbeidsbestyreren1864.
havde Kanalen i VinterensLob udvidetsig betydeligthen-
imod Jordvolden, saaledes at den nu ledede betydeligt
mere Vand.

Den 24de Mai afgav Kanaldirektøren en længere
Betænkning angaaende Arbeidets Stilling og de videre
Foranstaltninger,somburde træffes. Efter at have givet
en Oversigt•over den lagte Plan ogr de hidtil udførte
Arbeider samt deres Virkninger,•maattehan, for at klar-

2q
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gfflit.	 øre Arbeidetsrette Stilling, udtale, at Planen forsaavidt.
var feilagtig, som Elven saavel ovenfor som i og nedenfor
Gjennemstikketlaa i Kurve. Dette nødvendiggjordenemlig

Indskjærmningaf den konkaveBred med stærke Værker
lige fra,det Sted, hvorElven dreier af, og til det, hvor den

"en er fuldstændigt,ledet ind i det nedenfor liggende
gamle Elveleie. En saadan Konstruktionvilde imidlertid
blive overmaadekestbar. Idetheletaget var det en Regel,
at Gjefinemstikikke uden de mest tvingendeOmstEendig-
heder bør benyttes, medmindreElvens Retning ovenfor, i.

og nedenforsammefalde sammen. Han udviklede derpaa
nærmereden daværendeStilling, og hvor lidet tilfredsstil-
lende den ond var, fandt-handog, at den paabegyndtePlaii
burdefuldføres, da- der allerede var ofret saa meget paa
den. SrogenForheielseaf Koupurenkundehan ikke anbe-
fale,, og da Gjennemstikketnu førte n stor Vandmasse,
saa der langs Kjærranbruddetgik mindreVand end.tid-
ligere og med mindre Fald, saa vilde allerede derved
Angrebet paa Kjærranbruddenevære betydeligt svækket;
men da det syntes, som om disse Angreb i den senere Tid
igjen.vare stærkere, kunde der være Spergsmaalom at
beskytte Kjærranbruddenei en Længde af 3 000 Fod med
3 RadealGumpenbergske.Polserog samtidigforstærkeKou-
puren, hvilket antagelig vilde kræve en foreget Udgift af
Kr. 9 200,0o. Da han uagtet al Umage ei kunde lese
Opgaven mereklart og bestemt, var han meget tilbeielig
til at anbefale, at man for Tiden ei traf videre Foranstalt-
ninger, men ventedeindtil Forholdenebleve mere truende,
idet en Udsættelseneppe vilde foranledigestørre Udgifter,
om det eudog tilsidst skuldevise.sig nedvendigtat foretage
noget Forbygningsarbeide.

1865. Videre Arbeiderbleve efter dette ikke foretagne, men
Anlægget stod fremdelesunderKaptein Holsts Opsigtog
efter en Indberetningfra ham af 18de Januar 1866 havde
de udferte Arbeiderholdt sig godt, medens dog betydelige
Jordfaldhavde fundetSted paa Kjærran.

Med Skrivelse af 25de November sendte han paa
Kanaldirekterens Foranledning et Kart over Gjennem-



— 403

stikkets søndreBred, hvoraf det sees, at•dette langt fra 185.
havde oparbeidetsig efter denpaatænkteKurve,mensnarere
efter dens Korde.

Ifølge DepartementetsOrdre af 13deSeptemberunder- 1867.
sdgteKanaldirektørenpaany Forholdeneved Kjærran og
afgav under 26de Oktober en Rapport ledsaget af Kart.
Han behandlededefi Udsigterne til det befrygtedeGjen-
nembrudaf de heie Mælerved Kjærran, hvorvedHoved-
veien vilde ødelæggesog Elven faa et fuldstændigtnyt
Udlobi Fjorden, og beskrev de ved Kjærranbruddeneog
Reguleringeni den senere Tid indtraadte Forandringer,
idet han forøvrigthenvistetil sin senesteBetænkning. Da
der ikke var nogen truendeFare forhaanden,og da det
vilde koste lige megetnu at afværgeFaren, hvis Udstræk-
ning man ikke kunde beregne, som senere at standseden.
naar den stod nær forhaanden,saa fandt han ingen Grund
til at foreslaanye Arbeider.

I Skrivelse af 13de Januar indberettedeAmtsvei- 1873.
mesteren,den tidligere ArbeidsbestyrerKapteinHolst, at
der dels under sidstafvigteAars Vaarilom dels under en
betydeligskjønt kortvarig Flomi Juli 1872 havde fundet
ikke ubetydeligGravning Sted paa den øvre Del af
Kanalen, hvorhoshan gjordeopmærksompaa, at saafremt
man ikke i Vinterens Leb segte at standseGravningen
ved Forbygninger,vilde Elven upaatvivleligbryde gjennem
den mellemRenden og det gamleElveleieværende0 og
med større Kraft end nogensindetidligere sætte Vand-
massenmodGaardenKjærran, hvor det antages at være
at befrygte, at Elven ved fortsat Gravning vil strømme
videre ud over de fladeStrækningeraf denneG-aardindtil
den naar Seen eller den nedre Del af RindenElv, og der-
ved bevirke foruden en uberegneligSkade paa dyrkede
Marker, at den for faa Aar sidenopførtekostbareBro ved
Værdalsorenkommer til at staa paa tørt Land og maa
erstattes med en ny paa et andet Sted. Han vedlagde
Skrivelsen et Kroki, hvoraf kunde sees, at en smal og
dyb Rende allerede var udgravet. Han foreslog anbragt
en Forbygning af Bar og Sten, som kalkuleredes til

26*
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1873. Kr. 1364,00,hvilkenSum vildemere end dækkesaf, hvad
der var igjen af de ældreBevilgninger. Farøvrigt udtalte
han, at Kanalarbeidetmaatte siges fuldkommenat have
svaret til sin Hensigt, saasomVandetsHovedmassenu gik
gjennemKanalen,medensdens gamleLob under Ebbe let
passeresaf Fodgjængere.

Da DepartementetgjennemAmtet modtog denneSkri-
velse, forlangte det under 27deJanuar Kanaldirektørens
Betænkning. Under5te Fefiruar afgav han saadanog fra-
raadedeat træffenogenForfeining, forinden han til Som-
meren havde faaet Anledningtil nærmere at undersøge
Forholdene. Somhan tidligerehavdefremholdt,fandt han
den helePlan forfeiletog maatte efter det fremsendteKroki
antage,at KanalensBreddeved Indtaget var aftaget. Det
havdeværet hans Haab, at Elven med Tiden vilde ganske
ødelæggeResterne af Koupuren, øre Kanalen til og saa
tage sit gamleLob for at man isaafald med en direkte
Dækning,hvisKostendehan anslogtil Kr. 6400,00,kunde
beskytteKjærranbruddene,saafremtde fortsattesog bleve
meretruende, end de havdeværet i de sidste 10 Aar.

I Anledning heraf gav Departementet under 14de
Februar KanaldirektørenOrdre til i Aarets Lob at lade
Forholdeneundersøgeog derefter fremkommemed Betænk-
ning om samme og i TilfældeForslag til de Foranstalt-
ninger,som maatte anseeSfornødne. Imidlertidvar herom
fra Amtet under 4de Marts oversendtDepartementeten
ny Skrivelse fra Amtsveimesterenog en Skrivelse fra
Kaptein Lossius, der med Veiinspektørenvar enig i, at
Gjennembruddetmaatte være at befrygtei den nærmeste

' Fremtid,hvis en større Flom skuldeindtræde, og at ikke
aleneGaardenKjærran vilde lide betydeligtderved, men
at der da vilde blive Spørgsmaalom en ny og kostbar
Bro over det nye Elveleie. Det fandtesderfornødvendigt
uopholdeligat foretage Noget til Kanalens Bevarelse.
Underhaandenblev Kanalvæsenetgjort bekjendt dermed,
og da Kanaldirektørenvar syg, afgavIngeniørVogt under
10deMarts en Betænkning,hvori han, trods den af Direk-
tøren tidligere udtalte,fra AmtsveimesterensafvigendeFor-
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mening, dog fandt at burde anbefalede af denne fore- 1873.
slaaedeForbygningsarbeider,da de saavel af Veimesteren
somaf Kaptein Lossius vare fremholdtesom nødvendige,
og da 'disse saa bestemt havde udtalt sig om Kanalens
Nytte saavelsomomFølgerne af en Forsommelseaf dens
Vedligeholdelse.

Efter DepartementetsIndstilling bestemtes ved Kg1.
Res. af 22de Marts:

At der af de til Oprensning af Elvedrag m. V. bevilgede
Midler tillades udredet et Belob af indtil Kr. I 400,o0 til
Iværksættelse af et af Velinspektør Kaptein Holst foreslaaet
Forbygningsarbeide i Værdalselven ved Værdalsøren.

Arbeidet blev derpaa udført, og efter en Besigtigelse
har Vogt under 18deAugust derom afgivet Indberetning,
ledsagetaf en lignendefra Arbeidsbestyreren.Han udtaler
deri, at Arbeidet var en aldelesnødvendigForanstaltning
til Bevarelse af det tidligere udførte Reguleringsarbeide.
Den største Vandmasse ialfald ved de lavere Vand-
stande — gik gjennemKanalen, medens Bunden i det
gamleElveleie især i den øvre Del havde synligforheiet
sig, saa Koupuren tildelsvar.nedsandet,og at man ved
Lavvand og Fjære kunde passere tørskoet over Leiet.
Han paapegede,at man gänskevist maatte være betænkt
paa at forbygge den nederste Del af Gjennemstikkets
venstre Bred, naar Kanalen havde oparbeidet sin fulde
Bredde. Saavel gjennemBefaringen som ved Konferance
medArbeidsbestyrerenog flere Omboende,der i aarevis
havde havt Anledning til at iagttage Forholdenefør og
efter Reguleringsarbeidet,fik han det Indtryk, at dethavde
svaret og vistnok forFremtidenvilde svare til sinHensigt,
naar det vedligeholdtes.

Efter det af Arbeidsbestyrerenunder 18de Januar 1874.
afgivne Regnskab var der medgaaet Kr. 1366,23. Han
indberettedederhos, at en ny opførtJordvold under stort
Heivandvar delvis kelagt, og anbefalededens Reparation
og Forstærkning. Ved at oversendedenne Indberetning
til Kanaldirektørenanbefaledeogsaa Amtet Reparationen,
som var kalkuleret til Kr. 100,00Kostende.
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1874. I. Henhold til KanaldirektørensAnbefaling af 14de
Februargav Departementetham under 16de s. M. Bemyn-
digelse til at lade Reparationsarbeidetudføre.

	

1875. Under 24de December1875 fremkomAmtsveimesteren
atter med en Forestilling til Amtet om en Fortsættelseaf
den Vaaren 1873 paabegyndteStenbeklædningpaaKanalens
søndreSide. Efter at Amtet medPaategning af 28de s.
M. havde oversendtden til Departementet,forlangte dette
KanaldirektørensBetænkning.

Den 29de Januar afgav han saadan, og idet han
bemærkede,at der, trods de forskjelligeAnskuelser om
KanalensBerettigelse,neppekan være Tvivl om, at de af
AmtsveimesterenforeslaaedeArbeider bør udføres, da de
maa betragtes som en naturligFortsættelse af de første
Arbeider og ville blive efterfulgte af et mindst ligesaa
betydeligt Arbeide for at beskytte den nederste Del af
KanalenssøndreBred, naar Elven faar gravet den i Brud.
Han anbefalede dertil bevilget Kr. 2 000,00 af Elve-
rensningsfondetog bemærkede,at de her foreslaaedeAr-
beider maatte betragtes som en Fortsættelse og ikke som
nogen Afslutning af den alleredepaabegyndteBeklædning.

Ved Kg1. Res. af 6te Februar bestemtes derpaa efter
DepartementetsIndstilling:

At der af de til Oprensning af Elvedrag m. V. bevilgede
Midler naadigst tillades udredet indtil Kr. 2 000,00 til fort-
satte Forbygningsarbeider i Værdalselven ved Værdalseren i
Nordre Trondhjems Amt overensstemmende med det af Vei-
inspektør, Kaptein Eiolst under 24de December 1874 afgivne
Forslag.

Strax Indstilling herom var afgiven, bemyndigede
Departementet Kanaldirektøren til at lade Arbeiderne
iværksætte, hvorforhan under 25de Januar allerede havde
givet Ordredertil.

Paa Kanaldirektørens Foranledning afgav Kaptein
Vedeler under 24de Mai et af Kroki ledsaget Forslag med
Overslagtil de resterendeForbygningsarbeiderpaa Kanalens
sydlige eller konkaveBred. Det gik ud paa at anvende
Kr. 1600,00 til Dækning med Bar og Sten af den for
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ElvensAngreb -udsattenederste, 240 Fod lange, medBC 10716:
paa Krokiet betegnede Del ,af Kanalens sydlige Bred.
Vedeleroplyse ,derhos,at StromsætningengjennemKanalen
havde en for den nedenforliggendeElvestrækningheldig
Retning,hvorforethvert videreArbeide burde -gaaudpaa
at bevare de bestaaendeForhold. Ilvis intet Arbeide ud-
fortes strax vikle Elven grave paa den sydligeBred. Naar
den var kommetind til en paa Kartet med BDE betegnet
Linie, vilde man faa Dækning paa en Længde af 460
Fod, hvilkenvilde koste Kr. 3 160,00.

Ved under 4de Juni at oversendedette Forslag til
Departementet,foreslogKanaldirektoren,at der skuldeend
yderligere bevilgesKr. 1600,00af Elverensningsfondet-til
Afslutning af Dækningsarbeidet,hvortil den rette Tid nu
var indtraadt.

Efter at Amtsformandskabetunder 19deJuni havde
vedtagetat bidrageHalvpartenheraf samt at overtagedet
fremtidigeordinæreVedligehold,blev det ved Kg1.Res. af
31te Juli bestemt:

1. At der af de til Oprensning af Elvedrag m. V. bevilgede
Midler naadigst tillades udredet indtil Kr. 800,00 for
sammen med et tilsvarende Belob fra vedkommende Distrikt
at anvendes til Fortsættelse af Forbygningsarbeider i Vær-
dalselven ved Værdalsoren i Nordre Trondbjems Amt over-
ensstemmende med ,Alternativ 1 i Kaptein Vedelers For-
slag af 24de Mai 1875.

2. At den af Nordre Trondhjems Amtsformandskab under
19de Juni 1875 fattede Beslutning om Overtagelse af den
fremtidige ordinære Vedligeholdelse af den ved Værdals-
oren anlagte Kanal naadigst approberes i lienhold til Lov
om Formamiskaber paa Landet af 14de Januar 1837 § 50,
torsaavidt Kommunen derved kan paafores Udgifter for et
længere Tidsrum end 5 Aar.

For de saaledes bestemteog tilendebragteArbeider, 1878,
der udfortes under AmtsveimesterensLedelse, afgav denne

Mai Maaned Regnskab, hvorefter der var. medgaaet
Kr. 5 185,40og Bevilpingerne altsaa overskrednemed
Kr. 185,40eller med Fradrag af. en Revisionsantegnelses
Belob medXr.178,06, der dækkedesaf Elverensningsfondet.
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1882. Vinteren og Vaaren 1882 indtraf der fiere Flomme
tildels ledsagedeaf Isgang, somsenderbredKanalenssondre
Bred og paa et enkeltStedudgrovden til betydeligDybde.
De havde derhosunder og ovenforBroen afiagret en bety-
delig Sandbankeog undergravetet Par af BroensPæleaag,
ligesomde havde fremkaldtElvebrud ved Broens nordre
Ende samt ved StrandstedetsBrygger og Huse med fiere
Steder. I den Anledning indgav Amtsveimesterenen
Forestillingaf 18deAugust til Amtet medAnmodningom
at paakaldeKanalvæsenet'sAssistance,da den paa Broen
stedfundneødelæggelsefornemmeligmaatte tilskrives en
forandret Strømsætning. Skjønt Broen forelobig var
beskyttet ved en betydelig Opfyldningmed Sten og Bar
om Pæleaagene,ansaa han detdogpaatrængendenødvendigt
til StrandstedetsfremtidigeBetryggelseat iværksætte en
Elveregulering.

Efter at denneForestiffingmedAmtets Paategningaf
24deAugust var tilstillet Departementet,beordrede dette
under 29de s. M. Kanaldirektørentil snarest muligt at
anstilleUndersøgelserog usdarbeideForslag til en Regu-
lering. Han besigtigedeForholdenepaa Stedet og lod
Forandringerneaf Elveleiet indlægge paa en Kopi af de
ældre Karter.

Under 11te Decemberafgav han• sin Betænkningom
Forholdene•med Forslag-og Omkostningsoverslagtil en
RækkeForbygnings-og Reguleringsarbeiderfra Bruddet ved
PladseneovenforKanalenog ned til Broen.

De foreslaaedeArbeiderbestode:
1. i en Stendækningaf det betydeligeBrud vedPladsene

ovenforKanalen,,beregnettil . •. . . Kr. 18000,00,
i en Stendækningaf Kanalens venstre





Bred og Anlægaf en Stenkoupurened-
over i Fortsættelseaf Dækningen « 20000,0o, .
i en mindre Pæledam til Forbindelse
mellemKoupuren og Kjærrans Strand «




380,00,
lave Parallelværker fra Kanalen ned-



over til Broen  «




4 920,00
til samletBelob •Kr.43300,00
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Han ledsagedeForslaget med en Skrivelseaf s. D., 1882;
senere suppleretmed en lignendeaf 19deDecember,hvori
han opgavBetingelsernefor offentligtBidrag til Arbeidet,
saafremtsaadant maatte ønskes,og udtalte den Formening,
at det foreliggendeTillældevar af den Art, at det burde
støttes saavel af den engere Kommunesom af Amts-
kommunen.

I Skrivelseaf 18deDecemberanmodedeAmtet Amts-
veimesterenom at søge Sagen forberedtpaa den af Kanal-
direktørenantydedeMaade. Med Bemærkning,at det var
absolutnødvendigti den nærmesteFremtid at iværksætte
ialfald den somPost 1 i KanaldirektørensForslagopstillede
Dækning af Bruddet ved Pladsene, medens de øvrige
Arbeidersom fuldt berettigedemaattekommeunderBehand-

i en nær Fremtid,oversendte.,hanSagentil Værdalens
Herredsstyrelse.

I Mødeden 20deJanuar besluttedeimidlertidHerreda- 1883,

styrelsenat anmodevedkommendeAutoriteterom at indgaa
med fornødenForestillingom,at Sagenpaa Grund af dens
store Omfang maatte blive gjort til Statssagved særskilt
Bevilgningaf Storthinget. Herredsstyrelsenanførte derhos,
at •den i en længereFremtid havde i Udsigt betydelige
Udgiftertil Arbeider paa en længereStrækningaf Elven
ovenfor,hvortil KanalvæsenetsBistand var ansøgt.

Ledsagetaf AmtsveimesterensAnbefalinganholdtAmt--
manden ved under 5te Februar at tilstille Departementet
SagensDokumenterom, at Kgl. Propositionsnarest muligt
maatte blive forelagtStorthinget om Udførelsefor Stats--
kassens Regning af de Arbeider, som ifølge Kanaldirek-
tørens Forslag paakrævedes til Forebyggelse af videre
ødelæggelse ved disse Elvebrud paa saa billige Vilkaar
med Hensyn.til Delagtighedfra DistriktetsSide, somefter
Omstændighedernemaatte findespassende.

Paa DepartementetsForanledningafgav derpaaKanal-
direktørenden 1ste Marts en nærmereUdtalelseangaaende
Nødvendighedenaf alleredeunder den daværendeVinter at
paabegyndede omhandledeArbeidersaavelsomangaaendedet
Forhold,hvoriDistriktet burde bidrage til deres Udførelse.-
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Sagtn .blev derefterforelagtIngenierkommissionen,som
under 20de Marts afgav sin ffletamkning.Kotamissionen
fandt intet at erindreved de foreslaaedeArbeideri :teknisk
Henseende, men fandt Betænkølighedermed Hensyn +til
Vedligeholdet, daklet fornedneTilsyn med de Iforeslaffide
Reguleringsarbeiderikke kunde paaregnes; da Kanaldirek-
teren ogsaa erkjendteBetydningenaf disse Betænkeligheds-
hensyn, som for en Del ogsaaThavdeværet bestemmende
for hans Forslag, fremsatte han et Alternativforslag,der
gik ud paa at anvendedirekte Stenda3kningeristedetforde
under Post 2, 3 og 4 anførte Reguleringsarbeider,hvorved
det hele Omkostningsoverslagreduceredestil Kr. 43 170,so.

Da Kanaldirektørenhavde udtalt Ønskelighedenaf, at
Sagenkundeværesaabetirneligenforberedt,at Arbeidetkunde
sættes igang den paafølgendeVinter, afgav Departementet
den 7de April Indstillingom, at Propositiontil Bevilgning
af to Trediedeleaf Overslagssummenmaatte forelæggesdet
da samlede Storthing. Det foreslog som Betingelse for
Bevilgningen, at Distriktet .overtog ArbeidetS Udforelse
under KanaldirektørensKontrol, at det overtog Ansvaret
for ethvert af ArbeidernemuligensflydendeErstatningskrav
samt VærkernesVedligehold,efter at de var fuldforte.

Den 16de Juni behandledesSagen i Storthingeti For-
bindelsemed KanalvæsenetsBudget forøvrigt og bevilgedes

• overensstemmendemed Veikomiteens Indstilling kun til
Dækning af Elvebruddet ved .Pladsene (kfr. Post 1 i
KanaldirektørensForslag)Kr. 9 000,00 eller Halvpartenaf
OmkoStningernefor denne Vosts Vedkommende. Veikomi-
teen fandt af budgetmæssigeHensyn at burde indskrænke
Bevilgningen til kun denne vigtigste og mest presserende
Del af de foreslaaedeArbeider, og fandt derhos, at ,det
offentligeBidrag kun burde udgjøre en Halvpart af Om-
kostningerne i Betragtning af, at det væsentlig gjaldt
Beskyttelse af privat og kommunalEiendom,og af ait'Vær-
dalen var en mægtigKommnne, samt ogsaa, fordi Amts-
kommunensærlig af Hensyn til Brøens Beskyttelse maatte
have al Opfordringtil at yde et væsentligtBidrag.

ForTilveiebringelseaf detsaaledesnødvendigeDistrikts-
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bidrag blev Sagen førelagt 1S83 Aars Amtsformtmlskab, 89«.
‹ler den 22de.Juni fatteclesaadan Beslutning:

«Amtskommunenkan ikke ,overtageden for Storthings-
bevilgning af 17de ds. til Forbygningsarbeideri Værdals-
elven opstillede Betingelse og anmoder underHenvisning
til Komiteens (Amtskomiteens)Præmisser Amtmandenom
-paany at søge Sagen Storthingetforelagt.»

I disse Præmisser bestrides Rigtigheden af Veikomi-
teens lidtalelser om, at det her gjælder væsentligBeskyt-
telse af Amtets private eller kommunaleInteresser, medens
det fremholdes, at de foreslaaede Forbygningsarbeider
væsentlig har til Hensigt at beskytte den store og kostbare
Værdalsbro saavelsom Hovedveien paa begge Sider af
samme. Betragtet paa denne Maade antog Komiteen, at
Statsbidraget burde være i Overensstemmelsemed, hvad
der ellers bevilges til Veie af samme Klasse eller med
andre Ord udgjøreen lige stor Del af Anlægssummen,som
der til 'denne.Hovedveifør havde været bidraget,nemlig
4 /5dele af Omkostningerne.

Ved under 2den August at tildele Kanaldirektøren
Ordre til at indkommemed Budgetforslagfor Aaret 1884—
1885 oversendtedet ham en Skrivelsefra Amtet af 9deJuli,
ledsagetaf SagensDokumenter,idet det henstilledetil Direk-

, tøren, hvorvidtder, for at Arbeidetkundeforberedesallerede
i den forhaandenværendeVinter, burdegjøres Henvendelse
til Amtmandenom Erhvervelse af Vedtagelser af interes-
serede Grundeiereog VærdalensHerredskommune,samtidig
med, at det i Tilfældevilde kunne anbefale fornyetFrem-
sættelse af Proposition paa samme G-rundlagsom den
tidligere.

Kanaldirektørenantog det imidlertidefter det Passerede
for lidet sandsynligt, at de Private og Herredsstyrelsen
efter AmtsformandskabetsU.dtalelservilde indlade sig paa
nogen Deltagelse,men optog Sagen paanyt i sit Forslag af
8de Novembertil Budget for 1884-1885 som Post c, idet
han anbefaledeStatsbidraget til Dækning af Bruddet ved
Plådseneforøgettil 2/3af OmkostningerneellerKr. 12000,00,
men Departementethenholdt sig til det foregaaendeStor-
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1883. things Bevilgningog optog ikke Sagen i sin Proposition
til Kanalbudget for det paafølgendeStorthing, og Stor-
thinget bevilgedefor Budgetterminen1884-1885 heller
ikke noget yderligereBelob til de nævnte Forbygnings-
arbeider, hvorimoddet tidligere bevilgede Beleb — Kr.
9000,00 overførtes til Dispositionfor Budgetterminen
1884-1885.

	

1884. Sagen forelagdesderpaa i 1884 paany for Amtsfor-
mandskabet med AmtmandensForslag om, at der til
ArbeidetsUdførelseskulde bevilges af Amtskommunenet
Beleb af indtil Kr. 4 500,00bl. A. paa Betingelseaf, at et
tilsvarendeBeleb blevtilskudtaf VærdaiensHerred.

Men Amtsformandskabetfattede under 12te Juli 1884
følgendeBeslutning:

Til Forbygningsarbeideri Værdalselvenbevilges for.
Tiden Intet.
Sagen bedes forelagt Værdalens Herredsstyrelsetil
Erklæring om, hvorvidtHerredet vil deltagei de paa.
Distriktet faldendeOmkostningermed en Halvdel.
Værdalens Herredsstyrelse fattede imidlertid under

lste Decembers. A. en Beslutningsaalydende:
Idet Herredsstyrelsenhenviser til sine Udtalelserved

denne Sags Behandlingi Møde den 20de Januar 1883
(Sth. Prp. No. 62 for 1883, Pag. 5) anmodesOrdføreren
om at indgaa til Amtet med Forestillingom Sagensfor-
nyede Forelæggelsefor Storthinget til forøgetBevilgning.

I de paaberaabteUdtalelserfremholdtesbl.A., «at man
nærede det Haab, at det større Arbeide ved Værdalsøren
og Tinden, hvori ogsaa Amtet med Hensyn til Værdals-
broensSikring er megetinteresseret, maatte blive udført
uden Udgift for VærdalsørensKommune.»

	

1885. Idet Amtmandeni en Skrivelse af 13deJuni 1885til
Kanaldirektørengav en Oversigt over SagensStillingog
udtalte som sin Formening,at nogenBevilgningtil det her
omhandledeArbeide ikke af Distriktet vilde blive givet,
før Sagen atter havde været forelagt for Storthinget
1886,forespurgtehan, omKanaldirektørenansaa en saadan
Udsættelse med Arbeidets Udførelse for ubetænkelig,i
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hvilkenAnledningKanaldirektørenunder 16de Juni 1885 1885.
meddelte, at han derom vistnok ikke turde afgivenogen
bestemtlidtalelse,men at han dog antog, at en Udsættelse
-medArbeidetsPaabegyndelsemaatte anseesubetænkelig.

Under 30te November 1885 havde Værdalens For-
mandskabpaany Sagen under Behandlingog fandt, at det
ikke kundebevilgedet foreslaaedeBelob til den oprindelig
paatænkteDækningaf BruddetvedPladsene,hvorimoddet
antog, at der var større Fare forbundetmed Bybruddet,
samtidig som det mente, at dettes Forbygning muligens
kunde skjærmeBruddet vedPladsenenoget. Det besluttede
derfor en Anmodningom, cat Sagen tages under fornyet
Behandlingaf Kanaldirektørenefter den Anledning,soth
-deforandredeForholdmaatte medgive»,ligesomder i For-
b'indelsedermedogsaa besluttedes,«at VærdalensKommune
ikke antages at ville gaa ind paa Vedligeholdelseni den
Udstrækningsombegjært».

Kanaldirektørenudtalte i denAnledningi en Skrivelse
til Arbeidsdepartementetaf 30te December1885, at han,
-efterdenStilling,Sagenhavdefaaet, fandt det lidet rimeligt,
at den optoges til fornyet Behandling,forindeni al Fald
Distriktet i Forhold til Arbeidetvar bedre ordnet, ligesom
han udtalte, at Dækning af Bybruddet neppe vilde have
nogenIndflydelsepaa Bruddetved Pladsene,hvorforDæk-
ning af det fårstnævnteBrud, der sidendeanstilledeUnder-
søgelserhavdeudvidet sig betydeligt,helst burde betragtes
og behandlessomen særskilt Sag. Med Hensyn til dette
Brud udtalte han endvidere, at saavidt fornyede Under
segelserskuldeansees nødvendige,kunde disse udføres af
Amtsveimesteren,og angav han, at disseburde bestaa i et
Situationskartmed Angivelseaf Terrainhøiderog enkelte
karakteristiskeProfiler,

I en Skrivelse til Amtet af 12te Juni 1886 anmodede 1886.
Arbeidsdepartementetom, at Sagenmaatte blive undergivet
fornyet Behandlinginden Distriktet, specieltmed Hensyn
til det af Værdalens Herredsstyrelsei Mode.den 30te
November1885AnførteangaaendedeeventuelleRegulerings-
arbeiders fremtidigeVedligehold,hvorhosdet henstilledetil
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1886. Amtmandenat forelæggeSagen for forstkommendeAmts-
formandskab,samt ved Amtsveimesterenat erhverveog til
Departementetat indsende de nærmere Oplysningerom
Forholdenei Elven,somafKanaldirektorenvar anseet for-
nodnefor at kunnebedomme,hvorvidt Planen for Regule-
ringsarbeidetatter burde gjennemgaaesog i Tilfældeunder-
gaa Modifikationer.Departementetstillede derhoset yder-
ligere Statsbidragi Udsigt.

Efter at Distriktet endelig havde vedtaget samtlige
forlangteGarantier,fik KanaldirektorenSagen.tilbage til
videre Behandlingmed DepartementetsSkrivelse af 13de
December1886,og i Henholdtil DepartementetsUdtalelser
opfortehan paa sit Budgetforslagfor 1887-1888 en Til-
lægsbevilgningstor Kr. 4 500,00,hvorveddet samledeStats-
bidrag.blevKr. 13500,00eller tre Fjerdedeleaf Overslags-
summen. Ved Storthingsbeslutningaf 1ste Marts og Kg1.
Res. af 15deAugust 1887blev ogsaadette Belobbevilget.
Arbeidet blev allerede i Marts Maanedsat i Gang under
Leelelseaf AmtsveimesterenRitmesterHolst.

b. Elvebrud ved Rosvold.

Somdet vil seesaf foranstaaendeFremstilling blev i
1857VærdalselvenopmaaltmellemFjbrdenogHagaFærgested
og saaledes ogsaaKart optaget over Elven forbi Rosvold_
med det derværendeElvebrud. Dette Brud ligger i en
hoi Bakke paa den konkave Side af en skarpBue, som
Elven dannerder forbi. Det har en Udstrækningaf om-
trent 900 m. og er meget voldsomt. Ikkedestomindreblev
der dengangintet Videre foretaget end selve Opmaalings-
arbeidet, formodentligfordi man var optagetaf Arbeiderne
ved Kjærran. Forst langt senere, da der Vinteren og
Vaaren 1882indtraf en storre Flom med Isgang, som paa
fiere Steder anrettede megen ødelæggelse, og som paa
Grund deraf fremkaldtede ovenfor under No. 1 anforte
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.Krav paa det OffentligesAssistaneetil Udførelsenaf for- 1883..
skjelligeArbeider til Beskyttelseaf Værdalsbroen,blev der
igjen Spørgsmaalom Forbygningbl. A. af Bruddet ved
Rosvold. Da Herredsstyrelsennemligblev opfordrettil at
deltagei Omkostningerneved disseArbeider og til at ved-
tage de sædvanligeBetingelser for, at Statsbidrag kunde
ydes, vægrede'den sig herfor, idet den paaberaabtesig de
betydeligeUdgifter, den vilde faa til Forbygningsarbeider
ovenfor paa flere Steder i Elven. I Anledning af dem
paakaldte ogsaa Formandskabetunder 24de Oktober1882
KanaldirektørensAssistancefor paa offentligBekostningat
faa anstillet nærmere Undersøgelser af Elven ovenfor
Kjærrin op til Ulvildenog for derefter at faa sig forelagt
Forslag med Overslagtil Forbygningaf deværsteElvebrud.

I den Anledning befor Kanaldirektøreni 1883Vas-
draget i ForeningmedAmtsveimesteren.Han fandt Elven
gjennemgaaendei en sorgeligForfatning, idet Bredderne
forstørstedelenstode i Brud, og det Brud, som fleresteds
vare i stadig og stærkFremgangi heieBakker, der afgave
store Materialmasser,somvæsentligbidrogetil at forværre
Forholdenenedenfor. 1 en Forestilling til Departementet
af 8de September1883havde Kanaldirektøreni sin Almin-
delighedudtalt sig angaaendeden Stilling, det Offentlige
burdeindtage ligeoverforsaadanneVasdragsforholdog deri
anbefaletNødvendighedenaf mere omfattendeForanstalt-
ninger end de sædvanligepartielleArbeideri Forbindelse
med et ordnet Tilsyn. Værdalselvenvar efter hans For-
meningnetop et af de Vasdrag, hvor et planmæssigtSam-
arbeidemellemsamtligetil VasdragetstedendeGrundeiere,
Kommunerog Staten visseligvar den enesteMaade,hvor-
paa stabileForhold kunne opnaaes. Somudtalt i en Skri-
velse til Nordre TrondhjemsAmt af 8de Februar 1884
fandt han det derfor at være forgjævesat foretagenogen
nærmere Undersøgelser,forinden en saidan Ordning var
etableret, og indskrænkedesig til at lade tvende af de
værste Elvebrud, ved Rosvoldog Reppe, opmaale,for om
muligtat faa Vedkommendetil at forbyggedem og derved
indskrænkeMaterialtilgangentil Elven.
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1884. ' Maalingerne,stattede til de ældre Karter fra 1857,
bleveudførteaf LøitnantNysom,der den Iste Marts 1884
afgav Indberetning med alternative Forslag til enten en
direkte DækningmedSten paa Bar eller en Korrektionaf
Elven ved Gjennemstikaf Landtungen paa heire Bred.
Omkostningcrneved disse Alternativer beregnedehan til
resp. Kr. 24000,0oog Kr. 24500,00. Paa Grund af den
skarpe Kurve, hvoriBruddetlaa, frygtedehan for, at Dæk-
ningensStabilitet ikke vilde blive betrygget, medenspaa
den andenSideReguleringenvildemedtageflereAar, inden
den blev færdig, da den var beregnetpaa Selvgravningaf
Strømmen,og, medensden kunde kommeat frembydesaa
mange uforudseeligeTilfældigheder,at der ved dmkost-
aingsoverslagetaltid vilde klæbe noget usikkert. Derhos
krævedeReguleringenen sagkyndigMandsLedelse,medens

-Dækningenkunde udføresaf hvemsomhelst.
Ved under 14deMarts at sendedenneIndberetningtil

Amtet,udtalte Kanaldirektøren,at Forslagetvar udarbeidet
under Konferancemedham, saa han kun havde at tilfeie,
-at han efter Erfaringerne fra Reguleringenved Kjærran
maatte antage det opstilledeOmkostningsoverslagfor Regu-
leringen ved Rosvoldfor tilstrækkeligt.

c. Elvebrud ved Bjertnæs.

Den ovenfor under No. 1 omhandledeOpmaalingaf
Værdalselvens nedre Del omfattede ogsaa Bruddet ved
Bjertnæs,hvor Elven gaar i en skarp Bue ind i den høie
Bakke, hvorpaa Gaardens bedsteJordvei ligger, omtrent
ret ud for Husene. Der blev dengang intet•videre fore-
taget, antagelig -fordiman var optaget af Arbeidernede
ved Kjærran.

1873. Forholdenebleve her imidlertidværre og værre, saa
Grundeieren,somsaa Elvenefterhaandenrive store Stykker
bort af sin dyrkedeJord og true med at tage sig Løb
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Tudovertil Hougsrien,endelig i en Skrivelse til Amtsvei- 1873,
inesterenaf 21deMai 1873anholdtom hans Bistandtil at

- faa Bruddet forbygget. Veimesterenbesaa Stedet og an-
holdt med Amtets Anbefalingunder 10de Juni Kanaldirek-
tøren om at kommederop, idet hau udtalte, at der var
loregaaet en sergeligØdelæggelse,som upaatvivleligvilde
- udstrækkesig videreover fiere .HundredeMælingerdyrket
Jord saavelsomtil Vaanings-og Udhuse, dersom Elve-
bruddetikke blev forbygget. Det var derhos at befrygte,
.at det nye Leie, somElven var i Begreb med at danne
nedenforBjertnæs Gaardsbygninger,kom til at udmunde
ved den nedersteEnde af Kanalen ved Kjærran, hvorved
(denneGaard atter vildeblive udsat for Elvebrudmeddets
Følger. Amtsveimesterenansaa det saagodtsomumuligtat
:beskytte Bruddet med en direkte Beklædning,da denne
maatte ske i en Udstrækningaf henimod1/4Mil (ifølge
senere Maalinger var Bruddet4 500 Fod langt), og anbe-
lalede derfor en Gjennemgravningaf Tangenpaa den mod-
staaendeBred.

Paa sin Reise i det NordenfjeldskebesaaKanaldirek-
-tøren Bruddet og gav den 10deAugust deromIndberetning
'til Departementet,idet han anbefalede,at der foretogesen
Del nye Maalingerfor at supplered&ældreKarter medd.e
Forandringer,somvareforegaaede,sidende i 1857optoges.
Hertil gav Departementetunder 26des. M. sit Samtykke.
I Skrivelseaf 30te AugustmeddelteKanaldirektørenAmts-
veimesterenInstrux medHensyntil Opmaalingenog bemyn-

, digedeham til at lade dem udføre. Instruxen blev senere
suppleret i en Skrivelseaf 17deOktober.

Maalingernebleveforetagnedels af LeitnantHolst og 1874.
,delsaf Kaptein Borchgrevinkog opsatte paa tvendeKart-
iplader og 8 Plader Profiler, som oversendtesKanaldirek-
.tøren den 30te August. MedHensyn til dembemærkede
Kaptein Borehgrevink,at han medNivellementetvar gaaet
Tudfra et Punkt paa Værdalseren,der var opgivetat ligge
paa 30,18Fod,»men at han derved havde faaet Heiderne
paa sine Karter ,at ligge ca. 5 Fod lavere end de tilsva-
xende Heider paa Karterne fra 1857. Han antog derfor,

27
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1874 at den bpgivneHeide af hint Punkt, der blev bestemt
1860i Anledningaf Brobygningenover Elven, ikke refe-
rerede sig til det for disse Karter benyttedeGenOralplan.

 1876.

Resultatet af de indkomneUndersøgelserlod Kanal-
direktoren bearbeide af Leitnant Nysom, der den 4de
Februar. afgav Betænkning. Han fandt det mindrefordel-
agtigt at skride til en Gjennemgravningaf den omhandlede-
Tange ret imodBruddetog overladeUddannelsen af et til-
strækkeligt Elveprofil til StrømmensSelvgravning, dels
fordi dette var usikkert og vildemedtagelangTid, og dels.
fordi man selv i det Tilfældemaatte kommetil at dække
det nye Lebs Bredder paa en Strækning, som ikke var
meget kortere end selve Bruddets Længde, hvortil kom.
Dammentil Afstængningaf det gamleLeie. Han anbe-
faledederforen direkte Dækningmed et 1 Fod tykt Sten-
lag paa Vidier indtil 2 Fod over heiest Flom. Omkost-
ningerne derved beregnedehan til Kr. 15000,00. Denne
Betænkning, som var udarbeidet i Samraad med Kanal-
direktoren,oversendtedenneunder 10deFebruar til Depar-
tementet, idet han bemærkede,at der af Elverensnings-

,	 fondet ikke kunde paaregnes et Bidrag dertil storre end
Halvpartenaf Omkostningerne.

Efterat disseBetænkningervare blevneforelagteAmts-
veimesteren til Gjennemsyn,gjorde han i Skrivelse af
17deMai den Bemærkningdertil, at Omkostningsoverslaget
var for lavt paa Grund af den besværligeAdgangtil Sten.
I den -AnledningmodificeredeKanaldirektøreni Skrivelse
af 30te Juni Overslagettil Kr. 20000,00.

	

1883. Paa en Befaring af Vasdraget Sommeren1882 blev
Kanaldirektorenanmodet om at bese Bruddet, som man
havdeladet udennogenBeskyttelse,oglodhansinAssistent
indlægge Bruddets daværende Grændser paa de ældro
Karter, hvorafdet fremgik, at der var bortrevet af Jora-

, veien i
Perioden1857-1874 . . 32 Maal

— 1874-1882 . . . 20,8 «

tilsammen 52,8Maal.
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I Skrivelse af 17de Januar 1883 til Amtet udtalte 1883.
Kanaldirektørensig medHensyn til Forbygningsforanstalt-
ninger i Overensstemmelsemed den forrigeKanaldirektør,
men da en Forbygningfaldt saa kostbar i Forholdtil Vær-
dien af denJord, der gik tabt, fandt hanikkeGrundtil for
Tiden at foretagenoget,menat burde vente,til der muligens
i Fremtiden kunde blive Anledningtil at bringe en For-
bygning i Forbindelse med videregaaendeRegulerings-
arbeideri Vasdraget.

d. Elvebrud ved Reppe.

I Forbindelsemed de oven nævnte i 1857 optagne
Karter over Værdalselvenfra Haga til Værdalsørenblev
der ogsaai 1858optagetet lignendefuldstændigtKotekart
over det betydeligeBrud ved Reppe, men der har ikke
været afgivet nogenBetænkningangaaendede Foranstalt-
ninger, somburde træffesforat standseBruddetsUdvikling.

Som ovenfor nævnt under Litr. b, Elvebruddetved
Rosvold, fik Kanaldirektørenførst langt senere I 1882
paany Opfordringtil at undersøgeElven helt op
ilden, i hvilkenAnledninghan lod et Par af de større
Brud nærmereundersøgevedLeitnantNysomog deriblandt
Bruddet ved Reppe.

Nysom optog et nyt Kart, paa hvilket han indlagde
Elveleiet,som det var paa det ældre Kart fra 1858. Det
viste sig da, at der var foregaaet store Forandringertil
det Værre, og da Elven her brød i megethøieLerbakker,
kastedes der aarligen betydeligeLermasseri Elven. Den
havde fuldstændigbortrevetGaardenHeggenæs,hvis Huse-
bygninger vare flyttede, og truede længer nede med et
Gjennembrudover GåardenBalgaard, hvorhosden saavel
paa denneG-aardsompaa GaardenKrogstenaarlig borttog
store Strækninger. Siden 1858 var der saaledesødelagt
ca. 200 Maal Jord tilligemedHuse paa tvende G-aarde.

27*
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1883. HusmandspladsenStorøen stod i 1882for Fald, saa dens
Huse inden kort Tid maatte flyttes:

Den 1ste Februar 1884 afgav Nysomen Indberetning
ledsagetaf Kart og Forslag med Omkostningsoverslagtil
en Reguleringaf Elven, somher var den enesteUdvei,da
en direkteDækningvilde koste megetog neppeblivestabil.
Ved at gjenn,emstikkeen Tange over Hegenæs og Bals-
gaard vilde man kunnefaa Elven bort fra Bruddenenæsten
ret frem. De dertil nødvendigeArbeider og deresUdvik-
ling beskrevhan nærmereog beregnedeOmkostningernetil
Kr. 25000,00. Dette Forslag, som var udarbeidetunder
Samraad med Kanaldirektøren,sendte denne under Scle
Februar 1884 til TrondhjemsAmt,- idet han henledede
Opmærksomhedenpaa sin Forestillingtil Departementetaf
8de September1883 angaaendeNødvendighedenaf mere
omfattendeForanstaltningerend de hicltil stedfundnepar-
tielle Arbeideri Forbindelsemed et ordnet Tilsyn,bygget
paa et planmæssigtSamarbeidemellemsamtlige tirVas-
draget stødendeGrundeiere,Kommunerog Stat.

Arbeidernes Kostende.

Elv ebruddene ved Pladsene, Kjærran og Vær-



dalsøren.
1. Statsbidrag.

a. Til Kjærran:
Ved Kgl. Res. af 13de Juni 1860 af Kanal-

fondet. . . Kr. 16000,00
« Do. af 10de

Juli 1862 af
Veifondet. . « 8280,00

Lateris Kr. 24280,00



2.
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Transport Kr. 24 280,00
Ved Kg1. Res, af

22deMarts 1873
af Kanalfondet « 1400,00

« Do. af 6te Fe-
bruar 1875 af




Kanalfondet




2 000,00
« Do. af 31te




Juli 1875 af




Kanalfondet . «




800,00
Overskridelse paa

sidste Bevilg-
ning, dækket i
1879 af Ka-
nalfondet .




96,37




Kr. 28 576,37
Antagelig indspa-

ret paa den op-
rindelige Be-
vilgning i Sex-
tiaarene . . « 2 883,32

idethele til
Kjærran

b. Til Pladsene:
Bevilget af Stor-

thingene i 1883

Kr. 25 693,os




og 1887 . . « 13500,00






Kr. 39 193,05





Distriktsbidrag.
Til Kjærran :





Bidraget i 1875 Kr.




800,00




Overskridelse,
dækket i 1879

Til Pladsene:
«




89,03




BidragetvedAmts-





Lateris Kr.




889,03 Kr. 39 193,05
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Transport Kr. 889,03 Kr. 39193,05
formandskabets
Beslutningeri
1885 og 1886
samt ved Vær-
dalens For-



mandskabsBe-
slutningaf20de
Oktober 1886 « 4 500,00

«

<.<

5 389,03
7,343. Revisionsantegnelse	

tilsammen Kr. 44589,42



IX F 3.
Sænkningaf Lexdalsvandet.

En Fjerdedels Mil nordenfor Værdalselven ligger Lex-
dalsvandet i Værdalens Præstegjeld med Afieb gjennem
Figgaelven i Lexdalen nordover til Beitstadfjorden. Denne
Elv falder ud i Fjorden strax sendenfor Stenkjær. Vandet
er noget over en Mil langt i Retning fra Syd til Nord,
men ikke over 7 000 Fod bredt. Det er temmelig dybt og
dybest efter Midten og den vestligeBred, medens der langs
den østlige Bred strækker sig betydelige Myrstrækninger,
.som ligge for lavt til at kunne opdyrkes. Udenfoi disse
Myrer er Søen ogsaa i betydeligUdstrækning meget grund,
i det Heieste en fire Fod dyb ved•almindeligtSommervand.
Bunden bestaar her for det meste af frugtbart Dynd, be.

-voxet med Søgræs.
Søen har ingen større Tilleb, de største er et Par

Smaaelve, som komme estenfra. Vandstanåvariationerne
, ere derfor ogsaa kun smaa, og skal efter Kjendtfolks Ud-
sagn Forskjellen mellem høieste og laveste Vandstand ikke
overstige 2 Fod.

Nedslagsdistriktet udgjør, maalt efter Munchs Kart,
kun ea. 1,6 Kvadratmil ; men Nedslagene ere paa disse
Kanter ofte meget stærke.

Ved en Vandstand .noget heiere end almindeligtSommer-
vand har Figgaelven fra Udlobet af Seen og nordover paa
en Længde af 9 087 Fod ca. 15 Fods Fald, hvoraf Største-
delen er koncentreret i tvende Stryg, Hægstadstrygen og
Langlidstrygen med resp. 4 og 10 Fod. Længere nede
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strømmerElven temmeligraskt med et stærkere Fald og-
et kort Stykke nedenforfandtesder i 1857tvendemindre
Brug. Elvens Breddevarierer paa hin førstnævnteStræk-
ning fra 60 til 130Fod, og er dens Bredder især i Nær--
hedenaf Udlobetbaade lave og sumpige. DensBund be-
staar i de roligereDele af lettere Materialier som Dynd,
Sand og Ler, meni de nævnteStryg af større og mindre
Stene,hvorunderFjeldet ligger i 2 å 6 Fods Dybde.

 1857.

Efter Anmodningfra fiere Privåtmænd besaa Kanal--
direktøren paa en Reise i det Trondhjemskei 1857Lex-
dalsvandet,og da han fandt Forholdenetilsyneladendegun-
stige for en Sænkning,anholdthan i Skrivelseaf 7de
omDepartementetsTilladelsetil at foretagenæmereUnder-
søgelserfor derefterat kunneberegneOmkostningerneved`
en Sænkning.

Den 9de s. M. gav Departementetsit Samtykke til
tndersøgelsen,og under 8de gav KanaldirektørenLeitnant
BangOrdre med Instrux til dens Udførelse. I Oktober
var Undersøgelsenfærdig.

	

1859. Den 4de Januar 1859 afgav Bang sin Indberetning,.
ledsagetaf Kroki og Profilerover en Del af Elven. Han
bemærkedederi, at LandeierneønskedehøiesteFlom sænket
6Fod,oganstilledehan enDelBeregningerover den Sænk-
ningsgrad, som man medRimelighedkunde opnåaved at
reducere det ringe til Dispositionværende Fald i Figga-
elvensøvre ca. 8000Fod lange Del uden at gaa medEl-
vens Bund dybereend til Fjeldet, saaledessomdet fandtes
ved Boringer. Han fandt da, at høiesteFlom ansat til
1400 KubikfodsVandføringskulde kunne sænkes 1 Fod
under den bestaaendelavesteVandstand, almindeligFlom.
paa 800 Kubikfod 2,5 Fod derunder og lavesteVand paa
50 Kubikfod6 Fod. Derved vilde ei ubetydeligeStræk-
ninger af Sobundenindvindes,og Udtørringenaf de tilstø--
dendeMyrstrækningerlettes, men selv om Vandmasserne,
somere lagte til GrundforBeregningen,maatte være noget
høit ansatte, og hvorvelde høiesteFlommekun sjeldenind-
træffe, saa tør manikke paaregne at faa det indvundne-

. Land tørt det heleAar igjennem,og naar hensaaes til de-
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sandsynligeOmkostningerved Oprensningsarbeideti Elven, 1859,
der vilde andrage til 10000 Kubikfavne Sten, Sand og
Jord, var der ingenUdsigt til, at detteArbeidevildelønne
sig. Hanhavde derforogsaaundersøgt,om derkundevære
nogenlettere Adgangtil at skaffeFlommenAflebfra Van-
dets søndreEnde gjennemMyrdragetved Hallemstøenned
igjennemet mindre Bækkepari Væ'rdalenog ud i Værdals-
elven, men dette viste sig endnuugunstigere. DenneBe-
tænkning, som var udarbeidetunder SamraadmedKanal-
direktøren, sendte denne under 14deJanuar 1859til De-
partementet.



iX F 4.
Elvebrudved Levangerelv.

I.

Sagens administrative Behandling.

	

1845. Ifølge en Skrivelse fra Finants-, Handels- og Told-
depa:rtementettil Kanal-ogHavnedirektørenaf 6te Februar
1845medtilhørendeBilagesees, at et større Korrektions-
arbeidehar været udført i LevangerelvenvedLevangerBy
i 1845underLedelseafMajorSeyersted. ArbeidetsKostende
var omtrentKr. 8 000,00. Arbeidetblevbesigtiget f Kanal-
og Havnedirektørenden 23deJuli 1845.

	

1887. Under24deJanuar 1887fremsendteAmtmandeni Nordre
TrondhjemsAmt Andragendefra LevangerKommuneom
Statsbidrag— Kr. 250,00— til Udbedringaf Elveforbyg-
ninger i Levangerelven.

Arbeidetvar planlagtaf Amtsveimesterenogkalkuleret
til Kr. 1000,00. Deraf havdeLevangerKommunebevilget
Kr. 500,00og AmtskommunenKr. 250,00.

Ved under 16deMarts s. A. at oversendedette An-
dragendetil Departementetfor de offentligeArbeider,anbe-
faledeKanaldirektøren,at Beløbetmaatte blive bevilgetaf
de paa Budgettet til uforudseedeArbeider under Post 1 f
opførteKr. 4 000,00,da Arbeidetmaatteanseespaatrængede
nødvendigt,bl.A. til Beskyttelseaf offentligVei. Han op-
lyste samtidig om, at Kommunenved Beslutning af 3die
September1886havdegaranteret Forbygningensfremtidige
Vedligehold,bortseet fra større extraordinære Mykkes-
tilfælde.
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Ved Kg1.Res. af 15deAugust 1887 blev det derfor 1887.
bestemt:

At der af de til uforudseede Udgifter ved Kanalvæsenet
bevilgede Midler naadigst tilstaaes Levanger Kommune et
Belob af Kr. 250,00 — to hundrede og femti Kroner —
som Bidrag til Udførelse af et Forbygningsarbeide mod
Elvebrud i Levangerelven, overensstemmende med det af
Amtsveimesteren under 8de Mai 1886 afgivne Forslag,
paa Betingelse af, at Levanger Kommune garanterer for,
at ethvert af Arbeiderne muligens opstaaende Erstatnings-
krav skal være det Offentlige uvedkommende.
At den af Levanger Kommunebestyrelse under 15de Sep-
tember 1886 fattede Beslutning om Overtagelse af Garanti
for det heromhandlede Forbygningsarbeides fremtidige Ved-
ligeholdelse i Henhold til Lov om Formandskaber i Kjøb-
stæderne af 14de Januar 1837 § 40 naadigst approberes,
forsaavidt Kommunen derved paaføres Udgifter for et
længere Tidsrum end 5 Aar.

Arbeidets Kostende.

Korrektioneraf Levangerelveni 1845 . . Kr. 8000,00
Udbedringeraf Forbygningernei 1847:

Bevilget af LevangerKommune-Kr. 500,00
Do. « Amtskommunen. . « 250,00

Ved Kg1.Res. af 15deAugust
1887af Statskassen . . . «. 250,00

« 1 000,00

Kr. 9000,00



IX F 5.
Stenkjær- eller Byeivan.

I.

Sagernes administrative Behandling.

a. Sænkning af Snaasen Vand og Farbargjørelse
af dette Vand og Byelven.

Lokal- Snaasenvandligger ca. 20 m. over Havet og er hen-
beskrivelse.

imod45 km. langt, menforholdsvissmalt; det strækker sig
i Retningfra NordostmodSydvesti PræstegjeldeneSnaasen
og Stod. Den øversteHalvdel omgivesfor største Delen
af HovedsognetSnaasen og' den anden og sydligsteDel,
som tilhører Stod, ender omtrent ved GaardenElderaas.
Fra Seens Bredder, der paa mangeSteder dannesaf lavt-
liggende,betydeligeMyrstrækninger,stikkeroftestoreGrun-
der ud, men paa et Sted, nemligved GaardenKlingen
ca. 8 km..ovenforUdlebet — er Søen helt over meget
grund, saa at der kun findesen smalDybfure,hvis Dybde.
dog ikke er større, end at der kan rides over ved lavt
Vand. Dette grundeSted, der tjener somFærgestedtil
SnaasenvandetsNordside,har efter.Længdefien Udstræk-
ning af ca. 800 m. mellem Dybet ovenfor og nedenfor.
MellemKlingenog Udlobet findesaf og til grundeSteder,
der ofte indtage storeStrækningeraf Sebunden,somf. Ex.
ved GaardeneRetlo, VasbottenogLanghammeren,men paa
intet Sted gaa disseGrunder tvers over Søen. Ved Sund-
næspladsenelidt ovenforUdlobet kniber Vandet sig ind i
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, omtrent 300 m.s Længde til en Bredde af ca. 120 m., men
med stor Dybde og steile Bredder. Det udvider sig derpaa
til et mindre Bassin og falder ud i Sundfossen.

De vigtigste Tillob til Vandet ere :
Kvamelven, der kommer fra G-rændsefjeldene,leber

forbi Andorfjeldet i Vest og optager en nordenfra kommende
Elv — Landsem Elven samt

Iismænning Elven, der kommer fra Skjækerfjeldene.
Snaasenvandets Udlekber, somnævnt, Sundfossen. Den

.er et ca. 50 m. bredt og ca. 600 m. langt Stryg med om-
trent 3,s m. Fald ; den falder ud i Fossumvandet, der er
ca. 3 km. langt, men ikke over 625 m. bredt, og som fra
Vest optager Forraelven. Det har igjen Udløb gjennem
FOssumfossen,et 50 å 60 m. bredt, 230 in. langt Stryg med
1 m. Fald. Derpaa følger Remsvand, ca. 3 km. langt, men
noget smalere end Fossumvandet, med Udlob, gjennem By-
fo sse n, der paa en Længde af 1 225 m. har et Fald af

,omtrent 12,5m., hvoraf dog en større Del er koncentreret i
t samlet brat Fald. Nedenfor Byfossen optages Ongne-

elven, hvorpaa Vasdraget glennem Stenkjærfossen med ca.
2,8 m. Fald paa 440 in. Længde — strax ovenforStenkjær

falder ud i Trondhjemsfjordens inderste Arm Beitstad-
, eller Stenkjærfjorden.

Ifølge Opfordring fra flere Privatmænd besaa Kanal- 1857:-
{lirektøren paa en Reise i Nordre Trondhjems Amt i Juli
1857Udlobet af Snaasen Vand, og da han fandt Forholdene
gunstige for Vandets Sænkning i Forhold til de store Land-
strækninger, som kunde indvindes, anbefarede han Departe-
-mentet at bemyndige ham til at.. lade Løitnant A. Bang
anstille nærmere Undersøgelser for at kunne beregne Om-
kostningerne.

Departementet samtykkedeheri og Undersøgelsernefore-Undersøgel-

toges derefter af 'Leitnant Bang og Civilingeniør Lassen ft3eenir'bieSreipg-

i September og Oktober samme Aar. Oktbr. 1857.

Bang afgav et Forslag til Sænkning af Snaasenvand 1859.
tlen 6te Februar 1859, og da den ham givne Iustrux tillige Løitnant

gik ud paa Undersøgelse af, hvorvidt det lod ,sig gjøre
]slaangg:fF6oter-
F 1859.

uden for store Omkostninger at farbargjøre Vasdraget
ebr.
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1859. mellemSnaasenvandogStenkjær,behandledehanogsaadette
Spergsmaal.Han oplystei saa Henseende,at Stenkjærfossen
maattepasseresmeden ca. 625 m. langKanalmed1Sluse,.
Byfossenmeden 1200 k 1600 m. lang Kanal med4 Slu-
ser, Fossumfossenmed en Kanal paa heire Bred med 1
Sluse og endeligSundfossenmed en Kanal paa venstre
Bred, ligeledesmed1 Sluse.

Ialt maatte der saaledesanvendes7 Sluser og betyde-
ligeKanalarbeider,hvis Omkostningerantageligvilde blive
altforstore i Forholdtil dender paaregneligeTrafik. Efter
hansFormeningkundeman derfori Tilfældeindskrænkesig
til at udføreen Del partielleOprensningeri Sundfossenog
Fossumfossen,saa de medstørre Lethedkundepasseresaf
Baade og Tømmerfiaader,Arbekler, som •tinde udføresi
Forbindelsemed en Sænkningaf Snaasenvand.

MedHensyntil Sænkningenudtalte han bl. a. følgende:
«Da Snaasenvandhverken er maalt eller oploddet,kan
manikke havenogetklart Begrebom,hvad der er at vinde
ved dets Sænkning; imidlertidvare de Landeiere, somjeg
havae Anledningtil at tale med angaaendedenneSag, alle-
enige i, at der,ved en 2 å 2,5 m. Sænkningaf heiesteFlom
kundevindes20000 å 30000 Maal (2000 å 3 000ha)Jord,
bestaaendedels af store Grundeaf Søbunden,og dels af
betydeligetil VandetstedendeMyrstrækninger. Idet disse
ved SnaasenvandetsSænkningbleve udtappedeog dorte
skikkedefor Dyrkning,er det ikke usandsynligt,at det til-
lige vilde have en fordelagtig Indflydelsepaa Klimatet.
Snaasenog Stod ere nemlig gode Kornbygder,menFrost
indtræfferikke saa sjelden, hvilket sikkert kan tilskrives.
Indflydelsenaf MyrernesNaboskab.»

BangomhandledederpaadeArbeider,somerenødvendige
til VandetsSænkning; han oplyste,at alle Nivellementsere
refereredetil et fastMærke,der er indhuggeti Fjeldøverst
paa venstreBred af Sundfossen,der er beliggende31,374m.
(100Fod) over det forUndersøgelsenvalgte fællesGeneral-
plan. Desuden er indhuggetet andet fast Mærke midt
imellemSagbrugetogdenlillePladsi Nærheden beliggende
paa 32,852ru. (104,76Fod). Refererethertil angivesheieste
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Flomi Snaasenvandtil 30,690m.(97,82Fod) og i Fossumvand 1859..
til 26,925 111.(85,82Fod)ogFaldetsaaledestil 3,765 m.(12Fod).
LavesteVandi Snaasenangivestil 28,786m.(91,75Fod). Ved
en Vandstandaf 29,65m. (94,5Fod)i Snaasenvandforetoges
ved Hjælp af en WoltmannsFlügel en Vandmassemaalingi
SundfoSsen,hvorVedVandmassenfandtes at være ca. 87
m..3(2815 c§21Fod). Heraf og ved at sammenligneNed-
slagsdistriktetsStørrelsemed andres, hvis Vandføringman
kjendte, kalkuleredesVandmassenunder høiesteFlom til
mindst300 m.3(10000 EiP Fod)pr. Sekund,og underLav-
vand til 12,35m.3(420 E§:1Fod).

Paa dette Grundlagog under Forudsætningaf, at
m. (1.6Fod) af Faldet i Sundfosgik tabt i Elveoset, be-
regnedeBang AfiøbsrendengjennemSundfosmeddet Maal
forØie, at 'den til enhverTid skuldevære farbarforBaade,
saaledesat den i den ene Side havde et Lavvandslobmed
Bund øverst ved Snaasenvandpaa Koten 22,87m. (72,92
Fod) i 4,7 m. (15Fod) Bredde. 1,26m. (4Fod)deroverlaa
Bund af Flomprofiletpaa Koten 24,13m. (76,92Fod) og
19,45m. (62Fod) bred. Sideskraaningernevare beregnede
medAnlæg 11/2G-angeHoiden,FlomprofiletsDybdetil 3,54
m. (11,3Fod), og i en Dybdeaf 2,29m. (7,3Fod) var dette
Profil desudenudvidet med 1,88m. (6 Fod) større Bredde,
saaledesat detoventili VandlinienpaaKoten 28,18m. (89,82
Fod) maalte 32m.(102Fod)Bredde. Dervedskuldehøieste
Flom sænkes 2,51m. (8 Fod) ned til Koten 28,18m., og
laveste Vandstand4,17m. (13,28Fod) ned til 24,619m.

Den ved GaardenKlingen værendeG-rundevar fore-
slaaet gjennemgravetmed en Rende paa 340 m.s Længde,
25 m.sBreddeog medBundenpaaKoten 27,547(87,8Fod).

Han beregnedeOmkostningerneved disseArbeidertil
Kr. 70800,00og angav desuden de omtrentligeOmkost-
ninger for en Sænkningaf 1,88m. (6Fod) til Kr. 56000,00,
og for en Sænkning af 1,255 m. (4 Fod) til Kr. 41200,00.

Til Slutninganførtes,at Gravningi Fossumfosseningen
mærkbarIndflydelsevilde håve paa Sænkningen; derimod
vilde Passagenfor Baade og Flaader megetlettes, om der
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1859. langs sammeshøireBred blev uddanneten Rendeca.4,7 m.
bred. Omkostningerneherved anslogestil ca. Kr. 1000,0o.

Dette Forslagvar bilagt med:
Kroki af Vadestedetved Klingen.
Kart over Sundfossen.
Do. « Fossumfossen.
Kroki af Byfossen,
Do. « Stenkjærfossen.

Længdeprofilaf Sundfossen.
Det tiltraadtes i sin Helhed af Kanaldirektøren,som

den 22de Februar 1854oversendtedet til Departementet.

	

1863. Efter at AgronomHedendali Oktober 1863 havde af-



Andragende oivet en Betænkning angaaendeLandvindingen,fremkom
om Bidrag b
fil Seenk-

ningens Ud-
StodsPræstegjelds Formandskabmed et Andragendeom

førelse. Bidrag og Laan af Statskassentil Udfprelse af en Sænk-
=,Yeeint•ning overensstemmendemed dette Forslag. I den Anled-
Voaresisaegeatf.ning beordredeDepartementetden ny tiltraadte Kanaldirek-

tør til paany at gjennemgaaForslageti Markenogindkomme
medBetænkningdesangaaende:

	

1864. Direktørenafgav saadanunder9de November1864og
xzagst udtalte bl. A. deri, at Vandmassenantageligvar taget for
tsenkning af stor, men da samtidigAfløbskanalensDimensionervare be-
9de Novbr.

1864. regnedeefter en for gunstigFormel, fandt han ikke nogen
.Grundtil at foreslaaDimensionerneforandrede.OverKlingen
.anbefaledehan Anbringelseaf lettere Værker istedetfor
Muddring,for at Vandetselvkundeud.gravesig det nødven-
,dige Profll.

Følgerne af Sænkningenansaa han ikke farlige muli-
gens vilde der i ElvemundingerneopstaanoglemindreBrud,
mendet var dog en Sag udenBetydning. SøensRegule-
ringsevne,vildeefterSænkningeneges paa Grund af laveste
Vandstands stærke Sænkning. Han anførte, at Mellen
maatte exproprieres,men antog,at dens Værdi var forsvin-
dendei Forholdtil de indvundneFordele. Overslagetfandt
han for lidet og foreslogdet forogettil Kr. 78 800,00, mpn.
{lesuagtetmaatte Arbeidetansees som lønnende,da hvert
Maal indvundetjord dog ikke kom paa mere end omtrent
Kr. 4,00, naar man forudsatte, at der kunde indvindes
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10000 Maal Søgrund og 10000 Maal Myr. Han anbefa- 186 .
lede derfor tilslut Planen til Udførelseefter den største
Sænkningpaa '2,5 m. (8 Fod).

Sænkningsspørgsmaaletdøde imidlertid forelobighen,=ing::
uvist af hvilken Grund. let der fore-

løbig hen.
Efter at der i 1871var sat en Dampbaadi Rute paa 1873.

'Snaasen,fremkomderimodS.Malmoi et af StodsHerreds- URder-
styrelse og AmtmandenanbefaletAndragendetil Departe-sgeainseg
mentet medAnmodningom Undersøgelseog Plan for at aFreribsa,ergajr

-faa fjernet de Hindringer for en regelmæssigDampbaads-suKårfi.(gsen,og

lart paaSnaasenvandi hele dets Udstrækning,somGrundenFossumfos.
vedKlingenforvoldte. Samtidiganholdtesogsaaomlignende

-UndersøgelserogPlan forenFarbargjørelseaf Elvenmellem
:Snaasenvandog ned til Remsvand,altsaa af Sundfossenog
Fossumfossen.

I den Anledninggav Departementetunder 24deMai
1873KanaldirektørenOrdre til, naar Leilighed gaves, at
lade anstille de viderefornødneUndersøgelser,for at de
_Forbindelsemed de ældreog de tvende foregaaendeDirek-
tørers Udtalelserkunde tjene somGrundlagfor en Betænk-
ning af ham.

For at faa et sikrere Kjendskabtil Vandstandsforhol-
dene i Snaasenvandblev der anbragt et nyt Vandmærkeskadtipner

•ved Dampskibsbryggeni SundetellerSnaasenvandetsnedre majef,s-
EndemedNulpunktpaaKoten26,68m.(91,43Fod), og regu-
lære Observationeranstillede. Kanalclirektørenindhentede
,derhosOplysningomdeAfbrydelser,Dampbaadsfartenhavde
lidt i de foregaaendeAar, saavelsomom Flodningen,og
modtogherpaa Svar i en Skrivelsefra Sæther af 9de Sep-
tember. Ifølge det havdeDampbaadenkunnet holdeRuten
i hele i sinUdstrækniugheleSommeren1871,indtilVandet
tilfrøs,paa Grund af den jævnligeNedbørdet Aar, hvori-
modden i 1872 efter Juni MaanedsUdgang ikke kunde
passereKlingen. I 1873 havde Ruten endnu ikke været
afbrudt, da Indberetningenafgaves. Med Hensyn til Flød-
ningen oplyste Sæther, at den over Vandet hovedsagelig
foregiki Flaader og tildels — naar Veiret var godt i
benkelteRingbomme,hvorhoshan meddelte,at der i 1873

28
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1873. var nedfiedetca. 1800TylterTømmer,3 200TylterPlanker,.
1800 Tylter Bord og 300 Favne 4 Alens Stokkeved.

1875. Efter at de anstilledeVandstandsobservationerhavde.
NYsoms vist Rigtighedenaf de i Bangs tidligere Forslag angivne
Under-

søgelse og Vandstandsforhold,lod KanaldirektørenLeitnant Nysomi
Indbe _

ning af
re5t-tej1111

1875 befare de omhandledeSteder for at gjøre en Del
November

1875. Tagttagelserpaa Stedet med Hensyntil Strøm-og Vand-
standsforholde.Nysomafgav derefterunder 5te November
en Indberetning,ledsagetaf et Længdeprofiover Grunden,
ved Klingen. Han oplyste,at Omkostningerneved enFar-
bargjørelseaf SundfossenogFossumfossenneppevildesfaa
i rimeligtForholdtil de opnaaeligeFordele, men antog,at
Opmuddringaf en SeilrendeoverGrundenvedKlingenvar
et rimeligt og berettigetForetagende. Han foreslog en
Rendemed 25 FodsBundbreddeog medSideskraaningernes
Anlæg1V2Gange Høiden. Vanddybdenved lavesteVand-
stand foresloghan til 1,57m. (5 Fod), saa Bundenkomtil k

at lægges paa Koten 27,296m: (87 Fod) efter det for de
ældre Undersøgelservalgte Generalplan. Omkostningerne
kalkuleredehan til Kr. 8000,00for 800Kubikfavneå Kr.
10,00. At hæve lavesteVandstandi Snaasenved en Dam
i Sundfossensaa høit, at Dampbaadenhavde tilstrækkelig
VanddybdeoverGrunden— saaledessomangiveti Malmo's
Andragende deromkundeder ikke væreTale paa Grund.
af de lave Bredder langs Vandet, somjo tidligeretvertom
havde stillet berettigetKrav paa en Sænkning.

Kanal- Ved under 6te Novemberat oversendedenneBetænk-
direktørens

Betsenk-
ning af 6te

ning til DepartementeterklæredeKanaldirektørensig enig-
Novernberi samme,og tilfeiede, at Erfaring alenevilde være istand

1875.
til at vise, i hvilkenGradRendenvilde fordre Oprensning,_
for at den fulde Dybdekundevedligeholdes. Han udtalte
derhos,at Arbeidet ikke var forbundet med nogenteknisk
Vanskelighed,saa det godt kunde bestyresaf Interessen-
terne selv, der ogsaa vilde være mest kompetentetil at
bedømme,hvorvidtdet kundeantagesat villesvareRegning.

1877. MedSkrivelseaf 14deDecember1876indsendteAmtet
Andragende
om Rend

til Departementetet Andragendefra Rederiet for den paa
e.




Snaasenvandetgaaende Dampbaad, om at denne Rende
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maatte blive opmudretfor offentligRegning,idet det anbe- 1877.
faledesamme og særligt fremhævede,at der ikke kunde
ventesBidrag af DampskibetsEiere, da Dampskibsfarten
alenekunde underholdesved Tilskudaf Statskassen.

Departementetantog imkllertid, at Foretagendetikke Departe-

kundeblive at udføreudelukkendeforStatsmidler,ogsendteskmrieZestesaf
under 12te April Andragendetmed denne Bemærkningtil 12t17!).ri1
Kanaldirektøren,idet det opfordredeham til at indkomme
medForslagtil Maaden,hvorpaadefornedneMidleri Tilfælde
burde seges tilveiebragte,for at det kundetjenesomGrund-
lag for videre ForhandlingermedDistrikterne. SomSvar Kanal-

herpaa udtalte Kanaldirektørensig under 19deApril enignealiehisreenasf
medDepartementet at Arbeidet ikke burde udføresude-I.Me7AaLri.1

lukkende for Statsmidler,da det Offentligeder<redikkemviettzirnfil-

alenevilde fraskrive sig det eneste praktiske og effektive gelse.

Middeltil at kommepaa det Renemed ArbeidetsBeretti-
gelse,men tillige paatogsig et Arbeide,sompaa Grund af
dets afsidesBeliggenhedvilde blivevanskeligtog uforholds-
mæssigtkostbart at faa udført og vedligeholdt,ligesomdet
rimeligvisvilde avle Misnøie og forøgedeFordringer, idet
man maatte være forberedtpaa, at en saadanRendevilde
være udsat for Tilsandingog saaledes fordre et Vedlige-
hold, der for Staten vilde falde vanskeligereog kostbarere
end for de nærmestIntesesserede. Kanaldirektørenforeslog,
at den ene Halvpart af Omkostningerneburde udredesaf
Kanalfondetindtil Kr. 4000,00,og den andenHalvpart af
de Interesserede, som derhos ogsaa maatte overtageSeil-
rendensfremtidigeVedligehold. Forøvrigt udtaltehan sig
videreom ArbeidetsLedelse og om Udbetalingsvilkaarene
for det offentligeBidrag.

Med en Skrivelsefra Amtet af ste.Marts 1883.mod- 1883.
tog Kanaldirektørenen Anmodningfra SnaasensHerreds- Snaasens

styrelseom at meddeledeBetingelser,der vilde stilleslige-
rHjs8rer:ttrye:

overforHerredet ved en eventuelSænkningaf Snaasenvand,re'rergliZtasf,
samt om at videregaaendeUndersøgelsermaatte blive an-viirereag;-
stilledepaa offentligBekostningfor at erhverveet nærmere

cfloerragen117.r

Kjendskabtil de Faktorer, der maatte være bestemmende ning.
for Løsningenaf Spørgsmaaletom denne Sænkning. Sam-

28*
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1883. tidig fulgte en Udtalelse fra StodsHerredsstyrelse•om, at
den for Tiden ikke havde nogenInteresse af en saadan
Sænkning.

1884. I Skrivelsetil Amtet af 11te Januar 1884bemærkede
Kanal-

direktørens
Kanaldirektøreni Anledning heraf og efter at have givet

Betrenk- en kort Fremstillingaf SagenstidligereBehandling,at det
ning af
Janr. 1884.toreløbigkun gjaldt at faa en tilnærmelsesvisKalkule over

deJordarealer,somkundeventesindvtindne,saavelsomover
deresVædi i raa Tilstand,medensde vidløftigeog kostbare
Maalinger,somen nærmereBestemmelseheraf vildekræve,
paa Sagens,daværendeStandpunktmaatteanseesoveriledige.
En saadanforeløbigtilnærmelsesvisKalkule antog han, at
G-rundeierneselv lettest maatte kunneopgjøre. Den vilde
være nødvendig,men ogsaa tilstrækkelig for at bedømme,
hvorvidtProjektetbør videreforfølgesogdenærmereUnder-
søgelserpaakostes. Han paapegedederhos, at en Sæuk-

• ning nu vilde falde ikke lidet kostbarere end tidligerebe-
regnet, dels fordirderi de senereAar ved Sundfossenvar
anlagt et meget stort Sagbrug med Tilbehør af Dam og
Rende- samt enBro, dels fordi seneretekniskErfaring har
vist Nødvendighedenaf størreAflobsprofiler,end man tidli-
gere antog fornødne,og endelig fordi baådeMaterial-og
Arbeidspriservare stegne. Desuagtetmaa-t,teman efter de

SagensældreDokumenterforeliggendeOplysningervære
berettigettil at antage, at Omkostningernemaatte kunne
væsentlig-forøges,og Sænkningen dog blive fordelagtig.
Kanaldirektørenkunde derfor ikke anbefalevidere Under-
søgelser,men foreslog,at Herredet nedsatteenKommission
for at tilveiebringede paapegedeforeløbigeOplysningerom
Jordvindingen.

Han optog derhos tilslut Spørgsmaaletom en Damp-
baadsrendegjennem‘Grunden ved Klingen som en Sag af
Interesse. MedHensyndertil henholdthan sig til de af
den forrigeKanaldirektørafgivneBetænkninger,idet han
kun paapegede,at RendensBund efter de i 1873,1874og
1875anstilledeVandstandsobservationermaattekunne lægges
0,314m. (1 Fod) høiere end tidligere antaget, men at den
burde føres frem efter en ret Linie, hvorvedMuddrings-
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masserneog Omkostningernevilde blive som tidligerebe- 1884.
regnet.

Da der i Anledningheraf gjennemAmtet fremkomen EVidere

med detsPaategningaf 8deDecemberforsynetForesporgselserlrsaPr)rgsi-
fra Ordførereni Snaasen angaaende RendensDimensioner,sEqare:.i
saavelsomom den pekuniæreAssistance,som kundepaa-an_ff.overk.n

Klingen.
regnes af def Offentlige,gav Kanaldirektørenunder 12te Kanal-
Decemberde fornødneOplysningerog henholdtsig til den4irae;tri=
forrige KanaldirektørsBetænkningaf 12teApril 1877medDeenr.1884.
Hensyn til offentligeBidrag,hvorhoshan meddeltede sæd-
vanligeBetingelserfor saadant.

b. Elvebrud ved Stenkjær.

MellemStenkjærBro .og den et Stykke ovenforlig- Lokal-

gendeMollehar Elven, der her er megetopfyldtaf tildels
heskrivelse.

temmeligstore Stene, kastet sig ind paa venstreBred og
skaaret sig saaledesind i den, at den et Stykke nedenfor
Møllenhar oparbeidetsig sit HovedløbefterenBue, medens
det oprindeligeLøb, der har en mindreDybde, gaar mere
ret frem. Mellem beggeLøb ligger en Stenør, og forene
de sig igjen et Stykke ovenforBroen. Den venstre Bred
stod her saavelsomoppe ved Melleni Brud, medens den
fra Broen af og et Stykkeopovervar forbyggetmedenMur.

Alleredei 1858næredeman Frygt for at disse Brud 1858.
kundeblive farlige, og Amtet henvendtesig derfor i Skri-Anseinig,

velse af 10deMai til HavnedirektørenmedAnmodningomomi?jæenlp.
Raad. DaBruddetlaaovenforHavnen,sendtehanSkrivelsen
under 31te s. M. til KanaldirektørensForfeining.

Allerede det foregaaendeAar havdeKanaldirektøren• !Li?
diKektearlen

beseet Bruddet, og var det indlagt paa de Karter, (som 13:etLenk-s

bleve optagnei Anledningaf Planen for ByelvensFarbar-Åndgd;raf
gjørelse. Støttet til det saaledes vundneKjendskabafgav181858. n"

han den 18deJuni 1858denErklæringi Sagen,at Bruddet
ikke var farligt for det tilstødendeLand, menat det endog
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18r)8. vildebidragetil at forbedreElveleiet. Hvorvidtdetudbrudte
Materialmuligenskundebundfældesig til Skadefor Havnen,
det havde han ikke havt Anledningtil at kunne bedømme.

 1866.

Den 23de Juli 1866 indlob der til Departementetet
N Yt Brud Telegramfra StenkjærMagistratmedAnmodningomKanal-og Krav paa

Knaets 121:tr direktørensAssistance,da Elven brødpaa Elvemælens-son-



stance.dre Side til Fare for bagenfor liggendeBygninger. I den
Anledning beordredeDepartementetKanaldirektørentil at
undersøgeForholdenepaa Stedet og afgive Betænkning.

Kanal- Efter at han i Septemberhavde besigtiget Bruddet, afgav
di

Breekttleonreki!Bhan den 5te.Novembersaadan Betænkning, ledsaget af et
ning af 5te
Novbr.1866. af ham selv optagetKroki, hvori han nærmerebeskriver

Tilstandenog meddeler,at en Del af den brudteStrand
tidligerehavdeværetstenlagtmedstørreSten, men at denne
Dækning ikke havde været ført tilstrækkeligt dybt under
Vand, saa den var bleven undervasketog som Følge deraf
havde gledet ud paa en Strækning af 520 Fods Længde.
Da Elvemælendervedvaravanceretnærind paa de bagenfor
liggendeHuse, hayde man strax paabegyndten Forbygning
af Grundbruddet,saa snart Vandstandentillod det. Den
bestodi Faskiner, dækkedeaf større Sten underLavvand
og et ordnetStendækkederover. Kanaldirektoren,somved
sin Nærværelsei Septemberfandt Arbeidet nær ved fær-
digt, anbefalede den anvendteForbygningsmaadesom den
for Tilfældet bedste, da man, saavidt han havde kunnet
overbevisesig derom,havde anvendttilstrækkeligstorSten.
For strax at kunnebenytte det første beleilige Tidspunkt
for ForbygningensUdførelse og for saaledesat have gjort
sit Bedste for at forebyggevidere Skader,var der af Kom-
munenstillet et Belob stort Kr. 1 200,00til Disposition.

Af Byfogdenpaa StenkjærhavdeKanaldirektørenmod-
taget et Andragendeom, at enDel af Omkostningernemaatte
som offentligtBidragblive Kommunenrefunderetaf Kanal-
fondet. Dette Andragendelod han følge sin Betænkning
og anbefalededet paa det Bedste.

	

1867. I sin Helhed havde Forbygningenkostet Kr. 1306,00,
Andragende
om Bidrag. og efter at den var fuldfort, afgav Magistraten under 5te
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Marts 1867 fornyetAndragendeom, at Halvparten deraf 1867.
maatte blive den refunderetaf Kanalfondet.

KanaldirektørenanbefaledeSagen i Skrivelse af 10delkffAl.R.es.
af

ae Prd
Marts ogvedKg1.Res.af 20deApril 1867blevdetbestemt: 1867ang.offentligtBidrag.

At der af de til Oprensning af Elvedrag m. V. paa Bud-
gettet opferte Midler naadigst tilstaaes Ladestedet Stenkjærs
Kommune i Nordre Trondhjems Amt et Bidrag af Kr. 640,00
til Dækkelse af Udgifterne ved et udfort Forbygningsarbeide
Anledning af et i Sommeren 1866 indtruffet Elvebrud.

Under 9de April 1885 indkomfra StenkjærMagistrat
,en Forespørgselom,hvorvidt der varAdgangtil af Kanal-
væsenetat blive assisteretmedUndersøgelseogStatsbidrag
forKanaliseringaf Stenkjærelven,hvilkenForestillingimid-
lertid Kanaldirektimenunder llte Mai s. A. oversendtetil
navnedirektørensomformentligrettelighenherendeunderham.

c. Reglement for Krabas og Bundtemmer.

Med Skrivelseaf 4de-Januar 1883oversendteDeparte- 1883.
mentet Kanaldirektørentil Erklæringet af Bilage ledsaget
Andragendefra StenkjærsFledningsforeningom Approba-
tion paa et af den indtaget Reglementfor Behandlingaf
Krabas og Bancltømmer i Byvasdraget, Ognaelv og
Stenkjærelv.

I sin Erklæring af 6te s. M. anbefaledeKanaldirek-
tøren Andragendet,dog med en Forandringi Reglementets
§ 2, sigtendetil en fuldstændigereVarslenaf LastensEiere.

Ved Kg1.Res. af 29de Februar 1884blevdetteRegle-
ment approberet(se Norsk LovtidendeNo. 7, 1884).



Fo rslag.

Loitnant Bangs Forslag af 6te Februar 1859 til en Sænk-
ning af Snaasenvand og Farbar--
gjørelse af Vasdraget derfra ned
til Stenkjær.

Nysoms Do. af 5te November 1875til en Damp-
baadsrende over Grunden ved
Klingen.

Arbeidets Kostende.

Forbygning af Elvebrud ved Stenkjær :
Sta.tsbidrag, bevilget ved Kg1..Res. af 2OdeApril 186T

Kr. 640,00-
KoMmunebidrag af Stenkjærs Kommune « 666,00

Kostende Kr. 1 306,00,



IX F 6.
Namsen-Elv.

I.

Sagernes administrative Behandling.

Efter en Befaring af Namsen Elv fra Fiskumfos ogbekrakali
ned til dens ITdlobi J uni 1850 har Kanaldirektør Royem se:"

i Kanalvæsenets Reisejournal og sin Indberetning af 4de
August s. A. givet følgende Beskrivelse af denne Del af
Elven :

Fiskumfossen har en stor Heide og et temmeligt steilt
Fald. Ved hoit Vande er Bredden betydelig og kun af-
brudt ved enkelte Skjær, ved lavt Vande gives der flere
uregelmæssige Lob mellem Klipperne. Den storste Del af
Vandmassenslaar an mod det strax under Fossen liggende
steile Elstadfjeld, og den Del af Vandet, der kastes mod
øst, danner en voldsom Bagevje i den snevre Bugt inden-
for. Det Tommer, der ovenfor Fossen folger den høire —
vestre — Bred passerer uhindret necbd Elven, hvorimod
næsten alt det Tommer, der passerer Fossestupet, mere øst-
ligt bliver trukket ind i Evjen, hvor det hurtigen gnides
itu, dersom det ikke kjøres paa Land. Det opkjørteTømmer
kan om Vinteren paa Isen kjøres ud af Evjen. Ovenfor
Fossen bestaar den hoire Bred af Fjeld, som overalt sees
Dagen. Den venstre Bred, hvor der kun paa enkelt Sted
viser sig Fjeld i Dagen, er derimod et lavt England — 8.
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å 9 Fod over laveste flødbartVande af ringe Bredde
indtil strax ovenforFossen, hvor dër findes en 7 å 8 Fod
høiereBanke af grov G-rusog smaaRullestenmellemElven
og det bagenforliggendehøiereLand, som i sin hele Ud-

- strækning er bevoxetmedTræer. Hvor denneGrusbanke
slutter tæt ved Fossestupet,liggerFjeldet blottet i enHeide
af omtrent 6 Fod over laveste fiedbartVande. Paa den
nedre Side af Grusbankenbegynderen liden Slugt, som
gaar steilt nedad,forenersig med en større Slugt, og der-
paa som en nogetbredereDal gaar brat ned modBunden
åf Dijen. Hverken i Slugten eller i Dalen sees Fjeld i
Dagen, naar undtagesden nordre Side, hvor Fortsættelsen
åf det Fjeld, der dannerFossefaldet,hist og her .er blottet.
I Dalbunden er Jordsmonnettrods den steile Heldning
megetsumpet,og der er efter al Sandsynlighedei langt til
Fjeldet.

Der stages lige op under Fossen med lange smale
Baade, somlaste 5 Tdr. å 6 Vog. Fragten for en saadan
Baad fra Namsosog til Fiskumer Kr. 6,00å 8,00,dog er
det heist sjelden,at der fragtesi Baade,da neppeen Tyvende-
del af Massengaar paa Baad, og da oftestvedEierneselv.

Ved Tørrisdal staa Nøstenefor Fiskum og Gaardene•
nordenfor. Strax nedenfor er et stærkt Stryg, hvor det
ved hei Vandstander megetvanskeligtat kommeop. En
Klippe i venstre Bred, farlig for nedgaaendeBaade, Evje
midt i Lebet og Nedstrempaa beggeSider, derpaaroligere
til Rosetnæsset,hvorElstadelvenkommerned, og hvor der

-findesØer i Elven. Elvebrudi lerblandetJord paa høire
Bred. Heie Bredderlængernede og saa StrømmenLook-
gale n, der ved lavt Vand formedelststore Stene er van;
skelig at passere, saa Folken€;gjerne gaa iland; længere
nede Raa k ora, soMnæsten er endnuværre. Derpaa en
flad Strækning langs heire Bred og saa Brok skiken
strax ovenforFosland,en mindrevanskeligStrom. Neden-
for FoslandhavesKviksteen og derpaa Skj ora ret ud
for Pladsen Stremnæsset,hvorefter der findes et Stykke,
livor Dybden ei tillader at stage op. Under Foslands-
bakkerne haves Mærras trømme n, hvorpaaman kommer
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- til Midjaa Færgested, som ved de hoiere Vandstande er
meget vanskeligt.

Hele denne Elvestrækning fra Fiskum til Midjaa har
i Regelen hoie stende Bredder og Elven en strid Strøm.
Fra Midjaa bliver Strømhurtigheden i Regelen mindre og
'Dalbunden videre. Sandola kommer fra Finliderne med en
•god Udmunding. Der drives ei ubetydeligtTømmergjennem
den. Der sees nogle Elvebrud hist og her i Sand til ned
imod Moum, hvor man•har Strommen Moumh ylde n, der
ved lavt Vande har et stærlå Fald, og strax nedenfor
'er ona ka I 1en. Derpaa Skinn æshylclen. under venstre
Bred, Værems Færgested, hvor Veien forer over til Snaasen
ved VæremsPræstegaarcl, og strax nedenfor samme i Elven
`Værems -St en ene og 5 kj ærpen, dyb Boining i venstre
'Bred med Brud, flere øer, stor Boining ind mod Joran,
betydelige Brud i Ler paa høireBred under Gaarden Borre.
'Dernæst faaes Fjeld i venstre Bred, og man har Skatleiten,
en liden Evje under den steile Strand, hvor Tømmeret for

.sankedes ved at ro det ind i Evjens nedre Del. Derpaa
førtes det i Flaader paa 12 å 20 Tylter nedad Elven. En
Evje længer nede kaldes Skrift ehus et. Derpaa passeres
Vie Færgested og Valskram G-aard,hvorefter venstre Bred
paa en lang Strækning ligger i Brud og heire Bred viser
store flade Strækninger ned til Halandsoen, den .yderste
Gaard i Grong. Der gjor Elven en skarp' Beining, og der
haves Fjeld i hoire Bred. Nu holder Elven sig rolig til
Storem.

Ved Chefsgaarden Foss flndes Strommen G-roten, som
et steilt Fald og er opfyldt med storre Stene. Den

regnes for den vanskeligste Strom ovenfor Sellæg. Under
Ranums Kirke ligge lange Strækninger af Bredden i Brud
(Sand). Kirkegaardshjørnet ligger 25'Alen og Kirkehjørnet
omtrent 60 Alen fra Mælkanten. Bruddene skride lang-



somt frem. Nedfarten til Færgen tæt ved Kirken sker
gjennem en Slugt, som ved smaa Jordvolde er beskyttet
mod Overvand. Fra Eidsvandet kommer Hoilandselven,
der kan roes helt op i Vandet. Længere ned kommerman
til Sellæghylden, den værste Hindring for Baadfart og
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Flaadedrift. Faldet er 3 å 4 Fod og skal være temmeligt-
jævnt ved de forskjelligeVandstande. LigeoverforSellæg,.
lidt heiere oppe ved Gaarden udgik der ved en Bielv et
Brud paa omtrent 40 Maal Jord den 3die Juledag 1849.

Nu haves ingen Strømfør Sten en e ved Raabakken.
Mælens Markedspladsligger lige ved Elven. Der gaar
Jagter derop,og detteMarkedbidragermeget til denBaad-
færsel, som finder Sted paa Elven.

I Elven ovenforMoumfiskesLax i Almindeligliedmed'
Flue, enkelte Gange med Drivgarn. Fra Storem af fanges
derimodLaxenhovedsageligved Gjærder,der ofte ere førte
langt ud i Elven. De bestaaaf nedrammedePæle, beklædte
med tætte Grinder og Garn,. hvori Fisken tages. Disse
Grinderer temmeligkostbareog maaformedelstden stærke
Isgang ombyggeshvert Aar. Laxefisketer ofte betydeligt
og medtagesi Skyldsætningen..

Isen binder sig ofte i Namsen; undertiden gaar der
Isgang ved Juletider. Der haves almindeligden Mening,
at intet Bygværk i Elven vil kunne modstaaIsgangen.

a. Farbargjørelse af Elven forbi Stenene og
Sellæghylden.

Omtrent1/2Mil ovenforStenene,2 Mil ovenforNamsos,.
laa en i sin Tid meget vigtig Markedspladspaa Mælen,
hvor der i Slutningen af September og Begyndelsen af
Oktober hvert Aar afholdteset Marked, paa hvilket der
foregik en større Omsætningaf Sild og andre Fiskevarer.
Dette Marked er senere ophævet, men ikke destomindre
samles her fremdeles en Del Almue paa den Tid, det
tidligere afholdtes, for at afgjøresine Handler og vedlige-
holdes endnude mangeMarkedsboder.

Almuen seilede Silden og Fiskevarerne lige op til
Markedspladseni Jagter paa indtil 500 Tdr.s Drægtighed
med 6 å 9 Fods Dybgaaende. Gjennem Stenene gik der
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,en Seilrende, som begyndte strax under PladsenBrodals-
øen og gik i skraa Retning op mod et Fiskegjærdepaå
RaabakkensGrund,og som kun i Flodtidenvar tilstræk-
keligt dyb selv for disseFartøier; mender laa i denenkelte
store Stene, som det var yderst vanskeligt at styre
klar af.

De størsteBaade,somforøvrigtjævnligenbeforeNamsen
Elv op til under Sellæghylden,lastede indtil 50 Tdr. Sild.
De stak ca. 3 Fod dybt, havde en Længde af 30 å 36
Fod og en Breddeaf 8 å 10 Fod. Disse•Baadegik hele
Aaret rundt, saalængede ikke hinttredesaf Is, men kunde
heller ikke de ved lave VandstandepassereStenene.

OvenforSellæghyldenbenyttesfordetmestede egentlige
Namsenbaadepaa 8 Tdr.s Drægtighed,der med 24 Føds
Længdeog 6 Fods Breddestikke 11/2Fod dybt.

Da Veien mellemNamsosogSkage tidligerevar meget
daarlig, var Vandforbindelsentidligere af særdeles stor
Beiydning,oger denfremdelesaf ikke ringe Betydningfor
Varetransporten.De Afbrydelser,som den jævnligeVexlen
i Vandstandenefremkalder,gjorde det derfor ønskeligtat
faa en SeilrendegjennemStenene,saa Jagterne uden Om-
lastningog Fare kundeseile helt op til Markedspladsenog
de oMhandledesædvanlige Fragtebaade til enhver Tid
kommefrem.

Den saakaldteHylde ellerBjerghelleoppevedGaarden
Sellæg strækker sig i skraa Retning tvers over Elven om
ikke overalt med sammeHoide saa dog med saa smaa
Høidedifferentser,at Saavel Baad- som Flaaclefartenblev
megetbesværligog farlig for ikke at sige umuligved lave
Vandstande. Man havde derfor alleredei Begyndelsenaf
dette AarhundredeforetagetMineringsarbeiderpaa venstre
Bred for at danne en tarvelig Passage for Baade. Man
benyttede de Fordybningeri Fjeldet, som forefandtes,og
kom derved til at faa tre forskjelligesmale og krogede
Kanaler, en for Lavvand, en for Middelvandog en for
Heivand. Man havdeimidlertidikkelagt Lavvandskanalens
Bund tilstrækkeligt dybt, saa den langtfra tilfredsstillede.

I Namsen Elv foregaar ikke liden Tømmerclriftog
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føres Tømmeret fra de ovenfor liggende Sorterings-og-
Samlelændseri Flaader nedover forbi Sellæg og Stenene.
I TværelveneovenforSellæg var der ogsaa i Femti- og-
Sextiaareneanlagt Sagbrug,hvorfraden skaarneLast lige-
ledesfertes nedoveri Flaader. For at lette deresPassage-
over Sellæghyldenhavde man samtidigmed de.ovennævnte
Arbeidertil Lettelsefor Baadfartensprængtbort til Heiden.
af Lavvand et Skjær i Nærhedenaf heire Bred og derved
i nogen Grad forbedret Forholdene uden dog. at have
afhjulpetalle Mangler.

TommerflaadernesåavelsomBord- og Plankeflaaderne
kunne passereElven ved saagodtsomalle Vandstande,men
ere dog ved laveVandstandeudsatte for at blivehængende
paa de store Stenblokkei Seilrendeuved Stenene og der--
ved at oprives. Temmerfiaadernedannes ved at lægge
Temmereti Lag og trække hvert efterfølgendeLag halvt
op paa det foregaaendeuden at give demen solidereTvær-
forbindelseend ved paatvers og løst mellemLagene an-
bragte Stokke. Flaaderne ere i Almindelighed80 å 100
Fod lange, 64 Fod brede og 6 Fod dybtgaaende,sjelden
sterre, men vel undertidenmindre.

1850. Allerede i Skrivelse af Sde April 1850 anmodede-
AmtmandenKanaldirektørenom paa en forestaaendeReise
i det Trondhjemskebl. A. at tage Forholdeneved Sellæg-
hyldeni Øiesyni Anledningaf en paatænktFarbargjørelse
og gav Departementetunder 20de April sit Samtykke
dertil.

Efter en Befaring, somKanaldirekterenderefter fore-
tog, har han under 4de August indberettet,at Veir- og
Vandstandsforholdeneunder Befaringenvare saa ugunstige,
at han ikke kunde gjøre sig op nogen selvstændigMening
om den bedsteMaadeat forbedreFossenpaa, men at han„
efter de detailleredeOplysninger,som han paa Stedet fik,
maatte antage, at de paabegyndte Mineringer, hvorved
Lobenefor Nedfarten udvidedesog reguleredesog Lebene
for Baadenes Opfart gjordes regelmæssigere,betydeligen
vilde bidragetil at lette Passagenog fjerne Faren for Liv
og Gods.
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Noget nærmereKjendskab til de Arbeider, som den- 1850.
gang foretoges,haves ikke.

Under 25de Jannar 1864 ansøgte OverhaldensKom- 1864.
munebestyrelseom offentligUnderstøttelsetil Oprensningaf
Narnsen Elv ved Stenene og Sellæghyldenog under 9de
Marts gav Departementeti den AnledningKanaldirektøren
Ordre til at foretagede fornødneUndersøgelserog derefter
at indkommemed Forslag og Omkostningsoverslagfor de
Arbeider,sommaatte anseeshensigtsmæssige.

Efter at Kanaldirektørenselv havde besigtiget For-
holdene paa Stedet, lod han Ingeniør Riis foretage Op-
maalingerne.

Riis afgav derefter tvendeIndberetningermedForslag
og Omkostningsoverslag,ledsagede af Karter og Profiler,
til en Farbargjørelse af Steneneog Sellæghyldenaf resp.
15deog 30te December1864.

Ved Stenene var Faldet ved Lavvand og Ebbe i
Havet 1,1Fod og observeredesdet ved lavesteVandstand
til 0,7 å 0,8 Fod, medensRiis ikke kundefaa nogenOpgave
over Faldet i Flom. Heire Bred bestaar der af et steilt,
paa mangeSteder lodret Fjeld, langs hvilket det kun med
megenMeiegaar an at kommefrem, men hvor der ikke
kan være Tale om at trække en ladet Baad frem, med-
mindre der bliver anlagt Trækvei. Venstre Bred dannes
af en hei og brat Mæle, ved hvis Fod Strandenlober flad
ud. Vanddybdenlangs dette Land er derforsaa ringe, at
Baadfartenogsaader•er vanskelig. Elvebundenlangs heire
Bred bestaar dels af Fjeld og dels af grov Grus og Rulle-
sten, som tildels ogsaa forekommerpaa venstre Bred. I
Seillobetlangs denneBred er der Dybdenok for de største
ladedeBaadepaa en Del af samme. RiisforeslogMinering
af de større Stene i Seillobet,Udgravningaf en Rendefor
Baadfartenlangs venstre Bred i saadanDybde,at Baadene
kunne trækkes op ved Lavvand og Ebbe, livorhosder af
det opmudredeMaterial tildannes en Trækvei. Omkost-
ningerneberegnedehan alternativt for 8 og 6 Fods Bund-
bredde paa Renden til resp. Kr. 2 149,60og Kr. 1932,o0,
uden Administrationsudgilter.
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1864. Ved Sellæghyldenvar Faldet under Lavvandog Ebbe
2,3 Fod. Efter nærmereat have beskrevetForholdeneder
og omtaltde tidligereudførte Arbeider foreSloghan nogle
Skjær og en Fjeldoddeved venstre Bred afsprængte til
la,vesteVandstand,for at det derved dannedeLøb kUnde
benyttestil Flaadefartenved høiereVandstande,samt enten
Fordybningaf den gamleBaadrende ned '2 Fod under
lavesteVandstandeller at sprængeen lignendeRendeefter
en anden Linie. BaadrendensBreddesattes til 8 Fod og
OmkostningerneberegnedesAlt i Alt for begge Tilfælder
til Kr. 2 000,00uden Administrationsudgifter.

	

1865. Ved under 6te Januar at oversendedisse Indberet-
ninger og Forslag til DepartementetbemærkedeKanal-
direktøren, at de vare udarbeidedeunder Konferancemed
ham, hvorfor han kun skulde tilføie, at de foreslaaede
Arbeider saavel ved Stenene som ved Sellæg vare det
mindst mulige,somburde gjøres, medenshan ikke havde
fundet Opfordringtil at behandleSpørgsmaaletom, hvor-
ledes disseStederkundefarbargjørespaa den bekvemmeste
Maacle,saamegetmeresomen saadanFarbargjørelsevilde
kræve langt større Summerend der kunde tilveiebringes
dertil.

Ingeniørkommissionentiltraadte sinErklæringaf 27de
Marts 1865 i det Væsentligstedet udarbeidedeForslag,
'men fandt dog Overslagetnoget lavt. Specieltforesloges,
at OverslagetforBortsprængningaf de større Stene burde
forheies fra Kr. 100,00til Kr. 200,00. Med Hensyn til
Valget mellemde to Alternativer af Baadrendenfandt
Kommissionen,at det bedste Middel til at afgjøre dette
vilde være at sætte beggeAlternativeralternativ til Lici-
tation.

	

1866. Ved Kgl. Res. af 23de September 1866 blev det
bestemt:

At der af' de til Oprensning af Elvedrag in. V. paa Bud-
gettet opførte Midler naadigst tillades udredet til Overhaldens
og Grongs Præstegjelds Kommuner i Nordre Trondhjems Amt
et Bidrag stort Kr. 1 100,00, at udbetale efter Indredeparte-
mentets nærmere Bestemmelse, til Farbargjørelse af Namsen
Elv ved Stenene og Sellæghylden overensstemmende med den
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41ertil af Civilingenior Itiis afgivne Plan, Saaledes, som samme 1862.
Ingenierkommissionen er modificeret.

Kommunerneovertogselv ArbeidernesUdførelse,hvis
Bestyrelsede overlodIngeniørløitnantHeyerdahl.

Med Amtets Skrivelse af 1ste Marts 1882 modtog 1882.

Karialdirektørenbl. A. ogsaa en Anmodningfra flere Her-
reder ved NamsenElv om hans Assistancetil at faa lettet
BaadfartengjennemSteneneog Sellæghylden.Efter i den 1884.
,Anledningat have befaret NamsenElven afgav han under
7de Januar 1883en Erklæring, hvorihan udtalte, at han
havde funcletBaadrenden ved Se~ ubekvemog vist
langtfra saaledesudfort, som oprindeligpaatænkti Planen,
thi for det første var den trang, kroget og ined ujevne
Sidevægge,og dernæst laa dens Bund ikke 2 Fod under
lavesteVaildstand,men i den nedreEnde omtrent 1 Fod
over Vandstanden,somden var underhans Befaring. Han
antog derfor, at Arbeidet ikke var planmæssigenudført,
hvilket ogsaa syntes klart, naar man sammenlignededet
udførte Arbeide med Overslagssummen. Kanaldirektøren
angav derhos nærmere, hvordanRendenburdevære, men
antydede,at der var lidenSandsynlighedfor, at deraf offent-
lige Midlerkundeydes videre Bidrag dertil.

Ved Stenenevar der kun Spergsmaalom Sprængning
a.f*enkelteStenblokke. •

b. Elvebrud ved Ranumsgaardene.

Blandt flere Andragenderfra DistrikternevedNamsen
Elv, der oversendtesKanaldirektørenmed AmtetsSkrivelse
af 1ste Marts 1882, var ogsaa et fra OverhaldensHerred
om Besigtigelseaf Ranumsmælerne. Efter. en Befaring
Somnieren1883 udtalte Kanaldirektørensig derom i en
Skrivelsetil Amtet af 7de Januar 1884, at Elvebruddene
ved Ranumvare af betydeligUdstrækningog i stadig om
,endikke stærk Fremadskriden,da Mælerneere heie. Det

29
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var væsentligpaa enkelteSteder ovenforKirken, at Elven
rettede sine Angreb, og her havde Bygden til Kirkens
Beskyttelse allerede foretaget de fornødne Forbygnings-
arbeider,hvortil der efter hans Formeningvar benyttet for
-smaaSten. Bruddeneere forøvrigt ikke af nogen farlig
Karakter, men da Isen er en væsentligAarsag, vil man
neppekunne beskyttedemderimoduden ved et solidSten-
dække; men da MælensUdstrækning var saa betydelig,
vildeOmkostningerneneppekunne opveiesaf den anrettede
Skade.

Samtidig omtalte Kanaldirektoren,at der paa fiere
Steder langs Elvenfindestildelsnye og stærke Brud, men
formente,at Omkostningerneved deres Dækningi Almin-
delighedikke vildesvare Regning.

c. Elvebrud ved Urstad.

Med AmtetsPaategningaf 12te Februar 1883modtog
Kanaldirektørenbl. A. ogsaaOpfordringfra GrongsHer-
redsstyrelse om at besigtige et Elvebrud ved G-aarden
Urstad i Haran Sogn og bistaa med at faa det forbygget.
KanaldirektørenformaaedeLandbrugsingeniørTandbergtil
under et Opholdi Haran at besigtigeBruddet og meddele
ham en Beskrivelse.

Efter hans mundtligeIndberetning havdeElven anta-
gelig som Følge af Isstopning kastet sig ind paa heire
Bred og der paa en Længde af 1000 m. gravet sig et
fuldstændigtnyt Leie, som skiltes fra det gamle, der gik
omtrentret frem,ved en Ø. Det nye Leie laa saaledesi
en skarp Kurve, hvis konkaveeller hoire Bred dannedeet
sammenhængendeogvoldsomtBrud i en heiBakke. Jorden
bagenforvar imidlertidikke af synderligVærdi,saa Tand-
berg fandt det megettvivlsomt,om nogenForbygningher
kunde lønne sig. SkuldeGrundeierenimidlertidfinde den
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Omkostningerneværd, saa 'antoghan, at manmaattestænge
•det nye Lob øverst med en Stendamfra Fastlandet over
til den øvre Spidseaf Øen og dække det nedersteParti
af Bruddetved Udløbeti det gamleLeie paa en Længde
af 150m.

I Skrivelse af 9de April 1884 anbefaledeKanaldirek-
tøren dette.

d: Elvebrud paa Overhaldens Præstegaard.

I Anledningen fra Sognepræstentil Overhaldenind- 1885.
kommenForestilling anmodedeKirkedepartementetunder
8de September1885Kanaldirektørenom at lade anstille
Undersøgelserpaa OverhaldensPræstegaard Veglo i An-
ledninget paa denneopstaaetElvebrud.

Undersøgelsernebleve udførte af IngeniørBroch, der
under 10deOktober s. A. afgav et Forslag til Bruddets
Dækning. Han oplyste deri, at Bruddet ligger ved en
Bielv til Namsen—IglaElv. Oprindelighavde Elven paa
det her omhandledeSted et ret Løb, menhavde i Tidernes
Lob udgraveten stor Slyng, og siden bryder den Aar for
Aar store Stykker ud af EiendommensbedsteMark i Ret-
ning af Husebygningerne. Bruddeter megetheit, medens
Elvens modsatteBred danneren lavtliggendeTange. Paa
den øverste Strækning skyldesBruddet ikke Elven alene,
men har her ogsaa Grundvandetbidraget sit til Ødelæg-
gelsen. Bruddet bestaar her af et mægtigtSand-og Grus-
lag, hvilende paa et for Vaniennemtrængeligt og mod
Elven hældendeJordskikt blød Lere, hvis Overftade
ligger lidt under ElvensFlomheide.Bruddetsnedre Stræk-
ning er mere ensartet, Sand og Lere helt op. Elvens '
Fald forbi Bruddet er betydeligt. Broch antog, at den
mest rationelleFremgangsmaadevilde være at gjennem-
stikkeSerpentinenogkoncentrereFaldetoverenStrømtærskel

29*
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1885. medStensætningpaa beggeSi&r. Men paa Grund af de
praktiske Vanskeligheder,som denne Forbygningsmaade
her vildeforaarsage,foresloghan Bruddet direkte dækket
meden Stenklædningpaa et Underlagaf udfyldtGrus og
Faskiner. Omkostningerneanslaaestil Kr. I 000,00.Under
22de1Oktober s. A. oversendteKanaldirektørendette For-
slag til Kirkedepartementetmedsin Anbefaling.

1886. Ved Storthingsbeslutningaf 4de Marts 1886 og Kgl.
Res. af 30te Marts s. A. blev bevilget af Oplysnings-
vsenets Fond Kr. 1000,00til Arbeidet,ogdettesUdførelse
blev gjennemSkrivelSeaf 7de Oktober s. A. overdraget
RitmesterHolst.

Arbeidetblev sat i Gang Vinteren1886, men maatte
indstilles, da Tøveir hindrede Fremkjørslen af Dæk-
ningssten.

. Elvebrud paa Gaarden Moum i Namdalen.

1886. Under 22de Januar 1886 oversendteGrong.Formand-
skab med Anbefalinget 4ndragende fra Opsiddernepaa
Gaarden Moum i Grongs Herred om Undersøgelseog
Bidrag af det Offentligetil Forbygningaf Elvebrud ved
NamsenElv.

DisseUndersøgelserer endnuikke anstillet.

f.' Fledningen forbi Fiskumfos.

1850. I Skrivelseaf 8de April 1850anmodedeAmtet Kanal-
direktørenbl. A. om at undersøgeFiskumfossenog give
Raad med Hensyn til Foranstaltningerfor at lette Flød-
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ningenforbi samme. Efter at have forelagtSkrivelsenfor 1850..
Departementetog anbefaleten Undersøgelse,modtogKanal-
direktørenden 20deApril dets Bemyndigelsedertil.

Efter en Befaringaf Vasdraget under forøvrigt uhel-
dige Veir- og VandstandsforholdafgavKanaldirektørenden
4de August en af et Kroki ledsagetIndberetning. Denne
indeholderen Beskrivelseaf Lokalitetenog den Plan, som
Opinionenpaa Stedet havde fæstet sig til, nemligved en
Sidekanalat bringeen Modstrømind i Evjen og saaledes
ophæveden. Denne tiltalte ikke Kanaldirektøren,dels
fordi KanalensDimensionermaattevære betydeligefor at
opnaaHensigtenog somFølge derafOmkostningernestore,
og dels fordi man dervedvildeafstængesig denforhaanden-
værendeAdgang til at redde TømMereti Evjen ved at
kjøre det paa Land, dersomPlanen skuldemislykkes.Han
troede,at man paa billigereog sikrere Maade kundelette
Flodningerneved at anbringeBommeovenforFossen, der
lededeTømmerethen modhøire Bred, sak det ikke grebes
af Evjen. Et Forsøgi denRetninghavde lobet heldigtaf,
naar man derfor ved Erfaring havdefundet Bommensrette
LængdeogBeliggenhedsamt faaet anbragt hensigtsmæssige
Fæstigheder, saa vilde kun undtagelsesvisf. Ex. i stærk
Nordenvindgaa Tømmer til Evjen. Muligensvilde det
ogsaa vise sig gjørligt ved Damme ovenfor.Fossestupet
enten ganske eller tildelsat afskjærede Lob, somdanne
Evjen. Forøvrigt maatte videregaaendeUndersøgelsertil
under gunstigere Vandstandsforholdfor at afgive fuldt
motiveretPlan.

Intet var imidlertidforetaget, da en Del Trælast- 1860.
handlerepaa Namsos,som havde SkoveovenforFossen, i
et Andragendetil Kongen af 6te Juni 1860søgte om Til-
ladelse til at foretage en Del Mineringsarbeideri Fossen
for at lette Tømmerdriften.Omkostningernevare anslaaede
til Kr. 3 200,00å Kr. 4000,00og forpligtedeAnsøgernesig
til at udrede Beløbetmodat enhverAnden, der nødFordel
af Arbeidet, skuldebetale en passendeGodtgjørelse,anta-
gelig Kr. 0,10pr. Tylt. De saaledesindkomnePenge skulde
først benyttes til at refundere Anlægsomkostningerneog
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1860, senere disponerestil Flødningsforbedringeni Namsenfor-
øvrigt.

Med Skrivelseaf 19deJuni oversendteAmtet Andra-
gendet til Kanaldirektøren,da det gjerne vilde afvente
Resultatetaf de muligensfornødneUndersøgelser,forinden
det afgav sin Erklæring. Ved at gjøre Departemnntet
bekjendthermed,bemyndigededette under2denJuli Kanal-
direktøren til at anstille Undersøgelsernepaa sin fore-
staaendeReise til det Trondhjemske.

Den 27deAugust afgavKanaldirektørensinErklæring
til Amtet. Kopi af sammefindesikke, men antagelig har
den gaaet ud paa at fraraade Mineringen. Ialfald -er —
saavidtvides ingensaadanforetaget.

1863. •Senerehavde Ritmester Lund afgivet en Plan over-
ensstemmendemedden oprindelige,indenDistriktet fattede
Ide om at grave enKanal paa FossensvestreSide, hvilken
Plan vedtogesaf Tømmerdirektionen.I Skrivelse af 7de
August androgden om underdanigstTilladelsetil at gjen-
nemføreden, menaf G-rundeiernemedFlere blev der, efter
at Arbeidetpaa det nærmestevar færdigt, nedlagtProtest .
derimod. Og da der af DokumenternefremgikenMulighed
for, at et saadantArbeide kunde kommetil at forvolde
betydeligeForandringeri Elvens Lob, vildeDepartementet
ikke fremmeSagen, forinden det for VedkommendesReg-
ning •havde undergivet Aastedet en nærmere sagkyndig

1864. Undersøgelse.Herpaa indgik de og Kanaldirektørenblev
da under 18de Januar beordret til at lade saadanne
anstille.

Efter personligenat have beseetStedet afgav han den
5te Juli en Erklæring,der gik ud paa at fraraade Planen,
hvorimodhan troede, at Fossen paa forskjellige andre
Maaderkundegjøres'fiedbar;menda han først, efter at et
ordentligt Kart var optaget over Fossen, kunde træffe
Valg derimellem,androghan om Bemyndigelsetil at lade
4tage et saadantKart. Kanaldirektørenanstilledeunder
sin Nærværelsepaa Stedet fiere Boringsundersøgelser,og
kom dervedtil, at man ikke uden meget vidtgaaendeog
kostbareBoringerkundekommetil en nogenlundebetryg-
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g.ende Forestilling om Fjeldets Beliggenhedunder det 1864.
Gruslag, hvori Kanalen skulde graves, da dette G-ruslag
indeholdt megen og stor Sten, Hans Boringer tydede
imicliertidpaa, at Fjeldet laa saa dybt derunder, at der
kunde være Fare for at Elven vilde skjære ud betydelige
Strækningerfra Fiskumfoslige op til den 1/16Mil ovenfor
liggendeFos. Skulde Fjeldet ikke ligge dybere, end at
der opstaar to Løb, kunde det hænde, at intet af demtil
sine Tider vilde føre tilstrækkeligtVand til at fiødeTom-
meret uskadt frem gjennem Fossen. Under enhverOm-
stændighedvilde den Tid forkortes, hvoriFlødningennu
uden Skade for Tommeretkan•foregaa. Han ansaa det
derhos sandsynligt,at en ny Bagevje kunde danne sig,

, om der gik lige meget Vand i begge de to nye Løb.
Nedenfor kundeElven i fiereAar kommetil at vise sig
_meregrumset og derved skaffeGarnfisketen Fordelpaa
Bekostningaf Fluefisket.

Kanaldirektøren lod med DepartementetsSamtykke
IngeniørRiis under et Opholdved NamsenElv i anden
Anledning optage Kart medProfiler af Fossen, som Riis
den 8de Decemberafgav ledsagetaf Beskrivelse.

Direktørenafgav derefterunder7deJanuar sinBetænk- 1865,

ning og anbefalededefi den af den forrigeKanaldirektør
foreslaaedeFremgangsmaadeved Lændser at lede Tøm-
meret hen til Fossens beire Bred, saa det af Strømmen
under Fossenkundeledesforbi Svjen.

Under 28deJanuar 1886 indkom fra Direktionenfor
Tommerfiedningeni NamsenElv et Andragendeom for-
nyede Undersøgelserfor Forbedringaf Fledningaf Tømmer
gjennemFiskumfossen.

Flom og Veirforholdehar imidlertidenclnuhindret, at
,disse Undersøgelserere blevneudførte.
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g. Reglement for Behandling af Krabas- o
Bundtommer i Namsen Elv.

1876. Fællesftedningsforeningeni Namsen Elv havde under
8de Juni 1876 vedtaget et. Reglement for Behandlingen af
Krabas- og Bundtemmer, hvorpaa den sogte Kongelig
Approbation, som med Kanaldirektorens Anbefaling af 9de-
Noveinbers. A. blev meddeltved Kgl. Res. af 2denDecember
1876 saalydende: •

At der i Henhold til Lov af 12te Juli 1848 om Behand-
ling af Krabas- og Bundtømmer meddeles Approbation paa.
vedlagte af Foreningen, for Fællesflødning i Namsen Elv i.
Namdals Fogderi, Nordre TrondhjemsAmt, under 8de Juni.
d. A. vedtagne Reglement for Behandlingen og Anven-
delsen af det Krabas- og Bundtømmer, der forefindes i
Elven.
At nævnte Bestyrelse bemyndiges til i Overensstemmelse
med Reglementet, at lade det Tømmer af ovenmeldteSlags,
hvortil ingen Eier inden den bestemte Tid har meldt sig
med Legitimation for sin Eiendomsret, anvende til Fordel
for Elven.
At Bestyrelsen har at foranstalte, at Reglementet læSes til.
.Thinge og fra Kirkebakkerne i de Distrikter, hvorigjennem
Flødningen foregaar, samt at et Exemplar af Reglementet,
alticl findes opslaaet paa Thingstederne i de omhandlede
Distrikter.
At Bestyrelsen aarlig til Departementet for det Indre,
inden en, af samme nærmere bestemt Tid, skal gjennem,
Amtmanden indsende eft speeificeret Forklaring over de
Summer, hvortil det i Aarets Lob afhændede Krabas- og
Bundtømmer er udbragt, samt detailleret Opgave over de
Øiemed, hvortil disse Summer ere blevne anvendte.
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IL

Arbeidernes Kostende.

1. Statsbidrag:
Til Sellæghylden og Stenene, bevilget ved Kg1.-
Res. af 23de Septernber 1866

Kr. 1000,00
Til OverhaldensPræste-
gaard i 1887 . . . . « 1000,00

Kr. 2 100,00
2. Distriktsbidrag:

	

Til Sellæghylden og Stenene, antagelig 1 100,00

Tilsammen Kr. 3 300,00



IX F 7.
Farbargjarelseaf Remmastrammeni Salten.

1884. Ifølge deromindkommetAndragendeblev.af Leitnant
Nysom under 3dieJuni 1884, efter i den Anledningtid-
ligere paa Sommerenanstilede Undersøgelser,udarbeidet
en Plan til Farbargjørelseaf Remmastrømmeni Salten.

DetteForslagblev under 4de s. M. afKanaldirektøren
oversendttil Havnedirektøren,efter hvis Initiativ ligeledes
var udarbeideten Plan for sammeArbeide.

Arbeideter seneregjennemførtefterHavnevæsenetsPlan.



IX F 8.
Teplingelven i Kolvereid.

Sagens administrative Behandling.

Under 10de Januar 1883 indsendte Kolvereids For- 1883.
mandskabet Andragendetil Indredepartementetom blandt
andre Sager ogsaaat faa undersogtog forbyggetet Elve-
brud paa Gaarden Tepling,hvilketAndragendeefterfulgtes
af et lignendefra GrundeierenErik Aune i sammeAnled-
ning, der blev sendt Kanaldirektørenmed Amtets Anbe-
faling af 17deDecembers. A. Bruddet blev Smilmeren
1884undersøgtaf IngeniørSætren,somunder22deOktober
afgav et Forslag til dets Forbygning,der den 25de næst-
efter af KanaldirektørenoversendtesAmtet; idet han ud-
talte sig angaaendeBetingelsernefor Statsbidrag.

Med Amtets Paategning af 28de Januar fremkom
Andragendefra Aune om Kr. 400,00somStatsbidrag, og
efter at Kanaldirektøren i Paategning af 23de næstefter
havde anbefalet dette Bidrag og foreslaaet,at det først
udbetaltes, efter fyldestgjørendeErklæring fra Amtsvei-
mesteren:om,at Arbeidet var planmæssigtog solidudført,
blev det ved Kg1.Res. af 6te Juni 1885bestemt:

1. At der af de til uforudseedeArbeider ved Kanalvæsenet
bevilgede Midler naadigst tilstaaes Gaardbruger Erik Aune
et Beleb af Kr. 400% som Bidrag til Udferelse af
Arbeider til Forebyggelse af Elvebrud paa hans Gaard
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1883: Tepling i Foldereids Annex til Kolvereids Præstegjeld,
Namdalens Fogderi, Nordre Trondhjems Amt, paa Betin-
gelse af, at Arbeiderne udføres overensstemmende med det
af Ingeniør Sætren under 22de Oktober 1884 afgivne og•

af Kanaldirektøren tiltraadte Forslag, samt at Bidraget
ikke udbetales, forinden det gjennem Erklæring fra ved-
kommende Amtsveimester er godtgjort, at Arbeiderne ere
planmæssig og solid udførte.

2. At den af Kommunebestyrelsen i Foldereids Sogn under
8de Januar 1885 fattede Beslutning om Overtagelse af
Garanti for de omhandlede Arbeiders Fuldførelse og frem-
tidige Vedligeholdelse i Henhold til Lov om Formandskaber
paa Landet af 14de Januar 1837- § 39 naadigst appro-
beres, forsaavidt Sognekommunenderved paaføres Udgifter
for et længere Tidsrum end 5 Aar.
I Henholdtil en medAmtetsPaategningaf 13deMai

1886fremkommenSkrivelsefra Amtsveimesterenanbefalede•Kanaldirektorenunder 9de Juli s. A. Statsbidraget ud-

betalt og under 18deAugust s. A. anviste Departementet
det til UdbetalinggjennemFogden. Senere, den 18de
September1886, afgav AmtsveimesterenErklæringom, at
Arbeidetvar forsvarligtog planmæssigtudfort.

Arbeidets Kostende.

Statsbidrag,bevilgetved Kg1.Res. af 16deJuni 1885
Kr. 400,00

Grundeieren	 « 400,00

Kr. 800"



IX F 9.
Elvebrudved Grandeelveni Mosvigenog ved Holtran-



elveni Skogn.

Paa Anmodningfra Amtsveimesterenlod Kanaldirek-
tøren IngeniørSætren paa en Reise nordenfjeldsbesigtige
tvende Elvebrud ved Grandeelven i Mosvigen og ved
Holtranelveni Skogn,det sidste lige ved Broen, og afgive
Forslag til deres Forbygning. Sætrens tvende Betænk-
ninger derover af resp. 23deApril og 22deOktober1884
sendte Kanaldirektørenunder 25d.eApril og 24de Oktober
s. A. til Amtsveimesteren.
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_IXG I.
Diverse Sager.

I.

Sagernes administrative Behandling.

a. Lettelse tf Baadfarten ved Koldstrommen‘
i Bindalen.

• Naar man over Kolvereidet gaar fra Nordre Trond-
hjems Amt over til Bindalen i Nordland, kommer man til
Kolbotten, et mindreVand, der gjennemKoldstrømmen staar
i Porbindelse med Sørfjorden. Strømmen er et trangt Sund
mellem Fjelde; paa den ene Side er Fjeldet ikke meget
høit, men stikker en Næse ud i Sundet, saa det der bliver
meget smalt; paa den anden Side er Fjeldet høit og brat
samt kløvet, saa der jævnligen gaar Ras derfra, som efter-
haanden fylde Sundet ud .og gjør det mere og mere van-
skeligt at passere. Det er den ved Flod oglEbbe frem-
kaldte Strøm, som vexelvis gaar ud og md, der i en Del
af Perioden er saa voldsom, at den umuUgt kan passeres;
man maa da til stor Gene afvente den Tid, da Forskjellen
i Vandstanden udenfor og indenfor Strømmen tillader
Passage.

I den Anledning havde Bindalens Herr-edsstyrelsei et
Mede den 6te November 1882 besluttet at anmode Amt-
manden om at formaa Kanaldirektøren til bl. A. at under-
soge Anledningen og i Tilfælde give Forslag til Forau-

30*
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staltninger for at muliggjorePassagentil enhverTid. Med
AmtetsPaategningaf 13deDecembers. A. modtoghan en
Udskrift af HerredsstyrelsensBeslutning og erholdt den
9de April 1883 IndredepartementetsBemyndigelsetil at
anstilleUndersogelser.Efter selv at have iagttagetPor-
holdene paa Stedet,lod han Ingenior Broch foretage de
nocbrendigeMaalinger og udarbeidePlan til en Slæbe-
bane forbi Strommen,kalkuleret til Kr. 1500,00. For-
slaget er dateret den lste November1883 og indeholder
en kort Beskrivelseaf Lokaliteten. Med Skrivelse af
sammeDato oversendteKanaldirektorenForslaget i For-
bindelse med fiere andre til Amtet med den almindelige
Bemærkning,at han havde fundet at burde bibeholdede
hidtil anvendteog forForholdenehensigtsmæssigeog natur-
ligen udvikledeSlæbebaner,men kun foreslaaet en For-
bedring i •deres Stigningsforholdog Konstruktion. Nord-
landsbaadeneslette BygninggjørBenyttelsenaf disseBaner
lidet besværligpaa rimeligeStigninger,og Tanernesringe
Kostende.1 Forholdtil enhver anden fuldkomnereIndret-

-ninggjar, at de kunne svare Regning for den bestaaende.
Trafik og samtidigendog tilfredsstille dens Udviklingi
nogenGrad.

Paa en Forespargsel fra Ordfareren af 31te Januar
1886om hvorvidtden foreslaaedeBane kundeventesudfort
enten helt eller delvismed Statsbidrag,svaredeKanaldirek-
toren i Skrivelseaf 20deFebruar,.at han ikke havdetænkt
sig disse Anlæg som Gjenstandfor Statsbidrag,da det
gjaldt rent lokaleInteresser og en liden Sum; han turde
dog ikke dlikere, hvorvidt muligensSærforholdenei Nord-
land kunde begrundeet saadantBidrag.

Under 22da Juli 1886 modtog Kanaldirektoren fra
Arbeidsdeparteinentettil BehandlingsammenmedBudget-
forslag for 1887-1888 SagenangaaendeFærselsforbindelse
forbi Koldstrommen,hvilkenSag under 28de s. M. over-
sendtes til Ordforereni Bindaleiatil Behandlingaf Kom-
munebestyrelsenmedElensyntil Bidrag og fremtidigVed-
ligeholdelse.
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Lettelse af Baadfarten over Kjeldeldet m'ellem
Kjelden og Kvitnæsfjorden i Bindalen.

Kjeldeidetmellem Kjelden og Kvitnæsfjordeni Bin-
dalen er mellem 1 og 2 km. bredt, men midt oppe paa,
det ligger et Ferskvand, det saakaldteKjeldvatn, ca. 4,5.
m. over Havet og saa bredt, at deBelter, det ydre (nordre)
og indre (søndre)Eid, som skille det fra Fjordene paa
beggeSider, kun blive ganskesmale. Seveien rundt fra
den ene Fjord til den andener omtrent40 km., saa man
allerede forlængst har lagt Samfærslenmellem dem over
Eidet og til den Hensigt anlagt Slæbebaner, saakaldte
Lunnebroer, af Træ over begge Belter for at trække
Baadene over' mellemVandetog Fjordene. Disse Baner
ere antageligbyggedei 1840af Herredet, som ogsaa ved-
ligeholderdem, den indre var omlagti 1879og den ydre i.
1869,og da denne i Begyndelsenaf Ottiaarenebegyndteat
forfalde, ansøgte BindalensHerredsstyrelsei Mode den
6te November1882 omKanalvæsenetsBistand til at faa
undersogt,hvorvidtTrafikenkundeordnespaa nogenanden
lettere Maade. Der klagedesnemligover, at Banen over
nordreEid var for lang og over søndreforbrat, .samtover,
at Tjærnetvar for grundt ved lavesteVand.

Sagen blev behandletog expedereti Forbindelsemed
den under No. I anførte vedkommendeKoldstremmen.
IngeniørBroch har under26deOktober1883 afgivetInd-
beretning om Terrainundersøgelsenog under Konferance
medKanaldirektøreni Forbindelsedermedafgivet Forslag
med Omkostningsoverslagtil KjeldvatnetsOpdæmningsamt
til nye Slæbebaneraf en. enklereKonstruktion og med
bedre Stigninger. Omkostningernederved vare beregnede
til Kr. 2 300,00.

I sin Skrivelse af lste November1883, liormed Ind-
beretningenoversendtesAmtet,har Kanaldirektørenforu4en
de under No. 1 nævnte almindeligeBemærkningertillige
anført,at en.Sænkning af Kjeldvatnet ned i Niveau med
Havet vilde blive ikke blot et uforholdsmæssigtkostbart
Arbeide, men ogsaa forsaavidt være mindre at anbefale,
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som der gjennem de trange Kanaler, der skulde forbinde
Vandet med Fjordene paa begge Sider, til sine Tider vilde
danne sig stærke Stromme. Den under No. 1 nævnte Hen-
vendelse fra Ordforeren om Statsbidrag og Kanaldirektorens
Svar derpaa gjalAt ogsaa dette Anlæg.

Lettelse af Baadfarten mellem Sagmestereid-
vand og Øvrevand i Bindalen.

Gjennem Bindalen :strommer der et lidet omtrent 25
km. langt Vasdrag, der kommer fra Fjeldene i Øst og
falder ud i Bunden af Bindalsfjorden. Dette Vasdrag har
flere smaa Indsoer, hvoraf de to neclerste er Øvrevand og
Sagmestereidvand, adskilte af det ca. 160 å 170 m. brede
-Øvreeidog med 5. å 7 m. Niveaudifferents. Gjennem dette
Eid passerer Elven i tre Fossestup med mellemliggende

,dybe Hole. Ved Siden af dens egentlige Lob og adskilt
•erfra ved en smal Fjeldryg gaar et trangt Flomlob helt
ovenfra og ned forbi Fossen.

Langs dette Vasdrag findes der en Del Skov, som
floclesned Elven for at skjæres paa Risoens Dampsag, og
omkring Øvrevand ligger der 15 efter Forholdene middels
store Gaarde, der danne den saakaldte Vatsaasbygd. Op-
sidderne hèr deltage i Fjordfisket og deres Forbindelse med
Fjorden, deres Kirkevei, og deres Adkomst til nærmeste
Dampskibsstoppested, Riseen, maa ske over Øvreeidet og
Sagmestereidet.

Over disse Eider maa de da trække sine Baade og
ingen Foranstaltning er truffen for at lette dem dette
besværlige Arbeide. Over Sagmestereidet gaar det efter
nordlandske Begreber nogenlunde let, da Stigningen her
ikke er urimelig, men over Øvreeidet er det for den Frem-
mede næsten ufatteligt, hvorIedesman jævnligen kan trække
de ikke ganske smaa Baade over hoie, glatte og bratte
Fjeldkamme.
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I Forbindelsemedde tvendeunderNo. 1 og 2 nævnte
Sager (kfr. dem) anholdt Bindalens Herredsstyrelse om
ogsaaat faa KanalvæsenetsBistand til at faa udarbeidet
Plan for en Lettelse af Færslen over Øvreeidet. Kanal-
dh:ektørenlod Ingeniør Broch i 1883 foretage Terrain-
undersøgelsen,hvorefter han under 22de Oktober afgav
Indberetningmed Forslag til ok Omkostningsoverslagover
en Slæbebanemed tilhørende DammegjennemFlomlobet,
kalkuleret til Kr. 1800,00. Sammenmed de to nævnte
Sager blev Indberetningenden iste November1883 over-
sendt Amtet, idet Kanaldirektørenfremholdtdette Anlæg
somsærligberettiget. Den under No. 1 anførteHenven-
delse fra Ordførerenom Statsbidragog Kanaldirektørens
Svar derpaagjaldt ogsaadette Anlæg.

d. Lændseanlæg i Vefsen Elv.

OmkringVefsenelvenliggerbetydeligeSkovstrækninger,
og efter at en større Del af dem, den saakaldteVefsen-
redning,i Fladeindholdnæsten saa stort somSmaalenenes
Amt, var kjøbt af et engelskInteressentskab,the north of
Europe,Land & miningCo.,foregikder en betydeligTom-
merdrift derfra ned til Halsøens, Kompagniettilhørende,
Dampsag. Tømmeretblev flødetned ad Elven og angives
det Kvantum, som i Begyndelsenaf Syttiaareneudclreves
til mellem10 og 20000 Tylter. Iudtil 1872foregikFlød-
ningeni den nedre Del af Elven paa den Maade,at Tom-
meretblev opfangeti de forskjelligeEvjer nedenforVefsen-
elvensnederste Fos «Forsjordfossen»,ca. Mil ovenfor
Elvens Munding, lagt i mindre Ringbommeeller Flag,
indeholdendehver 8 å 10 Tylter Tømmerog i denneForm
flodetvidere nedoverElven. Forud.enat denneFlødnings-
maade var besværligog kostbar, gik navnlig ved plud-
seligt indtrædendeFlomme,da Temmergangeni Elven kan
bliveyderst paagaaende,megetTømmerud paaVest@den,



— 472 —

hvor det kun tildelsblev opfanget,menhvor en Del ogsaa
gik tabt.

Alt efter StokkenesStørrelsebetaltesder for at bomme
eller fiaglæggeTømmeretog flocledet nedtil de forskjeltige
Eiere 7 å 10 øre pr. Stok. For at reduceredisse Udgifter
havde mån forgjæves forsogt at arrangere en Tømmer-
lændse saaledesi 1871 ved Langørenunder Gaarden Ros-
vold, ca. 1/2Mil ovenforMosjøen.DenneLændse,' der skal
have rummetover 1000 Tylter, gjordegod Tjenste under
den rigtignok ikke store Flomi 1871, men blev Vinteren
efter ødelagtaf Isen.

1872. Formodentlig har mati ogsaa fundet Mangler ved
Beliggenheden; thi da man Vaaren 1872, forindenFlød-
ningen paabegyndtes,skulde anlægge ny Lændse, valgte
man -at lægge den helt nede ved Strandstedet Mosjøen
efter en Plan af 20de April s. A. Dette vakte imidlertid
OppositionblandtMosjøensBefolkning,somfrygtedefor at
Lændsen vilde besværliggjøreFærslen paa Elven. Kom-
munebestyrelsenhenvendtesig derfortil Amtet, som med
Skrivelseaf 6te Mai 1872forelagdeSagen for Indrqdepar-
tementet. Und'er 15de s. M. forlangte dette Kanaldirek-
torens forelebigeUdtalelseom den, forsaavidt han for-
maaede det uden nærmereLokalkjendskab,navnlig med
Rensyn til, hvorvidtLændseanlæggetvilde medføre Hin-
dringer ellerUlemperfor den øvrigepaa Elvenforegaaende
Færsel.

I Skrivelse af 23de Mai udtalte Kanaldirektøren,at
et Lændseanlægi en Havn eller et afBaade stærkt besøgt
Strog selvfølgelig•altidvilde blive generendei mere eller
mindreGrad. Han ansaa det derfor nødvendigtat vide,
om der ikke var et Sted strax ovenfor,hvor Tømmeret
kundestandses uden at genereTrafiken, og hvorfra det

Flaader kunde føres til Oplagspladsene.Et saadant
Lændseanlæghoiere oppe havcle ogsaa sine Mangler
for Lasteeierne,men under enhverOmstændighedmaatte
de henvises til et Sted, hvor de med sine nye Indret-
ninger greb saa liclet forstyrrende ind i bestaaendeFor-
hold sommuligt. De Sagen ledsagendeDokumenterinde-
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holdt ingen Oplysningertil Besvarelseaf dette Spørgsmaal, 1872.
og selv ordman gik ud fra, at der vilde mødeet Lændse-
anlægovenforMosjøenfor storeVanskeligheder,saa savnede
han dog blandt DokumenterneOplysningerom Fjordens
Størrelse, Vindforholde,Brugenes Beliggenhedog Strøm-
retningenm. m. Han kundederfor alene byggesine Udta-
lelser paa denForudsætning,at Lændsenmaatte ligge nede
ved Mosjøen,og det forekomham da, at Lændsen efter
Forslaget af 20deApril 1872 maatte blive saa lidet gene-
rende sommuligt. Han gjordedernæst forskjelligeBemærk-
ninger til de Indvendinger,somKommunebestyrelsenhavde
gjort imodLændsen, idet han somResultat deraf udtalte,
at vistnok idkhele de Onder,somLændseanlæggetei kunde
nægtes at medføre,vare stærkt overdrevne. Endeligan-
førte Kanaldirektørentil Slutning, at han fra det engelske
KompagnisAdvokathavdefaaet en Skrivelseaf 21deMai
med den Paastand, at Lændseanlæggetefter•Loven ikke
kunde nægts, men at det Offentligealenevar berettiget
til at udfærdigede nødvendigeBestemmelserfor at Baad-
fart og FlødningskullekunnebestaavedSidenaf hinanden.
Forsaavidt dennePaastand var rigtig, anbefaledehan en
Del Bestemmelser,der i det Væsentligevare foreslaaede
af KompagnietsVærksbestyrer.

Forelebig vedtog ogsaa Departementetdisse Bestem-
melsersomgjældendeforAaret 1872. Imidlertidtog Kom-
pagnietdaværendeIngeniørkapteinGrontvedtpaa Raad og
modtog fra ham en .Beskrivelseog Betænkningaf 3die
December1872,somunder 12tes. M. blev tilstilletKanal-
direktøren med•Anmodningom paa Gruncllagderaf at
bevirkevarige Bestemmelserafgivne af det-Offentligemed
Hensyn til Lændseanlæggetistedetforhine forelobige. Da
Grøntvedtderi udtalte, at et Lændseanlægikke kunde ske
ovenforMosjøen,antog KanaldirektørenBeliggenhedensom
afgjort,og i en Skrivelsetil KompagnietsAdvokataf 19de
December1872gjordehanenDelBemærkningertil Det9iille-
arrangementsved Lændsen og udtalte angaaendede af
Grøntvedt opstilledeBestemmelser,at han efter de fore-
liggende Oplysningerintet Væsentligthavde at indvende
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1872. imoddem,kun en Post omTilladelsetil•at anlæggeLændse
ved Udlobetmaatteudgaa. Men skjont han antog, at der
var truffetden forSeilfarten hensigtsmwssigsteAnordning,
saa maatte han dog anbefale,at Lokalautoriteternegaves
Anledningtil at ytre sig om Sagen, for man gav videre
Tilladelseenten for længereTid eller pr. Aar,

1873. Paa KompagnietsVegne androg dets AdvokatIndre-
departementetom,at der i Henholdtil Lov af 26deAugust
1854§ 7 maatte blive udfærdigetpermanenteRegler for
Lændseanlægget,og da Amtmandeni den Anledning i
Skrivelse at 22de April 1873 havde udtalt, at endelige
reglementariskeBestemmelseromLændseanlæggetefter de
hidtil vundneErfaringerantageligikke kunde udfærdiges,
og samtidigforeslaaet,at LændsenmedIagttagelseaf visse
opstilledeRegler forelobig burde tillades benyttet i den
kommendeSommer-eller længer, indtil fornodenErfaring
var vunden, bifaldt Departementetdette og tilkjendegav
Amtet i Skrivelseaf 21deMai 1873,at der indtil nærmere
sagkyndig Undersogelsevar anstillet og videre Erfaring
var vundenikke burde indskridesfra det OffentligesSide,
naar Lændseanlæggetiværksattesog benyttedespaa den af
AmtmandenforeslaaedeMaade. I en Skrivelse af samme
Dato paalagde det derhosKanaldirektorenefter nærmere
Meddelelsefra Amtmandenat reise op til Vefsenog per-
sonligenundersogeForholdenefor derefter at udtale sig
om den Indflydelse,det projekteredeLændseanlægmaatte
have paa Trafikforholdenei Elven,, samt for at afgive
reglementariskeBestemmelserfor Flodningen.-

Under sin Nærværelse paa Stedet Sommeren1873
havdeKanaldirektorenformaaetUdskiftningsformandHolmboe
til at tage Profiler af Elven ved Lændsepladsen.Disse

• modtog han medSkrivelse af 6te August, i hvilkeh der
meddelesfølgendeOplysninger:

Differenten mellemallerhoiesteog allerlavesteVand-
staNd (ved usædvanligFlom og meget stor Fjære) var
henved 12 Fod, medensden under normaleForhold var
7 å 8 Fod og Ved den om Foraaret forekommendeFlom,
da i Regelen de største Tommermasserkom nedover,i
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Almindelighedneppeover 3 å 4 Fod, idet Ebbe og Flod 1873.
da ikke øvedesaa betydeligIndfiydelsesomellers. Lændse-
rummetsIndhold̀ angav han til '260Maalved Heivandog
180 ved Lavvand.

Den 21de November1873 afgav Kanaldirektørensin
Indberetningog Betænkning. Han bekræftedederi Rig-
tighedenaf GrontvedtsBeskrivelseaf LændsensIndfiydelse
paa Baadfarten og udtalte sig angaaendeAnledningentil
Anlægaf en SamlelærtdseovenforMosjøen,at det eneste
brugbareSted dertil var paa Gaarden øiens Grund paa
venstre Bred strax ovenforMosjen, menat heller ikke det
var nogen gunstig ,Lændseplads. En Lændse der vilde
nemlig til sine Tider blive stærkt paakjendt, og da et
LændsebrudumiddelbartovenforElvemundingenselvfølgelig
vilde have tilfølge, at Tømmeretgik ud paa Vestorden,
vovedehan ikke at anbefaleStedet, saalængederpaa anden
Maade var Anledning til Anlæg af Lændseindretninger,
der kunde fyldestgjøreden derværendeTømmertrafikuden
i nogenmærkeligGrad at genere andre Interesser. Der-
som Tømmerfiedningeni Vefienelven,mente han, var af
stor Betydningfor andre Tømmereiereend HalsoensBrug,
saa kundedet muligenstrods den mindregode Anledning
motivereAnlæggetaf en Samle-og Sorteringslændseoven-
for Mosjøen;men da disse Interesserdengangvistnokvare
forholdsvissmaa — hvilket syntesat fremgaaderaf, at der
ikke var reist noget SporgsmaalomOprettelseaf Fælles-
fiødningsforening, fandt han ingenrimeligGrund til at
anbefaleet Anlæg, som altid vilde blive usikkert og ube-
kvemt og fordre ganske extraordinæreForanstaltninger.
Han antog, at Halsøen ikke vilde kunne faa ordnef sin
Flødningpaa nogen væsentligheldigereMaade end skeet
ved Hjælp af det i 1872og 1873benyttedeLændseanlæg,
medensdet vistnokforholdtsig saa, at Lændserneom ikke
i nogen betydelig, saa dog altid til en vis Grad havde
generetog hindret den almindeligeFærsel og tvunget den
til at søgeandre, MuligensmindrebekvemmeVeie end den
fra Alders Tid af var tilvant. Ved en Forandring i de
tidligereudlagteLændsersBeliggenhedogAnordningmente
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1873. han imidlertid,at de Vanskeligheder,som de havde for,
voldt Færslen, i ganske væsentligGrad` kunde reduceres
ved en Del Forandringeri Lændsearrangebentet,sordhan
nærmereforklarede. Endelig foresloghan følgenderegle-
mentariskeBestemmelserfastsatte for Anlægog Benyttelse
af Lændsen:

Lændseanlæggetbliver at opføre i senere Aar i det
Væsentligepaa sammeMaade som skeet i 1872 og
1873.
Paa den øvreLændseanordneset og paa den nedre
Lændsetvende 50 Fod brede Led eller Gjennemfarts-
aabningertil.at aabneog lukke for.Færslen.

3, Mellemøvre Lændsehovedi nedre Lændseog den ved
vestre Bred værendeGrrundeforbeholdesFærslen et
mindst150 Fod bredt og tilstrækkeligtdybt Seillob.
Lændsepæleneoptageshver Høst ihden Udgangen.af
OktoberMaanedeller naar,Høstflommener forbi,eller
Elven er begyndtat islæggesig.
Naar mørkeNætter indtræffe,skal dervednedreEnde
af øvre Lændseanbringeset hvidt og ved øvre Ende
af nedreLændseet rødt Lys.
Paa Odden ligeoverforKjøbmandA. B. Jürgensens
Bryggepaa MosjøenholderLændseeierneen Ring for-
synet medet tilstrækkeligtlangt og stærkt Toug.
Lændseeierneskullei denTid, Lændserneere udlagte,
ved sine Folk og de Midler, som forøvrigt staa til
Disposition,under stærk Temmergangog Strøm yde
Fartøier, Baade og Flaader fornøden Hjælp til at
kommefrem forbiLændserne.
Naar Lændserneudlægges,skal deres rigtige Belig-
genhed og Anordningkontrolleres ved en af Amt-
manden opnævntMand. De hermed forbundneOm-
kostningerbæresaf Lændseeierne.
NærværendeReglementgjælderindtil Videre.

1874. I en Skrivelseaf 13deFebruar 1874havde-Bestyreren
af Halsøbrugetgjort sine Bemærkningertil disseBestem-
melserog deri foreslaaeten Del Forandringer. Paa Grund
deraf blev SagenafAmtetden 10deMarts næstefterremit-
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teret Indredepartementet,som under 24de s. M. forlangte 1874.
Kanaldirektorensfornyede Betænkning. Den 30te Marts
1874 afgav han saadan, han gjendrev deri Bestyrerens
.Forslag til Forandringer og anbefaledede i Skrivelse af
21de November 1873 foreslaaede Bestemmelser med en
uvæsentlig Forandring i § 6's Redaktion, hvorved dette
kom til at lyde:

«Lændseeierneskulle paa OddenligeoverforKjøbmand
A. B. JiirgensensBrygge paa Mosjøenholdeen Ring samt
hos Lændsevagten en tilstrækkeliglang og stærk Trosse
;til Udlaan til de Fartøier, Baade og Flaader, der behove
saadan Assistance ved Op- og Nedhaling ud forbi
Lændserne.)

e. Jo rdskred paa Gaarden Valaagmo ved Rods-



aaen i Nordre Helgeland.

I en Skrivelse af 27de Oktober gav Lensmandeni
Hemnes Indberetningtil Fogdenom, at et storreJordskred
var indtruffeni Lerbakkerne paa GaardenValaagmoved
Rødsaaenomtrent en Mil ovenfor dens Udmundingi Sor-
fjorden,og 'at Lermassenvar gledenud i Elven. En Sam-
ling Baadnøst med 14 Baad.eog en mindreStuebygning
paa GaardenOldernæs paa den andenSide.af Elven blev
derved bortrevenaf Vandbolgen,og Elven skar sig nyt
Leie i Sandgrundenpaa Oldernæs,som dervedudsattesfor
videregaaende ødelæggelse. Indberetningen oversendte
Amtet den 9de November 1885 til Kanaldirektøren,idet
det udtalte Forventning om det OffentligesAssistance i
Tilfælde Herredsstyrelsen senere anholdt derom, hvortil
denne i Skrivelseaf 18de s. M. henstilledetil Amtmanden
at lade ifmtsingeniorenbesigtige Stedet og afgive en om
muligt af Kroki og Profiler ledsaget Beskrivelse, hvorhos

-han tilføiede, at man.i Almindelighedstod magtesløs lige-
overforFolgerne af saadanne storre Lerras. Kun sjelden
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lønnede det sig at foretage videregaaendeArbeiderfor.at
TorringeSkadeneller retablerede gamle Forhold, saa man
tilslut maa lade Naturenhjælpesig sely. Kun den første
Tid, efterat Raset er kommet tilro, kan det undertidea
lykkes ved lette Buner i Forbindelsemed smaaGravninger
at bringe Elven til at graye sig nyt Leie gjennemLer-
massen i bestemtRetning. Han fraraadede dog at ofre
noget større Beløb derpaa,da saadanneArbeidersStabilitet
og Nytte afhangvæsentligaf LermassensKoncistensog af
den Maade, hvorpaa den sætter sig. Paa Grund deraf
kunde han ikke uden den anforteBeskrivelse udtale sig
om Udsigternetil offentligAssistance.

Undersøgelsernebleve derpaaanstillede af Ingeniør
VeivæsenetConradi,som under9deFebruar 1887 indsendte
en af Kroki og ProfilerledsagetIndberetning.

Han meddelte,at Strømmensætter lige modValaagmo-
landet paa det Sted, hvor Raset er gaaet, hvorved den
herværendehøie Lersandbakkeundervaskes og raser ud.
Det i Elven udrasedeMaterial bortføres-efterhaandenved
StrømmensMagt.

Ingeniørenfandtingen Grund til at anbefaleForbyg-
ning af Bruddet, da de dervedopnaaede•Fordele ikke paa
langt vilde staa i Forhold til de anvendendes Udgifter.
Han antog megetmere, at det vilde være i en vordende
Korrektions Interesse at lade Elven sely gjennemskjære
Seljubaknæsset,og naar dette var skeet, ktinde man med.
større Nytte gaa til en mere gjennemgaaendeKorrektion,
og vilde man da i sin Tid faa et rettere og kortereLob
at korrigere.

Han meddeltesamtidig,at ved den af Raset frembragte
Bølge i Forening med den paa Grund af Profilets midler-
tidige Indsnevring frembragte stærkere Strørit var der
bevirket en Udskjæringpaa Elvens hoire Side, Oldernæs-
siden, som nu staar i Brud i ca. 100 m. Længde.

Han ansaa dog ikke Bruddetfarligt og antåk, at det
vilde rette sig ved Naturens egen Hjælp. I Skrivelse af
13de Marts 1887 til Nordlands Amt udtalte Kanaldirek-
tøren ligeledes, at han neppe antog, at en Dækning vilde
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være berettiget. Han beregnedeOmkostningerneved en
saadan til Kr. 3000,00å 3800,0o. Han kunde derimod
ikke tiltræde IngeniorensMeningom, at et Gjennembrud
vilde være heldigt,da et saadantGjennembrudvildeforege
Strømhastighedenog rette en stærkere Strøm mod et nyt
nu beskyttetPunkt paa heire Elvebred nedenforNæsset
og kanskebidrage til at skade Bredderne,som nu synes
at staa urørte

f. Farbargjørelse af Strømmene mellem Havet
og ITglefotvand samt mellem dette og Holands-



v and paa Dønnæsøen.

Paa den nordvestligeDel 'af Dennæsøen,som ligger
ret ud for Ranenfjord,ligger efter hinandenogkunadskilte
ved korte og grunde Strømmetre smaaVande,Hilsetvand,
Holsenvandeller Øvrevand og UglefotvandmedAflobtil
Skagafjordpaa Øens Vestside. Disse Vande ligge saa
lavt, at Virkningerneaf Ebbe og Flod naa helt op i
Holandsvand,hvorved Strømmeni de korte Elvestykker
mellemdemsnart gaar ud snart ind. VandenesNedslags-
distrikt er ganske lidet og bestaar af Fjeld; dets Nedbørs
Indflydelsepaa Vandstandeni de to nedre Vandekan der-
for sættesud af Betragtning.

Trodsden ikke ubetydeligeStrømhastighedkan Strøm-
menefra Havet og op i Holandsvandroes vedFlodsø,men
alleredeved halvflødSø bliver dette vanskeligt paa Grund
af for ringe Dybde. ,

OmkringVanaeneligger 6 efter derværendeForhold
ikke rent smaa Gaarde,for hvemdet er generendeikke at
kunnebefare Strømmenetil enhverTid. Desudenforegaar
der udenfor i Skagafjordom Sommerenikke saa lidet
Sildefiske,i hvilkenAnledning der ved sammeer anlagt
flereSalterier. Trafikenher kan da være ianske betydelig
til sineTider, og da man ligger langt fra og har besværlig
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Sovei til nærmeste Anlebsstedfor Dampskibene,nemlig
Kobberdal,saa kunde en Lettelseaf Forbindelsendermed
være af nogenInteresse. Man mente at opnaa en saadan
ved at gjøre Strømmenetil enhverTid farbare, saa man
kundero op til øvre Ende af Holåndsvandog derpaa gaa
over det ca. 3 å,r4 km. bredeEide over til Dalsvaagpaa
Dønnæsøensøstside lige overforKobberdalpaa den anden
Side af Fjordeneg omtrenten halv Mils Vei derfra. Sam-
tidig med en saadan Yarbargjørelsetænkte man sig ogsaa
at kunne faa Silden til at gaa op i Uglefotvand. Disse
Hensynvare dog af ringereBetydning; for de 6 Gaarde
var det derimodaf Vigtighedat kunnehave Adgangentil
Seen aaben til enhverTid. ,

I Herø HerredsstyrelsesMode den 9de Oktober 1882
var Spergsmaaletom denneFarbargjørelsebragt paa Bane
og besluttedeman o.tanholdeom KanalvæsenetsAssistance
til saavelat faa undersøgtAnledningenog udarbeidetPlan•
dertil, som at faa offentligtBidrag til densGjennemførelse.
Kanaldirektørenanbefaledeunder 16de Januar 1883 at
undersøgeLokaliteten og modtogden 9de April næstefter
DepartementetsBemyndigelsedertil.

Efter selv at have iagttaget Forholdenepaa Stedet
lod han IngeniørBrochforetage de fornodneMaalingerog
bearbeide Plan for Farbargjørelsen. Denne er af 1lte
September1883 og gaar ud paa Mudringaf Rendermed
3,8 m. Bundbreddeog 0,8m. llybde ved lavesteVandstand
saavel mellemHavet og Uglefotvandsom mellemdette og
Holandsvand. Omkostningernevare tilsammenberegnede
til Kr. 3 300,00.

Ved under 26deSeptember1883 at oversendeAmtet
dennePlan, bemærkedeKanaldirektøren,at Hastighederne
i Strømmeneikke vilde forbedresi nogenvæsentligGrad,
da Vandenevare for store til at Vandstandeni demkunde
følge den stadige Vexling i Havets Vandstande, med-
rnindre man gav Strømmene- en ganske betydelig Udvi-
delse. Hvad man opnaaedevar saaledesat kunne passere
dem ved laveste Vandstand og derved altsaa til enhver.
Tid. Hvorvidt denneGevinst stod i rimeligtForholdtil
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Olnkostningerne,inaaftede Inferesseredeafkjøre, dog iffed
denForudsætning,at det VarydersttvivlsoMt,othArbeidet
kunde lede til, at Silden gik op i Vandene.

Med Paatogning af 17de Oktober 1884 oversendte
Amtet til Kanaldirektørenet AlYdragentlefra Her«Ilefteds-
styrelse udelukkendepaa offentligBekostning at faa,
Strømmene farbargjorte overenssteMmendeMed Ilanen.
HerredsstyrelsenhaVdebegrandetsit Andragende6ki  Ai-
læggets fuldstændigeOvertagelseaf detOffentlige,dels påå
Herredets mislige økonomiske Stilling, og dels paa, at
Anlægget ikke blot vilde blive fil Nytte førHerredetaegne
Beboere, men ogsaa paa Grund af den for Silden lettede
Adgang til Vandene blive af almen Betydning. Fogden
haVdeimidlertidi en Paategning af 12te Juni oplyst, at
den økonomiskeTilstandmaattebetegnes som ret god, sanit
at Silden alleredeunderde bestaaendeForholdikke sjelden
gik gjennemStrømmeneop i Vandene.

Med Skrivelse af 4de November 1884 sendte Kanal-
direktøren Andragendettil Indredepartementet,idet han
udtalte, at Anlægget idetheletagetmaatte siges at være af
meget begrændsetlokal Betydning, og at det derfor ikke
kunde gjøres Regning paa andenStatsunderstøttelseend
Vasdragsarbeideri sin Almindelighed. Han tilføiede dog,
at det muligens vilde stille sig anderledes, dersom dets
Betydning for Sildefisketvar større end han mente, idet
det da muligenskundeoptagesblandtdemafHavnevæsenets
Arbeider, der udførtes ved Hjælp af de dertil særlige
bestaaendeFonds. Han henstilledederfortil Departementet
at indhenteHavnedirektørensBetænkning.

Efter at saadanBetænkningaf 19deNovembervar md-
hentet og deri udtalt, at AndragendetsFremmeikke kunde
anbefales, saalænge Herredsstyrelsenfastholdt sit Andra,
gende om Arbeidets Udførelse udelukkendefor offentlige
Midler, og efter at Marine-og Postdepartementeti Skrivelse
af 21de s. M. havde erklæretsig enig medIlavnedirektøren
og udtalt, at detIntet vilde have at erindremodat Arbeidet
i Tilfælde behandledessom en Havnevæsenet vedrørende
Sag, remitteredeIndredepartementetunder 11te Deeember
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1884 Sagen til Amtet, idet det henstillede til Amtmanden
at undergiveden den videre fornødneBehandlingoverens-
stemmendemed Marine-og PostdepartementetsSkrivelse.

Med Amtets Paategning af 27de Mai 1885 indlob til
Departementetfor de offentlige Arbeider fornyet Andra-
gende fra Herredsstyrelsenom Arbeidets Udførelse alene
ved det Offentlige fremdeles under Paaberaabelse. af
DistriktetsUformuenhedog AnlæggetsBetydningfor Silde-
fisket, og efter at Departementetunder5te Septembers. A.
havde oversendtdet til Kanaldirektørenfor at tages under
Behandling ved Budgetopgjøret, lod Direktøren Sagens
Dokumenter, følge sit Forslag af 29de Oktobernæsteftertil
Budget for 1886-1887, idet han i Henhold til sine tid-.
ligereUdtalelserfinderikke at kunneforeslaanogenBevilg-
ning paa det af Distriktet opstilledeGrandlag.

g. Farbargjørelse af Kjærfos og Sjof os i Ranen-



eller Dunderlanclselven i Mo Herred.

Ranen-eller Dunderlandselven,i Ahnindelighedkaldet
Storelven, er et af Nordlands største og vandrigesteVas-
drag., Det udspringerpaa Grændsenaf NordreHelgelands
og Saltens Fogderier,,leber mod Sydvest og falder ved.
Aanæs i Nærhedenaf Mo Kirke ud. i Bundenaf Ranen-
fjord. .Nedslagsdistriktet,der er temmeligtstort, omfatter
den største Del af Mo Herred, og da Elven optagertalrige
Tillob øst fra KjelensFjeldkjæde,vest fra Svårtisenog de
indundersammeliggendeIndsøer, kan Vandmængdenvære
betydelig. Den er meget materialforendeog har stærke
Isgange. Fra de ikke ubetydeligeSkove ved Vasdraget
flødedesder tidligeremeget TømmernedoverElven; siden
Skovene ere aftagne og siden Baadbyggeriet paa disse
Kanter særligenhar udviklet sig ,saa stærkt, er Flødningen
betydeligtindskrænket.

Mellem 1 og 2 km. ovenforElvens Udløbligger Sjø-
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fossen,som kan roes under,almindeligVandføringi Elven
og Springilodsamt under.liden Vandføringog almindèlig
Flod; ca. 10 km. ovenforUdlobetliggerKjærfossen,en ca.
70 å 80 m. bred og 120 m. lang Stryg, som ogsaa paa-
virkes af Havets Flod og Ebbe, saaledesat Strømmenved
liden Vandføringtil sine Tider af Døgnetnæsten ophører
og da vildekunne roes, dersomLøbet ikke var for grundt.
Elven ovenfordenne saavelsom mellembegge Fosse er
robar, saa de Baade, der fabrikeres ovenfor,til sine Tider
kunne transporteresnedover. Baadbyggerieter her ganske
betydeligt,og da man manglergode Veie, vilde det være
en stor Vindingfor den ikke saa ringeBefolkningovenfor,
om Fossenekunde farbargjøres,saa man ialfald i længere
Tid af Døgnet kunde passere dem, og saaledes benytte
Elven til almindeligFærselsvei.

I den AnledningbesluttedeMoHerredsstyrelsei Mode
den 7de Oktober1882at andrage om KanalvæsenetsAssi-
stance til at faa afgivet Plan for en Farbargjørelseaf
Fossene. Andragendederomaf 21des. M. blev den 15de
Novembernæstefter af Amtmanden oversendtKanaldirek-
tøren, somefter selv at havebeseetLokalitetenlodIngeniør
Brochforetagede nødvendigeTerrainundersøgelserogafgive.
en Indberetningaf 24deAugust 1883.

Den 21de Septembers. A. afgavKanaldirektørensin
Betænkningi Sagen, hvori han udtaler, at Resultatet af
Undersøgelsernehar været, at Sjdossen ikke uden ufor-

, holdsmæssigeOmkostningerlader sig.farbargjøre,skjønt de
Fordringer, som stilles til Fremkomsten,ikke ere store..
Den Færsel, somdet gjaldt at lette, var for ubetydeligtil,
at der kunde blive Spørgsmaal om et saavidt kostbart
Anlæg som en Sluse ved Eidsbonæsset,der ikke kunde
haves underca. Kr. 20000,00,og de Interesser, som ved
forbedrecleFærselsforholdskulde fremmes,vilde paa den
andenSide ikke tilfredsstillesved en altfor ufuldkommen
Farbargjørelse,men dog væsentlig blive henviste til Land-
transporten. Ved almindeligVandføringvar Faldet i Sjø-
fossenfor stort og Næsset for smalt til at en Strømkanal
til nogensynderligNytte kunde anlæggesderover. Hastig-

318



— 484-—

heden i denvilde blive for stor til, at manuden-Fare sknide'
kunne trække lastede Baade derigjennem. saadan-
Strømkanal vilde ikke kunne befares i nogen synderlig
kengere Tid end selve Fossen. Kanaldirektørenforeslog
derfor, at man over Næsset anlagde en 'Slæbebanefor
Baade til at trækkedem vaa forbi Fosseri. Paa Grundaf
hei Vandstand underMaalingen havde man ikke kunnet
faa Kjærfossenopmaalt. Efter Opgivendeskulde det der
dog kun komme an paa at rydde væk enkelte Skjærog
store Stene, for til enkelte Tider at kunnepassereFossen.
Omkostningerneved denne Rensning og Slæbebaneforbi
Sjafos beregnedehan til Kr. 1 200,00.

h. Elvebrud ved Beiernelven.

Beiernelvenkommerfra BræenSvartisen,optagerflere
Aaer og Bække, og falder efter et Løb af omtrent41/2Mil
ud i den lange, smale og krogedeBeiernfjord. Elven er
gjennemsnitlig2 å 300 Fod bred og indtil 6 Fod dyb ved
almindeligtSommervand. Flomvandmassenkan, især naar
Varmen bliver stærk, være ganske betydelig. Flommen
indtrædergjerne ved St. Hanstider. Elven slynger sig
stærkt mellemBredderaf meget forskjelligHøideog næsten
overalt er der Elvebrud i de konkaveBaininger,snart i
meget hoit Land og snart i saa lavt Land, at det i Flom-
tiderne oversvemmes. Isgangen er stærk, og det skal have
hændt ikke saa ganske sjelden,at størreStrækningeraf de
hele Bredder ere styrtede i Elven og i kortereTid op-
dæmmetden, hvorefter den i Regelen har taget sig for-
andret Leie. Talrige gjenlagte gamle Leier, oplagte og
skovklædteØrer, gamle Strandbredder,der kan ligge langt
fra Elvens nuværendeLeie, tyde paa, at den gjennemAar-
hundrederstadig har forandret sit Leb og kastet sig frem
og tilbage i Dalbunden. Saaledes gik der i 1842 et stort
JordfaldpaaGaardeneVold,Kval og Maljardud i Elven, saa
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den nødtestil at tage sig et aldelesnyt LobflereHundrede
Alen søndenforsit gamle Leie: Eieren af Vold maatte
dengangforladesin Gaard, flytte alle dens Huse og op-
arbeideny Jord længerop i Dalen.

I Femtiaarene,daBeiern blev udskilt somegetPræste-
gjeld, var Folkemængdenkun 1054 Menneskerpaa 101
Brug forudenRydningspladsemed69 Dalers Skyld. Baade
før og efter har der stadigen været afskreven af denne
Skyld,hvad Elven har ødelagt.

Dennestadigt truende Fare for at se det Arbeideog
de Penge, somnedlæggespaa Jordens Opdyrkning,ødelagt
af Elven, i Forbindelsemed den-Ornstændighed,at Jord-
bundensBeskaffenhedgjorde Dalen til en af de for Jord-
brug bedst egnedeSteder i Nordland,bevægedeSognepræst
Fegth til under 14deJuli 1857at indgaatil Departementet
meden Forestillingom Nødvendighedenaf at kommeDalen
tilhjælp saavel med Undersøgelseaf Forholdeneved en
sagkyndigIngeniør og hans Plan til Forbygningsarbeider
som medPenge til saadan Plans Gjennemførelse,da den
lille Kommunepaa Grund af sine mangeUdgiftertil Bebyg-
gelse af Præstegaarden, Omreguleringaf Skolevæsenet,
Anlæg af Vei m. m. ikke kunde kommede skadelidende
Grundeieretilhjælp. Ved under 31te August s. A. at
oversendedenneForestilingtil Departementetudtalte Amt-
manden,at det vistnokvar fuldkommenbekjendt,at Elven
fast aarligt brød af Bredderne,og at de tilstødendeGaarde
havde lidt endog betydelig Skade, men at det dog var
tvivlsomt,om Sagenangik en Gjenstandaf saadan Betyd-
ning, at StatsstyrelsensVirksomhedmed Rette kan paa-
kræves. Han kunde derfor anbefale Forestillingenblot
underden Forudsætning,at den attraaedeHjælpikke med-
førte nogen betydelig Udgift. Forøvrigt bekræftedehan,
at Kommuneni den nærmesteFremtid neppe vilde være
istandtil at bære nogenDel af Udgifterne.

I Anledningheraf bemyndigedesIndredepartementeti
Skrivelse af 19deSeptember1857Kanaldirektørentil at
lade anstille de omhandledeUndersøgelser,naar der for
nogen af KanalvæsenetsFunktionærer maatte forefalde
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-andreForretningeri LancletsnordligereEgne, og derefter
at afgive Forslag medomtrentligtOmkostningsoverslagover
de fornedneArbeider.

I en ny Forestillingaf 16de NovembePs. A. fremholdt
Sognepræstenendnumere indtrængendeNødvendighedenaf
ikke at opsætte Undersøgelsernetil en tilfældigAnledning
og anholdtom, at de maatte blive anstillede den næstføl-
gende Vaar. Ved under 16de Decemberat oversendeden
til Indredepartementet,fastholdtAmtmandenfremdelesden
_Betragtning,at de Eiendomsvæi.dier,som staa paa Spil,
ikke vare af saadanBetydning,at der lettelig kundeblive
Spørgsmaalom at optage denattraaedeReguleringaf Elven
som et Statsanliggende. Han vilde dog anbefale Andra-
gendet om en snarlig Undersøgelse,forsaavidt den kunde
lede til, at vedkommendeEiendomsbesiddereerholdtAnvis-
ring paa en simpel og billig Maade selv at foretagede
fornødneArbeidertil at afværge den største Fare.

Efter at KanaldirektørenmedDepartementetsSkrivelse
.af 9de Februar 1858 havde faaet sig disse Dokumentertil-
stillet, optog han Undersøgelsenpaa sit Reiseforslagfor
nævnte Aar og fik den approberet.

Kanaldirektørenvar derefter i Juli Maaned selv i
Beiern og befor Elven. Han fandt, at man medUndtagelse
af nogle enkelte Steder, hvor Elveleiet burde reguleres,
kunde indskrænkesig til Dækninger, hvortil der næsten
everalt havdes Løvskov og Sten i Nærheden. At foretage
-vidtløftige Undersøgelserog udarbeideForslag, førendman
var nogenlundesikker paa at kunne disponereover en Del

ansaa han for utilraadeligt,da Elven i nogle Aar
aldrig vil undgaaat forandresig. Han afgav derfor den
10de November 1858 kun et Forslag til Forbygning af et
Elvebrud paa BeiernsPræstegaard,der vedkomdet Offent-



lige. Elven kommernemlig i nordvestligRetningned imod
Præstegaardenog bøier ved dens øvre Del af imodNordost.
Den konkave Bred paa Præstegaardssidenstod da her i
Biud paa en Længdeaf 1000 Alen i Bakker, som paa en
Længde af 650 Alen var 30 å 40 Fod hele og forøvrigt
8 å 10 Fod heie. I den lavere Del gaar der et lidet Myr-
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drag, som længere ned udvidersig, og i hvilket de sterste
Flomme.gaa ind. Joidsmonnet er Sand, der i den heie
Bred er blandet med tyndereLag af Grus. Kånaldirek-
teren optog Kroki af Bruddet og foresiogAnbringelseaf
2de Buner i Forbindelse.med Afstikning og Beklædningaf
den lave Strand. Omkostningerneberegnede han til
Kr. 480,00.

Paa KirkedepartementetsOpfordringgav han under
.30te November detaillerede Oplysningerom Forbygnings-
arbeidernes TJdførelsetil Instrux for Sognepræsten,som
selv skuldelede Arbeidet.

Det blev udfert i det Væsentlige den paafølgenCle.
Vinter og i en Indberetning til Kirkedepartementetaf
19de Mai 1859 meddelerSognepræsten,at det havdestaaet
sig over Forventning underen voldsomIsgang med Isstop-
ning netop ved Præstegaarde,p,idet kun den nedersteBune
var bleven noget forrykketog forresten kun nogie mindre
Beskadigelser. Den 12te November 1859 afgav Sogne-

. præstenIndberetningover ArbeidetsAfslutningmed Regn-
skab og paapegedecleHØnskelighedenaf at anlæggeendnu
en tredie Bune for at ophæve en Bagevje. F,orandring.
foregik efter Ønske, men de bevilgedeMidley havde ikke
rukket saa langt som til at faa dækketStrandenmellem
Bunerne.

Ved under 27de December1859 at oversendedenne
Indberetningtil KirkedepartementetanbefaledeKånaldirek-
tøren at bygge den tredie Bune og fortsætteDækningen
samt foreslogdertil bevilget yderligereKr. 200,00, hvilket
Forslag ifølge DepartementetsSkrivelse af 13de Januar
18‘30blev approberet.

Under 20de Januar s. A. meddelteKanaldirektøren
SognepræStende fornedne Instruktionermed Hensyn •til
disse Suppleringsarbeider. Den 30te April indberettede
Præsten, at Bunen var færdig, og den 18de Mai, at den

.havde sænket sig fvldstændigned paa sin Plads samtsat
de ældreBuner i den Grad havde grundetop, at de for en
stor Del vare begravedei Sand.

I en Skrivelse af 8de Marts 1860 havde Sognepræsten
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fremhe14t0#*elighke4en af eu ,Gretftfor sit afiedeOver-•
vandetfra Braddetsamt af .at stliefigeFlomvaudetud fra
det evell omhudiede Ityrdr ved tvegde Damme, og da
Kanaldir~reu var eniz her, kerade t Udførelse,hvor-
om SøgRep,Msten41ea,ette 1) 4e Septemberhar afgivet
Indberetning. ,

Den 7de Oktober-1867indsendte den nye Sognepraast
ell Frestil1i ngaaendeNødvendighedenaf at de paa
Præstegaarden tidligere udførte Forbygniager bleve ud-
bedrede g 1udvidede,og paa KirkedepartementetsOpfor-
dring af 10de Januar 1868 afgav Kanaldirektørenunder
21de Februar.s. A. en Betænkningi -denAnledning, hvori
han i en Elv som denne, hvor der i ForbindelsemedFlod
og Ebbe hersker Isgang, fraraaderAnvendelsen af Buner
og tilraader en dir4te Stendækningpaa Faskiner paa en
Del af Bruddet. -KanalvæsenetsArkiv indeholderintet
om, hvorvidtbogen saadan15ækning,er udfort.

.1882. i 1882 havde Sognepræsten fbrmaaet Forstassistent
Hall til at udarbeideet Forslag med Overslag, dateret
74e Juni s. A.„ til ,en Bekhedningaf Bruddet med Sten,
kalkulerettil Kr. 3 000,0o,og under27de s. M. sendtehan
det ledsaget af StiftsdirektionensAnbefaling en Foresfil-
ling til Kiikedepartementetom, at de fornedneMidler
til Dækningens Udførelse maatte blive bevilgede. Paa
DepartementetsOpfordringaf 13de Juli udtalteKanaldirek-
tørea sig iSkiftelse af 174e s. M. anbefalendeom For-
slaget, i hvilket han kun foreslogenkelte Modifikationer.

Foranledigetved en Skrivelse fra Tromsø Stiftsdirek-
tion af llte December1882, hvori fremhævedesØnskelig-
heden af at Elvebruddetkunde blive taget i Øiesyn af
Kanaldirektøreneller en andensagkyndigMand, forinden
man foretog videre Foranstaltningertil at standsesamme,
biev Elvebruddetbesigtiget af Direktøren samme Aars
Sommer,hvorefter han i en.Skrivelse af 3die Juli 1883
indberettede,at Bruddet laa meget udsat og at Præste:
gåardensbedateJorder laa lige bag det, saa der var a1
Opfordringtil at forbygge. Han anbefaledefremdelesden
forealaaedeDækning, men fremholdtNødvendighedenaf at
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befiytte stor Qg gad steu tilDækket og af at lægge den 1882.
plant g efter ea jævn Run4ing, for at den ikke saa let
*ulde beskadiges,af Isen.

I ilenhold hertli bemyndigedeDepartementet under
27de Oktober1884 Stiftsdirektionentil at lade Arbeidet
udføre. Angaaendedets Ledelsehar der været ført enDel
Korrespondancer,hvorefter antagelig Sognepræstenselv
med Li4tIMstandaf Amtsingeniorenhar forestaaetdet.

Med Skrivelse af 6te Januar 1883 fra Amtet modtog
Janaldirektøren et Andragendefra Beierns Formandskab
om Bistand til ForbygningafEtivenpaa forskjelligeSteder.
Han anbefalede under 16de s. M. en Undersøgelse og
erholdtden 9de April DepartementetsBemyndigelse dertil.

Efter sammeSommerselv at have befaret Elven, lod
han Leitnant Nysom optage Krokier af de værste Brud.
Under 17de August afgav NysomIndberetningom følgende
9 Elvebrud:

Ved Solø, hvilket Brud af Eieren var forbyggetmed
Træbolværker,der netop vare fornyede.
Ved Moljord, hvor Grundeierneselv erklærede, at
Interessen var for liden til at de for Tiden vilde
anvendenoget paa Forbygninger.
Ved Præstegaarden,der ovenforer behandlet.
Ved Kval, hvor Grundeierneselv antog, at Forbyg-
ninger ikke vilde lønne sig.

b. Ved Vold, hvorForbygningvar nødvendig; somsaadan
foreslogesen Stendækning,kalkuleret til Kr. 1 400400.
Ved Savjord, hvor ligeledes en direkte Stendækning
til Beleb Kr. 1400,00foresloges.
Ved Strand, ligesaa for et Beløb af Kr. 2 900,00.
Ved Storjord,hvor der fraraadedesArbeider dels paa
Grund af Omkostningerneog dels paa Grund af at
Bruddenei den senere Tid skred mindrefrem.
Ved Os, hvor ligeledes en Dækning til Kr. 2 800,00
Kostende foresloges.
Ved nnder 16de August 1883 at oversende Amtet

,denne Indberetning, bemærkedeKanaldirektøren,at han
lavde maattet indakmenkesig til at foreslaa direkteDeek-



490 —

ninger af de værste Brud, da Landboforholdeneog den
ekonomiskeEvne var for smaa fil at kunne foreslaa saa
gjennemgribendeReguleringsarbeider,som her kunde være
enskelige. Han udtalte endvidere,at eventuelleArbeider
ikke kundeadministreresaf ham, menfor at kommeunder
sagkyndigOverledelseburde underlæggesAmtsingeniøren,
samt anførte de sædvanligeBetingelser, hvorefter det
Offentligepleier at yde Bidrag til saadanneArbeider.

MedPaategningaf 6te DecemberoversendteAmtet et
Andragendefra Eieren af Solo, HandelsmandJentoft, oin•
et Statsbidrag stort Kr. 800,0otil Dækkelseaf Udgifter
ved de af ham udførteForbygningsarbeider.Det oplystes,
at han i 1883 havde fornyet sine Forbygningerfor en
Udgiftaf Kr. 1000,00,og var Andragendetledsagetaf en
varm Anbefalingaf Lensmandenmed Oplysningom, at
Jentoft var uformuendeog at Forbygningernetjente til at
beskytte andre Eiendomme,hvis Eiere ikke havde villet
deltage.

Andragendet sendte Kanaldirektøren under 24de
December1884 til Departementet,idet han paa Grund af
særegne Forhold og i Henhold til tidligereAfgjørelser i
lignendeAnledning ikke vilde nægte ganske at anbefale
nogetBidrag, men i Tilfælde dog maatte begrændsesin
Anbefalingtil et Bidrag af en Trediedelaf Omkostningerne
eller Kr. 350,00.

Han fik derefter DepartementetsOrdre af 5te Sep-
tember 1885 til at behandleSpargsmaaleti Forbindelse
medsit Budgetforslagfor1886-1887, for hvilketdet ogsaa
blev opførttil Bevilgningaf Kr. 350,00.

i. Elvebrud ved Saltdalselven.

Saltdalselvener et efternordlandskeForholdbetydeligt
Vasdrag, der har sit*Udspringpaa Grændsefieldenemod

, Sverige,og somefter et Leb af omtrent7 Mil falder ud
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i Saltenfjord, det inderste af Skjærstadfjord. Den har
ingen Indsøer, saa baade Flomme og Isgang ere meget
voldsomme.MedHensyntil ElvensogDalbundensKarakter
i det Hele, Gaardenes Beliggenhed,BruddenesUdvikling,
StørrelseogAarsager,gjælderi endheiereGraddeBemærk-
ninger, somere gjorte om Beiernelven.

Paa Gaarden Beraanæs drev Forstvæsenet et det
OffentligetilhørendeSagbrug, og da Elven i Slutningenaf
Sextiaarenehavdebegyndtat bryde paa dettesTomt,havde
Forstmestereni Skrivelser af 4de Marts og 3die Mai
foreslaaetat forbyggeBruddet ved Hjælp af en Pælerad
paa YdersidenmodElven, beklædtmed Bord og stattende
en mellemdem og Bruddet anbragt Fyldningaf Faskiner,
•Sagflisog Jord. Paa DepartementetsAnmodningaf 3die
Juni s. A. afgav Kanaldirektøren den 22de s. M. en
Betænkningangaaendedette Forslag, forsaavidt.hankunde
det paa de mangelfulcleOplysningeromElyenshydrografiske
Forhold og Bruddets Beskaffenhed. Han maatte derfor
væsentlig indskrænke sig til at opstille de Betingelser,
under hvilke den foreslaaedeForbygningsmaadekundevære
at anbefale, og til at gjøre en Del Bemærkningertil
Detaillerved Konstruktionen.

Efter at Forstmesterenpaa Grund af denneBetænk-
ning havde meddeltnærmereOplysninger,forlangteDepar-
tementet Kanaldinktørens fornyedeUdtalelsei Sagen. I
en Erklæring af 20de Januar 1871 forkastedehan det
oprindeligeForslag og anbefaledeElvebruddetsAfskraaning
efter Docering1 : 1V2og Dækningmed et en og en halv
Fod tykt Stenlag,hvilende medFoden paa et Underlagaf
Buske, hvis Topenderlaa frit fremforStenlaget. Omkost-
ningerneberegnedehan til Kr. 440,00.

Med Amtets Paategningaf 9de Oktober1882 modtog 1882.
Kanaldirektørenet Andragendefra OpsiddernelangsSalten-
elv om Bistand til at faa undersøgtog forbyggetBruddene
langs Elven, og efter i Skrivelseaf 16deJanuar 1883 at
have anbefalet Undersøgelse,bemyndigedeDepartementet
ham den 9de April s. A. til at anstille dem.

TJndersøgelsenblev overdragetLaitnant Nysomog den
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1882. •16de August 1883 afgav han Indberetningmed Forslag og-



Overslagtil Forbygningsarbeiderpaa følgendeSteder:
Ved GaardenFald, hvor der foreslops anlagt en
Grus-og Stenbune,for at ledeElven tilbage i ,et gam-
melt Leie, beregnettil Kr. 1000,00.
Ved Bregnæs, hvor der ogsaa foresloges anlagt cii
lignende Buneberegnet til Kr. 2 000,00.
Ved Rusaanæs(øvre), hvor Husene vare flyttede flere
Gange og atter stode lige ved Brudkanten,og hvor
der var al Sandsynlighedfor, at den gjenværende
dyrkbareJord ogsaa vilde odelægges,foreslogesBrild-
dets Afskraaningog direkte Dækning med Sten, kal-
kuleret til Kr. 4 300,00.

4./ Ved Rusaanæs (nedre), der ogsaa var stærkt truet,
foresloges ligeledesBruddet afskraanetog stendækket
for et Belerbaf Kr. 4 500,00.
Ved Pothus ved Øvenæselven(enBielv til Saltenelven),
som har anrettetstoreØdelæggelserog fremdelestruer
dermed. Her foresloges foruden en af Eieren selv
allerede anlagt Dam tværs over et mindre Løb at
bygge endnu en saadan af Sten og Grus til Belob
Kr. 750,00.
Ved Fiskevaagnæs, hvor tvende Brud foresloges for-
byggede ved direkte Dækning for et Beleb af
Kr. 4 600,00.
Ved Oos har Elven gjort overordentligmegenSkade,
idet omtrentHalvparten af Jordvelen var ødelagt og
Resten truedesmedØdelæggelse.Her foreslogesAnlæg
af tvende Buner og Gravningaf ledendeRende over
en G-ruser. Omkostningernedervedvare beregnedetiI
Kr. 5 500,00.
De samledeOmkostningerved disseForbygningsarbeider

•gik saaledesop til Kr. 18350,00.
I Forbindelsemed en lignendeIndberetningvedkom-

mende Beiernelven sendte Kanaldirektørenogsaa denne
under'16deAugust 1883 til Amtmanden,idet han nærmere
begrundedede valgte Forbygningsmaaderog gav de for-
nedne Oplysningerog Anvisningerfor det Tilfælde,at man
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maatte ønske Forbygningerne gjennemførte ved Stats-
bidrag.

I HerredsstyrelsensMøde den 24de November1883
blev Kanaldirektørens-Betænkningbehandletog besluttedes
ikke at bevilge noget til Forbygningsarbeiderne. Amt-
manden remitteredederfor Sagen til Kanaldirektørenmed
en Udskrift af HerredsstyrelsensBeslutning,uden at tilfeie
noget om SagensvidereFremme, menantageligunder den
Forudsætning, at Kanaldirektørenimod alle Regler vilde
opføreden somudelukkendeStatssag paa sit Budgetforslag
for 1885-1886, da han i en Skrivelsetil Direktøren af
1lte April 1885 udtaler sin Forundring over ikke at se
den optaget. SomFølge af denneSkrivelsesendteKanal-

,direktøren under 21de s. M. Sagens,Dokumentertilbage
til Amtet til fornyetBehandlingindenDistriktet, idet han
henvistetil sin Betænkningaf 16deAugust.

Under 15deFebruar 1886 modtogKanaldirektørenfra
Departementetfor de offentligeArbeiderenSkrivelse,Intori
han anmodesom at udtalesig om,hvorvidtGaardenFiske-
vaagnæs'sHuse antagesat være sikredemodElvebrudved
_atflytteshen til et nærmerebetegnetSted.

Kanaldirektørenudtaler i denAnledningi en Skrivelse
til Departementetaf 20deFebruar 1886, at han med de
foreliggendeOplysningerikke tør udtale nogen bestemt
Formeningi denneHenseende. Han tilføier, at der paa
Eiendommenfindesto Brud, der beggeere farlige, og som
truer medat ødelæggeden hele Eiendom. Elan henstiller
derfor til Oven'Teielse,om det ikke vil være rigtigereat
dækkedisse,hvfiketer beregnettil Kr. 4 600,00,og derved
bevare Eiendommen,hvorvedmanogsaavildespareHusenes
Flytning,hvilket er kalkuleret til at kosteKr. 1482,00.
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• Flødbargjørelse af Sagelven i Hammerø
Herred.

Dette Vasdrag strækker sig fra den indre Bund af
Sagfiorden i sydostlig Retning henved et 'Par Mile ind
Landet og bestaar for en væsentlig Del af 7 Vand, der
indbyrdes ere forbundne med kortere eller længere Elve-
stykker. Langs Vasdraget ligger en Del Skov, hvoraf den
bedste tilhører det Offentlige. Mellem 3die og 4de Vand
er Elven kort og danner ved Udlobet af dette sidste en
Fos. Sagelven mellem 4de og 5te Vand er omkring en
Fjerding lang, strømmendeog uren. Skjønt Forstvæsenet
i sin Tid havde foretaget en Del Oprensninger i denne -
Elv, fandt man den dog fremdeles hinderlig for Flodningen,
ligesom ogsaa hin Fos. Da Ordføreren af Opsidderne var
gjort opmærksom herpaa, henvendte han sig til Amtet
med en Forestilling af 27de August 1883, hvori han frem-
holdt de Vanskeligheder, som vare forbundne med at fløde
Tømmeret ned Vasdraget og androg om et Statsbidrag stort
Kr. 600,00til Oprensningsarbeideri Henhold til en Kalkule,
som Opsidderne paa den øverste Gaard Kragemo havde
opsat. Amtet sendte under 24de November s. A. Forestil-
lingen til Kanaldirektøren og under 21de November 1884
ligeledes en Beretning fra Ordføreren i Hammerø samt
Stegen og Ledingen, om at Forestillingen var behandlet i
de respektive Formandskabers Moder den 15de Septemfier
og 27de Oktober 1884 og af dem paa det Bedste anbefalet.

Paa Grund af at Distriktet havde gjøre Sagen
til en udelukkendeStatssag, trods det ringe Omkostnings-
beløb, hvorom det her dreiede sig, saavelsom fordi den
væsentlig maatte vedkommeForstvæsenet, oversendteKanal-
direktøren den under 4de December 1884 til Skovdirek-
tøren, som under 23de Januar 1883 remitterede den med
sin Betænkning. Deri oPlyste han om, at den Skov, som
det Offentlige havde tilbage, antagelig indeholdt ca. 3 000
Tylter for en stor Del svært og værdifuldt Tømmer foruden
mindre Materialier samt Ved. De private ' til Vasdraget
stedende Skove vare, saavidt han vidste, ikke megetbetyde-
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lige, men selvfølgeligvare de saavelsomde offentligeaf
Vigtighedfor det yderst skovfattigeHammerø og tildels
Stegen. Skovdirektørenoplyste, at man ikke vilde være
hjulpenmedden paatænkte.Oprensningi Sagelven,dersom
Tømmeretskuldefiødeshelt fremtil Søen, da det omtrent
1 km. lange Elvestykke mellemSoenog førsteVand frem-
bed de største Hindringer for Fledningen, hvilkeVanske-
lighederhan nærmerepaaviste. SagelvensOprensningvar
ikke mere end at Forstvæsenet selv kunde udføre den.
Direktørenkundeikke bedømme,hvorvidt Forholdeneved.
dette Vasdragvare af denBeskaffenhed,at der burde blives
Spørgsmaalom Bidrag af Kanalfondettil dets F1edbar-
gjørelse. Derimodvilde han finde det heldigt, om saa,
kundeske,, da Arbeidet uden saadanBistand vanskeligen
kunde finde Sted. Han ansaa det derfor onskeligt, om
Vasdragetved Leilighed kunde blive undersegt af Kanal-
yæsenet og om der kunde blive opgjortPlan og Omkost-
ningsoverslagover dets fuldstændigeFlodbargjørelse.

En Afskrift af denne BetænkningsendteKanaldirek-
tøren den 28deJanuar 1885 til Amtet med den Bemærk-
ning, at han i Henholdtil sammetroedeat kunneopsætte
den deri paapegedeUndersøgelsetil ved Leilighedog over-
lade ForstvæsenetFlødbargjørelsenaf den i Andragendet
omhandledeDel af Vasdraget.

Arbeidernes Kostende.

ElvebrudpaaBeiernsPræstegaardi 1858-1860 Kr. 680,ock
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I.

Sagernes administrative Behandling.

a. Altenelven.

Altenelv, der kommerfra Grændsenved Kautokeino,
og gaar ret i Nord, falder ved Bosekopi Altenfjord. Den
gaar i mangeSvinge og har som alle finmarkskeElve en
stærk Isgang. Der findesderforved Elven store Elvebrud,
og alleredei 1828 havde man til Sikring af et Veistykke
noget nedenforJøraholmen paa FinmarkensBrændevins-
afgiftskassesBekostningforbyggetet Brud der og senere
repareretForbygningernei 1835og 1843og dertil anvendt
ca. Kr. 3000,00.

Senereblev der Høsten 1873 dels forHerreds-og dels
for AmtskommunensRegningforbyggetet større Brud ved
selveJøraholmenog dertil anvendt Kr. 2 800,00.Bruddene
nedenfortrængte dengang ogsaa at udbedres,og da der
samtidigvar reist Sporgsmaalom at rydde de Hindringer
tilside, som Sautzofossenog Neidngorze(Pigefossen)lagde
iveienfor Baadfarten,somom Sommerener den naturlige
BefordringsmaademellemAlten,Kautokeinoog det nordlige
Finland og Sverige,samt at gjøre det muligtfor Laxen at
gaa op Fossene, henvendte Amtmandensig under 6te
September1873til IndredepartementetmedAndragendeom,
at Kanaldirektørenmaattebemyndigestil bl. A. at under-
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sege de her .paapegedeForhold. I 1875 foretogFogden i
Alten en Reise opoverElven for at udtale sig om Mulig-
heden af dens Farbargjørelse,og i en Indberetningtil
Amtet af 18de Juni s. A. gjør han opmærksompaa, at der
.endnuflndes.en tidligere ham ubekjendtFos, Virdnifossen,
der gav ham det Indtryk, at der idetheletagetikke kunde
blive Spørgsmaalom nogen Farbargjørelseaf Elven, meii
vel muligensom Laxetrapper.

Der forelaa imidlertid Andragende om flere andre
UndersøgelserindenAmtet og med DepartementetsBemyn-
digelse lod derfor KanaldirektørenElven undersøge af
Leitnant Nysom, som den 10de Februar 1877 afgav en
IndberetningangaaendeElvebruddeneog Farbargjørelsen.
Han gav deri en af Kroki ledsaget Beskrivelseaf det saa-
kaldte Elvebrud «Sandfaldet»paa venstre Bred ca. 1 000
Alen ovenfor Elvens lidleb, som i Tilfælde maatte for-
bygges meden kraftigStendækning,beregnettil Kr. 7 200,00
Kostende, der efter Nysoms Formeningvar mere end den
truede Interesse kundevære værd, dernæstaf Elvebruddet
paa GaardenJøraholmen, ligeledes paa venstre Bred ca.
1 Mil ovenfor Elvemundingen,som allerede var dækket
med Sten, men hvis Dækning paa enkelte Steder var lidt
mangelfuld,og endelig af de ældreForbygningernedenfor
Jøraholmentil Veiens Beskyttelse, der bestode af et 500
Fod langt Træbolværk og en omtrent ligesaa lang Sten-
dækningnedenfor,hvilke fremdelesstodetemmeligturokket.
Paa Grund af de betydelige saavel Anlægs-som Vedlige-
holdsudgifter, som paa Grund af den stærke Isgang her
maatte paaregnes, fandt han det meget tvivlsomt, om en
Dækning som den ved Jøraholmenkunde ansees berettiget
ligeoverforde tilstedendeEiendommesringe Værdi."

Nysom gav dernæst en Beskrivelse af de Dele af
Elven, som skuldefarbargjøres,og kom i Henhold dertil
til det Resultat, at der neppe kundeblive Tale om nogen
Farbargjørelse,da den vilde kræve Omkostninger,der ikke
vilde staa i noget rimeligt Forhold til den existerende
Færsel.
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b. Farbargjørelse af Storfossen i Tanaelven.

Paa TanaelvfinderBaadfart Sted lige fra dens»Mun-
ding og langt op i dens forskjelligeKildefloderAnarejok,
Karasjok og Jesjok. Disse sidsteer — ialfald naar man
kommeret Stykke op.i dem — megetstride og opfyldteaf
Btryg og Strømme,men selve Tanaflodenog Karasjoktil
omtrent 1 Mil ovenforKarasjok Kirkeby flyder som en
mægtig, stille Flod, hvor Baadfarten med Undtagelseaf
paa et enkelt Punkt Storfossenforegaar let og uhindret.
Elven er vistnok i den øverste Del noget opfyldt med
Banker og Grunde,men med det fornedneLokalkjendskab
er der ingen Vanskelighedi at passerei de mellemdisse
værendeRender og Far.

Tanaelvener om Sommerenden naturligste og eneste
Kommunikationsliniefor de langsTanadalføretogi Karasjok
Kirkeby bosatte Lapper og Nordmænd. Der foregaar
saaledesikke ubetydeligTransportlangs ad den, nedover
af FinlappernesProdukter,Renkjød,Skind osv. og opover
især af alt det Mel, der tiltrængestil DistriktetsBehov.

Der finder ligeledesen Del Fledning Sted paa Vas-
draget, dog ikke mere end en 100 å 120 Tylter aarlig,
hvilket imidlertid er af særdeles stor Betydning for de
nordenforliggendealdelesskovløseDistrikter.

Færslen paa Vasdraget foregaar i lange, smale og
lave saakaldteElvebaade, der ere særdelesegnede til at
færdes med i Stryg og Strømme. De stages i Alminde-
lighedfrem, og de kan overvindesærdelesstærke Stryg,
ligesomLappen med mærkværdigFærdighed styrer dem
udovervoldsommeStrømme. Under Opstagningengjennem
et Stryg holder de sig i Regelen langs Landet, da den
fordelagtigsteVanddybdeforStagningener fra 2 til 4 Fod.
Under Fart nedadStrygene gjælderdet at findeen nogen-
lunderen Rende,da Baaden kommermed en meget stor
Hastighedog medLethed vælter, hvis den støder paa en
Sten. Disse Baade har naturligvisingen stor Transport-
evne, især hvis de skulle passerestærke Stryg.
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Flødningen foregaar i Flaader, der med Strømmen
fores ned ad Vasdraget.

Omtrent 6 å 7 Mile ovenfor Tanas Munding ligger
Storfossen(Garraguoicka,Sturaguoicka),et 3 500Fod langt
og 2 å 400Fod bredt Stryg med 1/125relativt Fald paa de
nederste 2 850 Fod. Dette Stryg er opfyldt med store
Stene og Elvebreddenfra almindeligtSommervandog op
til Flom er en eneste storstenet Ur. Over Flom er
Bredderne steile, skovbevoxedeBakker, der paa russisk
Side paa fiereStederstaa i Brud. Vandstandsvariationen

Stryget kan naa op til 20 Fod.
Storfossener til megenHinder for Færslen paa Vas-

draget, da "denikke kan befaresmedlastedeBaade, saa-
ledes at Varerne maa lossesaf og befordresoverlandad.
en meget daarligVei paa russisk Side. Forudenbetydeligt
TidsspildeforaarsagerdenneOmstændighedogsaabetydelige
direkte Udgifter, idet der trænges extraordinær Hjælp
baade til VarernesForbitransportog til at haleBaadenop
Stryget. NedadStryget stagesBaaden, men dette sker
ikke uden stort Besværog endogLivsfare, og denneFart
har krævet fiereOfre derved,at Baaden trods al anvendt
Forsigtighedog Duelighedhar væltet.

	

1873. I Skrivelse af 6te September1873 henlededeAmt-
mandenDepartementets.Opmærksomhedpaa de Hindringer,
somStorfossenlagde iveien for Baadfart og Fleclningpaa
Elven, og fremholdtden særdelesNytte forde paagjældende
Distrikter, som en Farbargjørelseaf Fossen vilde have,
hvorforhan anholdtomKanaldirektørensBistandtil at faa
den undersøgt. Denne blev indrømmet,og under 29de
SeptemberbeordredeDepartementetDirektørentil at imede-
kommeAndragendet,forsaavidt dertil maattevære Anled-
ning uden større lJdgift for Kanalfondet.

	

1816. Efter forgjævesat have forsegt at faa den ved
Velanlæggenei FinmarkensAmt ansatte Ingeniør til at
foretage Undersøgelserne,og efter at der var frem-
kommetAndragende omUndersøgelser paa andre Steder
inden Amtet, blev Leitnant Nysom afsendt fra Kri-
stiania.
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Den 10de Februar 1877 afgav han sin Indberetning 1877.
medForslag til Oprensningaf en Baadrendemed 15 Fods
Breddeog 2 å 4 Fods Dybdeved almindeligtSommervand
langs den norske Bred samt beregnedeOmkostningerne
derved til Kr. 8000,00. Han tilfeier, at man muligens
maa gjøre Regning paa en Del Vedligeholdsudgifter,da
Isgangeni Elven er særdelesvoldsom.Indberetningenblev
den 26de s. M. af KanaldirektørenoversendtDepartementet
ledsagetaf hans Betænkningderomaf 13de,og senebeden
28deMai oversendte han en af Nysomudarbeidethydro-
grafisk Beskrivelse af Tana- og Altenelv, dateret 3die
Marts 1877.

Forslaget blev forelagt Amtsformandskabet,som af
Brændevinsafgiftskassenbevilgedeen Fjerdepart af Omkost-
ningerne indtil Kr. 2000,00og overtogRendensVedlige-
hold modat Resten blev tilskudt :af Staten, og ved under
15de September at underrette Kanaldirektøren herom,
anmodedeAmtet ham om at bevirkeSagenforelagt Stor-
thinget til Bevilgning. Men idet Direktøren den •de
Oktober1877oversendteSagentilDepartementet,bemærkede
han, at Midleimemaatte kunne bevilges af Elverensnings-
fondetuden særskilt Forelæggelsefor Storthinget; men da
Distriktet kun havde bidraget en Fjerdepart af Omkost-
ningerne istedetfor som rimeligt en Halvpart, saa vilde
Sagen blive remitteret Amtet til fornyet Behandling,saa-
fremt Departementet ikke i Nødvendighedenaf i størst
muligGrad at lette Fremkomsteni disse afsidesog uvei-
sommeDistrikter samt i Hensynet til Distriktets smaa
økonomiskeKræfter fandt tilstrækkeligGrundtil at bevilge
det ansøgteStatsbidragmedtre FjerdedeleellerKr. 6000,00.

Efter videre Forhandlingerog efter at Veidirektøreni 1879.
Skrivelseaf 19deSeptemberhavde lovet at træffe saadan
Forfeining, at den ved Statens Veivæseni Østfinmarken
ansatte Inkeniør kan administrereog tilveiebringeArbeids-
folk til det heromhandledeArbeide,blev det ved Kg1.Res.
af 14deJuni 1879bestemt:

1. At det af de til Oprensning af Elvedrag m. V. bevilgede
Midler naadigst tillades udredet et Beløb af indtil Kr. 6 000,00
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1879. til Oprensning af en Baadrende i Storfossen i Tanaelv
Finmarkens Amt overensstemmende med Leitnant Nysoms
af Kanaldirektøren og Ingenierkonunissionen anbefalede
Plan af 10de Februar 1877.

2. At den af Finmarkens Amtsformandskab under 1lte August
• 1877 fattede Beslutning bl. A. om Overtagelse af Ved-
» ligehold af ovennævnte Arbeide, naar det er udført, naadigst

approberes i Henhold til Lov om Formandskaber paa Landet
af 14de Januar 1837 § 50, forsaavidt Amtskommunen der-
ved paaføres Udgifter for et længere Tidsrum end de næst
paafølgende 5 Aar.

Ved under 3dieJuli 1879at kommunicereKanaldirek-
tøren denne Resolution,anmodedeDepartementetham om
at sætte sig i ForbindelsemedVeidirektørenfor overens-
stemmendemed dennesTilsagn at faa Arbeidet iværksat.

AmtmandenblevgivetOrdre til at underrettevedkom-
mende russiske Embedsmyndighedom dets Iværksættelse,
da det foregik i G-rændseelv.

	

1880. I August 1880 blev Arbeidet paabegyndt,men kun
lidet blev,udfort, medensea. Ilalvparten af Bevilgningen
alleredevar medgaaet.

	

1881. Den 7de Februar1881afgavBestyrerenRegnskabmed
Rapport for 3die og 4de Kvartal 1880, men da dette ud-
viste, at det udførtenyttigeArbeide var saare ubetydeligt
og de medgaaedetilfældigeUdgifterendogefter finmarkske
Forhold saare uforholdsmæssige,Paabod Kanaldirektøren
Arbeidetforeløbigindstillet,medmindreman enten kunde
faa det bortsat paa Akkordfor en bestemtSum eller der
indkom et Overslagover RestarbeidetsKostende med de
InteresseredesVedtagelseaf at bidrage til den eventuelle
Overskridelsei sammeForhold som ved det oprindelige
Bidrag. Regnskabetudviste en Udgift stor Kr. 4432,73.

Regnskabetledsagetaf Bemærkningerdertil oversendte
han den 26de Februar 1881 til Departementet,idet han
anmodededet om at oversendedet til Veidirektørenpaa
Grund af det Forhold, hvori Arbeidet stod til Arbeideti
Varanger.

	

1882. Med Skrivelse af 4de Juli 1882 fra Departementet
modtogKanaldirektørenRegnskabettilbage led§agetaf en
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Skrivelse fra Veidirektøren samt af Arbeidsbestyrerens1882.
Be'svarelsetil Bemærkningerne. Af Mangelpaa personligt
Kjendskabtil ForholdenekundeKanaldirektørenikke op-
gjøre sig nogen selvstændigFormening om Besvarelsenog
remitteredeunder 1lte Juli Regnskabettil Departementet,
idet han maatte overladeRegnskabetsvidere Prøvelsetil
Revisionen,og idet han i Paaventeaf Overslagfra Arbeids-
bestyrerenover RestarbeidernesKostendelovede senereat
fremkommemed Forslag til, hvad der burde foretagesi
Sagen. Paa Grund af Sygdomhavde Arbeidsbestyreren
endnuikke kunnet afgivenoget saadantOverslag.

I en Skrivelse af 10deMarts 1883 meddelteDeparte-
mentet,at Intet var fundet at erindreved Regnskabet.

Den 13de Oktober 1882 sendte Veidirektørenen fra
ArbeidsbestyrerenindlobenRedegjørelseaf 26de September
næstfør angaaende Arbeidet til Kanaldirektøren og den
19deOktober ligeledes en Skrivelsefra Arbeidsbestyreren
ledsagetaf en Betænkningaf 3dieOktoberangaaendeBaad-
renden fra Ingeniør Lund tilligemedOmkostningsoverslag
over RestarbeiderneJydende paa Kr. 12400,00, saa de
samledeArbeidsomkostningerskuldeandragetil Kr. 17309,51,
somhan dog antog kunde reduceresved Salg af Redskabs-
beholdningentil Kr. 16900,00. Lund udtaler derhos, at
han efter Iagttagelser paa Stedet var kommentil den For-
mening, at den voldsommeIsgang vilde foranledigebety-
deligeVedligeholdelsesomkostninger.Han nmtntederfor,at
man burde være forberedt paa selv under Arbeidet at
maatteudredeUdgifter til Vedligehold,idet der kundegaa
Aar hen, i hvilke man ikke ialfaldmedFordel vildekunne
arbeide. Lund udtalte sig paa Grund deraf for at opgive
Baadrendenog for istedet at anlægge en Trallebanetil
Baadtransportforbi Fossen,et Projekt, som havde Tilslut-
ning hos flere med Forholdenekjendte.

Efter Modtagelsenheraf afgav Kanaldirektørenden
4de November 1882 sin BetænkningangaaendeArbeidets
Stilling,hidtidigeGangogFremtid„.Kanaldirektørenantog,
at Arbeidets Berettigelsekunde være tvivlsom,'efter at
Omkostningernevise sig at blive dobbeltsaa store, somda
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1882. man tidligerebestemtesig for det. Imidlertidmaatte man,
efter de tidligereUdtalelserheromi AmtmandensSkrivelse
af 6te Septemberog 6te December1873 og af Nysoms
Forslag af 10deFebruar 1877 at dømme,antage, at det
var af ikke ringe Betydning, idet Storfossener den eneste
Hindringfor Baadfartenpaa Tana i enStrækningaf 6 å 7
Mile, og idet Elven er den naturligsteog eneste.Kommuni-
kationsliniefor de langsTanadalføretogi KarasjokKirkeby
bosatte Lapper og Nordmænd. Han fandt det dog nød-
vendigt at gjøres nærmere bekjendt med den Betydning,
som Distriktet tillagdeAnlægget og dens Forhold til de
sidst kalkuleredeOmkostninger. Dets IntereSse for Sagen
burde nærmestfinde sit Udtryk i forøgetBidrag men om
Distriktets Evne i saa Henseendemaatte forbyde, at
Bidragetydes i sammeForholdsomdetOffentligei Almin-
delighedkræver, saa maa vel ogsaaden Omstændighed,at
Finmarkens A.mt aldrig tidligere har stillet Krav paa'
•Kanalfondet,kunne være et medvirkendeArgument for en
større Hjælp fra det OffentligesSide. Ved at sammen-
holdeUdtalelserneom de sandsynligeVedligeholdsudgifter
i Nysomsog Lunds Betænkningerfik man—menteKanal-
direktøren— det Indtryk, at Lund havde betegnet dem
som større end Nysom, og at han ved Iagttagelser paa
Stedethavdedannet sig sin Formeningderom. Da det var
en væsentlig Faktor for A.nlæggetsBerettigelse, hvilken
Rolle Isgangepjaspiller, idet den i en kort Tid kunde
derangereden hele Rende, og da den kun kan jugeres af
lokalkjendteFolk, saa fandt Direktørendet dog ønskeligt
at indhente nærmere Erklæringer derom, skjønt Amtet
havde overtagetVedligeholdet,hvorforhananbefaledeSagen
remitteret Amtet til Erhvervelse af nærmere Udtalelse
angaaendeAnlæggetsFortsættelsesamtangaaendeyderligere
Distriktsbidrag.

Idet Departementethenholdt sig til Kanaldirektørens
Betænkningsendte det under 15deDecember1882 Sagen
tilbagetil Amtet og forlangte dets Udtalelse om, hvorvidt
det under de forhaandenværendeOmstændighederfandt, at
Anlæggetburde fortsættes, samt om hvorvidt dertil vilde
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blive søgt yderligereBidrag af Distriktet. Departementet188.
gik ud fra, at Distriktsbidraget,hvis Arbeidetskuldeblive
at fuldfore i Henhold til det nu foreliggendeOverslag,
burde staa i samme Forhold til Udgifterne derved, som
efter den i Henholdtil det oprindeligeOverslaggivneVed-
tagelse af Amtskommunenom Udredelse af et Bidrag til
Arbeidet stort Kr. 2000,00(AmtsformandskabetsBeslutning
af 11te August 1877),og altsaa, da Overslageter forhøiet
fra Kr. 8 000,00til i rundt Tal Kr. 17000,00,foregestil
Kr. 4 250,00.DepartementettilfeiedederhosnogleBemærk-
ninger om, at der i lignendeTilfældeandetstedsblev stillet
langt større Krav • til Distriktets Deltagelse end her
var gjort.

Paa Amtets Foranledninghavde LensmandHanseni 1883.
Polmak konfereret med lokalkjendteFolk angaaendede
modRendensNytte, Berettigelse og Stabilitet gjorteInd-
vendinger,og i Skrivelseaf 28deFebruar 1883til Amtef`
meddeltehan, at Resultatet deraf var, at Anlæggetfrem-
delesmaatte ansees berettiget og at der ikke var Grund
til at nære nogensærdelesFrygt for dets Stabilitet. I en
senere Skrivelse af. 5te Oktober suppleredehan denne
Udtalelsemed, at han efter personligeIagttagelserpaa en
Reise forbi Storfossen var bleven bestyrket i sin For-
meningom,at Isgangenikke vildevære til synderligSkade
for Renden.

Sagen blev forelagt 1883 Aars Amtsformandskabtil
Erklæring og Bevilgningaf videreDistriktsbidrag.I Hen-
hold til Komiteindstillingaf 9de August 1883 fandt Amts-
formandskabetdet Aar ikke at kunne indlade sig paa
videre Bevilgningi Betragtningaf den Uvished, der frem-
deles synes at være tilstede om Stabiliteten og de med
Udførelsen forbundnestore Udgifter. Det henstilledetil
Amtmanden at lade undersøgeNytten af og erhverve
Kalkule over Bekostningerneved at lade bortminerede
større, for FlodningenhinderligeStene, samt ved istedetfor
Baadrenden at anlægge en Slæbebane(med Skinner og
Tralle) til Transportaf Baade forbi Fossen.

Idet Departementetunder 22de December.1883 efter
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1883. denne videre Behandling sendte Sagen tilbage til Kanal-
direktøren, forlangte det hans Udtalelse om, hvorvidt
Arbeidetefter det Passerede burde fortsættesoverensstem-
mendemed den oprindeligePlan, eller om det efter Amts-
formandskabetsUdtalelse kunde antages, at Arbeidet indtil
Videre burde bero og nærmere Undersøgelse anstilles
angaaendeden af AmtsformandskabetantydedePlan for en
Fortsættelse.

1884. I en Skrivelsetil-Kanaldirektørenaf 24deMarts 1884
udtalte LensmandHansen sig fremdeles fordelagtigt om
Rendenog densStabilitet, medenshanbemærkedeangaaende
en Slæbebane,at Terrainforholdeneppe vilde lægge store
Vanskelighederiveien derfor, men at Opstigningsbanerne
fra Elven til Plateauet vilde blive udsatte for Ødelæggelse
af Isgangen, samt at en saadan Bane heller ikke vilde
yde den tilsigtede Lettelse i den besværlige og fare-
fulde Fart.

IngeniørLund bestred i en Betænkningaf 17de Mai
1884 Rigtigheden af denne LensmandensFormening om
Stabiliteten,og ansaa han den meget tvivlsom,ialfald fandt
han det sikkert, at man ved Rendearbeidetvilde blive
udsat for store pengeslugendeTilfældigheder. For ham
stillede Sagen sig saaledes, at saavel Staten som de, der
skulde benytte og vedligeholcleRenden, vilde være bedst
tjente med at Sagen blev realiseret paa en andenpraktisk
Maade,og det saamegetmere somRendenkun ved enkelte
lavereVandstandevilde blive farbar. Han troede,at Bane-
anlæggetnærmereburde overveies og undersøges. Ved at
oversendedenne Betænkningden 23de s. M. udtalteIngeniør
Holst, der forestodVeiarbeidernei Finmarken, at Lunds
og den dermedsamstemmendeOpsynsinandJoramoensFor-
meningburdetillægges stortVærd, men han udtalte derhos
liden Sympatifor en Slæbebane.

I en Skrivelse af 10de Marts 1884 fra Lensmand
Z. Øvre i Karasjoktil Fogden fremholdtesstærkt Nødven-
digheden af, at Færslen gjennem eller forbi Storfossen
lettedes. Lensmandenmeddelte,at Meningerneyare delte
med Hensyn til Renden,idet flere troede,at den ikke vilde
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kommetil at staa, men blive udsat for Tilførselaf Rulle- 1884.
sten, medensAndre vare af den Mening,at den muligens
vilde staa, men man var enstemmigaf den Formening,at
Strømsætningeni en saadanRende vilde blive saa strid,
at lastet Baad vanskeligvilde kunne trækkes derigjennem
og ialfaldikke uden medTrækline,menfor at gaa meden
saadan var Landet ufremkommeligt.Han mentederfor,at
man ved Overveielseaf Sagen maatte komme til den
enstemmigeFormening, at en Vei anlagt paa den norske
Side med Skinnegangog en Tralle vildevære det sikreste
og mest praktiskeBefordringsmiddelforbi Fossen. Ved en
saadan Vei med Bane vilde ikke aleneste Sommerfærslen
over Fossenblive lettet og afhjulpen,menman vilde anta-
gelig kunne faa Veiensaaledes, at den blev benyttet for
Færsel omVinteren, hvorved der vilde opnaaeset ikke
ringe Gode, imod som nu paa den finske Side, hvor
den eneste fremkommeligeVei er, at kjøre tunge Læs
op og ned ad bratte ubanede Bakker, hvilket stadigt
medførteUlemperog stort Besvær. Lensmandenpaapegede
derhosen Maade, hvorpaa der kunde føres Kontror med
Banens Benyttelse,og fremholdt,at ligesomdet var af
største Nødvendighedog særlig biteresse for Færslen at
faa en Vei med Skinnegang,ligesaanødvendigtvar det at
faa mineretbort de storeStene i Fossen,der vare i høieste
Grad farligefor Flodningaf Træmaterialier.

Efter at Fogden mundtligenhavde anmodet Kanal-
direktørenom at bevirkeudbetaltaf Bevilgningenet mindre
Belobfor ved Bortsprængningaf de mest hinderligeStene
at lette denneFlødning, anmodedeDirektøreni Skrivelse
af 16de April 1884 Indredepartementetom at stille
Kr. 400,00til Dispositiondertil, samtidigmedat han under
s. D. formaaedeLensmandentil at besørgedette Arbeide
udført. Den 19deJanuar 1886afgav denneRegnskabder-
over,hvorefterder var medgaaetKr. 384,56.

Den 10deJuni 1884 afgav Kanaldirektørensin ende-
lige Erklæring i Sagen. Efter de forskjelligeUdtalelser
at dømmefandt han, at _Anlæggets Nytte i og for sig
betragtet utvivlsomt maatte gjøre Anvendelsenaf den
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1884. senest opstilledeKalkulsum fuldt berettiget, medens de
stærkt divergerendeAnskuelserom RendensStabilitetpaa
den anden Side stillede dens Berettigelsemeget tvivlsoni.
Direktøren tillagde Ingeniør.Lunds Bemærkningerstørst
Vægt og var med sin Mangelpaa personligtKjendskabtil
Forholdenetilbeieligtil at tro, at Stabiliteten var saa
usikker, at man ialfald ikke burde betragteVedligeholdet
som en uvæsentligSag, men var forberedt paa, at det
ialfald til sine Tider kunde stille Krav til Amtskassen,
hvis,Udstrækningdet var umuligtpaaForhaandat beregne
endogkun tilnærmelsesvis. Efter han; Opfatningmaatte
derhosNytten af Renden ansees som betydeligtreduceret
ved den Oplysning,at dens Brugbarhedfor Baadfarten
vilde blive begrændsettil en kortere Tid af Aaret. Han
vilde imidlertidikke anbefaleAnlægaf en Skinnebanemed
Tralle, da man ikke kunde overladeet saadantApparat
uden Opsyn i ligegyldigeog uvorne MenneskersHænder
uden at det megetsnart kom i Uorden. Da Banenoveralt
kom at ligge i Helding, saa vilde Trallen sandsynligvis
altid blive at findelangt nede i Elven og som oftest da
sønderbrudt,medensReparationertilde blivebaadehyppige,
kostbareog vanskeligeat faa udført. Det var derfor åt
befrygte, at et saadantApparat vilde kommetil at vise
sig brugbart i en kortereTid af Aaret end Rendenog i
sit Vedligeholdkanskeblive ligesaakostbart. Skulde der
blive Spergsmaalom at omgaa Fossen med Baner, saa
antog han, at der alene burde blive Tale om at anvende
en Slæbebaneaf Planker i Lighed med de nordlandske,
uagtet han heller ikke vilde anbefale den paa Grund af
den store Længde, som baade vilde gjøre Slæbningen
besværlig og foranledigemegen Slitage paa Baadene.
Kanaldirektørenfandt det til lidenNytte at kontrolleredet
sidste Omkostningsoverslagmed nye Undersøgelser,og da
Sagens Afgjørelsevæsentlig afhang af Stabilitetsspørgs-
maalet,samtidigmedat Amtsformandskabethavdepaataget
sig Vedligeholdet,vilde— efter DirektørensFormening—
Spergsmaalet bedst finde sin rette Besvarelseaf Amts-
formandskabet,idet det nu ikke blot havdede foreliggende
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Betænkningerat støtte sig til, men ogsaa fordi dets Med- 1884.
lemmerfor en stor Del maatte antages at sidde inde med
tilstrækkelig personligErfaring og Kjendskab til For-
holdenefor at kunne opgjøre sig ei selvstændigFormening
•derom. Kanaldirektørenfandt at burde anbefaleArbeidet
fprtsat, saafremtAmtgformandskabetfremdelesmaattevære
vihigt til at overtageVedligeholdetog til — oinmuligt —
at bidragesin Andelaf de forogedeOmkostninger; i mod-
sat Fald maatte han anbefale,at kun de større forFlaade-
færslenhinderligeStene blive bortminerede.

Den 8de August 1884 fattede Amtsformandskabet
enstemmigfølgendeBeslutning:

«Amtsformandskabetanholder under Erkjendelseaf
Berettigelseni de stærke Krav omFarbargjørelseaf Stor-
fossen i Tana Elv om IndredepartementetsMedvirken
til Fremsættelsefor Storthinget af Kg1.Prp. om det paa-
begyndteOprensningsarbeidesFuldførelse udenfor de af
Brændevinsafgiftskasseni 1877 bevilgedeKr. 2 000,00—
for Statens Regning og gjentager sin tidligereBeslutning
om Overtagelseaf Arbeidernes fremtidigeVedligeholdelse
somogsaagjældendefor disse efter den nye Plan.»

I Skrivelseaf 25deOktober1884sendteDepartementet
Sagen tilbage til KanaldirektørenmedAnmodningom at
tage Hensyn til den ved sit Budgetforslag.

Paa Direktørens Budgetforslagfor 1885-1886 blev
den optaget som Post A I a med en Bevilgningstor
Kr. 9 000,00og med en nærmereRedegjørelsefor Sagens
Gang. Ved StorthingetsBeslutningaf 9de Mai 1885 og
Kg1.Res. af 25deJuni s. A. blev i Henhold til Regje-
ringensIndstilling af 20de Januar 1885 bifaldt ved Kgl.
Res. af 28de s. M. Belobetbevilget.

Ved privat Meddelelseaf et Par Mænd, som Som-
meren 1885 havde bereist Finmarken, og hvis Udtalelser
han maatte tillægge særlig Vægt, var Kanaldirektøren
gjort opmærksompaa, at trods AmtsformandskabetsErklæ-
ring skuldeStemningenvære meget almindeligmodBaad.-
renden,men for en Trallebane. Direktoren fandt det der-
for rigtigt, forinden han lod Arbeidet paany sætte igang,

33
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1884, atter at forelæggeSagen for Distriktet til endeligAfgie-
relse af, hvorvidtman enskedenogenForandringi Planen.
Han sendtederforunder1.4&November1885i den Anled-
ning en Forestilling til Amtmanden. Han gav deri et
omtrentligt Overslag for en Trallebane lydende paa.
Kr. 10100,00,idet han efter sehere at være bleven
oplystom, at der paa russisk Side boede en Mand ved
Fossen, somhavde en Indtægt af at assistere ved Baades.
og Varers Transport forbi den kunde være tilbøkelig
til at anbefale Trallebane, dersom en norsk Undersaat
kunde findesig tjent med at slaa sig ned paa norsk Side
som Opsynsmandfor Banen. Naar han tidligere havde
udtalt sig derimod,saa var det nemligvæsentligaf Hensyn
til, at der ikke var nogenAnledningtil saadantArran-
gement.

'1886, Kanaldirektørenhenvendtesig derpaa i Skrivelse af
3die Februar 1866 til IngeniørHolst med Anmodningom
at foretage Undersøgelserog udarbeide Forslag til en
Trallebane forbi Fossen, hvilke Undersøgelserimidlertid
ikke kom til Udførelse.

Efter at imidlertidforskjelligeUnderhandlingervare
drevne med Entreprenørerm. V. om StorfossensOprens-
ning, tilbagesendtesSagen•atter fra Arbeidsdepartementet
under 13deJuli 1886til Amtet for at faa bragt paa det
Rene, hvilke af de to Alternativer, Oprensning eller
Trallebane,der burdevælges.

Under 16de September anmodede Kanaldirektøren
Bestyreren for FinmarkensHavneanlæg Ingeniør H. B.
Olsen om at anstille de fornødneUndersøgelseri denne
Anledning, og efter at have befaret Elen afgav Olsen
under 9de Novemberen Betænkning,hvori han fraraadede
Trallebanen,men anbefaledeOprensningenefter den oprin-
deligePlan, hvortil ogsaaAmtet slutter sig.

Henhold hertil, og da Amtet havde paataget sig
alle de forlangte Garantier med Hensyn til Vedligehold.
m. V., anbefaledeKanaldirektørenderfor i en Skrivelse
til Arbeidsdepartementetaf 6te Deeember1886 Arbeidets
Udførelse efter .den oprindeligePlan, samt anholdt om
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Bemyndigelsetil at sætte sammei Gang. Denne Bemyn-
digelseblev givetaf Arbeidsdepartementetunder30teMarts
1887, og med HavnedirektørensSamtykkeblev derefter
Arbeidets Ledelse overdraget Ingeniør H. B. Olsen og
Arbeidetsat i Gang Sommeren1887

c. Maalselven.

Maalselvendannes ved de fra Grændsenkommende
Elve Rosta og Divi og har i vestnordvestligRetningindtil
SammenlebetmedBardoelvenen Længdeaf næsten 4 Mile
medTilløbaf fleremindreElve. Efter Sammenlobetfører
Maalselvenen ret anseelig Vandmassei næsten nordlig
Retning paa en Længde af 23/4Mil til dens Udleb ved
Hollændernæsi en Arm af MalangenFjord. Strax oven-
for Sammenlebetmed Bardoelven ligger Malangsfossen
med 3 Fald paa en Længde af noget over 2000 Fod og
meden samletHeide af 58 Fod. Det øversteFald er det
mindsteog det midterstemeden Klippeblokmidt i Lobet
det største. Det nedersteFald driver tvendeSage, en paa
hver Side.

Skjent Strømmenstrax nedenforFossen er temmelig
strid, saa kunne dog mindreDæksfartøiergaa op under
Fossen. Opdyrkningenaf det betydeligeog skovrigeDal-
føre ovenforFossen skrider jævnligenfremad,og der viste
sig derfor allerede i Femtiaarene en Trang til at faa
Fossenfarbargjort for Baade,da Elven ovenforskal kunne
roes i en Længdeaf ca. 2 Mile. Terrainetpaa den heiro
Bred var ikke ugunstig for et Kanalanlæg. Fossen var
derhos hinderlig og for en Del. umulig for Tømmer-og
Vedilødningen.

Da Kanaldirektoreni Ilere andre Anledningeri 1858
skulde befare Nordland og Finmarken, anmodedeAmt-
mandenham i Skrivelse af 14deJuni s. A. om ogsaa at

33*
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beBigtigeMalangsfossenog tage Spergsmaaletom dens
-Farbargjerelse og Lettelse af Fledningender forbi under
-Behandling. Kanaldirektorenfanclt, at en Kanal maatte
blive 2 600 Fod lang og have 6 Sluser, som neppe kunde
byggesfor mindreend Kr. 24000,00å: 28000,00.Da dette
var mere end det kundevære rirneligt at anvende, afgav
han kun Forslag til en TommerrendeforbiFossenberegnet
til Kr. 4 000,00.

En saadan Rendeer dog ikke bygget.

Da der senere i 1876 skulde afsendes en Ingenier
fra Kanalvæsenetfor at foretageforskjelligeUndersegelser
i FinmarkensAmt, blev denneefter DepartementetsOrdre
af 2clenMai ogsai paalagt at undersegeAnledningentil
Anlægaf en LaxetrappeforbiMalangsfos.LeitnantNysom,
som foretog denneUndersegelse,afgav derefter den 30te
Oktober 1877 en hydrografiskBeskrivelseaf Maalselvens
Vasdrag med Kroki af Bardofos i Bardodalen og den
29deDecember1877afgav han et Forslag til Laxetrappe,
kalkuleret til Kr. 17000,00.

Den 8de Februar 1878 sendte KanaldirektørenFor-
slaget til Indredepartementet.

d. Pasvikelven.

•PasvikelvensVasdragbestaar af en Række betydelige
Indseer forbundne med hverandre ved Fosse og trange
Sund. Baadfart finderSted paa Seerne, og forbiFossene
trækkes Baadene paa særskilt dertil indrettede Veie af
nedlagte Sviller. Baadfarten begynder imidlertid først
ovenforSkoltefos,da der ferer Vei saa langt. Ved Hare-
fos findesnedenforden egentligeFos, forbi hvilkenBaadene
trækkes paa nævnteMaade,et længerestridt Stryg, hvori-
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gjennemBaadenemaa hales op med Touge. De steile og
ulændteBredder gjør imidlertid dette Arbeide overmaade
besværligtog tildelsfarligt.

I Pasvikelvengaar Laxen op lige til Harefos, 1 Mil
ovenforElvens Munding. Dens Opgang vilde imidlertid
alleredevære standsetved den 15 Fod heie Skoltefos,hvis
ikke her engang i Fortiden af Skolterne var bleven
oparbeideten liden Rende ved Siden af Fossen, hvori-
gjennemnu Laxen søger op. DenneRende er imidlertid
dels meget trang og ved enkelte Vandstande inpassabel,
og dels gjør dens ringe Dimensionerog deraf følgende
besværligeOpgangfor Laxen, at her af Skolterne drives
et odelæggendeog ufornuftigtFiskeri, der i ikke ringe
Grad bidrager til at forringeLaxestanden i det ovenfor
liggendeVasdrag.

Harefoshar omtrent18 FodsFald fordelt paa 2 Fald.
Bredderneere steile og heleogFossenstyrter fremgjennem
en trang, tragtformigRende, hvorvedVandet opstuvespaa
begge Sider og danner en Kam midt i Fossen. Det
nedersteFald er lodret_og midt i Fossen ligger en stor
Sten, der kaster store Skummasseri Veiret. Laxen kan .
saaledesumuligpasseredenneFos, men det vilde være af"
stor Betydning,omman kundebane den Vei til det oven-
for liggendeudstrakte Vasdrag.

De ovenpaapegedeForhold blev det paalagt Leitnant
Nysom under hans Reise i Finmarken i 1876 (se fore-
gaaendeAfsnit) at iagttage og om muligt give Forslag til
deresForbedring.

I sin BeretningomReisen af 10deFebruar 1877 har
han omtaltdisse Forholdog foreslaaetanvendt Kr. 500,00
paa Planeringaf en Trækveiforbi Harefos, ca. Kr. 100,00
til Udvidelseaf Laxerendenforbi Skoltefos,-saa Laxens
Opgang kunde ske ved enhver Vandstand, samt ca.
Kr. 150,00til Forsogpaa at lette Laxens Opganggjennem
Harefos.
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e. Mindre Sager.

Paa sin ovenforomhandledeReise har LoitnantNysom
undersogtog i sin Beretningaf 10deFebruar1877desuden
behandletSporgsmaaleneom

en Baad- og FlodningsrendemellemCalmijavri og
Langfjordvand,kalkulerettil Kr. 1000,00,
en Sænkningaf Langfjordvand for Torlægning af
udstrakte Myrstrækninger,kalkulerettil Kr. 750,00,

e. en Forbygningaf Elvebrudved Sandmælenog Enbusk
i Neidenvasdraget,som han antog ikke kunde udfores
mednogenFordel,

431.en Udsprængningaf Neidenfosfor at lette Laxens
Opgang,kalkulerettil Kr. 200,00.

Arbeidernes Kostenøe.

Til Oprensningaf Storfosseni Tanaelver bevilget:
Af Amtets Brændevinskasse . . Kr. 2000,00,
Statsbidrag:

	

Ved Kg1.Res. af 14deJuni 1879 . . « 6000,00
VedStorthingsbeslutningaf 9deMai1885

	

og Kg1.Res. af 25deJuni 1885 . . « 9000,00

Tilsammen Kr. 17000,00



Anhang I.

Oversigtstabeller.



Oversigt

	

over Fordelingen af de ved Kanalvæsenet disponerede Midler r forskjellige Amter og til

	

de forskjellige Slags Arbeider indtil Udgangen et 1887.




Amt.




Sænkning og Itegulering af
Vandstande.




Farbargjørels(




Flødbargjørelse.

Distrikt.




Stat.




Distrikt.




Stat. IJ




Stat.




Sum. pCt. Sum. pCt.




Sum. I pCt. St jt. Sum. pet. Sum. pCt.

1. Smaalenenes 	 13 090,00 13,18 86 257,00 86,82 527 220,00( 67,7 251 . 30




2. Akershus 	 124 155,00 44,00 158 000,00 56,00 291 412,00 64,84 1581 16




3. Hedemarkens 








4. Kristians  70 743,00 85,5 12 000,00 14,5 97 429,00 100,00





5. Budskeruds 	




- 96 789,00 88,5 13 5 19883,o0*) 28,9 48 599,00 71,1




6. Jarlsberg og Laurvigs




11 200,00 100,00 -




- - - 6 400,00 100,00 !...\:)
7. Bratsbergs  28 306,03 38,4 44 380,03 61,6 1 557 915,00 61,8 960 , 2 3 320,00 2,4 135 034,00 97,6




8. Nedenæs   14 824,00 29,00 36 204,00 71,0o, 86 217,00 56,42 661 ås 26 599,4 4,6 549 916,04 95,4 I
9. Lister og Mandals 
 -




15 157,00 53,8 121 2 3 000,00 12,4 21 178,0o 87,6 '
10. Stavanger 	 4 000,00 23,3 13 208,00 76,7 15 417,00 67,5 7 , 5 - - -




11. Søndre Bergenhus  4 000,00 24,8 12 131,00 75,2 77 517,00 92,2 6 8




12. Nordre Do. 2 300,00 35,1 4 549,00 64,9 8 684,00 48,3
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13. Romsdals 	




- -






14. Søndre Trondhjems 	








15. Nordre Do.








16. Nordlands 









 Tromsø og
Finmarkens





- 15 000,00 88,2 • 21






261 418,00 40,9 377 929,00 59,1 788 757,00 65,2 1 488 , 8 52 802,00 6,5 761 127,00 93,5






639 347,00




4 277 183,00 813 929,0o





10 pet.




69,1. 13,1 pCt,






*) Kongsbergs Stadshængsle,









Elvebrud og Regulering.

Stat. Distrikt.

Sum. pCt. Sum.

I
-

	

471,00 100,00 -

	

23 875,00 46,05 27 773,00

	

32 636,00 86,2 5 214,00

	

39 769,63 62,7 23 671,32

	

10 600,00 91,5 979,00
- -

	

800,00 37,3 1 344,00
--

1 400,00 100,00 -

	

18 452,00 51,7 17 220,00

	

35 979,00 45,3 43 303,00

	

38 687,00 80,4 8 182,00

	

105 141,00 85,6 17 702,00

	

680,00 100,00 -

5 800,00

308 490,00 67,1 151 188,00

A m t.

Smaalenenes 	
Akershus 

Hedemarkens 	
Kristians 	
Budskeruds 

Jarlsberg og Laurvigs 

Bratsbergs 

Nedenæs 	
Lister og Mandals 	
Stavanger 	
Sondre Bergenhns 

Nordre Do.
Romsdals 

Sondre Trondhjems 

Nordre Do.
Nordlands 	
Tromso og
Finmarkens f 	





Sta

pCt.

-

53,95
13,8
37,3




sum,

540 310,,
416 038,,

23 875,,
200 799,1
156 441,,

8,5 1 600 14 I.,1
-




127 640,1
62,7




18 957,1
-




19 417,1
-




82 917,1
48,3




29 436,1
54,7




35 979,1
19,6




38 687,1
14,4




105 141,1
-




680,1

100,00




15 000,1

32,9 3 411 458,'

uner.

Totalsum..
Distrikt.

sum. pet.

337 699,00 38,46 878 009,00
316 000,00 43,6 732 038,00

27 773,00 53,95 51 648,00
17 214,00 8,3 218 022,00
85 408,32 35,3 241 850,00
17 600,00 100,00 17 600,00

1 141 381,03 41,6 , 2 741 522,06 )
652 723,00 83,6 780 363,04

35 517,00 65,2 54 474,00
20 608,00 51,5 40 025,00
18 691,00 18,4 101 608,00
31 069,00 51,4 60 505,00
43 303,00 54,7, 79 282,00

8 182,00 19,6 46 869,00
17 702" 14,4 122 843,00

680,00

7 800,o0i 34,2 22 800,00

6 190 138,002 778 679,35 44,9

459 678,00
7,4 pCt. 100 pet.

Det maa bernærkes, at ovenstaaende Summer kun ere de, som ere disponere
faa et rigtigt Begreb om Vasdragsarbeidernes Udstrækning i det hele, maatte man kjen
anstaltning. Til Sænkninger og Vandstandsrepleringer samt til Farbargjørelser er d
gjørelser derimod ganske betydelige Belob og til Elvebrud og Reguleringer heller ikke

I alle Vasdrag med og estenfor Skiens har saaledes Temmeret paa ganske f
stration selv baaret Omkostningerne ved deres Flodbargjørelse, og disse udgjer ganske bc

Kanalvæsenets Ledelse. For at
der er anvendt efter privat For-

elig kun lidet, men til Flodbar-
lidet.

gelser mer under privat Admini-
Belob.



Oversigt
over de Procentforhold, hvorefter de samlede Stats-: og Disti irag er fordelt paa de

forskjellige Amter.

Sænkning og Re-
gulering af Vand-

stande.
Farbargjørelse.

.
Flodbargjørelse.Elv(

Stat. Distrikt. Stat. Distrikt. Stat. Distrikt S1
pCt. pCt. pet. • pet. pet. pet. p1

5,00 22,8 19,00 16,9 _ -




47,5*) 41,8 10,4 10,6 - - C
- - - - -




el
27,1 3,2 3,5 - - - - 1(

- - 3,4 0,9 37,6 6,4 1‘j
- 3,00 - - - 0,8




10,8 11,7 55,9 64,6 6,3 17,7




5,7 9,6 3,1 4,5 50,4 72,3




- - 0,5 0,9 5,7 2,8 C
1,5 3,5 0,6 0,5 - -




1,5 3,2 2,8 0,4 - - C
0,9 1,2 0,3 0,6 -- - (
- - --




- - 11




- -- -- - - 1‘
-




_ - - - 39

- - 0,5 0,1






t




Am

Smaalenenes 

Akershus 

Hedemarkens 

Kristians 

Budskeruds 

Jarlsberg og Laurvigs. .
Bratsbergs 	
Nedenæs 

Lister og Mandals	
Stavanger 

SøndreBergenhus
Nordre Do.
Romsdals	
SøndreTrondhjems 

Nordre Do.
Nordlands 

Tromsøog
FinmarkensI 	

tegu-

trikt.
Ct.

3,4
3,5

1,6

) 9

1,4
3,6

1,7

3,8

Stat.
pct.

15,8
12,2
0,7
6,00
4,6

46,s
3,7
0,6
0,6
2,4
0,3
1,1
1,1
3,00
0,2

0,4

Distrikt.
pet.

12,1
11,4 '

1,00
0,6
3,00
0,6

41,1
23,5 .

1,3
0,7
0,7
1,1
1,6
0,3
0,6

0,3

Summer.
Totalsum.

pet.

14,2
11,s
0,8
3,5
3,6

• 0,3
44,3
12,6

0,9
0,6
1,6
1,00
1,3
0,8
2,00
0,1
0,4

*) Heri er ikke medregnetde Erstatninger, der efter ArbeidetsAfslutning er Ui il Grundeiere,der ikke oprindelig
havde tegnet sig somDeltagere i Øierns Sænkning.



AnhEu tig IL

Kanalvæsenets Personale

fra 1813-1887.



1.

Kanaldirektører.

Gedde,Frederik Kristoffer,Sønaf Generalmajorog Cheffor Fra

IngeniørkorpsetHans KristofferGedde 1817)ogFrederikkeKristiane1813-1828.
Fischer (t 1787), er født i Fredriksstad2den Februar 1781, ansattes
23de, Mai 1794 som .bessinatør ved Ingeniørkorpsetmed "Titel af
Fændrik i Infanteriet. Den 2clenOktober1796 blev han Sekondloit-
nant ved Ingeniørkorpsetog den 16deMai 1806Kaptein. Den 8de
Marts 1813udnævntes han til Kanal-og Havneinspektørsøndenfjelds
og traadte å la suite i Korpset,menvedblevclogat besørgeIngeniør-
forretningernei FrederiksværnsFæstning. I 1815 blev han Major

la suite, men tog samme Aar Afsked fra Krigstjenesten. I 1828
blev han Tolclinspektøri Frederikshald,hvor han døde6te April 1840.
I 1817blev han Ridder af Sværdordenen,ægtedei 1810Maren Holst,
Datter af KjøbmandElias Holst i Tønsberg,og efter at hun var død
i 1821, ægtede han i 1822 JohanneAndrea Samsing(t 1860), Datter
af KjøbmandGregersSamsingi Tønsberg.

Schive,ClausJacob,SenafRegimentskvartermesterogAuditør Fra 1829

i Bergen OverauditørJohan KonradSchiveog MaleneHenrietteBerg,(1833)-1840.
er født i Bergen den 1ste September1792, blev 1808 Officer ved
Prinds Kristians Regiment i Danmark, 1814 Premierleitnant ved
AkershusSkarpskytterregiment,overgiki 1818 til lste Akershusiske
Infanteribrigade,men gjorde fra 1815Tjenestei Ingenierkorpset,blev
1819 Premierleitnant i Ingeniorbrigaden,i 1833 Kaptein i Armeen,
konstitueredes1829 som Kanal-, Havne- og Fyrinspektør,fast ansat
1833, og blev den 14de November1840 Toldinspekteri Stavanger,
h;7orhan døde 1874(?). Han blev 1838Ridder af Sværdordenen,1855
Ridder og 1870Kommandøraf St. Olafsordenen,gift medBetzyMarie
Delphin, Datter af Farver og Stadshauptmandi Kristiania J. Kr.
Delphin.
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Fra 3. Aubert, HenrikArnoldThaulow, Søn af GeneralmajorBenonie
1841- 1842. d'Aubert og Kristine Henriette Jacobsen f. Thaulow, født den 27de-

December1798, Sekondleitnant(danak)ved <Vort eget Regiment» dew
23de December 1813, afskediget fra dansk Tjeneste den lste Marts
1815, samme Aar ansat som Premierloitnant i Ingeniørkorpset, blev
ikk e Kaptein ved Reduktionen i 1818, men først den 5te Oktober
1835 udnævnt til Stabskaptein i Ingenlørbrigaden, 10de Juni 1837
udnævnt til Hovedregnskabsførerved Ingeniørbrigaden, konstitueret
som .Kane1-og Havnedirektøri 1841 efter at Fyrdirektørembedet
var bleven udskilt, — men tog allerede 1842 Afsked misfornøietmed
Embedets Ordning og Gageringog blev sammeAar atter ansat som
Hovedregnskabsførerved Ingenierbrigaden. Han blev 1853 udnævnt
til Armeintendant og død den 7de Juli 1863. Ridder af St. 0. 0.,
K. 1 Kl. W. 0., K. 1 Kl. D. 0. Gift med Karen Johanne, f. Olsen.

	

Fra 4. Johnson, Georg Daniel Barth, . Søn af Sognepræst Gisle
1843- 1847. Johnson til Østre Moland og CharlotteMartine Barth, er født paa

Hittere den Ste Mai 1794, var først Sømand,blev 1811 Underofficerog
1812, efter at have gjennemgaaet et Kursus ved LandkadetkOrpset,
Sekondleitnant i Oplands Infanteriregiment,ansattes 1815 som sur-
numerær Sekondloitnant i Ingeniorbrigaden, tog Ingeniørexamen og.
blev 1819 virkelig Sekondleitnantog 1834 Premierleitnant; var tillige
fra 1827 i 14 Aar Veimesteri de KristianssandskeAmter og bestyrede
i den Tid betydelige nye Veianlæg, foretog paa Statens Bekostning i
1838 en Reise til Skotland,England, Belgien, Holland og Sverige for
at gjøre sig bekjendt rnid de nyere Fremskridti V ei- og Brovæsenet,
blev 1842 Regnskabsførerved Ingeniorbrigadenog 16de Februer 1843'
Kanal- og Havnedirektør. I 1847 blev Embedet delt, hvorved han
beholdtHavnedirektørembecletindtil 1860. Død 18 .

1847—
Fra48

	

8
5. Waligorski,polsk Artillerikaptein, bestyrede Embedet midler-

1.
tidig fra 1847 — da det blev udskilt fra Havnedirektørembedet— og,
til 1848, da han forlodLandet for at 'deltagei den polskeFrihedskamp.
Storthinget bevilgede sammeAar fast Gagetil Embedet.

	

Fra 6. Royem, Kristian Severin Balle, Søn'af OvertoldbetjentRøyem
1848- 1862. og Hustru Henriette Elisabeth Schmyder,født den 21de Februar1813,

udnævnt til Officer den 25de Juni 1832, tog Høiskoleexamen 1837,
blev Sekondleitnant i Ingeniørbrigaden1834, Premierloitnant 1842,
Kana Idir ekt ør 1848, Stabskaptein1850, Kaptein 1853, Major 1856,
tog Af sked som Kanaldirektør1862, død 6te Februar 1874. Kanal-
væsenet modtog i RøyemsEmbedstid betydeligUdvikling, idet fiere
større Anlæg planlagdesog udførtes, saasom Skienskaealen, Fredriks-
haldskanalen, Øierns Regulering, Kulleseid Kanal m. fl. Han ud-
nævntes 6te August 1860 til Ridder af St. 0. 0. Gift med Grethe
Grønn,Datter af KjøbmandGrønnfra Sandefjord.

	

Fra 7. Thams, Johan Tullin, Sen Stabskaptein i Artilleriet Lars
1862- 1873. Thams og Hustru Birgitte Kristine, f. Thams,er født den 21deJanuar
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1821,b1e udnævnt til Officerden 23de December1841, tog Høiskole-
examen 1847, blev Sekondløitnanti Ingeniorbrigaden1852, Premier-
loitnant 1856og Stabskaptein1869, ansattes den 5te Juni 1849 som
fastAssistenthosKanaldirektøren,foretogi 1855med offentligtStipen-
dium en Studiereisei Udlandetog ansattes den 23deAugust 1853som
Bestyrer af Anlægget af Skiens-Nordsø-Kanalen,konstitueredes1862 
som Kan a1di r ekt ør, i hvilken Stilling han døde Vaaren 1873,
efter at have taget Afsked fra den militæreStilling 5te Mai 1870.
Gift med Mathilde Sissener, Datter af Oberst og Kommand,,antpaa
Kongsvinger,Sissener.

Vogt, Jens (se nedenfor),bestyredemidlertidigtEmbedet fra Fra

Vaaren 1873til Vaaren 1874. 1873-1874.

Grøntvedt, Lars, Sen af SorenskriverG-røntvedtog Anna Fra

Margretha,f. Stabell, født den 3die Juli 1827,udnævntestil Officeri 1874-1881.

December1845, tog Høiskoleexameni 1852, blev Sekondloitnant
Ingeniorbrigaden1854,Premierleitnant1869,Stabskaptein1872og tog
Afskedfra Militærtjenesten1876,indtraadte i KanalvæsenetsTjeueste
den 1ste April 1854, ansattes 2den Juli 1856 som fast Assistent
Kanalvæsenetog December1857som Bestyreraf Arbeidernetil Øierns
Regulering, fratraadte som fast Tjenstgjørendeden 15de Juli 1865,
men vedblevMod særskiltGodtgjørelseat yde midlertidigAssistance.
Foretog 1857 paa egen Bekostning en Studiereise til Frankrige og
Tydskland. Han konstitueredessom Kanaldirektør 1874, udnævntes
i 1881til R. St. 0. 0. Død samme Aar den 4de April. Gift med
Anna Mellbye,Datter af LensmandMellbyei Trogstad.

Heibdrg, Thorvald, Son af Professor Kristen Heiberg og Fra 1881—

WilhelmineHeiberg, f.Heiberg,Datter af KjøbmandHeibergi Elbing,
er født i Kristiania den 29deMai 1832; modtogsin første Uddannelse
ved OverlærerMøllersInstitut g NissensLatin- og Realskoleindtil
og med 4de Latinklasse; studerede i Aarene fra Høsten 1850 til
Sommeren1855 ved de tekniskeHeiskoler i Hannoverog Karlsruhe,
praktiseredesom Privatingeniørtil 1857, da han ansattes i Kanal-
væsenets Tjeneste, ansattes iste Januar 1861 som Assistent ved
Kristiania Ingeniervæsen, praktiseredeatter som Privatingenior fra
1869 til Høsten 1874. Efter IngeniørkapteinVedeler overtog han i
1874Bestyrelsen af Gjenopførelsenaf Kanalanlæggenei Stenselven
i FrederikshaldsVasdrag,forflyttedes1877til Hovedkontoreti Kristi-
ania, konstitueredesSommeren1881 som Kanaldirektør,udnævutesi
1887til R. St. 0. 0. I 1856,66 og 7 foretoghan paa egen Bekost-
ning Studiereiseri Tydskland,Frankrige,Belgien,Holland ogEngland,
og deltogi 1884paa offentligBekostningi den internationaleKongres
for Kanal-og Flodskibsfarti Bryssel. Gift 1876medSophieAndersen,
Datter af KjebmandAndersenpaa Frederikshald.
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Som Arbeidsbestyrere, Assistenter o. s. v. har i Kanal-
væsenetværet ansat:

Schelderup,PremitrlgItnant,overgik ved Havne- og Kanal-
væsenets Adskillelse til Kanalvæsenet,hvor han ansattes den 15de
Januar 1847;fratraadte Stillingenden 7de Mai 1848.

Thams, Ingeniørleitnant,senereKanaldireltor (se foran).
Grontvedt, Ingeniørleitnant,senere Kanaldirektør (se foran).
Vedeler, GeorgFerdinand,Son af KjobinandBerendtChristian

Vedeler og Divert H. Krohn, er født i Bergen 20de Januar 1825,
Kadet 1842, Leitnant i Infanteriet December1846,Hoiskoleexamen
1852, Ingenierofficer10deJuli 1862, Stabskaptein7d,eFebruar 1874,
Kaptein 1880, Chef for Iugeniørdetachementeti Karljohansværnsog
FrederiksværnsjVærfter1875,var beskjæftigetved de civile offentlige
Arbeider fra 1853-1875, hvoraf i Veivæsenetfra 1853-1,854,Som-
meren 1861 og fra Høsten 1874 til Juli .1875, og de øvrigeAar i
Kanalvæsenetdels somKanaldirektørensfaste Assistent og dels som
Arbeidsbestyrer,fra 1863-1873ved Arbeider til FlødningensLettelse
in. m. i de vestlandskeVasdrag, fra 1873-1874ved Gjenopførelsenaf
Kanalanlæggenei Stenselven,var Medlemaf den kongeligeKommis-
sion (1877-1880) for Udarbeidelsenaf Udkast til Plan for Havne-
arbeidernavnlig i Fiskeridistrikterne. I 1857-1858foretog han med
offentligt Stipendiumen Reise til Frankrige, Tydskland,Østerrige
og Ungarn, om hvilken han har afgivet Rapport. Ridder af
S. 0. 1878. Gift med Eleonore Vogt, Datter af Byfoged Vogt
paa Moss.

Vogt, Jens TheodorPaludan, født paa Fiskum Præstegaard
den 23de December1830 af Forældre Provst Nils Nilsen Vogt og
Petra Andrea, f. Petersen, erholdt sin tekniske Opdragelsepaa den
ChalmerskeSloidskolei Getl)eborgog de polytekniskeLæreanstalteri
Hannoverog Karlsruhe. Han ansattes 1853somAssistentvedStatens
Veivæsen,gik i 1854over i KanalvæsenetsTjeneste, hvor han forblev
til 1874efter i 1873 indtil VaarenpaafølgendeAar at have fungeret
som Kanaldirektør,stiftede 1874KristianiaSporveisselskab,for hvilket
han senerehar væretDriftsbestyrer.1857-1860KontrollørvedKanal-
afilæggeneved.Ørje og Strømsfosseni det FrederikshaldskeVasdrag,
ansattes 1860 som Arbeidsbestyrer,bestyrede bl. A. i 1863-1864
Gjenopforelsenaf forskjelligefra den store Flom 1860ødelagteByg-
værker ved Kaualanlæggenei Skienog i 1866Restaurationenaf Sluse
og Dam i Eidsvold—Sundfos.I 1858og 1866besegtehan med offent-
ligt StipendiumforskjelligeVandarbeideri Sverige,singaaendehvilke
han har afgivet tvende Rapporter. I 1861 foretog han paa egen
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Bekostningen længereStudiereisetil Tyclsklånd,England, Frankrige
og de forenedeamerikanskeStater og Kanada. Gift 1863medJohanue
Collet,Datter af JustitssekretærCollet.

Bang, A., Sekondlnitnant,født paa Kongsvingeraf Forældre
MarcusGjø RosenkrantsBang og Wilhelmine f. Bergh 4de Februar
1831. Offieer1850,Høiskoleexamen1855,Kaptein i Kristianssandske
Infanteribrigade1867,tjenestegjordesom Chef for Gardeni Stockholm
fra 1874—1877,Major ved NorskeJægerkorps1877,Oberstleitnantog
Chef for 2den AkershusiskeBrigades Depotafdeling 1883, hvilken
Stilling han fremdelesindehar. R. af St. 0. 0. og R. af S. 0. Han
ansattes i Kanalvæsenetden 28deAugust 1855, ansattes i November
1857 som Arbeidsbestyrerved LesjevandenesSænkning samt ved en
Del mindre Arbeideri Gudbrandsdalen.Han fratraadte Kanalvæsenet
i 1862,da han ansattes som Inspektionsofficerog Lærer ved Krigs-
skolen. Gift med Minna,f. Borkenstein,Datter af Obersti General-
staben Borkenstein.

Heiberg,Th., Civilingenior,senereKanaldirektør(se foran).
Lassen, Nils, Søn af Stiftsprovst Paul Brodahl Lassen og

Elisabeth Sophie Arboe, er født den 3die Oktober 1833 paa Valle
Præstegaard i søndre Undal, studerede ved Hannoverspolytekniske
Skolei 4 Aar, fra 1851-1855. I September 1855 blev han ansat
KanalvæsenetsTjeneste. Som Arbeidsbestyrervar han beskjæftiget
medOprenskningenaf Storelvenpaa Ringerike, en Vinter ved Sænk-
ningen af Lesjevand, hvilket Arbeide han overtog efter Leitnant
Bang, Forbygningenaf Lærdalselvenved Lærdalsørensamt Farbar-
gjørelse af Bægna og Aaclalselvenfra Heen til Sømm i Valdersfra
1864-1868. lste Januar 1870overgik han til Jernbanevæsenet,hvor
han fremdeleser ansat.

Blix, Peter, Son af ToldkassererBlix i Kristianssand,er født
den 4de-November1831 i Frederiksværn. Han modtog sin første
Uddanuelsepaa Kristiania Borgerskole,Kristiania Kathedralskoleog
NissensLatinskole dg sin tekniske [Jddannelseved Hannoverspoly-
tekniskeSkole fra 1850-1854 og ved Karlsruhes polytekniskeSkole
fra 1854-1855. Han var i KanalvæsenetsTjeneste fra 1856-1863,
Assistent hos Stadsingeniereni Bergenfra 1863-1867,privat beskjæf-
tiget i Bergen somIngeniør og Arkitekt fra 1867-1873 og i Jern-
banevæsenetsTjenestefra 1873--1878,privat beskjæftigetsomArkitekt
og Ingeniør i Kristiania fra 1878-1880, og fra dette Aar igjen
beskjæftiget i Bergen somArkitekt og Ingenier med dels offentlige
dels private Byggearbeider,bl. A. med Restauratiouenaf Haakons-
hallen og Domkirkensammesteds. I KanalvæsenetsTjenestevar han
bl. A. Assistent ved KanalanlæggetSkien—Nordsjøog Bestyrer af
Arbeidet til Farbargjørelseaf Storelvenfra Tyrifjordentil Sundbroen

Hanefos. Foretog i 1862 med DepartementetsTilladelsepaa egen
Bekostningen 3 MaanedersStudiereisetil England og Tydskland.

34
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Riie, Edvard Hagerup, Søn af Justitiarius C. B. Riis og
Kristiane, f. Hagerup, er født i Bergen den 28de Sepiember1836.
Han erholdt sin Almenuddannelseve'd Latin- og Realskolensamme-
steds og sin Ingenieruddannelsei Hannover fra Oktober1854—Juli
1858. Fra 1858-1860 var han ansat i JernbanevæsenetsTjeneste,
første Halvdel af 1861i Veivæsenetsog blev i Juni 1861 ansat i
.Kanalvæsenets.I 1867blev han ansat somStadsingenieri Frederiks-
stad, hvilkenStilling han forlodMai 1874for at praktiseresomPrivat-
ingeniør, blev i April 1875 ansat som Stadsingeniøri Kristianssand,
hvilkenStilling han fremdelesindehar. Gift 28deDecember1865med
Frøken FredrikkeIrgens, Datter af Overlærerog Hustru Maren f.
GjæverIrgens i Tromsø.

Borchgrevink,Axel,SenafOberstløitnantm.m.CarlFrederik
Borchgrevinkog SaraCariteSophie,f. Juell, er født den 20deDecember
1838. Han erholdt sin Skoledannelseved LillehammerLatinskole,
Kristiania Kathedralskolesamt Nissens Latin- og Realskoleog den
tekniske Uddannelseved den polytekniskeLæreanstalt i Carlsruhe.
Han ansattes i 1860somVolontøri Kanalvæsenet,ansattes den lste
December1860 somAssistent ved KanalanlæggetmeilemNordsjeog
Skien. Da dette Anlæg overleveredestil Drift den 1ste Mai 1861,
ansattes han som dets Driftsbestyrer samt som Fledningainspektøri
Vasdraget fra Nordsjø til Skien, hvilken sidste Stilling senere er
udvidettil at omfatteden største Del af SkiensVasdrag, efter at han
havdeforanledigetog gjennemførtflereArbeider til Lettelse af Flød-
ningensamt forskjelligeForbedringeri FledningensDrift og Ordning.
Han var i Aarene 1881-1885 Ordføreri Skien. Udnævntesden 3die
Mai 1886 til Ridd'eraf St. 0. 0. for Fortjenesteaf Kommunikations-
væsenet. Gift 22de Oktober 1868 med Laura SimonineKaroline
Thorbjørnsen,født 10deMai 1848, Datter af ProkuratorThorbjørnsen
i Skien.

Sætren, Gunnar, Sen af Gaardbruger i Elverum Carsten
Sætren og Kari f. Nordby,er født 7de September1843,modtog sin
Almendannelsepaa LillehammerLatin- og Realskole og paa gvams
Skolei Kristiania, hvorhan gjennemgikden saakaldte «polytekniske»
Afdeling. Sin tekniskeUddannelsemodtog han i Ziirich fra 1862—
1865. Ansattes Vaaren 1866 midlertidig som Tegnerosv.i Kanal-
væsenet, men blev Juli sammeAar ansat som Assistenthos Leitnant
Vedelerved KanalvæsenetsArbeiderog Undersøgelserpaa Vestlandet.
1873overtoghan Bestyrelsenaf disse Arbeider. I 1887 ansattes han
somBestyrer af KanalanlæggetBandak—Nordsjø.For den i 1886
nedsatte Kommunikationskommissionhar han samlet forskjellige
Oplysninger vedkommendeVasdragene og Færselen paa disse.
Han har tildels paa egen Bekostning foretaget forskjellige Stu-
diereiser i sit Fags Interesse saavel i Tydskland som Sverige og
Finland.
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Nysom,Hans Henr. Theodor(fhv. Artillerilsitnant), Sell af
SkibskapteinJens Jacob Nysomog Andrea Marie,f. Calmeyer,er født
den 5te September1845. Han modtog sin Almendannelsedels paa
PorsgrundsBorgerskoleog dels paa Skiens lærde Skole samt Nissens
Latin- og Realskolei Kristiania. Kadet fra 1862-1866,Officer1866,
absolveredeHoiskoleexameni 1870,ansat i Kanalvæsenet1874og tog
somArtilleriofficerAfskedfra sin militæreStilling 1876. Efter, i en
kort Tid fra Vaaren til Høsten 1874at have været ansat somAssistent
ved Anlægget i Stenselven, blev han forflyttet til Hovedkontoret.
SomArbeidsbestyrerhar han forestaaet fiereRegulerings-og Forbyg-
ningsarbeiderog udarbeidetdet i 1882 paa offentligForanstaltningaf
Kanalvæsenet udgivne hydrografiskeKart over det sydlige Norge.
Han var fra 1877-1881 Sekretæri denKongeligeVasdragskommission
og ledsagedesom saadan VasdragskommissionensFormandProfessor
Brandt paa en Reise i Sverigefor at undersøgeforskjelligeVasdrags-
forholde samt var i 1885Medlem af den KongeligeKommissiontil
Undersøgelseog Befaring af Kongsberg Selvværk med tifliggende
Indretningerm. V. I 1885foretog han med offentligtStipendiumen
Reise i Schweiz for at studereForbygning af Fjeldbække,hvorover
han afgav en Rapport,trykt i Teknisk Tidsskriftfor 1884. Gift med
WilhelmineSissen&e,Datter af ArtillerikapteinSissen&e,Kommandant
paa Oscarsborg.

Broch, Just Johan Bing, f. 1854,Søn af OberstLars Broch
og Justa, f. Bing, erholdt sin tekniske Uddannelseved Ørebros
tekniske Skole i Sverige (1870-1874) samt ved Polyteknikumi
Dresden(1879-1880). Han ansattes 1874 somAspirant i Jernbane-
væsenet(Smaalensbanen,Frederikshald)og blev 1875Assistent. Denne
Stilling forlod han Høsten 1879, hvorpaa han reiste til Dresden for
at fortsætte sin Ilddannelse som Ingeniør. Vinteren 1880-1881 var
han beskjæftigetmed statistisk-topografiskArbeideved den geografiske
Opmaaling. Fra Sommeren1881var han AssistenthosVeiinspektøren
i SmaalenenesAmt, indtil han lste Mai 1882ansattes i Kanalvæsenet.
I Januar 1887overgikhansomAssistenttil Strengen—Ulefos-Anlægget.
Gift 1884 med HedevigUlrikkeFritzner, Datter af Overtoldbetjent
Fritzner paa Frederikshald.

Strom, S. K., Søn af SognepræstUlrich Strøm og Johanne
Strem, f. Singdahlsen, er født 30te Marts 1852. Han modtog sji
Almendannelsepaa Aars og Voss's Skole klamtden tekniskeUddan-
nelse ved Gøtheborgstekniske Skole i Aarene1871-1874, hvor hau
tog fuldstændig Examen paa Bygningsakclelingen.Fra 18,73-1874
var han desuclenStirendiat i Måthematik yed nævnte Skole. Fra
Høsten 1874–Høsten 1883var han ansat i Jernbanevæsenetved Byg-
ningenaf Smaalensbanen. Fra 1883har hau virket dels privat dels
JernbanensTjeneste. I 1885-1886 udførte han en Del Arbeiderfor
Kommunikationskommissionen.Den 234e 1VIarts1887ansattes han

34*
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Kanalvæsenet som Assistent og Kasserer ved Anlægget Bandak—
Nordsjo-Kanalen. Gift i Aaret 1878 med Inga Marie Hilditeb, Datter
af Toldbetjent R. G. F. Hilditeh i Sarpsborg.

Som midl ertidigt ansa tte Assistenter, dels for at udføre
Maalinger og Undersogelser og dels for at bestyre forskjellige Arbeider
i Marken, har i Kanalvæsenet været ansatte :

MiDler,Artillerilsitnant (senere Kaptein), engageredes Sep-
tember .1849 for at bestyre forskjellige Forbygningsarbeider norden-
fjelds, hvormed han var beskjæftiget med forskjellige Afbrydelser
indtil 1864.

Sissener, J., Sekondloitnant, engageredes første Gang i Sep-
tember 1849 somMedhjælper vedUndersogelsen af Vormen og Glommen,
var senere gjentagende Gange engageret dels ved Undersøgelser og
dels som Arbeidsbestyrer, ligesom han udførte flere Arbeider paa
Kontrakt, hvoraf kan nævnes Kulleseidskanalen, en større Kontrakt i
Skien sammen med C Pihl, o. fl.

Hjelm,Birger, Sekondloitnant, var i 1849 en kort Tid .enga-
geret som Medhjælper ved Undersøgelserne af Vormen og Glommen.

Krag,P., Imitnant, udførte i 1851 og 1852 en Del Maalinger
i Strengen og Skarperudstrømmen i det vesttelemarkske Vasdrag.

Waligorski,Kaptein, der tidligere havde væ'ret konstitueret i
Kanaldirektørembedet fra 1847-1848, var i Aarene 1850 og 1851
igjen engageret og var overdraget Ledelsen af Undersøgelserne i Anied-
ning af Øierens Sænkning.

Eilertsen, Leitnant, deltog i 1852 og 1853 i Undersøgelsen af
det Frederikshaldske Vasdrag.

Sissener, Th., Artillerileitnant, deltog i 1853 i Undersogelsen
af Frederikshaldsvasdraget samt senere paa Kontoret i Tegning af
Karterne.

Dankertsen,deltog i Undersogelsen af Frederikshaldsvasdraget
i 1852.

Klingenberg,Artillerikaptein, opmaalte 1852 Sarpsfossen.
Sooth, Engelbret, bestyrede i 1852 og 1853 Arbeiderne ved

Glaam og Kjøruld i Arendals Vasdrag.
Sommerfelt, Kaptein, bestyrede fra 1852-1855 forskjellige

Forbygningsarbeider paa Strømsnæs i Glommen.
Gedde,Christoffer, Ingeniørleitnant, var i Aarene 1853-1855

ansat som Kontrolingenior ved forskjellige Arbeider i det Frederiks-
lialdske Vasdrag,



— 533 —

Engelstad, Ingeniørløitnant, bestyrede 1853Bortsprængningen
af Hollebystenen i Sarpsfossen. samt udførte 1853-1854 en Del
Maalinger omkring Sarpsfos og Sannesund.

Scharfenberg, Kaptein, maalte og boniterede i Oktober 1855.
Terrainet omkring Vandsjø.

Hegermann, Civilingenier, tjenestegjorde en Tid i 1859 som
Assistent hos Ingeniør Lassen paa .Ringerige.

Arneberg, Ingenier, deltog i 1861 som Medhjælper ved
Undersøgelsen af Glommen.

Brinekmann, Ingeniør, deltog i 1861 i Undersøgelsen af
Vestfoselven.

Holst, W., Kaptein, bestyrede i 60-Aarene Arbeidet til Regu-
lering af Værdalselven ved Kjærran, hvis Vedligeholdelse ogsaa senere
var ham underlagt.

Sooth, A., Leitnant, ansat fra 20de November 1873-15de
Marts 1877 som Assisteut og Regnskabsfører ved Arbeidet til Gjen-
opførelseaf Kanalværkerne i Stenselven i det Frederikshaldske Vasdrag.

Halvorsen, Ingeniør, deltog i 1874 i en Del Undersøgelser i
Aadalselven m. m.

Olsen, Asbjørn, Agronom, deltog i Sommeren 1874 i Opmaa-
lingen og Boniteringen af Landstrækningerne omkring Landviks og
Redalsvandene med tilhørende Kontorarbeide, samt Sommeren 1875 i
Opmaalingen af Landstrækningerne omkring Starrmyrene i Romedal.

Holst, P., Ritmester, har fra 1873 af bestyret forskjellige
Forbygningsarbeider og lign. i Værdalselven.

Iv.
Som 0 pmaal ere, N iv ellører, Tegnere etc. har ved Kanal-

•kontoret været ausatte:
Taubell, forhenværende Fourer i Artilleriet, ansat den 9de

Januar 1852, afskediget 1873, forrettede tillige som Kopist fra lste
August 1869.

Hoel, Sergent, ansat Juni 1855 sOm Vedelers Assistent ved
Maalingerne i Glommen, afgik ved Døden den lite Marts 1873.

Bodahl, Lars Sørensen, f. 10de December 1851, blev uddannet
først paa Rakkestads Lærerskole, senere paa Frederikshalds Under-
officersskole, anSattes i Kanalvæsenet først ved Anlægget i Steuselven
fra Sommeren 1873—Høsten 1874, da han overgik til Hovedkontoret
og deltog i de forefaidende Undersøgelser og Udarbeidelser. Forlod
Kanalvæsenet i April 1881, da han ansattes som Assistent ved Fled-
ningsvæsenet i Skiensvasdraget.
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Steen, Helge, født 1ste December1851, udexamineretfra
FrederikshaldsUnderofficersskole,blev den 4de September1874ansat
som Assistent i Arendal ved Arbeiderne til FlodningensLettelse
i de vestlandske Vasdrag indtil Udgangen af 1880. Forflyttedes
derefter til Hovedkontoreti Kristiania, hvor han sidenhar deltaget i
forefaldendeUndersøgelserog Udarbeidelser.

Broeh, Ingenier. (se foran) fra lste Mai 1882—Januar1887,
da han ansattes somAssistentved Bandak—Nordsjø-Kanalen.

Kopister.

Pinckert (forhenværendeKavallerisergent),ansat ved Kanal-
kontoret 1ste April 1859,afskedigetden iste August 1869.

Tauball(se foran),fra lste August 1869-1873.
Houger,fra 1873=-Juli1874.
Hansen,Frederik,ansat den 1ste August 1874.

Bud.

Olsen,Jacob (forhenværendegevorbenArtillerist), ansat den lste
November1862,død den 28deMarts 1887.



Trykfeil og Rettelser.

Side 4, 9de L. f. n. staar: 23deDecember,skalstaa: 22deDecember.
11, 3die « f. o. - Svinelven, - Svinelielven.
22, 18de « f. o. Kr. 2 000,00, - Kr. 2 400,00.
33, llte « f. n. - 16deApril, 16deMai.
35, 9de « f. u. - 22de, - 16de.
36, 16de « f. o. - 22deApril, - 20de April.
39, 5te « f. o. i Margenstaar: 1862, - 1852.
45, 7de « f. n. - - 1ste, - 3die.
74, 2den« f. n. - - 22de, 16de.
78, 4de « f. o. - - 22de, - 20de.
78, 10de « f. n. staar: 22deFebr., - 16deFebr.
87, 17de « f. o. - Vandstang, Vandstand.
97, 15de « f. u. - 22deApril, - iste Juni.

- .98, 2den« f. n. 25deFebruar, 26de Mai.
99, 14de « f. o. 10deNovbr., 27de Novbr.

- 107,18de « f. n. - 1858, 1856.
-- 109, 7de « f. o. i Margenstaar: 22deApril,- 1ste Juni:

114,12te « f. o. staar: 12te November, - 28deNovember.
-- 115, 8de « f. n. i Margenstaar: 23de, - 29de.
- 116, 4de « f. o. staar: Volds, - Volds Bro.
-- 118, 7de « f. o. - Øie, Øie Bro.
- ,133,10de « f. n. - Flommen, Planen.
- 137, 9de « f. o. - Bannesfjorden, - Barsnæsflorden.
-- 137, 8de « f. u. - Heilen, Hellen.

145, 5te « f. o. - 13deDecember, - 31te December.
- 153, 8de « ,f. n. bragt, brakt.
- 159,13de « f. o. Sænkninger, Dæmninger.

19de « f. n. - Rustoren, Rusteen.
5te « f. n. - Rusteren, Rusteen.

160, 4de « f. n. - Mekloen, - Mekleeen.
- 161, 7de « f. n. 7de Juni, - 17de Juni.
- 163, 1ste ( f. n. - 4de Juni, - 17de Juni.



- 536

Side 164 skal lyde saaledes:

,Arbeidets Kostende.
1. Statsbidrag:

Bevilget ved Kgl. Res. af 14de August 1867
Kr. 1 200,00

« Storthingsbeslutning af
5te April 1866 . . < 9 000,00

	 Kr. 10200,00
2. Distriktsbidrag:

Bevilget af Amtskassen i 1867 .. Kr. 1 000,00
« — - 1887 . 1 500,00
« Indvikens Herredsstyrelse

	

1887 	 « 500,00

	

Bidraget af Grundeierne i 1867 . 688,00
< - 1886 . « 7 000,00

« 10688,00

Kr. 20 688,00
Side 172, 6te L. f. n. staar: Storteigoroe, skal staa: Storteiggroe.
-- 175, 19de c f. n. Veidirektøren, — Kanaldirektøren.

176, 2den f. n. i Margen staar: 13de Oktober, skal staa:
23de Oktober.

200, 1ste « f. n. staar: Sænkning, skal staa: Dækning.
205, 6te c f. n. — Bolstadøren, — Barstaddalen.
209, 1ste « f. o. Indberetning,

-

Indbetaling.
220, 6te « f. o. — nedenfornævnteBy,— indenforCkristi-



anssund.
243, lste « f. n. i Margen staar : Havrestad, — Haanstad.
245, 2den f. o. staar: 16de Deeember, — 16de Oktober.
291, 6te « f. o. — heire, venstre.
323, 7de « f. o. i Margen staar: 1864, 1865.
387, 5te « f. n. staar: opgav, afgav.
388, 6te « f. o. — No. 3,

-

Litr. e.
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