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I a.
Fredrikshalds Vasdrags Farbargjørelse for Flodfarteier

mellem Femsøeni Bergs og Birkelangeni Helands
Præstegjeldm. m.

I.

Sagens Forberedelse, Undersøgelse og senere

Behandling.

Det fredrikshaldskeVasdraggaar igjennemvigtigeSkov- 18
trakter og var allerede ved tidligereudførteprivate Anlægii4enig;
ved Grasmoenog Ottei sat i saadanForbindelsemed Delekatiloo
sf Vingers Præstegjeld og de svenske Nabodistrikter,at
det kunde optageTømmer fra dem. Tømmerfledningeni
selve Vasdraget var imidlertidpaa Grund af de mange
8øer besværlig, saa man sjelden kunde paaregne at faa
Tømmeret frem til Tistedalen for efter et Par Aars For-
leb. Fredrikshald var det naturlige Afsætningsstedfor
Tømmeret,og da dette udgjordeDistrikternesvigtigsteUd-
forselsartikkel, synes disse somFølge deraf idethelenær-
mest knyttedetil denneBy. Kommunikationsmidlerne

Byen og dens Opland bestode kun i en gammel og
daarlig Vei, hvorfor blot Aremarks Præstegjelds Hoved-
sogn, Størstedelenaf ØdemarksAnnexsognog en liden Del
af Rødnæs og Hølands Præstegjeldei Forening med en
mindreDel af de tilgrændsendesvenskePræstegjeldei det
Hele segte Fredrikshald somMarked. Ved Ottei ligger
Vasdragetganskenær de svenskeIndlandss€;er,saaledesat
man uden uoverkommeligeOmkostningerkunde bringe det

Forbindelsemeddisse.
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[851. De beskrevneForholdei Forbindelsemed den isolered&
Beliggenhed,,som de øvre Distrikter idetheletaget havde.,.
vakte Tanken paa ved en Kanaliseringaf Vasdragetat op-



naa et fuldkomnereKommunikationsmiddel.Det var væ-



sentlig afdøde FlødningsinspektørEngebret Soot, der vir-



. kede for Ideen, og paa hans Foranledningkom et Møde-



selet Paa istand paa GaardenBraarud ved Ørje den 28de Februar
aarnd
Februarl851, hvilket Mode bivaanedesaf 23 Mænd fra Aremark
1851.

Rodnæs,Høland ogdesvenskeNabodistrikter. Sagenvandt.
der almindeligAnerkjendelse,saa der paa Stedet udvalgte&
en Komite,somskuldebefare Våsdraget og forøvrigtfore-
tage alle for SagensFremganggavnligeSkridt.

Komiteen begyndte strax sine Undersøgelserog op-
stillede et Overslag over Omkostningerneved en Farbar-
gjørelseaf Vasdragetfra Femsøentil Eid i Holandfor 5Vt
Fod dybe, 19 Fod brede og 90 Fod lange Fartøier, hvilket
Overslaglød paa 100,000Kroner. Deri var dog ikke op-
taget nogenUdgifttil ForbindelsemellemØdemarksøenog

• Stora Lee, da Komiteenantog, at den alleredeexisterende
Otteikanal med liden Bekostninglod sig farbargjøre for
Dampskibe. Samtidigopstillededen et Overslagover Om-
kostningerneved Anskaffelseaf et Dampskibsamt Drifts-
og Transportberegning,hvorefter der lovedeset Overskud
af Kroner 10,706.67aarlig.

Denne lovendeBeregninggav Anledningtil, at KOD3i-



teen anholdthos Regjeringenom sagkyndigAssistance til
nærmereBehandling. Andragendetindvilgedes,idet under

Kaptein KanaldirektørensFravær Kapt. Waligorski beordredestil
1

Valigor- rening med 3 af KomiteensMedlemmerat befare Vas-dsOver-
slag. draget. Under lste April 1851 afgave de i Forening et

revideretOverslag,lydendepaa 120,000Kroner.
Paa Basis af dette udstedteKomiteen nu Indbydelse

til Tegningaf Aktier og Interessenfor Foretagendetviste
sig saa almindelig,at der alleredeinden kort Tid var teg-
net Aktier til et forholdsvisstort Beløb.

Den FreMgang,Aktietegningennød, foranledigede,at
Komiteenpaany androghos Indredepartementetom videre
sagkyndig detailleret Undersøgelse. Departementetbeor-
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drede da under 16deSeptbr. 1851Kanaldirektørentil sna- 18
rest muligt at befareVasdragetog .derefter afgivesin For-
meningomTilstrækkelighedenaf denSum,der var anslaaet
til Farbargjørelsen.

I Henhold hertil befor Kanaldirektøren ledsaget. afKanal
Engebret Soot og KomiteensFormand,G. Lorange, samttesM
tildels af Amtmandenog nogle af FredrikshaldsTrælast-rtiæn%
handlereVasdraget fra 22de til 27de September1851, og
afgav han under 8de Oktobers. A. sin Betænkningtil De-
partementet. Efterat have givet en kortfattet Beskrivelse
af Vasdraget, udtaltehan, at han formedelstufuldstændigt
Kjendskab til Lokalet og Vandstandsforholdeneei kunde
have nogen bestemtMening om, hvorvidt Vasdraget paa
den hensigtsmæssigsteMaade gjordes seilbart ved de af
KomiteenforeslaaedeArbeider,hvorforhan medUndtagelse
af nogle mindre Bemærkningerved enkelte Steder, ind-
skrænkedesig til at erklære, at han ei havde fundet væ-
sentlige Hindringer for Planens Udførelse, saaledes som
den var beskrevenog ham mundtligenforklaret. For at
kunne bedømmede sandsynligeOmkostninger— anførte
han videre — havde han paa de forskjelligeStedermaalt
og nivellereten Linie efter SlusernesMidte, og anlagt Sin-
serne paa dette Længdeprofil,saaledessom det udenneiere
Kjendskabtil GrundenogVandstandenesyntes bedst. Han
gjennemgikderefter forskjelligeaf KomiteenforeslaaedeAr-
beider og kom til det Resultat, at de vilde koste 228,000
Kroner, hvOrhoshan-beregnedeOmkostningerneved en Ka-
nalforbindelsemellemødemarksøenogStoraLee til 120,000
Kroner, en Sum, somefter hansFormeningvildemere end
forrentesalene ved Transportaf Tommer. I den.Betænk-
ningen ledsagendeFølgeskrivelsetil Departementetudbad
han sig Tilladelsetil at lade kopiereet Kart overVasdra-
get og til endnu sammeAar at lade opsætteVandmærker
i alle Seerne, dersomDepartementetvilde have udarbeidet
et fuldstændigt,paa neiagtigeUndersøgelsergrundetForslag
til VasdragetsKanalisation.

Denne Tilladelse meddeltesi Skrivelse fra Departe-
mentet af 4de November1851, hvorefter et Kart i 1/10000

1*
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1851. efter den geografiskeOpmaalingsKarter blev udarbeidetog
17 nye VandmærkermedKontramærkeropsatte af Inge-
niørleitnant Thams langs Vasdraget fra Birkelangen til
Femsøen.

KanaldirektørensovennævnteBetænkningblev under
16de Oktober 1851 af Departementettilstillet Komiteen
med Forespørgselom, hvorvidt den maatte attraa at er-
holde udarbeidetaf Kanaldirektørenet fuldstændigt,paa
noiagtigeUndersøgelsergrundetForslag til VasdragetsKa-
nalisation,samt i bekræftendeFald, hvorvidtden ikke med
Departementetmaatt&anse det rettesti at saadant detail-
leret Forslag for det Første indskrænkedestil at omfatte
Strækningenfra Birkelangentil Aspern,hvortilder efter det
forelobigeOmkostningsoverslagvilde udkrævesforholdsvis
ringe Midler. Komiteenudtalte sig i Skrivelse af 10de
December1851 imodHensigtsmæssighedenaf for det Før-
ste at indskrænkeKanalisationensom foreslaaet og søgte
derhosat svækkePaalidelighedenaf KanaldirektørensOm-
kostnings-Overslag,idet den opstilledeet eget og bilagde
det med tvendaAnbudpaa Steen.

1852. Gjort bekjendt hermed udtalte Kanaldirektøreni en
naldirek-
rensUd-

Skrivelse til Departementetaf 4de Januar 1852, at han
lelse af
e Januar

manglededet fornødneLokalkjendskabtil at bedømmeKo-



1852. miteensGrundeimodforeløbigat indskrænkeKanalisationen
til VasdragetovenforAspern; Illentilraadededog at kana-



lisere den hele Strækning strax selv i det Tilfælde, at
man ei kunde gjøre Regning paa Renter af Anlægskapi-



talen. Han henlededederhosDepartementetsOpmærksom-



hed paa, at Vasdraget paa fiere Steder er meget smalt,
samt at der til enhver Tid henlaa i det saa betydelige
Tømmermasser,at en regelmæssigFart ikke lod sig ordne,
saalængeLøsslipningvar tilladt. Disse Vanskelighederan-



saa han vistnok for at være størst nedenforAspern; men
da han antog, at Alle vilde være bedst tjente med at tage
TømmeretgjennemSluserne, naar hele Våsdragetblev ka-



naliseret, var dette efter hans Formeningogsaa en Grund
derfor. Vildeman imidlertidgaa ud fra,at Anlæggetskulde
lønne sig, og var der andre Betingelsertilstede for Anlæg-
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get af en Vei mellemTistedalen og Aspern, saa kunde 18
man, mente han, i nogenTid opsætteKanaliseringenneden-
for Aspern. Med Hensyn til Komiteens Imødegaaenaf
hans Overslag troede han, at det var et unyttigt Arbeide
at behandleden, forindenneiagtigereUndersøgelserforelaa.
Løseligbegrundedehandogdet Resultat,hvortilhanvar kom-
men, og anforte blandtAndet,at Komiteenhavdetænkt sig
Murenesatte direktepaa Overfladen,medenshan ansaa det
nødvendigtat fundamenteredempaa selve Fjeldet.

Med denne KanaldirektørensErklæring blev Sagen
paany gjennemAmtmandeni Akershus Amt under 10de
Januar 1852 af Departementettilstillet Komiteenfor at
give den Anledningtil at gjøre sine Bemærkningerog da
især til det af KanaldirektørenudhævedeSpørgsmaal,om
hvorvidtHensynettil Trælastflødningenbør tillæggesnogen
Indflydelsei Hensende til KanalisationensUdtrækning ne-
denforAspern. I sin under 28de Januar 1852 afgivne
Betænkning imødegikKomiteenKanaldirektørensAnforte
med Hensyn til Overslaget og Bygningsmaaden,medens
den henholdtsig til hammedHensyntil KanalisationensUd-
strækningnedenforAspern.

Aktietegningenvar imidlertidsaavidt fremskreden,at Gener

Komiteen til den 27de Februar 1852lod sammenkaldeen p8aaan1

Generalforsamlingpaa Ottei. Af dennebestemtesInteres-tr=
sentskaboprettet, og valgtes en Direktion for sammepaa
5 Medlemmer(G. Lorange, Engbr. Soot, 0. Haneborg,C.
Haneborgog Hans Lorange) samt en Komite til at udar-
beide Statuter for Aktieselskabet. Paa Grund af Uover-
ensstemmelsenmellemKanaldirektørensog KomiteensKal-
kuler over Foretagendetsantagelige Kostende besluttede
Generalforsamlingen,for at forvissesig omHensigtsmæssig-
heden af den Bygningsmaade,hvorefterArbeidetvar tænkt
utifort, og for at prøve Paalidelighedenaf Overslagssum-
merne,at anstilleForsøg medet Sluseanlægi den nederste

- og vanskeligsteDel af Vasdraget, den saakaldteStenselv.Beslu

Der udtaltes Forhaabningomat kunne tilveiebringe80,000°an,Inle
Stens(

Kr. i Aktier og om et Statsbidrag paa 40,000Kr., der
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852. først skuldebliveat forrente, naar det private Aktiebeleb
havdegivet 5 pet. Rente.

For at kunnesætte Forsøgsarbeidernei Værk indhen-
tede Direktionen vedkommendeGrundeiei.esSamtykkeder-
til, og havde Møde med Kanaldh;ektørenden 18deMarts

1 1852paa Brække for at forhandle om tvendeforskjellige
Maader for et Emplacementaf Sluserne der. Da Kanal-
direktørenerklæredebeggefor lige bekvemmemedHensyn
til Benyttelsen,overlodesdet EngebretSoot efter nærmere
Overveielseat vælge den billigste,og da Direktionenøn-
skedeen Tegningaf Anlægget, blev der efter Kanaldirek-
tørens nærmereInstrux foranstaltetoptageten Nivellements-
plan af Elven ved Brække i en Længde af omtrent 600
Alen.

IL Soot Soot bestemtesig for at dele OpstigningenvedBrække
rabgrZ1i tvende Slusegrupperved Svalefos og Bomfos,og efterat
k=ie have underrettetKanaldirektørenheromi Skrivelseaf 30te
4yen. Marts 1852 har han formodentligstrax paabegyndtArbei-

det, som i det følgendeAar (1853)udvidedestil at omfatte
Krappeto.

ektionen Under 29deMarts 1852 indsendteDirektionenAndra-
idrager
m kgl. gende til Indredepartementetom at vorde meddeltnaadigst
ladelse.Tilladelse KanalanlæggetsUdførelsei Henhold til Lov

om Sænkningaf Indsoer m. V. af 31te Mai 1848,idet den
tillige forespurgte,hvorvidtAktieselskabet,under Forud-
sætningaf, at de af sammetil en Prøve paabegyndteSluse-
arbeideri Stenselven,naar de vare færdige,befandtesat
være solid og hensigtsmæssigudførte og deresKostende
derhosikke betydeligtat have overskredet den dertil an-
slaaedeSum,maattekunne gjøre Regningpaa Regjeringens
Medvirkningtil at erholdeUnderstøttelseaf Statskassen
til ForetagendetsIværksættelse.

Indredepartementetlod efter indhentedeFrklæringer
ved KanaldirektørenudarbeidePlan med Omkostningsover-
slag for de tilsigtedeArbeider.

aaldirek- Den 21de Oktober 1853 afgav Kanaldirektøren-til
anseP01kanIndredepartementetsit endeligeForslag til en-Kanalisation
)er 1853.af VasdragetmedOmkostningsoverslag,som,fraregnetKa-
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-nalforbindelsenover Ottei, beleb sig til 258,800Kroner. 18
lieri var da medregnet72,000Kr. for de af Aktieselskabet
allerede udførte og endnu gjenstaaendeArbeideri Stens-
-elven.

Efterat DepartementethavdemodtagetKanaldirektørens
Forslag, gav det i Skr. af 26 Novbr.1853Aktieselskabets
Direktion et betinget Tilsagn om at søge Bévilgningaf
Storthingettil Farbargjørelseaf Vasdragetfra Birkelangen
til Femseen overenstemmendemedKanaldirektørensPlan.

Efter Modtagelsenaf detteDepartementetsTilkjendegi-Ny

-vendeudstedteAktieselskabetsDirektion ny Indbydelsetil teg1
Aktietegning,og blev der af Private tegnetAktier til et Be-
lob af 36,000Kroner samt af FredrikshaldsKommuneefter
Kommunerepræsentationens. enstemmigeBeslutninget Beleb
.af 12,000Kroner. DirektionenforelagdeSageni en Gene-
Talforsamling,hvor de oprindeligeAktietegnere,vedtog at
istandbringeKanalisationenaf Stenselvenoverensstemmende
med KanaldirektørensForslag, og Direktionen indsendte
derpaa Andragencleom naadigstTilladelse til saaledesat
udføre den paabegyndteKanalisation mellemFemsøen og
Aspern.

Efter indhentetErklæring fra Kanaldirektørenaf 25deHøiel
solut

-November1853 blev det ved heiesteResolutionaf 14demde
1.85;

December1853bestemt: Tills

1) At det i Medhold af Lov om Sænkning eller Udtapning te
af Indsøer og Myrstrækninger m. V. af 31te Mai 1848 t2
naadigst tillades det til Farbargjørelse af det fredrikshald- eh

ske Vasdrag fra Femsøen i Bergs Præstegjeld, Smaale-
nenes Amt, til Birkelangen Sø i Helands Præstegjeld,
Akershus Amt, dannede Interessentskab at lade som en
Del af dette Foretagende udføre de fornødne Arbeider til
Kanaliseringen af den mellem Femsøen og Aspern liggende
Del af bemeldte Vasdrag saaledes, at disse Arbeider, for-
.saavidt de ikke allerede efter mindelig Overenskomst med
vedkommende Grund- og Brugseiere ere fuldførte, udfø-
res overensstemmende med en af den fungerende Kanal-
direktør Ingeniørkapt. Røyem under 214e Oktober 1853
afgiven Plan for Vasdragets Farbargjørelse, dog paa fol-
gende Betingelse :
a) at Arbeiderne udføres under en af Departementet for

det Indre forordnet Kontrol, der har at føre Tilsyn
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853. med, saavel at de istandbringes i Overensstemmelse mett
den nysmeldte Plan, som at de I enhver Henseende ud-
føres forsvarligen ;
At Interessentsabet skal være pligtigt til at finde sig-

samtlige de Bestemmelser, som af Kongen maatte
vorde trufne med Hensyn til ovennævnte Kanalatilægs.
Forhold til en fremtidig mulig Kanalforbindelse over
Ottei mellem det ovennævnte Vasdrag og Indsøen Stora.
Lee eller mellem Femseen og Fredrikshald, hvad enten_
en saadan maatte komme istand for offentlig eller pri-
vat Regning;
at Afgiften af etlivert Slags Benyttelse åf Kanalen fast-
sættes ved et af Kongen -approberet Regulativ;•
at følgende Mænd naadigst udnævnes til efter nærmere-
Rekvisition fra ovennævnte Interessentskabs-Direktion_
at bestemme, hvorvidt og i bekræftende Fald hvilken
Erstatning der maatte tilkomme enhver Vedkommende
for Afgivelse af eller Forringelse og Skade paa Grund,
Elendom, Indretninger eller Eiendomsherligheder, for-
anlediget ved bemeldte Foretagende, nemlig: (her op-
nævnes Mændene).

rhoIdet For at forstaa den senereUdviklingaf Sagenskal her
lemdet
Ire og oplyses,at den eiter den sidste IndbydelseskedeAktieteg-,yngre
Iteres- ning gjaldt den heleKanalisation,medensden ældreAktie-Iskab.tegning forelebigvar indskrænket til Arbeidernei Stens-

elven. Efterat have fuldført sine Arbeider i Stenselven
skulde det ældreInteressentskaboptagesi et fællesInteres--
sentskabmed Aktier i dette for et Belobaf 72,000Kroner.
Interessentskabetfor StenselvensFarbargjerelse var saale-
des paa en MaadeligeoverforFællesinteressentskabetat be-
tragte som en Kontrakter,der havde paataget sig mod at
erholde et bestemt Aktiebelebat levere det sit Anlægi
færdig Stand.

B54. Med Hensyn til den ansegteUnderstottelseaf Stats- .
midler til Kanalisationensvidere Fremme blev det efter

Prop.fremsatKg1.Prop., dateret lste Februar 1854,af Storthin-
:troiLeiget den 20deApril 1854besluttet:
Stor-

ngsbe- «1) Af Statskassen bevilges som Bidrag til Farbargjørelse for
ning af
e April et Aktieselskabs Regning af det Fredrikshaldske Vasdrag
54om fra Birkelangen Sø i Helands Præstegjeld, Akershus Amt,ikudaf
itskas- til Femsøen i Bergs Præstegjeld, Smaalenenes Anit, over-
sen. ensstemmende med den fungerende Kanaldirektør, Inge-
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niørkaptein Røyems Forslag af 21de Oktober 1853, et Be- 18
løb af 32,350 Spd. (Kr. 129,400), udgjørende Halvdelen af
Overslagssummen, paa følgende Betingelse:

At den anden Halvdel af Overslagssummen, altsaa
32,350 Spd. (Kr. 129,400), tilveiebringes ved Tilskud
af Private eller Kommuner, dog saaledes, at af det
sidstmeldte Belab en Sum af 18,000 Spd. (Kr. 72,000)
ansees erlagt, saasnart den af det til ovennævnte Vas-
drags Farbargjørelse tidligere dannedeAktieselskab paa-
begyndte Kanalisering af Stenselven overensstemmende
med Kanaldirektørens Forslag er i alle Henseender
forsvarligen fuldført, og at for de øvrige 14,350 Spd.
(Kr. 57,400) kan deponeres solide Aktietegninger, for-
faldne til Indbetaling i et ikke længere Tidsrum end.
5 Aar med mindst 1/5 Part aarlig, og med. Ret for
Statskassen til selv at besørge opkrævet det tegnede
Aktiebeløb;
At Statskassen for det ovenanførte Bidrag af 32,350
Spd. (Kr. 129,400) erholder Aktier i Kanalanlægget,
men uden Ret til Udbytte, forinden de private Aktier
have erholdt 4 Procent, og at, naar Statskassen dernæst
af dens Aktier maatte have erholdt 4 Procent, det
overskydende Udbytte fordeles ligeligt paa begge Slags
Aktier;
At alle til Anlægget af Kanallinien hørende Arbeider
blive at udføre under offentlig Kontrol ;
At det nye Aktieselskabs Statuter bliver af Kongen
at approbere og deri det Fornødne -at bestemme om de
Punkter, som ikke ovenfor ere omhandlede og navnlig
om, at Taxterne for al Slags Befordring paa Kanalen
skulle til enhver Tid være undergivne kongelig Appro-
bation, og at Aktieselskabet skal være underkastet de
Bestemmelser,Kongen i sin Tid maatte afgive om dette
Aktieselskabs eller det her omhandledeKommunikations-
anlægs Forhold til en fremtidig mulig Kanalforbindelse
over Ottei mellem ovennævnte Vasdrag og Indsøen
Stora Lee eller mellem Femsøen og Fredrikshald, hvad
enten de sidstmeldte Foretagender maatte komme istand
for offentlig eller privat Regning.

	
-

(Storth.Forhandl. 1854 1. Del No. 3, S. 211, 7. Del
S. 58. 9. Del S. 34).

Storthingets Beslutning befaledes tagen tilfølge ved
KongeligResolutionaf 16deMai 1854.
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A355. Den 19deFebruar 1855 afholdtesGeneralforsamling1
det nye Interessentskab,hvor et Forslag til Statuter for
Selskabetblev behandletog vedtaget. Paa Ansøgningfra
Direktionen blev det derefter ved Songelig Resolutionaf
3dieOktoder 1855bestemt:

L.Resol:1) At det i Medhold af Lov om Sænkning eller Udtapning af
3die Ok-
)er 1855 Indsøer og Myrstrækninger med Videre af 31te Mai 1848
Tilladel-
ti1Kana- tillades det i Henhold til Storthingets Beslutning af 20de
Ltion fra April. 1854, der ved kg1. Resolution af 16de Mai s. A.
mselen
3irkelvan- naadigst er befalet tagen tilfølge, dannede Aktieselskab til

og  tuterom
for Farbargjørelse af det fredrikshaldske Vasdrag at udføre de

malinte- til Kanalisering af den mellem Birkelangen Se i Helands
,sentska-
t Phestegjeld, Akershus Amt, og Stenselven i Bergs Præ-

stegjeld, Smaalenenes Amt, liggende Del af Vasdraget for-
nedne Arbeider, overensstemmendemed den af Kanaldirek-
tør, Ingenierkaptein Røyem for Vasdragets Farbargjørelse
under 21de Oktober 1853 afgivne Plan, dog paa følgende
Betingelser :

at Arbeiderne udføres under en af Departementet for
det Indre forordnet Kontrol, der har at føre Tilsyn
med, saavel at de istandbringes i Overensstemmelsemed
den nysnævnte Plan, som at de i enhver Henseende
udføres forsvarligen.
at Aktieselskabet skal være pligtigt til at finde sig i
samtlige de Bestemmelser, som af Kongen maatte vorde
trufne medHensyn til ovennævnte Kanalanlægs Forhold
til en fremtidig mulig Kanalforbindelse over Ottei mel-
lem det ovennævnte Vasdrag og Indsøen Stora Lee eller
mellem Femsøen og Fredrikshald, hvad enten saadan
maatte komme istand for offentlig eller privat Regning.
at Afgiften af enhver Slags Benyttelse af Kanalen fast-
sættes ved et af Kongen apProberet Regulativ.

At følgende Mænd udnævnes til efter nærmere Rekvisition
fra ovennævnte Aktieselskabs Direktion at bestemme,hvor-
vidt og i bekræftend.eFald hvilken Erstatning der maatte
tilkomme enhver Vedkommendefor Afgivelse eller Forrin-
gelse af eller Skade paa Grund, Eiendom, Indretninger eller
Eiendomsherligheder, foranlediget ved de til Farbargjørelse
af Vasdraget ved de 3de Fosse, Stromsfos,Ørjefos og Fos-
serfos iværksættendes Arbeider, nemlig:

(her følger Under- og OverskjønsmændenesNavne.).
At den af de private Interessenter i ovennævnte Aktiesel-
skab indgivne underdanigste Ansøgning om, at Omkostnin-
gerne ved de afholdende Taxter til Bestemmelse af Erstat-
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niugen for Grundafstaaelse m. V. i Anledning af fornævnte 18
Foretagende maa udelt udredes af det Offentlige, ikke ind-
vilges.
At vedlagte Udkast til Statuter for bemeldte Aktieselskab
approberes som gjældende fra den Tid, da Kanaliseringen
af Stenselven er bleven af det Offentlige erkjondt fyldest-
gjørende udført, samt

5) at Amtmanden i Smaalenenes Amt, Sibbern, i Medhold af
disse Statuters 3 beskikkes til Medlem af oftmeldte Ak-
tieselskabs Direktion.

Statuterne ere indtagne i Depts.-Tidendenfor 1855
-(Pag.755.)

Paa Andragendeaf Direktionenfor det ældre Interes- 18
sentskabtil StenselvensFarbargjerelseblev det ved konge-lcfgh,

Resolutionaf 21deJanuar 1856bestemt: 1856 j
e:cle I

At der af Statskassen af de som Bidrag til Farbargjørelseærlicirge
af det fredrikshaldske Vasdrag bevilgede Midler tilstaaesA{2
Interessentskabet til Farbargjørelse af Stenselven i bemeldte
Vasdrag, paa de af Direktionen for Interessentskabet i Er-
klæring af 8de December 1855 vedtagne Vilkaar udbetalt
et Belerb af 3,000 Spd. (Kr. 12,000).
at Renter af dette Beløb forblive uopkrævede, indtil næste
Storthings Beslutning i Sagen er erhvervet.




Fe6rStorthingeti 1857blev i Sagens Anledningfremi.tosr
-sat Kgl. Prop. af 19deJanuar 1857,hvorefter Storthinget af:

Mart2
--under 30te Marts 1857fattede følgendeBeslutning:

1) Storthinget samtykker i, at den Sum af -3,000 Spd. (Kr.
12,000), der ved kongelig Resolution af 21de Januar 1856
naadigst blev tilstaaet udbetalt Interessentskabet til Far-
bargjørelse af Stenselven af det til det fredrikshaldske Vas-
drags Kanalisation af forrige Storthing bevilgede Bidrag
32,350 Spd. (Kr. 129,400), paa Vilkaar at det Belob, for
hvilket der efter de for Bevilgningen af berneldte Bidrag
opstillede Betingelser skulde tilveiebringes solide Aktieteg-
ninger, forhøies fra 14,350 Spd. (Kr. 57,400) til 17,350
Spd. (Kr. 69,400), og at det Beløb af 18,000 Spd. (Kr.
72,000) for hvilket jnteressentskabet til Farbargjørelse af
Stenselven som Vederlag for dette Arbeide skulde kunne
kræve sig meddelt Aktier i det hele Foretagende, nedsæt-
tes til 15,000 Spd. (Kr. 60,000), ansees dækket ved den
nævnte Forøgelse af den private Aktietegnings Belob .samt
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.856. i at Statskassens Ret til Renter af fornævnte Belab 3,000
Spd. (Kr. 12,000) frafaldes;

2) Ligeledes samtykker Storthinget for Statskassens Vedkom-
mende i, at der, uanseet den fornævnte, af Interessentska-
bet til Stenselvens Farbargjørelse vedtagne Nedsættelse af
det samme tilkommpnde Aktiebeløb fra 18,000 Spd. (Kr.
72,000) til 15,000 Spd. (Kr. 60,000) bliver udstedt
prioriterede Aktier til bemeldte Interessentskab for det op-
rindeligt bestemte Belob 18,000 Spd.

3) Interessentskabet tilstaaes i Anledniug af Tab ved Kanal-
arbeidets Udførelse udbetalt af Statskassen 5,000 Spd. (Kr.
20,000) og Chr. Haneborg i samme Anledning 2,000 Spd.
(Kr. 8,000).

Cfr. Storthingsforhl.18572 Del No. 25, 8 Del S. 13,•

Del N. 19, 10 Del S. 28-29.
igtigelse Anlæggenei Stenselvenblev den 26deSeptember1856
Sluserne
enselvenbesigtiget af IngeniorkapteinKlingenbergog Ingenierloit-
6de SeP-
kber1.856.nantEngelstadsammenmedKanaldirektøren. Disse afgave

under 8de Oktober1856denErklæring,at Slusernei Stens-
elven dannede en brugbar Vandvei med den Sikkerhed,
Bekvemhedog Hurtighed,somefterBygningsmaadenkunde
forlanges,og at Arbeidetsaaledesi det Hele taget maatte
ansees tilfredsstillendeudfort.

Idet Kanaldirektørenunder8deOktober1856 oversendte
Indre-DepartementetdenneErklæring,gjordehan opmærk-
sompaa, at der paa de det ældre Interessentskabvedkom-
mendeArbeiderendnugjenstodindtil 2 Fods Oprensning
Stenen, hvilket•Arbeide paa Grund af Flødningen ikke
kunde udføresfor til Vinteren Dette Arbeideblev senere
overtaiet af det nye InteressentskabmodRefusionaf det
ældre for medgaaendeOmkostninger.

.ukdtkom-Det ældre SelskabsForpligtelsersyntes saaledes fore-mheer
Anheg-lebig ordnede;men desværrevar det dermedikke færdigt.

S
ente.ns-I OktoberMaaned1856i.elvndtraadtesaaledesenstørreFlom,

hvorved fiereSvagheder ved Stenselvanlæggenekom frem,
og Selskabetpaabyrdedesyderligere Udgifter. Det viste
sig saaledesbl. A., at Bagvandetfra Elveleietlangs Krap-
petoslusernetruede med at trykke ind Plankeklædningen,
og at den øvre Dam ved Brække i Bomfosvar for svag,
saa at en større Del af den faldt ned.
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I Juli Maaned1856bleve Opmaalingsarbeiderudførte 18
ved Assistent Taubø11. Der blev loddeti Bjørnstadvadet,u°n.:
Slafos og øverst i Stenselvensamt opmaalt de Landstræk-derini;
ninger omkring Aspern,Ahren, Ødemarksøenog Rednæs-dfin
søen, der vilde sættes under Vand ved en Reguleringaf
Vandstandeni Seerne. Samtidigafmærkedesde i Kanaldi-314,r1
rektørensForslagfastsatte Normalvandstandei deforskjelligevand
SeervedMærker, somhuggedesind i flerebeleiligtliggende
Fjeldodder.

Da den øversteTærskelved Krappetovar blevenlagt
0.9 Fod heiere endi Forslaget fastsat, og daForslagetfore-
skrev overalt Normalvandstanden7 Fod over Tærsklerne
i Seerne, blev i Henhold til KanaldirektørensOrdre til
Taubollaf 30te Juli 1856Mærkerne for Normalvandstan-
den i Ahren og Aspern anbragte 1 Fod heiere end i Pla-
nen bestemt,d. e. 89.7FodoverGeneralplanetistedetforpaa
88.7 og derefterdet skadelidendeTerrain opmaalt,hvilket
efter Taubells Rapport udgjør30 Maal 15743/4Alen Ind-
mark og 36 Maal 10781/2Alen Udmarkeller tilsammen67
Maal 1531/4Alen. De nævnte•MærkerforNormalvandstan-
den 89.7 ere anbragte

strax ovenforden gamleTællehyttepaa beggeBredder
øverst i Stenselven,
paa en skarp fremtrædendeOddepaa søndreSide af
Aspern ligeoverforØstensvig,
ved PladsenHohnegildkasa,
i Husebugtenpaa Løvøen,
i øvre Dohougbugt,
paa beggeSider af HolmegildselvensMunding,
paa en Sten i Brokarret paa høire Bred øverst i Hol-
megildelvenved KarlkjærnetsTidlob,
mellem Smedevigenog Vaskebugten under G-aarden
Aspestrand,
ved Tordyvelenpaa heireBred, oget straxovenforden
der oplagteMur.
ØdemarksøensNormalvandstandafmærkedesi Heiden

99.2 Foci over Generalplanetog befandtesdet skadelidende
Terrain at udgjøre134 Maal 14153/4Alen Indmark og 43
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856. Maal 1959 ffien Udmarkeller tilsammen178.Maal8751/4-
Alen. Som nedenfor forklaret bley paa Foranledningaf
fiere af LandeiernedenneNormalvandstandsenereforandret.

RodnæsseensNormalvandstandbley afmærketi Heiden
130 Fod over G-eneralplanetog fandtesIndholdetaf det
skadelidendeAreal at udgjøre.33 Maal 1780V2Alen Ind-
mark og 2 Maal 1327 Alen rdmark, tilsammen36 Maal
6071/2Alen. Mærkerne for Normalvandstandenere an-
bragte paa Fffld,

lidt nordenforMærketA. ovenforØrjefos,
paa Fjeldknauspaa vestre Side ret ned fbr en enkelt-
staaendestørre Furu ligeoyerforMaasebyvigen,
paa Fladbjergret ned for Husenepaa søndreVig,
paa den langt udspringendeFjeldoddesydvestfor Recl-
næs Kirke,
paa venstre Bred strax nedenforSkirfosret ned for
2de ved hinandenstaaendeFurrutræer,
paa Fjeldodderet ned for Gauteodegaarden,
paa Klundtangenret ned for enkeltstaaendeAsp.

iestelies. Ved høieste Resolution.af 20de December1856blev
ZOde ber1856De-

det bestemt:l 


1) At det, uanseet at de til Farbargjørelse af Stenselven i det
Fredrikshaldske Vasdrag fornødne Arbeider endnu ikke fuld-
kommen ere tilendebragte, naadigst tillades, at det til Far-
bargjørelse af bemeldte Vasdrag dannede nye Interessent-
skab træder i fuldstændig Virksomhed, og at der, efterhaan-
den som det tiltrænges, til samme udbetales det Fornødne
til Udførelsen af de til dette Øiemed foreslaaede Arbeider
af det hertil paa Budgettet for indeværende Budgettermin
opførte Belob 32,350 Spd. (Kr. 129,400).

1.857. 2) — —
I. Resol.• Ved KongeligResolutionaf 1lte April 1857blev detlte April
57 'ang* bestemt:abegYn-
se af cle «At det i Medhold af Lov om Sænkning eller Udtapning

Arbei-
, og ang .af Indsøer og Myrstrækninger m. V. af 31te Mai 1848 naadigst
lemark- 'tillades det til Farbargjørelse af det fredrikshaldske Vasdragns Vand-
stand. dannede Interessentskab at udføre de i Kangldirektørens for

bemeldte Vasdrags Kanalisation under 21de Oktober 1853 af-
givne Plan omhandlede Arbeider i Strækningen fra Stenselvens
nederste Del til Tistedalsdammen, samt endvidere en Udgravning
af Bjørnstadvadet i Elven mellem Femsøen og Tistedalsdammen. »

at det
Etdes det
lInteres-
tskab at
mde i
Irksom-
hed.
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samt endvidere under s. D.: 18
«At det naadigst tillades det til Farbargjørelse af det fre-

drikshaldske Vasdrag dannede Interessentskab at foretage saa-
dan Forandring i den for bemeldte Vasdrags Kanalisation af
Kanaldirektøren under 21de Oktober 1853 afgivne Plan, at
Vandstanden i Ødemarksøen ikke bliver at hæve over Vand-
standsmærket ved Strørnsfossen.» (Schous Mærke.)

Den resterende Oprensning i Stenselven blev overtagetPb
af det nye Interessentskab for det ældre. Arbeiderne veddenaia
Strømsfos ogØrje med mellemliggendeElvestrækningerbleve fenrnrit;s
bortakkorderede til Ingeniørerne Bruun og Meltzer for re- v
spektive 44,000 Kroner og 75,600 Kroner. Elverensningen
i Tordyvelen,Bjørnstadva det og Ganerødelvensattes iværk
under Ingeniørloitnant GeddesLedelse. Som kontrollerende
Ingeniør for Arbeiderne ved Strømsfos og Ørje ansattes
Civilingeniør I. Vogt.

Efter kongelig Proposition af 19de Januar 1857 bevil-
gede Storthinget under 27de April næstefter 6,940 Spd.
(27,760 Kroner) som Forskud for Budgetterminen 1857—
60 til Fuldføi.elsen af Vasdragets Kanalisation, hvilket Be-
lob svarede til en Del af Aktiebelebene, som efter Betin-
gelserne for Aktietegningen først forfaldt til Indbetaling
efter Terminens Udlob.

(Storthingsforhandlinger 1857 2 Del No. 25, 8 Del
Indst. S. No. 37, S. 88 og 10 Del S. 35.)

Ved Skotsberg, Strømsfos og Ørje krydses Kanalen af11,48
Landeveie, og da disse ligge lavt, maatte Broerne for sammele8.5j:
gjøres bevægelige. For ikke at gjøre disse unedigt store,iseen.1
ansøgte Kanaldirektøren under 5te September 1857 om Til- Br

ladelse til at konstruere dem 10 eller heist 12 Fod brede
for Hovedveie og 8 eller høist 10 Fod brede for Bygdeveie.
Under 5te December 1857 meddelte Indre-Departementet
ham, at det ved heieste Resolution af 28de November 1857
var bestemt, at det i Medhold af Lov 12te Oktober 1857
§ 4, indeholdende Tillæg til og Forandringer i Lov om
Veivæsenet af 15de September 1851 naadigst tillades, at .
Bredden af de over det Fredrikshaldske Vasdrag ved Skots-
berg og Ørje opførendeBroer indskrænkes til 5 Alen, Ræk-
værket uberegnet. Fra Amtmanden•Smaalenenes Amt



— 16 —

1857. var modtagetMeddelelseom, at han i Henholdtil Veiloven
af 15de September 1851 § 39 havde givet sit Samtykke
til, at Breddenaf de Rullebroer,der blive at opføre over
det FreclrikshaldskeVasclragi Bygdeveie, indskrænkestil
8 Fod.

hverskri-
1859. Efterhaanden,som Arbeiderneskrede frem, viste sig
lelse af
verslaget dels Ulemperog dels andreOmstændigheder,der nødvendig-
renAdnedora-gjorde uforudseedeOmkostninger. De stigende Arbeids-
Msktuln.1priser havde gjort det nødvendigtat bortsætteArbeiderne

ved Stremsfosog Øije til høiere Pris end i Overslagetbe-
regnet, og Selskabets Status var ved Aarets Begyndelse
saaledes, at det viste sig umuligt med de til Disposition
staaende Midlerat kunne fuldføreKanalisationen. Ved at
forelæggesdenne Statusi stillede en den 23deFebruar 1859
afholdt Generalforsamlingen Anmodning til Direktionen
oni — efterat have indhentet de fornedneOplysninger—
at andrage hos Regjeringenom Fremsættelse af Kongelig
Proposition til næste Storthing om en .saa stor Forheielse
af StatskassensTilskudtil VasdragetsFarbargjørelse,som
fandtes nødvendig til det hele Anlægs planmæssigeFuld-
forelse. Paa Grund heraf blev Kanaldirektørenopfordret
til at anstille en Kalkule over Størrelsen af de Beløb, der
endnu maatte tiltrænges hertil; og efterat IngenieirVogt
havde kalkuleret Overskridelserne paa Anlæggene ved
Stromsfos og Ørje til 10,000 Kr. mere end den Sum, for
hvilken Entreprenørernehavde overtaget Udførelsen, op-
stillede Kanaldirektørenfølgende Overslag over de gjen-
staaende Arbeider

Oprensningøverst i Birkelangen . 1,900 Kr.
Sluse ved Fosser Fos . .... . 32,000
Holandselvens Udvidelse og Regulering
efter en detailleretBeregningunderFor-
udsætningaf, at derstrax ovenforBergse
ved Brudebjergetanlægges en Sluse for
5 Fods Fald:

Lateris 33,900 Kr.
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Transport
Udgravningog dertil fornødenFangdam

64,000 Kr.
Grund for Trækvei . . 1,200 -
Stenkar ogBroer i Trækvei 1,200 -
Rullebroover Elven . . 6,400

33,900 Kr.

72,800
20,000
7,320

10,000
3,200
1,200

12,000

18511

Sluse ved Brudebjerget .
Reguleringaf Skierfos 

Udgifter ved Strøm og Ørje udenforAk-
korden ... . . . .
Ombytningaf SkotsbergBro . . . .
Fuldførelseaf Oprensningeni Tordyvelen
Anskaffelse af et Damp-Mudderapparat




160,420 Kr.
hvortil kuns havdes disponibel 	 38,388
saaledes at der endnu tiltrængtesomtrent 122,032 Kr.
eller med rundt Tal 122,400 Kr.

Den administrerendeDirektørindsendtederpaa, støttet
dette Overslag og i Henhold til Generalforsamlingens

Beslutning af 23deFebruar og Direktionsbeslutningaf 21de
Juni, et underdanigstAudragendetil Regjeringenom til Ar-
beidernesFuldførelse at vorde yderligerebevilget af offent-
lige Midler 122400 Kr. saaledes, at Statskassen for be-

meldte Beleb tilligemed de tidligere bevilgede 129,400 Kr.,
tilsammen251,800 Kr., meddeltesAktiebreve med Ret til
af Kanalens Udbytte at erholde4 pet., saasnartde private '
Aktieeiere for et Beleb af 141,400Kr. havdeerholdt4 pet.,
hvorefterUdbyttet skulde fordelesilge paa samtligeAktier.

I Anledning af dette Andragendeblev ved Kongelig
Resolutionaf 22deSeptember1859 bestemtopførtpaa Bud-
gettet 1860-63 et Beløb af 30,600 Spd. (122,400 Kr.)

Af Storthingetfattedes under 16de og 17de Decemberstorthh.
1859 følgendeBeslutning:

Til Oprensning1 HølandsElv og til 2 RullebroersAn-
bringelseoverdenne.Elvsamtforøvrigttil Fortsættelseaf Ar-
beiderneved Kanalisationenaf det FredrikshaldskeVasdrag
nedenforBergseBro bevilges for Budgetterminenfra iste Juli
1860 til lete April 1863 4,883 Spd.(19,532 Kr.) eller 1,775

2
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1840, Spd. 77 S1Cifi.(7,102 Kr. 57 Øre)aarligpaaBetingelseaf, at
Statskassenfor detteBidrag4,883 Spd. erholderAktieri Ka-
nalaniteggetmen uden Ret til Udbytte, forindende private-
Aktierhave erholdt4 pet., og at, naar St,atskassendernEest
af densAktiermaattehave erholdt4 pCt., det ovetskydende.
Udbyttefordeleslige paa beggeSlagsAktier.

(Kfr. Storthingsefterretningerne1859-1860; lste Del
S. No. 3, Side 325, 7de Del, Indstilling S. No. 38, Side
124 og 149, 9de Del 40-41.) Denne Beslutningblev ved,
Kongelig Resolutionaf 24de Marts næstefter naadigstbe-
falet tagen tilfølge.

Ved denneBevfigningvar altsaaKanalisationentilsigtet
fremmetfra Skierfostil Bergsø Bro, 1/2 Mil ovenforSkule-
rudvand, hvor den naaede farbar Vei. I vedkommende
StorthingskomiteesIndstilling er derhos udtalf, at Spergs-
maaletom Bevilgning til Fuldførelse af den hele Kanali-
sation maatte forudsættesat ville blive bragt paa Bane for
et kommendeStorthing.

)verleve- Den 13de og 14de Juni bleve Aniæggene ved ørje og
Ise af An-
, ggenevedStrømsfos overleveredeaf Entreprenørernesom færdige og
 tromsfos
og Øijo. modtagneaf Interessentskabet,der samtidigafholdt Direk-
anglervedabaggene.tionsmødeog Generalforsamlingpaa ørje., ved hvilken Lei-

lighedKanaldirektørenogsaa var tilstede. Senerehen viste
det sig imidlertidnødvendigtat foretage forskjelligeEfter-
arbeiderved disse Anlæg.

Avbeidet1 I Januar Maaned 1860 paabegyndtesSprængningsar-
Skierfos.

beidet i Skierfos, men paaGrundaf Vanskelighedenved at
faa Arbeidsstedettørt, blev Arbeidetatter indstilletog opsat

1861. til det følgendeAar.
'4a1styrt- Dammen ved Krappetoi den øvre Del af Stenselven
ning af
Krappetohavde allerede underOpførelsenlidt en væsentligBeska-E4111M.

digelse. En Hjørnestenvar nemligdengang,da manmaatte
lade Tømmerffedningenforegaa gjennemGrundlugen,stodt
løs, og da man Vinteren1860-61 i Anledningaf de oven-
for liggendeElverensningsarbeidermaatteaabneGrundlugen›
faldt den helt ud. Som Følge heraf styrtede 1111 — efter
en Indberetning fra IngeniørleitnantGedde af 9de Marts
1861 — Størstedelenaf Dammens nordreKar ned. Det
var allerede langt paaAaret, Vinterenvar mild, og det lod
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til, at Fledning og Færsel paaKanalen vilde begyndetidligt. 1861
Det gialdt derforhurtigstmuligt at faa repareretSkaden.
Reparationsarbeidetsattes strax igang, efterat der med Ka-
naldirektørenvar pleiet Underhandlingerangaaendeen for-
andretBygningsmaade,som blev vedtaget forsaavidt, som
man kun opforte den nedreDel eller Væggen mod Grund-
ltigen af Stn, men for at undgaa Hvælvet over denne
agtede at bygge den øvre Del af Lafteværk. Medensdette
Reparationsarbeidestod paa, steg Vandeneovenfor. Man
maatte aabne Reguleringsdammeni Stremsfos; en i Tor-
dyvelen anbragt Fangdamkunde da ikke henger modstaa
Trykket og sprang; somFølge deraf maatte man optageen
Del af en lignende Dam ved Stenen, men segte med den
at holde-Vandet saavidtmuligt tilbage, at ikke hele Vand-
massenmed en Gang skuldestyrte paa. Den sprangimid-
lertid ogsaa den lste April, og Vandet kom nu i saadan
Fart og Mængdened modKrappetodammen,at den i sin
ufærdigeSkikkelse ikke formaaedeat modstaa dets øde-
læggendeVirkninger. Den bortskylledesstykkevis ovenfra,
og en umaadeligFlombelge væltede sig ned over Elven,
kastede tvende Slusemure overende ved Krappeto og an-
rettede4megen anden ødelæggelse, der er specificeret i
GeddesRapportaf 3die April 1861. Ulykken blev af Ka-
naldirekterenunder2den April indmeldt til Departementet
og Ingenierbrigaden,underhvilken de offentligeArbeiders
tekniske Bestyrelse dengangvar henlagt.

Allerede i 1860 var der opstaaetSpergsmaalom Tids-yale=
punktetfor en Sammensmeltningaf beggeInteressentskaber,aill)egge
og udtalte i den Anledningden administrerendeDirektør
en Skrivelse af 15de November1860, at han agtede strax
over Nytaar at sammenkaldeDirektionsmedeog General-
forsamling paa Fredrikshaldfor at behandle dette SPergs-
maal. Han mente, at Sammensmeltningenindtraadte fra
den Tid af, at det først bevilgedeBeleb var forbrugt til
Vasdragets Farbargjørelse,hvilket for længere Tid siden
alleredevar skeet. SomFølge deraf antog han, at det nye
Selskab strikte taget havde Ret til at fordre sig delagtig-
gjort i, hvad der siden det Tidspunkt var optjent af det
• 2*
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1861- gamle Selskab,men at en Generalforsamlingdog ikke vilde
gjøre en saadan Fordring gjældende før fra Nytaar af.
Generalforsamlingentraadtesammenden 22de Januar 1861
og fattede Beslutningom, at Sammensmeltningenaf begge
Selskaberskulde ske fra den Tid, at det nye Selskabs Ar-
beider.ved eirje og Strømsfosvare satte i saadanStand, at
Reglementfor Tømmerfledningenkunde sættes i Kraft fra
Rednæsseentil Femsøen,og regnes fra den Tid, da Regle-
mentet traadtei Kraft. Under 6te Mai 1861 gav Direk-
tionen DepartementetMeddelelseom denne Beslutning, og
da Uheldet ved Krappetoindtraf, besluttedeDirektionen
Henholdhertil paa et Mode i Fredrikshaldden 15de Mai
1861 at anse Uheldet som det nye Interessentskab uved-
kommende;men under 26deJuni 1861 protesteredeDeparte-
mentet mod en saadan Anskuelse, idet Statuternes § 11
bestemte, at Udbyttet af Kanalanlæggenei Stenselven kun
saalængeudelukkendeskulde tilfalde de Interessenter, for
hvis RegningAnlæggenevare udførte, indtil enten det hele
Anlæg fra Birkelangentil Femsøenvar fuldført, eller saa-
fremt dette ikke kunde ske for en Sum af 258,800 Kr., da
saalænge, indtil dette Beleb var forbrugt til Vasdragets
Farbargjørelse. Naar noget af disse Tilfældevar indtraadt,
skulde Udbyttet af samtlige i Vasdragetudførte Arbeider
fordeles mellem alle Aktiehaverne overensstemmendemed
den i Statuternes§ 2 opstilledeRegel. Da der nu allerede
i forrigeAars Juli Maaned var til Arbeiderne anvist et
Belob, der tillagt denVærdi,Arbeidernei Stenselven ifølge
Statuternes§ 1 skulde ansættes at repræsentere,udgjorde
mere end den ovenanførteSum 258,800 Kr., var det efter
DepartementetsMening klart, at der fra denne Tid at
regne med Hensyn til Udbyttets Fordeling ikke længer
kunde gjøres nogenAdskillelse mellemdet ældre og detnye
Selskab, og da derhosStatuternes § 11 maatte forstaaes
saaledes, at ogsaa Vedligeholdelsenaf Stenselvarbeiderne
kun indtil ovennævnteTidspunktskuldepaahvile det ældre
Selskab, blev det formentlig en ligefrem Følge, at dette
nu ikke længer særskilt bestod. Departementet antog
derfor,at Istandsættelsenaf den indtrufneSkade ved Krap-
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petodammen1 Stenselveni Tilfælde vilde blive det nu be- 18(
staaendeFællesinteressentskabsSag, ligesom KanalensInd-
tægter maatte tilkommedette fra den Tid, da det efter det
Anførte ifølge Statuterne maatte betragtes som dannet.
Denne DepartementetsOpfatning af Forholdet vedtog Di-
rektioneni en Skrivelse til Departementetaf 12te Februar
1862, saaledes at beggeSelskabernu ffisammendannedeet. 18(

Bryggen ved Femsøenblev bygget af VeianlæggetFred-Brym
rikshald—Femseen,dog ikke som af Kanaldirektørenfor&Fenis
slaaet af Sten, men af stenfyldtelaftede Trækar, og under
15deNovember1861 underrettedeBestyrerenaf Veianlægget
Kanaldirektørenom, at den var færdig. Paa Kanaldirek-
torensOpfordringblev den af LøitnantGeddepaaKanalens
Vegne besigtiget og modtagettil Vedligeholdaf Kanalen.

Efter en Indberetningfra Arbeids-Bestyreren,Leitnant
Gedde, af 14de Januar 1862 var Entreprenorenfor Op-
rensningeni Skierfos færdigmed dette Arbeide,og de tid-
ligere Manglerved de øvre Anlæg dels rettede og dels an-
tagne at blive færdigetil Vaaren.

Paa Andragendeaf FællesinteressentskabetsDirektionnan
blev ved Indre-DepartementetsForanstaltninganstillet Un-r2seenc,
dersøgelserangaaendeGjenopførelseaf de nedfaldneAnlægsit=
i Stenselven og udarbeidetPlan og Overslag hertil. Under-
søgelserne anstilledes af Kanahlirektørenog Ingeniør Vogt

Forening, hvorefter den sidstnævnte udarbeidedeet For-
slag af 8de Oktober1862medOmkostningsoverslag,lydende
paa 168,240 Kr. Forslaget behandledesaf Ingeniørkom-
missionen, der bifaldt sammeog udhævedeNødvendigheden
af KrappetodammensGjenopførelsefor Benyttelsen af den
øvre allerede farbargjorteDel af Vasdraget. Den udtalte
dernæst, at da Sluserneved Brække om end i en saadan
Tilstand, at de ikke forsvarligkunde benyttesforBaadfart,
dog maatte kunne Kjøre Tjeneste for Tømmerflødningen,
saalængede kundehaandteres,var der Anledningtil, for-
saavidt Omstændighedernemaatte gjøre saadant ønskeligt,
at dele ArbeidetsUdførelse, saaledes at man først opførte
Krappetodammenmed tilhørende Sluseanlæg, paa hvilket
Arbeide af den samledeOverslagssumantogesat ville falde
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1$62. 96,000 Kr., og lade,de øvrige,ArbeidermecilUndtagelseaf
den mest paitiwngendeVedligeholdelsehenstaa,indtil dette
var fuldendt.

Gjort bekjendt med denne KommissionensErklæring
erkjendteDirektionen,at der alene kunde blive Spergsmaal
om KrappetoværkernesGjenopførelseog de nødvendigste
Reparationeraf Værkerneved Brække, hvorfor den md-
sendte Andragendeora:

1. at der for næste Storthing maatte vorde fremsat naa-
digst Propositionom:

Bevilgningaf 48,000 Kroner ellerHalvdelenaf den
til KrappetoarbeiderneudforderligeSum, mod at
StatskaSsenherfor erholderAktiebrevemed saglan
Ret til Kanalens Udbytte, som for dens ise'ldre
Aktier fastsat.
Meddelelseaf Samtykketil, at samtligei Vasdraget
udførte Kanalanlægtilligemed deres Indtægter og
tilhørendeBygningerpantsættes for det til den an-
den Halvdel af OverslagssumMensvarendeBeløb
48,000 Kr., der agtes erholdt laant af Kongsbergs
SølvværksDriftsfond mod 5 pCt. Rente og en Af-
betalingstidaf 20 Aar.

2. At der. i Medhold af Lov angaaendeFlodnings- og
Flodrensningsvæsenetaf 26de August 1854 § 6 lægges
en Afgift for 20 Aar fra og med indeværendeAar at
regne paa den gjennemStenselvennedflødendeTrælast,
saaledes at denneAfgift bliver at opkræveaf Direk-
tionen og anvendetil Forrentning og Afbetaling af et
saadantLa'ansom ovennævnt. Hvad der af Afgiften
maatte blive tilovers, efteratLaanet er betalt, formenes
at burdeanvendes,efter erhvervetnaadigstBestemmelse,

L863
Ombygningaf Sluserne ved Brække.

.
1. Resol. I Anledningaf DirektionensAndragendeblev der for
,63Zt:Storthingeti 1863 fremsatnaadigstPropositionangaaende:
Urg:Sevilgning af Statskassenfor ntesteBudgetterminaf et Beleb
;43,fil.Lig°.af48,000 Kr. eller 16,000 Kr. aarligtil Gjenopferelseaf de
ani:Xl`-edelagteKanalanleagved Krappetom. v., samtangaaendeMed-



delelseaf StorthingetsSamtykketil at samtligeKanalanlægi.
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• det FrødrikshaldskeVasdrag pantsættes for et Laan til et lig- 186
-nende Beleb.

Endvidereblev ved Kongelig Resolution af 6te Marts
1863 bestemt,

at der under Forventning af Storthingets Vedtagelse af
ovennævntePropositioni Medhold af Lov angaaendeFlød-
nings- og Flodrensningsvæsenetaf 26de August 1854 § 6
bliver af den gjennemStenselven nedflødendeTrælast i 20
Aar fra og med Aaret 1863 at regne at erlægge
en Afgift, der svarer til 2/8 af de i det for Benyttelsen af
Anlæggene i Stenselven ved Kongelig Resolution af 7de
April 1858 approberedeRegulativ fastsatte Taxter, saaledes
at Afgiften for hver Tylt Sagtømmererlægges med 4 Skil-
ling og for anden Trælast efter sammeForhold.
At bemeldteAfgift bliver at opkræve af Direktionen for
det til det FredrikshaldskeVasdragsFarbargjørelsedannede
Interessentskabog at anvende, saavidt fornødent, til For-
rentning og Afbetaling af et til Gjenopførelseaf de øde-
lagte Kanalanlæg i Stenselven optagende Laan, stort
48,000 Kr.

Storthingetfattede derpaaunder9deMai 1863 følgendeStorth
13 1.11tning: ig39in

ndey
. Som Bidrag til Gjenopførelseaf det ødelagte Kanalanlægeligere

ved Krappeto i det FredrikshaldskeVasdrag samt, saavidt itgn
tilstrække kan, til Reparationxed Kanalanlæggetnedenfor21:1
Krappetobevilges aarligt i Budgetterminenfra 1ste Aprilrheggel
1863 til lste April 1866 4,000 Spd. (16,000 Kr.) ellerstens
12,000 Spd. (48,000 Kr.), paa Betingelseaf, at Statskassen
for dette Bidrag erholderAktier i Kanalanlægget, men
uden Ret til Udbytte, forinden de private Aktier have er-
holdt 4 pet., og at, naar Statskassen dernæst af dens
Aktier maatte have erholdt 4 pOt., det overskydendeUd-
bytte fordeles lige paa begge Slags •ktier. Bidraget
bliver ikke at udbetale, forinden der haves Legitimation
-for, at det til ArbeidernesUdførelse iøvrigt fornødneBeleb,
anslaaet til 12,000 Spd. (48,000 Kr.), er tilveiebragt
enten ved Laan af Kongsberg Selvværks Driftsfond mod
5 pet. Rente og 20aarig Afbetalingstid eller ved andet
Laan paa ikke kortere Afbetalingstid, og i begge Tilfælde
paa saadanneVilkaar iøvrigt, som vedkommendeDeparte-
ment maatte findebetryggende.
Storthinget samtykker i, at samtlige Kanalanlæg I det
FredrikshaldskeVasdrag med deraf faldendeIndtægter og



— 24

	

1843. med tilhorende i3ygninger pantatettes for det i ovenmevnte •
ølemed optagende Laan.

(Kfr. Storthingsforhandlinger1862-63, 4. Del No,
74, 9. Del Side 488, 11. Del Side 69.)

Efterat denneBeslutningi DepartementetsSkrivelse af
27de Juni 1863 var kommuniceretDirektionen, afholdtes.
paa ørje en Generalforsamlingden 9de Juli, hvori det be-
sluttedes:

at samtykkei, at samtligeKanalaniægi det Fredriks-
haldske Vasdragmed deraf faldendeIndtægterog med
tilhørende Bygninger pantsættes for et Laan, stort
48,000 Kr., der bliver at optage af Kongsberg Sølv-
værks Driftsfond.
at det paalægges den administrerendeDirektør at be-
serge opkrævetden efter Kongelig Resolution af 6ta
Marts 1863 paa den dennem Stenselven flødendeTræ-
last Iagte Afgift.
Sagbrugsforeningenpaa Fredrikshaldprotesteredeimid-

lertid mod Retmæssighedenaf i dette Tilfælde at gjøre
Loven af 26de August 1854 § 6 anvendelig og negtede-at,
betale Afgiften, inden den ved Dom blev tilpligtet det.
Kanaldirektionensaa sig derfori April 1864 nødsagettil at
anlæggeSøgsmaalog, forindendetteSpørgsmaalvar afgjort,
kunde denIntet foretagemedHensyn tirStenselvanlæggenes,
Gjenopførelse.

Den 29de Juli 1865 faldt Underretsdomi denne Sag,,
hvorved Sagbrugsforeningenfrikjendtes.

Ved Stiftsoverretsdom blev Kanalinteressentskabets
Paastand taget til Følge, hvorimodSagbrugsforeningenved
Høiesteretsdomaf 4de Juli 1868, se Retstidendefor samma
Aar Pagina 608 og følgende,frifandfes for det af Kanal-
interessentskabet anlagte Søgsmaal til Erlæggelse af Af-
giften.

Imidlertid forfaldt Bygværkerne i Stenselven mer og
mer, medens de øvre Anlæg godtgjordeKanaliseringens
Hensigtsmæssighed,saa at Kanalen, uagtet den nu var af-
brudt i Stenselven,gav Driftsoverskud.

	

1870. Under 30te Novbr. 1870 indgav Direktionen overens-
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stemmendemed GeneralforsamlingensBeslutning af 9de s. 181
M. Andragendeom yderligereUnderstøttelseaf Statsmidler
til Gjenopførelseaf Stenskanalanlæggetved Krappeto og
Brække.

Med Hensyn til det .nedersteAnlæg i Stenselven, Slu-
serne ved Brække, oplyste Direktionen, at dette ikke læn-
ger, saaledes som i 1862 forudsat,lod sig reparere; i de 9
Aar, som vare hengaaedesiden Flommeni 1861, var nem-.
lig, heder det, AnlæggenesTilstandi den Grad forværret,
at der ikke kunde være Tale om Andet end fuldstændig
Ombygning,og da det eneAnlæg Intet kunde udrette uden
det andet, var Interesentskabetnødt til at paakaldeStatens
Medvirkning,for at ogsaa dette andet Led i Kommunika-
tionen kunde kommeistand.

Efter indhentedeErklæringerover Andragendetfandt 187
Departementetat burde foranledigede heromhandledeFor-En af

holde nærmereundersøgteaf upartiskeog kyndige Mænd;4=
det henvendtesig derfor til StorthingsmændeneStadshaupt-
mandI. Srlwartz, Kand. jur. A. SerenssenogForstmesterZagnaZ
Meydell med Anmodning om at tage under Overveielseogieldr::1
afgive Betænkningom, hvorvidtdervar tilstrækkeligGrundsflkgg.

til ved Statsbidrag at fremmeIstandsættelsen af Kanal-=
værkernei Stenselven, saa at en sammenhængendeKanal-
linie for Farteier fra Femseen af tilveiebragtes, samt
Tilfælde afgive Forslag til Distrikternes eller de Interesse-
redes Deltagelse i Udgifterne. Disse Mændafgave derefter
under 17de Oktober 1872 en udførlig motiveretBetænk-
ning trykt i Storth. Forhandl. for 1873, 1. Del No. 1 C,
Pag. 110, hvori de efterat have omhandletcle til Farbar-
derelsen tidligere stedfundneffievilgninger af Storthinget,
redegjordefor Kanalens Berettigelse.

Under 26de Septembers. A. havde Kanaldirekteren
udtalt, at Overslaget for Istandsættelsenaf Stenservsarbei-
derne paa Grund af de siden dets Afgivelse forandrede
Arbeids-og Materialprisermaatteforheies med omtrent20
pCt. eller med et rundt Tal til 200,000 Kr.

Efter fremsatkgl. Prop. af 21de Januar 1873 fattede 187
Storthinget den 1ste Marts 1878 følgendeReslutning:
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3. «For Tidarummetfra iste juli 1873 til 30te Juni 1874
orihinga-bevilgesaf Statskassen t til :
Idutning
af lste
arts 1873
att. Til-
skud af 3) Paabegyndelse af Istandsættelsenaf Kanalanheggenei Stens-

elven 1 det Fredrikshaldeke•Vasdrag,anslaaet at ville"koste
rbeidets omkring 50,000 Spd..(200,000 Kr.), 11,000 Spd. (44000
tandstet-
telse. Kr.) under Betingelse af :

a) at Interessentskabettil Farbargjørelseaf det Fredrike-
haldske Vasdrag vedtager at udrede en Tredlepartaf
de til ovenntevnteArbeider medgaaede Omkostninger
mod Aktier i Kanalanlæggene. Forsaavidt Interessent-
skabets nævnte Andel ikke kan tilveiebringes ved Ind-
betaling af den af Kanalindtægten opsparedeBehold-
ning, der hertil maatte være disponibel,kan sammeer-
lægges ved at deponere1 Statskassen solide Aktieteg-
ninger, forfaldnetil Indbetalingi et ikke længereTids-
rum end 5 Aar med mindst 1/5 Part aarlig, med Ret
for Statskassen til selv at besarge opkrævetdet teg-
nede Aktiebeleb, eller efter Kongens nærmereBestem-
melse ved Indbetaling af fremtidigt aarligt Overskud
af Kanalens Drift enten sukcessive eller paa Forhaand
ved Optagelse af Laan med Pant i Kanalanlægget.
OvennævnteAktier skulle, naar InteressentskabetsTil-
skud er fuldt ud erlagt, have sammeFortrinsret til
Udbytte som de ældre private og kommunaleAktier i
Kanalanlægget;
at Interessentskabetvedtager, saavel under Byggeperi-
oden som senere i forsvarligStand og under Kontrol
af det Offentlige, hvis Forskrifter i denne Henseende
bliver at iagttage, at vedligeholde samtlige Kanalar-
beider 1 det FredrikshaldskeVasdrag fra Femsøen til
Skulerudvandetog til dette Øiemedsnarest muligt, og
forinden noget Renteudbytte af Kanalens Drift ndbe-
tales, at tilveiebringe og stadig vedligeholdeet Reser-
vefond af mindst 3,000 Spd. (12,000 Kr.) for Anlæg-
gene ovenforAspern og mindst 2,000 Spd. (8,000 Kr.)
for Anlæggene 1 Stenselven,eller i det Hele af mindst

».5'000 Spd. (20,000 Kr.);
at alle til omhandledeAnlæg i Stenselven fornødneAr-
beider blive at udføre enten ved det Offentligeeller
under dettes Kontrol;
at Taxterne for Benyttelsen af Kanalanlæggenei Stens-
elven, ligesom for de øvre Anlæg i sin Tid fastsættes
ved et af Kongen approberetRegulativ».

b)
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(Sfr. Storth. Forhandl.for 1873 1. Del, Sth. P. N . 187
C. Pag. 106-122, 6. Del Pag. 25, 7. Del Pag. 16).

Beslutningenblev ved kgl Resolution af 22de Marts
1873 naadigst befalet tagen tilfølge.

Deu 8de Juli s Å afholdtes Generalforsamlingi In-
teressentskabet,hvor det enstemmigbesluttedes,«at Gene-123;:fi
ralforsamlingenpaa InteressentskabetsVegne vedtog samt-Ad3e,J,
lige de til StorthingetsBevilgning af 1ste Marts d. A. be-ge41Z
træffende Istandsættelsen af Kanalanlæggenei Stenselven:FI2
knyttede og under Litr a. b. c. d. i Beslutningenindtagne Midle

Betingelser». MedHensyn til Spørgsmaaletom Udførelsen
af de omhandledeKanalarbeiderbesluttedeGeneralforsam-
lingen ligeledes enstemmig, «at disse ArbeidersUdførelse
udelukkende overdragestil det Offentlige, mod at Interes-
sentskabet overensstemmendemed Storthingsbeslutningen
udredede en Trediepartaf de dertil medgaaendeOmkost-
ninger».

For at tilveiebringe den manglendeDel af sin Tredie-NtY.2
del af Overslagssummeneller Kr. 66,666.66RdstedteDirek-InXra7:
tionen Indbydelse til yderligereAktietegning og var saa?iisaatlit
heldig at faa tegnet et Beleb af 25,900 Kr. DirektionenPaaltsez
foreslogderfor for Departementeti Skrivelse af 26de Sep-
tember 1873 at faa afgjortsit Tilskud paa følgendeMaade:

Af InteressentskabetsopsparedeBeholdning indbetales
36,000 Kr.
Ved Aktietegning afgjøres 25,900 Kr. Aktiebelebene
indbetalesmed i 10 Halvaar, førsteGang den 31te
December1873 og senere hver 30te Jutti og 31te De-
cember. Ifølge Storthingsbeslutningener Statskassen
forbeholdtRet til selv at besørgeopkrævetdet tegnede
Aktiebelob.
For Restbelebet 4,766.66 Kr. udstederKanalselskabet
en Forskrivelse til Statskassen, hvori det forpligtersig
til at indbetaleBeløbet i 2 Terminer med 2,400 Kr.
ved Udgangenaf 1875 og 2,366.67 Kr. ved Udgangen
af 1876.

Et saadantGjældsbeviser senere,nemlig under28de
Oktober1873, udfærdigetaf den ovennævnteadmistrerende

tober1
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mentet r forbeholdtInteressentskabetRet til entenved
kontantIndbetalingend faststit,ellerved yderligereDe-

ponerenaf solideAktietegningerat erholdeAfskrivningpaa
Gjældsbrevet. Derhos indeholderDokumentet, at, om Om-
kostningerneved Arbeidernei Stenselvenskulde overskride
den kalkulerede Sum 200,000 forpligter Interessent-

‘ skabet sig til overensstemmendemed Generalforsamlingens
Beslutning af 8de Juli 1872 at tilsvare en Trediepartaf
saadanOverskridelsemed Ret til forholdsmæssigNedsæt-
telse i sit Bidrag, saafremtOmkostningernemaatte udgjøre
mindreend de beregnede200,000 Kr.

Ved kgl. Resolution af 6te December 1873 blev det
bestemt:

1) At den af Direktionenfor Interessentskabettil Farbar-
gjerelse af det FredrikshaldskeVasdrag foreslaaedeAf-
gjørelseaf Interessentskabetsved Storthingsbeslutningaf
1ste Marts 1873 bestemteBidrag til Istandsættelseaf
Kanalværkernei i Stenselvenantages.

Under 1lte August 1873 blev Kanaldirektørenaf De-
partementetanmodetom at iagttage det Fornødnetil Fore-
tagendetsFremme.

Som Bestyrer af Anlæggetblev i Henholdtil Departe-
mentets Skrivelse af lste Septbr.1873 IngeniørkapteinVe-
deler ansat; men efter at have gjennemgaaetOverslaget og
inden han paabegyndteArbeidet,indgav han til Kanaldirek-
tøren under27de September1873 en Forestilling om Over-
slagetsUtilstrækkelighedledsagetaf modificeretOverslag,der
var 40,948 Kr. høiere eller belob sig til 240,948 Kr. Ka-
naldirektørenoversendtedette til Departementetmed Fore-
spergsel, om der i Anledning fieraf blev at træffe nogen
særlig Forfeining, idet han dog fraraadede,at Arbeidet paa
Grundheraf udsattes, da den betydeligeStigning i Arbeids-
og Materialpriser,som havde fremkaldtVedelers Forestil-
ling, kunde undergaasaadanneForandringer,at man van-
skelig for en saavidt lang Byggeperiode,som her var paa-
regnet, kundehave nogen begrundetFormening om, hvor-
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vidt Arbeidernei sinHelhed ble-vedyrere eller billigereend 187
den til deresUdførelsebevilgedeSum. Departementetfandt
(Skrivelse af 2denOktober1873) ikke Grundtil at udsætte
Paabegyndelsenaf Arbeidetaf Hensyn til en mulig Over-
skridelse af det tidligereberegnedeUdgiftsbeleb, og Arbei-
det blev saaledesi November1873 paabegyndt.

=I den Kgl. Budgetpropositionfor Tidsrummetfra lste 1879
Juli 1874 til 1ste Juli 1875 blev befalet opførtet BelebIt.g16A
af 52,000 Kr. til Fortsættelse af ovennævnteIstandsættel-oem.bgj
sesarbeider,hvilket Belob ved Storthingsbeslutningaf 4deihultiwsinb.
Marts 1874 blev bevilget (se Storth.Forhandl.1874 1. Del,41.714.%;
Sth. Prp. No. 1 0. Pag. 16, 6. Del Pag. 49, 7. Del Pag. 22).BrIe.,,in<

Arbeidet drevesmed Kraft, men det viste sig, at manfotr:13:id
mod Forventningpaa denneKant af Landet havde vanske-1874-1-11
ligt for at erholdeet tilstrækkeligtAntal øvede Arbeidere,
og de indtraadte heldige Konjunktureri Forretningsverde-
nen hævede Arbeidsprisernemer og mer. Bestyrerenbe-
gyndte derfor at nære Frygt for OverslagetsUtilstrække-
lighed; og da derden30teApril 1874 indtraf detUheld ved
Krappeto, at en Fangdam,i Bugten ovenfor Sluseanlægget
underskares og styrtede ned,  hvorvedheleVandrnassenvæl-
tede ned over Arbeidsstedetog anrettede væsentlig øde-
læggelse (Bestyrerens Indberetninger af lste Mai, 8de
Mai, 27de Mai og 5te Juni), opstillede Bestyreren et nyt
Overslag over de Omkostninger,som sandsynligvilde ud-
kræves til Anlæggene. Det gik op til et Belob af 290,000
Kr. og blev tilstillet Kanaldirektøren,der under 12te Au-
gust oversendte det til Departementetmed Anmodningom
at give InteressentskabsdirektionenAnledningtil at udtale
sig om, hvorledesden antog at kunne skaffe tilveie sin Tre-
diepartaf de saaledesforogedeUdgifter. Direktion-en,hvem
Sagen blev meddelt,henvendtesig i den Anledningtil De-
partementet under 23de Oktober, 9de og 20de November
1874 med Andragendeom at bevirke fremsatkg1.Propo-
sition for næste Storthing om, at Statskassen overtog at
udredehele det Beleb, der forudenTrediepartenaf den op-
rindelige Overslagssumvilde udkrævestil Gjenopførelseaf
Kana1anlæggenei Stenselven.
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18 4. I Overenstemmendemed en Udialelae af Kanaldirek-
toren af 4de Decbr. 1874 antog Departementet, at det
burde udsætte med at tage dette Andragendeaf Interes-
sentskabet under Befiandling, indtil man kunde opgjore,
hvad Arbeideti det Hele vilde koste.

1876. I den kg1.Budgetpropositionfor Tidsrummetfra late
PrP. Jull 1875 til 30te Juni 1876 opfortes et Belob af 80,000orthings-
eshaningKr. til Fortsættelse af Istandsættelsenaf Kanalværkerne
ng i 1875.
n Bevilg-

Stalselven, hvilketBelObbevilgedesvedSiorthingsbeslutning
af 5te Marts 1875 (Storth. Forhandl. 1875 1. Del, Sth.
Prp. No. 1 C, Pag. 81, 6. Del Pag. 84, 7. Del Pag. 19).

Den først ansatteBestyrer af Anlæggene,Ingeniorkap-



tein Vedeler, maattepaa Grundaf militæreTjenesteforret-



ninger fratræde,og blev Bestyrelsen efter ham overdraget
til Ingenior Heiberg,der den 15deAugust tiltraadtedenne.

Skjont Tilgangenpaa duelige Arbeidere den hele Tid
havde vist sig liden og ved de paagaaendeJernbaneanlæg
Smaalenenevar yderligere forværret, gik dog Arbeidet i
Stenselven sin jævne Gang; men af Mangel paa duelige
Arbeidere, og da man kun med største Besvær kunde ud-
vinde nogenlundeantageligByggesten fra de omkringlig-
gendeFjelde, samtda alle Fundamenterings-og Rensnings-
arbeidermaatteudfores om Vinteren under idelige Afbry-
delser, faldt det langt kostbareend paaregnet.

I Henholdtil KanaldirektorensOrdreaf 25deOktober
1875 indleveredeBestyrerenunder5te November1875 nyt
Omkostningsoverslag,hvorefter de forogede Udgifter ved
Restarbeidetvilde andragetil ca. 78,000 Kr., saa den sam-
lede Udgift til dette Arbeide i Stedet for som under30te
Juli 1874 beregnet290,000Kr. skulde kommeat belobesig
til 368,000 Kr.

1876. I Budgetpropositionenfor Tidsrummetfra 1ste Juli
1876 til 31te Juni 1877 opfortes et Belob af 100,000 Kr.
til Fortsættelse af Istandsættelsen af Kanalværkerne islutning

n Bevilg- Stenselven.sing for
udeer- Af StorthingetbevilgedesvedBeslutningaf 16deMarts
8'716-2717' 1876 80,000 Kr. (se Storth. Forhandl. 1876 1. Del, Sth.
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Prp. No. 1 C, Pag. 22, 6. Del, Indst. S. No. 46, 7. Del 1871
Pag. 21).

Ved kg1.Resolutionaf 2de November1876 bestemtes:1141.R1lution
At Departementet for det Indre naadigst bemyndigestil, 2den
udenfordet af Storthinget i 1876 til Fortsættelse af Ka-"12)},
nalarbeidernei Stenselven i det FredrikshaldskeVasdrag1121:
bevilgede Belob, 20,000 Spd. (80,000 Kr.), endvidere iaf12000
Budgettermineniste Juli 1876 til 30te Juni 1877 i samme
Øiemed af Statskassens Midler at anvende et Beleb af stensel
indtil 3,000 tre tusinde — Spd. (12,000 Kr,).



I Btidgetpropositionenfor TidsrummetIste Juli 1877 187'

til 30te Juni 1878 opferteset Belob af 33,300 Kroner tilaM
Fortsættelse af Istandsættelsen af Kanalværkernei Stens-cemberogSt(
elven, udenfordet ovennævnte forskudsvis udrededeBelebalhinfatutnini
12 2don,000Kr. 1877a

Ved Beslutning af 2den Marts 1877 samtykkedeStor-vgfiage
thinget i den ovennævnteForskudsudbetalingog bevilgedeTI:7711
for Budgetterminen1877-68 det foreslaaedeBeleb 33,300
Kr. (Storth:Forhandl.for 1877 1.Del, Sth. Prp. No. 1 C,
Pag. 31, 2. Del b, Sth. Prp. No. 19, 6. Del, Indst. S. No.
25, 7. Del Pag. 20).

I Anledning af indsendt Andragendefra Interessent-Kal.1
skabet om Bidrag til TordyvelensOprensningblev det Ired822°1oember
kg1.Resolutionaf 2den December1876 bestemt: angaaeBidrag

«At der af de til Oprensningaf Elvedrag m. V. bevilgede
nfflvereMidler naadigst tillades udredetet Beløb fndtil 1300 trettentnfOi

hundrede Spd. (5,200 Kr.) til Oprensning af en Del ar=i
Elvestrækningen mellem Aremarksøen og Aspernseen— Tor-



dyvelen kaldet — i det FredrikshaldskeVasdrag overensstem-



mendemed KanaldirektørensForslag af 30te November1875».
Departementet,der antog,at de heromhandledeArbeider

efter deres Beskaffenhedikke lettelig vifie kunne foranle-



dige noget Erstatningsansvar,men at det dog for muligt
Tilfældevar enskeligt, at det Offentligevar betryggetmod.
ethvert Krav, som i saa Henseende kunde frenikomme,an-



modedei Skrivelse af 23de December 1876 Kanaldirekte-



ren om, forindenArbeidetpaabegyndtes,at erhverveErklæ-



ring fra KånalselskabetsDirektion om, at den paa Selska,-



— 32 —

1876- bets Vegne overtogethvert af Arbeidet muligens fiydend4
Ansvar.

Interessentskabsclirektionenafgav derpaa under 30te
December1876 følgendeErklæring:

«I Anledning af, at det ved kongeligResolution af
2den d. M. er tilladt udredetaf de til Oprensningaf Elve-
drag m. V. bevilgedeMidler et Belob indtil 5,200 Kr. til
Oprensningaf Tordyvelen, saa erklærer undertegnedeDi-
rektion i det FredrikshaldskeKanalselskab,at Kanalselska-
bet overtagerethvert af ArbeidetmuligensflydendeAnsvar
og indestaar for, at intet Erstatningsansvar,som. maatte
kunne fremkommepaaGrundaf Arbeidet,skal medføreifd-
gift for det Offentlige».

ggearbei. I 1865 fik FlødningsbestyrelsenDirektionensTilladelse
ger..til at opføreDammen ved Krappeto med Tilsagn om, at

re: den skulde indløsesefter to uvillige MændsSkjøn, saafremt
" Dam.denunderen eventuelGjenopførelseaf Sluseanlæggeneaf

Kanaldirektøreneller andre rette Vedkommendeantages
som solid. Da Anlægsbestyrerenefter nærmere Besig-
tigelse fandt selve Grunddammenendnui saadan uskadt
Stand, at den for længereTid maatte antages brugbar,lod
han med KanaldirektørensSamtykkeog efterOverenskomst
med Flødningsbestyrelsen-Grunddammentaxere. Den 12te
Januar 1877 afgave Skjønsmændenesin Taxt, hvorefter
Dammen vurderedestil 4,000 Kroner. Paa Bestyrerens
og KanaldirektørensAnbefaling approberedeDepartementet
under Sde Februar 1877 denne Taxt, og DammensOverdel
ombyggedesderefteri Overensstemmelsemed RøyemsPlan
for Kanaliseringen.

:analens Som 1)aaregnetvare Anlæggene i Stenselven i Mai
Labning
r Maanedsaavidt færdige,atBestyrerenforeslogdem aabnede
2nr. for almindeligFærsel. Der gjenstod endnu Oparbeidelse

Jeun' af Rende i GaneredelvennedenforBrække, som først kunde
paabegyndesefteratSluseanlæggenevare færdige,daDamp-
muddermaskinenmed Tilbehørvar beliggendeovenfordem;
dernæstgjenstodOpførelseaf Slusevogterboligerog en Del
Efterpudsarbeider. Vinteren var imidlertidkold og lang-
varig, saa Isen paa Seerne først gik op i Slutningen af
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MaiMaaned,og efter den megenSne, somvar falden,kom 181

<»n Vaaren en usædvanligstor Flom, der vedvaredei læn-
gere Tid og gjorde Passageni Tordyvelenog Stenen og
andre snevre Elvestrækningerumulig. Paa Grund heraf
kunde Aabningen af Kanalen-for den almindeligeFærsel4
først foregaaden 12te Juni 1877, fra hvilkenTid Interes-
sentskabet overtogDriften.

Ved heiesteResolutionaf 18deMai 1877blev bestemtsØiestk
«At vedlagte Udkast til Reglement for Færsel og Flød-82dtek;

ning i den kanaliserede Del af det Fredrikshaldske Vasdrag, Rie8717<
hvorved det ved heieste Resolution af lste August 1860 og
kgl. Resolution af 10de Juli 1862 fastsatte Reglement for Træ- Diæn,ffs,
lastflødningen i Vasdragets øverste Del sættes ud af Kraft, ap-
proberes i Henhold til Lov om Flødnings- og Flodrensnings-
væsenet af 26de -August 1854 § 7 som gjældende fra 29de Mai
d. A. at regne».

Reglementeter indtaget i Lovtidendefor 1877, 1ste
Afdeling,No. 11.

I Reglementets§ 8 var indtageten Bestemmelse,som
vakte Misneie,og paa et Repræsentantinødefor Aremarks
Herred den 28deAugust 1877 blev bl. A. denneSag be-
handlet. Det besluttedes at andragehos Kanaldirektøren
om at faa §'en forandret, idet det anførtes: «Det er kom-
net til FormandskabetsKundskab, at i Reglementetfor
Kanalen i det FredrikshaldskeVasdrag dets § 8 er ind-
taget — (endogmod tvende af KanalbestyrelsensMedlem-
mers Vidende)— den for Distriktet saavelsomforKanalen
meget skadeligeBestemmelse,at Lasteprammeikke skal
have Adgangtil at passereKanalen uden efter Tour med
den til Kanalen ânmeldte Last i Flaader, saaledes kan
Prammemed Mandskab bliveliggendeved Kanalen i læn-
gere Tid, hvilket maa skjønnes at være en feilagtigBe-
stemmelse».

Den administrerendeDirekter, der imodegikBeskyld-
ningen for at have indbragt Bestemmelseni Reglementet
uden de øvrige Direktørers Vidende,tilskrev under 8de
September 1877 Ordføreren, at han senere var bleven
gjort opmærksompaa, at Bestemmelsenkunde lede til min-
dre rimeligeResultater, og KanalensInspektørvar derfor,

8
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1877. efterat han om Sagen havde konfereret med Kanaldirek-
tøren, beordrettil i Anvendelsen at lempe paa Sagen saa-
vidt muligt. Det havde været og var fremdeleshans Hen-
sigt, efterat kave undersøgt,hvorledesForholdetvar ordnet,
andreSteder, at bevirkeBestemmelsenforandreteller modi-
ficeret. Senere under29de Oktober1877 udstedtehan for
at lempe noget paa Sagen en Bekjendtgjørelse,hvorved
Lastepramme,der bugseredesaf Dampskibefrem til deres.
Bestemmelsessted,ansaaesberettigedetil samtidigmed disse;
at passere Slusernei denOrden,sombestemtesi Reglemen-
tets § 8 første Passus. Kanaldirektøren,der i Skrivelse
af 24de September1877 fra Fogden i Id og Marker var
bleven kommuniceretRepræsentantskabetsBeslutning, til-
skrev Ordførerenunder 30te Januar 1878, at han var enig
med den administrerendeDirektør, som, naar fornødenEr
faring var vunden, vilde bevirke den paaklagedeBestem-
melse forandret. Han anførte derhos, at der muligensvar
flere af ReglementetsBestemmelser,som trængte til Ret-
telse eller *Modifikation,hvilket ogsaa gjaldt om .de for
KanalfartenapproberedeTaxter, og det vilde da være hen-
sigtsmæssigt at indhente nogen Tids Erfaring, inden man
indgik med et saavidt muligt samlet Forslag til saadanne
Forandringer.

Ved høieste Resolutionaf 3die Juli 1877 approberedes
Forslag til Taxter forBenyttelsenaf Sluserne i Stenselven,
som gjældendeindtil videre.

Taxtrega- Dette Taxtregulativsaavelsomdet tidligere,ved høieste
lativet. Resolution af 3die Oktober1876 for de øvre Kanalanlæg

(ørje, Strøm og Tordyvelen)fastsatte, er senere afiøst ved
et for den hele Kanalstrækningved høieste Resolution af
25de Mai 1880 approberetRegulativ. Dette Regulativ fin-
des i Lovtidendefor 1880, AndenAfdeling.

I Anledning af Opførelse af Vogterbolig ved Brække
blev der indkjøbten større Tomt der. (Om disse Ting se
forøvrigtunderExpropriationerm. m.)

[ndkiøb af Da Opsynsboligernepaa det nærmestevare færdigeog
Muddringenlangt fremskredenhenimodHøsten,saa de gjen-



staaende greie Arbeider ikke længerenødvendiggjordeBe-
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styrerensNærværelsevedAnlægget,blevTilsynet medRest- 18' 
arbeiderne overdraget den for Kanalen ansatte Inspektør,
medensIngeniør HeibergforlodStedet.

Tordyvelenblev i Februar, Marts og "April MaanedOpre

oprenset,og da Kanaldirektionenvedtogat biclragedet for-leutr
nødneTilskud til det af ElverensningsfondetbevilgedeBe- dYvel
løb for at faa Renden oparbeideti saadanBredde, at den
i Flom ikke blev altfor besværligat befare, saa blevRen-
den givet 40 Fods Bredde og gjort nogleTommer dybere
end nedersteSlusetærskelvedStrømsfos. Den begrændsede
Arbeidstidtillod nemligikke at oparbeideRendentil større
Dybde,men for Færselen er den fuldt tilstrækkelig.

Da den kontanteBeholdningaf de til RestaurationenInter

evilgedeMidler paa det nærmeste var opbrugt, medenssoevnet:t1:
Anlæggetvar i Besiddelseaf en værdifuldRedskabsbehold-"1"'
ning; og da der fremdelesgjenstoden Del Muddringpaa
Renden i Ganerødelvensaavelsomen Del Afpudsnings-
arbeider, blev der for paa billigste og hensigtsmæssigste
Maadeat faa disseArbeider afsluttede indgaaet en Over-
enskomstmedKanaldirektionen,hvorefterdenne selv skulde
besørgeRestarbeiderneudførte modat overdragesRedskabs-
beholdningenog den i Vasdraget beroende Dampmudder-
maskinesom Eiendom.

Denne Overenskomst,der bifaldtes af Departementet
ved Skrivelseaf 7de August 1878, er dateret August 1878
og lyder saaledes:

«Da den det Offentligetilhørende Material- og Red-
skabsbeholdningfra Arbeidernei Anledningaf Gjenopførel-
sen af Sluseværkernei Stenselven samt Dampmudderappa-
ratet er overdragetInteressentskabettil Eiendom,saa ved-
tager undertegnedeDirektion paa InteressentskabetsVegue
at udføre de gjenstaaendeArbeider ved Anlæggene,der
væsentligbestaa i Muddring i Ganerodelven,Maling af
Huseneog PaafyldningovenforBomfosDam».

SomFølge heraf har Interessentskabet,der under 4de
Juni 1878 overtog Anlæggene, senere fortsat Arbeidet.
Samtlige gjenstaaende Pudsarbeider bleve i Aarets Leb
færdige, og da der ansattes en lønnet Inspektør for derl

3*
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1878. hele Kanalstrækning,hvem man ønskede at skaffe Bolig
ved Kanalen, blev den paa Krappeto opførteBygning for
Betjeningenindredetfor ham, medens en ny Bygning blev
opført til Betjeningspersonalet.

	

rpin Med Hensyn til Ordningenaf Vandstandsforholdenei
tandsfor-Femsøen kom man endelig til en OverenskomstmedBrugs-ldeneei

r_4 i.erneved Ti.

	

e
T:
sta, der vedtoge at bidrage10,000 Kr., hvis

VeCgi.

n
e

BS.anmeDirektionenvilde bevirkeFemsøens Normalvandstandfor-
l878.

høiet til 7 Fod over nedersteSlusetærskel ved Brække og
fastsætte visse nærmere af begge Parter vedtagneRegula-
tiver for samtlige i Kanalen værendeDammesRegulering.
Efterat en foreleibigKalkule over de sandsynligeExpro-
priationsudgifterved en saadan Forheielse af Femstiens
Normalvandstandvar opstillet af ProprietærGrimstad og
Ingeniør Heiberg, og hvorefter disse kun skulle beløbesig
til mellem 6 og 7,000 Kroner, bestemte Interessentskabet
sig for at faa denne Sag endelik ordnetpaa denne Maade,
der ogsaa vandt KanaldirektørensBifald. Paa Ansøgning
om Expropriationsretblev ved kongeligResolution af 13de
Juli 1878 besteint:

«At det i Medhold af Lov om Sænkning af Indseer m. V.
af 31te Mai 1848 naadigst tillades det til Farbargjerelse af
det Fredrikshaldske Vasdrag dannecle Interessentskab at fore-
tage saadan Forandring i .den for bemeldte Vasdrags Kanalisa-
tion af Kanaldirektøren under 21de Oktober 1853 udarbeidede
Plan, at Normalvandstanden i Femseen bestemmes til 7 Fod
over nederste Slusetærskel ved Brække».

Taxtforretningafholdtesderpaaden2denOktober1878;
men da Erstatningssummenved den sattes til et betydeligt
høiere Belob end paaregnet,bestemteInteressentsskabetsig
til at rekvirereOvertaxt for de EiendommesVedkommende,
hvis Erstatningssumoversteg 400 Kr.; meti paa Grundaf
Aarstidenmaattehermedudsættestil det følgendeAar.

	

1879. Den 10de September afholdtes Overskjøn, hvoretter
den samledeErstatningkom op i 19,520 Kr.

	

1880. Ved heieste Resolutionaf 25de Mai 1880 approberedes
raxtregu-sora gjældendeindtilVidere et nyt af 1879Aars Generalfor-

lativ.
samlingvedtagetTaxtregulativistedetforde ved høiesteReso-

- lutioneraf 3dieOktOber1876og3dieJuni 1877 approberede.
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Paa Generalforsamlingi Fredrikshald den 28de Okto- 18
ber vedtoges et Udkast til nye Statuter for Interessent-

, skabet, og indsendtesdet til Approbation.

Forslag med deri senere foretagne Forandringer.

1.
KanaldirektørRøyemsForslag af 21de Oktober1853,

se kg1.Prop. til Storthinget1854,1.Del, S.No.3Pag. 221.
Dette detoprindeligeForslager i detVæsentligegjennem-

ført,forsaavidtdet er kommettil Udførelse,dogmedfølgende
Forandringerforsaavidtde oprindeligeAnlægvedkommer.
a) Som omtalt i det foregaaendeAfsnit Pag. 13 blev

øverste Tærskel ved Krappeto lagt 1 Fod for høit
ved det oprindeligeAnlægog som Følge deraf Ahrens
og Aspernsnormale,Vandstandeholdt paa Kôten 89.7
istedetfor som foreslaaet paa Kôten 88.7. De om
Aspern af Taubøl udsatte Mærker for Normalvand-
standen ligge i Henhold til Røyems Ordre af 30te
Juli 1856 som•Følgederaf paa Kôten 89.7. Senere
underGjenopførelsenafAnlæggenei Stenselvener Tær-
skelen lagt paa den i Røyems Plan fastgatte Heide
81.7; men viste der sig da en Uoverensstemmelsemel-
lem den og Heidenaf nedersteTærskel vedStromsfos,
idet dennelaa 0.7 Fod høiere end hin istedetforsom
af Røyeni foreslaaet 0.25 Fod. Hvori denneUover-
ensstemmelseligger er ikke ganskeopklaret,formodent-
lig har dette sin Grund i Uoverensstemmelsemellem
Røyems faste Mærke ved Krappeto,hvorefterde der-
værendeAnlægere lagte,og det saakaldteSchousfaste
MærkevedStrømfos,somer lagt til Grund forAnlægget
der. I Forholdtil beggedisseMærkerer nemligde re-
spektiveTærsklerrigtig placeredeefterPlanen.



Tordyvelenvar paaregnetat skulle oparbeidesmed en
20 Fod bredRende, hvis Bund skulde ligge paa 80.7.
Ifølge GeddesSkrivelse af 24deMarts 1860 maa denne
imidlertid tidligere kun have været oparbeideti 20
Fods Bredde til Kôten 82,2. Da det uden wske
særegne og kostbareForanstaltningerikke lader sig
gjøre at kommenedtil denaf RøyemforeslaaedeDybde,
er TordyvelensBund senere i 1878, efter at Regje-
ringen ved kg1. Resolution af 2den December 1876
havde bevilget 5,200 Kroner af de til Oprensningaf
Elvedrag m. V. bevilgedeMidler og Interessentskabet
derhos tilskudt indtil 2,000 Kr., gjennemsnitligopar-
beidet til Kôten 82, medens Bredden af Renden er
udvidet til 40 Fod. For FremkomstenunderLavvand
er denne Dybdetilstrækkelig og for at forbedreden
Flom, er Udvidelseni Breddenforetaget.
Slusen ved Strømsfos er lagt efter Røyems2det Alter-
nativ i Slugten strax søndenforFossen.
Ødemarksøensnormale Vandstand er i Henholdtil kg1.
Resolutionaf 11te April 1857 bestemt til Kôten 97.16
eller i Høide med Schous Mærkeistedetfor som fore-
slaaet til 99.16.
I Latefos, Blaasuppen og lifokallen er Sprængnings-
og Udbedringsarbeiderforetagne af Interessentskabet

F oreningmedFledningsvæseneti Aaret 1875, efterat
de underdet oprindeligeAnlæg udførtehavde vist sig
utilstrækkelige.
Ved Ørje, hvor tidligere ingen Dam fandtes, hvorfra
de der liggendeBrug kunde udtage sine Render, blev
først bygget en Dam overensstemmendemed Planen,
men senere i Aaret 1861 lod Interessentskabetopføre
en ny Reguleringsdam,uafhængig af de nedenforlig-
gende Brug, i Elveleiet et Stykke nedenforØrje Bro.
Dette skede, fordi den oprindeligeikke var fyldestgjø-
rende, da Brugsrenderneudgik fra Bunddammen,,og
Berettigelsendertil ansaa man for at være givet i •Ex-
propriationsvilkaarene.Det er tvivlsomt, hvorvidtKa-
nalen fremdeles er forpligtet til at vedligeholdeden
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nedre Dam for Brugene. Interessentskabethar i 1878
ombyggetdenneDam og overgivetden til Brugseierne.

g) SamtligeAnkeg i Høland ovenfor Skullerud Yand ere
af Mangelpaa de nødvendigeMidler aldrig komnetil
Udførelse.



Ingeniør Vogts Forslag til Gjenopførelseaf Anlæg-

gene i Stenselvenaf 8de Oktober1862.



IngeniørkapteinVedelersOverslag til sammesGjenop-
. -førelseaf 30te Juli 1874.



IngeniørHeibergs Overslag over samme af 5te No-

vember1875.



IngeniørVogts Forslag af 8de Oktober 1859 til Far-
bargjørelseaf Hølandselv.



Loitnant NysomsBetænkningover dette Vogts For-

slag at 23deMarts 1875.



IngeniørVogts Forslag at 17deOktober1867 til Ka-
nalanlægover Ottei mellemStora Lee og ødemarkseen.

Expropriationer, Forlig og Overenskomster m. m.

1.
Femsøen og Svanedammen. FemsøensVandstand har Svane

lange Tider været reguleretved enBrugseiernevedTiste-Zenn;
dalsfossentilhørendeDam, Svanedammen.Til hvilkenTid St'"
Dammener opført er uvist, og med hvilkenBerettigelse
eller efter hvilke OverenskomstermedLandeierneomFem-
søen den fra først af er bygget, kjenderman nu ikke mer,
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uden forsaavidt der i Aaret 1841 er indgaaetForlig mel-
lem Bruweierneog Eierne af GaardeneBjørnestadog Tan-
gen under en Aastedsret, somvar sat paa Bruget Tangen.
den 14de Septembers. A. Forliget medEieren af Tangen,
lyder saaledes:

«SjebmændeneG-.Legangerog A. Faye paa samtlige
SagbrugseieresVegneforpligte sig til inden OktoberMaa-
neds Udgangd. A. under en dagligMulkt af 5 — fem —
Speciedalertil IdePræstegjeldsFattigkasse at lade borttage
den Planke-Dæmningmed tilhørende 2de Støtter, der er
anbragt ved den faste Dæmningunder Svanebroenved Ti-
stedalen, og i Fremtiden ikke ved Paabygningpaa nogen
Maade at forhøieden derværendeDæmning,imodat Citan-
ten, Kjobmand0. C. Andersenfor sit og efterkommende
Eiere af BrugeneTangenogAnnalyst,deresVedkommende,•
indrømmeSagbrugseierneRet til fra det mellemsteBrokar
og indtil Brokarretpaa søndreSide at have paa Damstok-
ken henlagt 3 — tre — almindeligerunde Spirer over hin-
anden samt til Støtte for disse en Stolpei Midtenaf ikke
over 10—ti — Tommeri Diameter, dog saaledes,at disse
Spirerborttagesi Flomtiderneog ellers, naarVandet maatte
stige til en saaclanHøide, at det overskylleren Bjerghelle
(den saakaldteSorterhelle)ved Bomkarret paa søndreSide
af Elven.

Ved dette Forlig skal den reiste Sag være op- og af-
gjort».

Afskrift af Forliget medEieren af Bjørnestadhar ikke
været at erholde, men er formodentligomtrentligelydende
med det ovenstaaende.Paa Udskriftenstaar bemærket:

«Paa den nordreSide er Enden af den gamlefaste
Dam 231/2Tommeover det understeMærke,huggeti Bjerg-
hellen; paa søndreSide er hugget et Kors lige vedBunden
af Indtaget paa Renden. Hvad den gamleDam muligens
kan have sunket ikke taget med i Maalet».

Endvidere:
«Rendernepaa søndreSide have følgendeBredde:

Kværnrenden. . . . 4 Alen i øversteIndtag
Slipperenden . . . . 2 — 7V2Tomme
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Rendentil denydreBro
Saug . . . . . . 2Alen2 Tommeri øversteIndtag,

alt maalt fra Midten til Midtenaf Mellemvæggen.
Sandsynligvisvar Dammenved den Tid, da Kanalan-,

lægget paabegyndtes,saa gammel,at den maatte ansees
som hævdet, ialfald blev BrugseiernesBerettigelse til at
holde den ikke bestridt. I Aaret 1.819har den været
repareret.

Dispositionsrettenover Svanedammentilhørte Sagbru-
gerne kun med den Indskrænkning,som ovenforer anført
— at nogleSpirer i Dammenskuldeoptages, naar Vandet
i Femsøennaaede en vis Holde. Det var dem derimod
ikke forbudt— alt eftersom deresBehov krævede det —
at sænkeVandetsaa lavt somgjørligt. Dette var dog ikke
foreneligt med Kanalens Benyttelse, der krævede en be-
stemt Minimumsvandstand.

For at faaVandstandsforholclenei Femsøenpaa bedste
Maade ordnede saavel for Kanalen som de øvrige dertil
knyttedeInteresser,blev der fra Aaret 1857af pleiet vidt-
leftige UnderhandlingermedBrugseiernevedTistedalsfossen
og Landeierne om Femsøen, der paagik ligetil Slusevær-
kerne i Stenselveni 1861 bleve ødelagte. De førte dog
ikke til noget Resultat med Hensyn til en fast Ordningaf
Vandstandsforholdene,hvorimodInteressentskabetved Skri-
velse fra P. Anker paa BrugseiernesVegne af 1857 med
Supplementskrivelsefra KæmnerBerg paa sammesVegneaf
3die Marts 1858erholdtRet til at ombyggeDammenover-
ensstemmendemed en af KanaldirektørRøyemafgivenKon-
struktion.

Vaaren 1858blev Dammeni Henholdhertil ombygget.
Hermed formenteLandeierneom Femsøen sig foruret-

tede og indgaveunder 19deApril 1864ved Brigadeauditør
Hansteenen Klage, der senerelededetil, at der paa For-
anledningaf IngeniorleitnantGeddeved Skrivelse af 20de
Mai 1867den 14deog 15deJuni blev •afholdt en Skjøns-
forretningtil SagensAfgjørelse.

Ved denne Forretning fandt Skjønsmændene,at den
forandredeDæmningsmaadei Svanedammeni ingen Hen-
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seende havde forværret Vandstandsforholdenei Femsøen,
og at Gaard N. N. af den Grundikke kunde tilstaaes no-
gen Erstatning.

Da Færselenpaa den nedreDel af Kanalenved Stens-
kanalensødelæggelsei 1861 var indstillet,brev Løsningen
af Spergsmaaletomen Orduingaf de nævnte Vandstands-
forholdestillet i Bero, indtil i SyttiaareneStenskanalenvar
restaureret og atter aabnet for den almindeligeFærsel.

I 1875blev der af den administrerendeDirektør for
KanalselskabetaabnetUnderhandlingermedBrugseiernean-
gaaende en Ordning af Vandstandsforholdene,der endelig
lededetil en Overenskomst,hvorefterFemseensVandstand
skulde kunne opdæmmestil 7 Fod over Brække nederste
Tærskel (eller 1Fod overMærketpaa Sorterhelle)og 1 den
Tid, Kanalen var aaben for Færsel, ikke sænkeslavere,
end at Vandstandonvar 6 Fod over Tærskelen (eller i
Heide med nævnte Mærke). Reguleringenaf samtlige
Damme for Seernei Kanallinienskulde derhos ske efter
et paa Forhaand opstilletRegulativ,og vedtogeBrugseierne
da at bidrage 10,000Kr. til Expropriationaf Retten til
den forogedeDæmningshoide.
• Ved kg1.Resolutionaf 13deJuli 1878 meddeltesIn-
teressentskabetRet til den ved Overenskomstenfastslaliede
Ordningaf Vandstandsforholdene,hvorefter der den 27de
September1878og10deSeptember1879blev afholdtUnder-
og Over-Skjønsforretningtil Bestemmelseaf den Landeierne
om FemsøentilkommendeErstatning.

Ved disse Forretninger tilkjendtes følgende Erstat-
ninger:




M.- No. L.- No. Kr.

 Gjerviken 68, 63a 1b 1 . 450

 Kokkehaugen 68, 83a 6 a . . 160

 Veden 68, 83a 1a . 800

 Bakken 68, 83a 5 
 200

 Marienlyst 72og68, 83a 4, 86a 7 og 86c 200

 Enerhougen 72, 86a 1b . . • • • 20





Lateris 1,830



«

.
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M.- No. L.- No.
Transport

Kr.
1,830

7. Asak, nedre 72, 86 a 1 . . 4,000
8. Gjernæs 75, 89 . . 420
9. Nordby 78, 95 a 1 a . 80

10. Grimstad 78, 95a 1b 2a. 60
11. Knattered 78, 95 a 2 . 5
12. Mørk 126, 164a 	 20
13. Aspekas 125, 183b 2 a og 183 b 2 b 200
14. Gjøvik 125, 163a 2 a 	 5
15. Langnæstangen 125, 183b 3 
 120
16. Tjervigen 125, 183b 1 a . 100
17. Tjervigen 125, 183a 1 
 60
18. Rehr 124, 161 og 162 1,300
19. Thoreby 123, 158 og 159 2,200
20. Thoreby 123, 160 . . 550
21. Bø 121, 155 . 800
22. Haakenby 122, 156 . 250
23. Haakenby 122, 157a 80
24. gjæsteby 127, 166a 	 60
25. Nydte 128, 168b 1 a 2 b 120
26. Rød 128, (168a laogb lal)b 2,700
27. 'Red 128, 168alaog168 b lal 10
28. Kværnemoen 128, 168a 1 b . . 500
29. Storeen (Rodseen) 128, 168b 2 . 420
30. Fismedal 130, 170 . . 150
31. Thuve 128, 168a 3 a . 800
32. Lilleøen 70, 84 . . . 240
33. Kvie 128, 168 a 3 b 	 320
34. Brække 133, 173 og 174a 620
35. Holene 1, 1 og 2 	 450
36. Bjørnestad 2, 3 . 500
37. Tangen 4, 6 og 8 . 550

tilsammen 19,520

Foranstaaende Taxter, der indbefatte Erstatning for
enhver Skade paa Eiendom og Eiendomsherligheder, som
ere en Følge af Vandstandsforhøielsei Henhold til den kg1.
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Resolutionaf 13deJuli 1878, erklæredeMændeneat være
afgivet efter bedsteSkjønnendeog i Henholdtil aflagtLag-
rettesed, idet Skjønsmændeneere gaaede ud fra, at den
Grund, som skades af Opdæmningen,forbliveri vedkom-
mendeEiers Besiddelse,samt at Svanedammenaabnes,saa-
snart Vandet i Femseen stiger over .7 Fod paa nederst
Slusetærskelved Brække.

 
Bryggen Bryggen ved Fernmen blev bygget af Veianlægget
red Fem-

søen. «Fredrikshald—Tistedalen»af de paa dette Anlæg indspa,
• redeMidlerog i 1862overdragettil Interessentskabet,hvem.

dens Vedligeholdelse.paahviler.

 
Brække. Anlæggene ved Brække. Som det ovenfor er anført,.

blev Anlæggether paabegyndtefter en Overenskomstmed
Grundeierne. I Aaret 1854 blev Skjønsforretningafholdt
den 8de Mai, der endte med et Forlig.

Skjønsthemaetvar Erstatning for:
Bortsprængningaf det under No. 4 i Planen nævnte
Skjær i Strømmen,forsaavidt dette af de Inastævnte
betragtes som dem tilhørende,hvoroverderes Erklæ-
ring æskes.
Tomt til de alleredeopførteSluser, saaledes at derun-
der tillige indbefattesde opfyldteStrækningerpa'abegge
Sider .af Sluserne eller rettere Forkanalen nedenfor
Forsidenaf de nedersteSlusehoveder,dog saaledes,at
det Terræn, som exproprierespaa den nordreSide kun
attraaes til en Bredde af 8 Alen. Ovenforbestemmes
Strækningen,der af vedkommendeEiere forlanges af-
staaet, til enBreddeaf 8Alen paa beggeSider af Ka-
nalen,dog saaledes,at mellemøversteog nedersteSluse
indskrænkesBredden til 5 Alen paa den søndreSide,
og at ved de øversteSluserbliver Breddenefter Mur-
fundamentet; derhosbemærkes,at andet Slusekammer
vil blive forlænget noget indtil 10 Alen østenfor, for
hvilket Tilfældealtsaa den ovenfor gjorte Indskrænk-
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ning omindtil 5 Alen maa taale Modifikation,saa at
Breddeni saa Fald for dette Terræn maa blive den
ordinære,nemlig8 Alen.
Ret til at anlæggeVei langs den nordreSide af Elven
overforSlusernepaa en Længdeindtil 200 Alen.
Hustomt paa den ene eller andenSide — efter Kanal-
direktørensnærmereBestemmelse— af nedersteSluser,
24 Alen lang og 8 Alen bred, hvorhos bemærkes,at
Hustomtenikke skal ligge heiere op end 10 Alen vei
stenfor det tredie Par Porte.

,e) Det Land, der sættes under Vand ovenfor•Sluserne
ved at holdeElven eller Bassinet ved laveste Vand-
stand 6 Fod over øversteSlusetærskel,hvoraf altsaa
følger,at Flommenkan forøgeVandstandennoget.

Det paa Basis heraf indgaaedeForlig lød saaledes:
Eierne af Brække overdrage og afstaa de ovenfori
Forretningen omhandledeEiendomsgjenstande,0gTRet-
tigheder til Kanaldirektionenimod en Kjøbesumen-
gang for alle af 40 Kroner. Forsaavidt der af Kanal-
direktionen under de tidligereArbeider er tilfeiet et
Brække Eiere tilhørende Sagbrug Skade, bestemmes
G-odtgjørelsenherfor samt for Afsavn af sammeog en
Del Materialiertil 600 Kroner, saaledes at den sam-
ledeGodtgjørelseaf Kanaldirektionentil BrækkesEiere
i det Hele bliver 640 Kroner.

1)) Eierne af Brække forbeholdesig Ret til fra begge
Dæmningerat tage og afbenytte til BrugsvandHalv-
delen af det for KanalenoverflødigeVand.
Af ovennævnte640 Kroner erlæggesunderExekutions-
tvang HalvdelenindenSt.Hansdag og den andenHalv-
del inden Juleaften s. A.

UnderGjenopførelsenaf Anlæggene1Stenselvenfandt
Inan det nødvendigtat exproprieremere Tomt for Brdiger
til Slusevogterneog til Oplægningaf Materialier. I Anled-
ning heraf afholdtes den 17deSeptember1877Skjønsfor-
retning.
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Skjønsthemaetvar:
Den ved Kanalenpaa det fremlagteKart med rødt an-
givne Tomt af Areal 2,282Y20 Alen.

2 1

Ves t

Six,s

Stykket paa Kanalens nordreSide, der strækker sig
fra 2denSluses øvre Slusehovedog ned til en ret Linie

 •

80 Fod vestenfor 1ste Sluses nedre Nische og lodret
paa Retningen af -denne Sluse, hvilket Stykke mod
Nord begrændsesaf Fjeldfoden og mod Syd af Kana-
lens ældre G-rund. Dette Stykkes Areal er omtrent
5,735 Alen,

og Taxten blev:
Grunden paa den søndre Side af Kanalen efter Kar-
tets Udvisende40 Øre pr. Alen og da Stykket ud-



gjør 2,282V2D Alen altsaa Kr. 913.
Stykket paa nordreSide af Kanalen 5 Øre pr.11]Alen
eller for de opgivne5,735 D Alen Kroner 286.35.

Parterne enedes derhos om, at Kanalen skulde be-
koste den exproprieredeGrundindhegnetog Skyldsætnings-
forretning afholdt over den Del, der fraskildtesG-aarden
Brække.

Med Hensyn til Bortmineringenaf Skjæret ved Gane-
red og Expropriationaf Damfæste for Svalefos og Bomfos
Damme henvises til Skjønsforretningenfor GaardenHole-
nes Vedkommendeunder Krappeto.

4.

	

:rappeto Anlæggene ved Krappeto samt Stenselven oven- og ne-
Stenen.

denfor.
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a) For GaardenLillemørks VedkommendeafholdtesTaxt-
forretningden 9de Mai 1854.
Skjønsthemaetvar :

Skaden, som forvoldes ved at laveste Vandstand
nedenforKrappeto hæves til 6 Fod over øverste
Slusetærskelved Brækkesaugen.
Erstatning for Tomt for Sluserne ved Krappeto
med tilhørendeBygninger, nemlig selve Krappeto-
oddennedenfordet steile Fjeld, hvorved tillige er-
hvervesDamfæste.
Den nuværendeDams Bygningsværdi.
Skaden,som forvoldesved, at Lillemerkholensla-
veste Vandstand ved Dæmninghæves omtrent28
Fod til et Niveau, som er opmærketmedindhugne
Mærker i Fjeldet paa begge Sider af Krappeto
Dam.

Da det under Proceduren fremholdtes,at Lille-
mørkhølensEier har Afgift af alt Tømmer,der flødes
gjennemElven, hvilkenAfgifts Størrelse en Gang for
alle for bestandig var bestemt, og at det maatte be-
frygtes, at Flødningenved den nye opførendeshøie
Dam ved Krappetovilde umuliggjøres,saa Tømmeret
senere maatte kjøres, gjordeEierne ved sin Sagfører
Forespørgsel,om Interessentskabetagtedeat byggeen
særskilcltTommerrendeved KrappetoDam, og i mod-
sat Fald Paastand paa Erstatning. I Anledningderaf
erklærede de tilstedeværendeMedlemmeraf Kanaldi-
rektionen, at de ere tilsinds at anbringe en saadan.
Rende, hvorimodKanaldirektørenpaa det Offentliges
VegneIntet havde at erindre.

Særskilt Skjøn forlangtes derhos for beggeEiere,
Jens og Elias Andersen. Taxten blev:

For Jens AndersensVedkommendeansattes Ska-
den, forsaavidtSkov ogSkovgrundenangaar, tilsammen
til et Beleb af 52 — femti to Kroner.

For Elias AndersensVedkommendeansattes Ska-
den paa Skov,Skovgrund,dyrkbarMark, Havnegang,
Land, der sættes under Vand og Vei til Havnegan-
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gen ved Slafos i det Hele til 1,320— trettenHundrede
og tyve — Kroner. Forsaavidt angaarDammenved
Krappeto, hvorfor der ifølge den frelnlagteKontrakt
skal tilflyde Eieren saalænge den benyttes af de
FredrikshaldskeSagbrugere— en aarlig Afgift af 64

sexti fire — Kroner,"har Skjønnet troet at burde
tage Hensyn til paa den ene Side, at dette Kontrakts-
forhold er opsigeligt og paa den anden Side, at dette

saalængedet bestaar vil hindreLillemerksEier
fra at gjøre sig Vanddragetnedenforsammenyttigt til
noget Anlæg. I Betragtning heraf tror Skjønnet, at
den Skade,LillemorksEiere vil blive udsat for derved,
at dette Damfæste tilligemed G-rundenbliver expro-
prieret,og at LillemerksEier iøvrigtfrastængesVandet,
bør idetheleansættestil 1,280— tolv Hundredeog otti

Kroner eller tilsammenfor Elias Andersen2,600—
to Tusindesex Hundrede— Kroner.

KrappetodammensByggeværdiansættes af Skjønnet
til 500 fem Hundrede Kroner.

Efterat have konfereretsine Optegnelsererklærede
Skjønnet, at det ansætter den Elias's Eiendom fore-
staaendeBeskadigelse nedenfor Krappetofos,dog ibe-
regnet Krappetoodd'en,men derimodikke den kapitali-
seredeG-rundafgiftaf KrappetoDam, til idethele248.60

to Hundredeog fireti otte Kroner sexti Øre. Ende-
lig bemærkedeSkjønnet,at det ved at taxere Grunden
paa Krappetoodden,hvor denne gjennemKanalanlægget
er bleven forandret,har holdt sig Eierens Opgivende
efterrettelig og overensstemmendemed dette antaget,
at hin, forindenArbeidet paabegyndtes,bestodi den
nedre Del indtil en i Fjeldet værende Sprække af
Stenur, hvori 3 a 4 forskjelligeAspetræer og enkelte
Nøddebudske,og i den øvreDel af sammeSlagsMark,
som den, der nu sees umiddelbarovenfor det Sted,
hvor Kanalarbeidetfor Tiden ophører. Efter Anled-
ning erklæredeSkjønnet,at det underden sidstanførte
Sum 248.60 Kronerhar indbefattetErstatningfor Slu-
sedammenved Krappeto.
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Elias Lillemørkfandt sig for sit Vedkommendeikke
tilfredsstillet og begjæredeOverskjøn. Han indgav
derhos et Andragendetil Direktionenom Afstaaelseaf
Tomt til en Molleved Krappetoog proponerede,for at
faa detteAndragendefremmet,Forlig. Der blev ogsaa
med KanaldirektørensSamtykkei den Anledninggjort
Udkast til enForligskontrakt,hvorvedElias skulde faa
150 KvadratalenToint saaledes, at det anlæggendes
Brug skuldekommemindst20 Alen fra Murfodenmod
Nord og de opførteHusbygninger,mod at han uden
Godtgjørelsetillod Kanalen at sprængeSten af Fjel-
dene omkringArbeidsstedet samt tage Torv i Østvigs-
moen. Et Medlemaf Direktionenfandt imidlertidBe-
tænkelighederved at indgaapaa Kontrakten uden en
GeneralforsamlingsSamtykke, og da saadan først om
længereTid kunde afholdes, maatte det allerede be-
rammedeOverskjønfremmesden 29de November; men
underForretningeneragtedesdet,at saa ikkekundeske
paaGrundaf,at der var Sne paaMarken og paa Qrund
af, at EiendommensElvebreddervare utilgjængelige.

Forlig blev senere indgaaet,men nogenAfskrift af
det findesikke, ligesaalidtsomnoget saadanter thing-
læst. Formodentliger Underskjønnetvedtagetog for-
modentligtruffetOverenskomstmed EliasLillemorkom
Afstaaelseaf Molletomt,menda denne Tomt er altfor
liden og ubekvemtil saadantAnlæg,er den aldrig ble-
ven benyttet dertil, og da Eiendommennu er gaaet
over i SagbrugsforeningensHænder, kan Kravet paa
denne Tditt ansees sombetydningsløst.

Somtidligereomtalt var KrappetoøversteTærskel
oprindeliglagt en Fod høiereend paaregneti Røyems
Plan og somFølge deraf den normale Vandstand i
Lillemørkhølen,Ahren og Aspern efter RoyemsSkri-
velse til Tanbøll af 30te Juli 1856 ogsaa forhoiet 1
Fod. Paa Grund heraf gjorde Elias LillemørkPaa-
stand.paa yderligereErstatning, hvilkenogsaai Hen-
hold til KanaldirektørensAnbefalingi Skrivelse af
5te November1857 efter miudeligOverenskomstblev
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betalt (kfr den administrerendeDirektørs Skrivelseaf
2den December1857).
For Gaardenøstensvigs Vedkommendeafholdtes For-
retning den 9de Mai 1854, hvorvedEieren tilkjendtes
260 to Hundredeog sexti Kroner for en Dam,.
der bliver at nedrive, og for hvilken han oppebaren
aarlig Afgift af 20 Kroner, samt 240 — to l;lundrede
og fireti Kroner for DammensByggeværdi,hvorimod
han ikke tilkjendtes Noget for Opdæmningog Udvi-
delse af Elvelobetsamt Fæste for en provisoriskDam.
For GaardenHoiniegildsVedkommendeafholdtesFor-
retning den 10deMai 1854, hvorvedEieren ingen Er-
statning tilkjendtes for Opdæmningog Udvidelseaf
Elvelobeteller for Fæste for en provisoriskDam. •
For GaardenHolenes Vedkommendeafholdtes Forret-
ning den 11teMai 1854. Skjonsthemaetvar:

Skade,forvoldtved at laveste Vandstandnelenfor
Krappetohæves til 6 Fod over oversteSlnsetær-
skel ved Brækkesagen.
Skade,forvoldtsaavelved at Lillemorkholenslave-
ste Vandstandhævesomtrent28 Fod til et Niveau,
som er afmærket vecl indhugneMærkeri Fjeldet
paa beggeSider af KrappetoDam, som ved Dam-
fæste.
Erstatning for Fæste for de 2de opforteDamme
ved Bomfosog Svalefos.
Bortmineringaf Skjæret i Strommen,forsaavidtdet
ligger paa Holene(iruml.

Taxten blev: '
Skade, der forvoldesved at laveste Vandstandne-
denforKrappetohævestil 6 Fod over oversteSluse-
tærskel-ovenforBrækkesagen,fastsættesforsaavidt
den paa samme værendeSkov angaar til 400 —
fire Hundrede— Kroner, og forsaavidtSkovgrun-
den, derunder iberegnet dyrkbar og dyrket Mark,,
betræffertil 180 — et Hundredeog otti Kroner.
Skade, som forvoldesderved, at Lillemorkholens
laveste Vandstand hævesi Niveau med de i Fjel-
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det ved KrappetoindhugneMærkerbestemmes,for-
saavidt Skovmarkenangaar, til 460 fire Hun-
drede og sexti — Kroner.
I Betragtningaf den HolenesEiere gjorte Konces-
sion til at tage Brugsvand gjennem de opførte
Damme og faa Tømmer fremilødtunder saadanne
Betingelsersomforhen,finderSkjønnet,at det maa
betragtes som en Fordel for Grundeierne,at der
opføres en Dam i Krappeto til den opgivneHeide
og kan altsaa ikke bestemmesnogenErstatning for
forvoldtSkade.
Til sidstanførteResultat er Skjønnetogsaakommet
forsaavidt de omhandledeDamme ved Bomfosog
Svalefos angaar, især paa Grund af, at nævnte
Damme have faaet en større Heide og dervedaf-

• give mere Vandkrafttil Anlægaf Brug.
Det skjønnesikke, at det vil paaføreHolenesEiere
nogensomhelstSkade, at Skjæret i Strømmenbort-
mineres.

I Anledningaf fremkommenPaastand lod Kanaldirek-
tøren tilføre Protekollen, at han for sit VedkommendeIn-
tet har imod,at Dæmningen.vedKrappeto ikke paabegyn-
des før 1ste Oktober. Ligesaabemærkedehan ligesomog-
saa de tilstedeværendeMedlemmeraf Kanaldirektionen,at
der ved Render eller anden hensigtsmæssigMaade skal
blive sørget for, at Fledningenforbi de opførteDammeikke
skal blivevanskeligerei nogenHenseende.end før, samt at
de Intet har imod, at der tag?,sBrugsvand igjennemde
opførteDamme,naar det forKanalen bestemteNiveau ikke
sænkes. Disse Tilførsler bleve gjorte, da Eierne gik.ind
paa at beholdeSkovenoVenforKrappetoFos, saafremtikke
Vandet opdæmmedesinden den nævnteTid; da der blev
spurgt, om Kanalens Repræsentantervare villige til ved
Anbringelseaf forsvarligeTømmerrendervedKrappetoFos,
Bomfosog Svalefos at sorgefor, at alt Tømmer, af hvad
Slags det end maatte være, der kunde passereuden at lide
Skade ved de åf Kanalen opførte eller opførendeIndret-
ninger; og endeligda det blev spurgt, om KanalensEiere
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Alren,
Aspesrn..

5.
Grunden Ontkring Ahren og Aspern. Efter Røyems

Plan laa før KanaliseringenAhrens og Asperns heleste
Vandstandepaa respektive98.92 og 96.39 og deres laveste
paa 88.72 og 86.89 alt over Generalplanet. Da under de
heieste Vandstande ei ubetydelige dyrkede og dyrkbare
Strækningerunder GaardeneBjerkebækogAspestrandvare
udsatte for Oversvømmelse,medens laveste Vandstande
i Aspern uden Skade for Nogen derne kunde-hæves, og
da Landeiernei en Forsamlingden 18de September1853
forpligtedesig til at bidrage600 Kroner, dersomFlommen
blev sænket 2 Fod, blev det bestemt, for tillige at undgaa
Sluse i Tordyvelen, at hæve Asperns laveste Vandstand
med 1.81Fod eller til 88.7 overGeneralplanetog at sænke
Flommensammestedsmed 3.39 Fod eller til 93 overGene-
ralplanet,hvilkeVandstandeda ogsaa skulde blive forAhren
med den Forskjel, at der i Tordyvelen vilde danne sig
et lidet Fald under Flom. Nu vil det erindres, at den
øverste Tærskel ved Krappeto ved det oprindeligeAnlæg
blev lagt 1 Fod for heit, og at som Følge deraf Kanaldi-
rektørensenere lod MærkerneforNormalvandstandenrundt
Aspern ogsaa anbringe1 Fod høiere eller 89.7 over Gene-
ralplanet. I den:neHeide har ogsaa, efter Kanalinspektør
OftedalsSigende,Normalvandstandenværet holdt, saalænge
Krappetodammenstod og gjordedet muligt.



)rdyvelen. Tordyvelen. I Anledningaf de her foretagneArbeider

affandtInteressentskabetsig i MindelighedmedGrundeierne.
Eieren af Sommerrofik i 1867 100 Kr. i Erstatning.

 
;kotsberg Skotsberg Bro. Ombygningenaf en Del af denneBro

Bro. til Rullebroblev udført afKanalselskabet,men trods pleiede
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skulde have Ret til at benytte Vandet ved de nævnte
Damme og i Anledning denne Benyttelse at anbringe de
nødvendigeAabningerpaa Dammen.
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Underhandlingermellemdette og Amtet angaaendeVedlige-
holdelsespligten,blev ingen Ordningi saa Henseendetruf-
fen for i 1880, da Amtsformandskabethavde fattet Beslut-
ning om en OmbygningogForhoielseaf Broen,saaledesat
Dampskibekunnepassereunder den, paa Betingelseaf, at
Kanalselskabetbidrogmed Halvpartenaf Omkostningerne.
Senereindgik InteressentskabetsDirektion paa at bidrage
en mindre Sum,2,500Kr., hertil og overtagede halveVed-
ligeholdelsesom!,ostninger, efterat Generalforsamlingenden
28deOktober1880havde givetBemyndigelsetil at anvende
indtil 2,500 Kr. til Ombygningen.

8.
Strømfos. Alleredei 1838, altsaa længeforindenKa-stramE

nalen paabegyndtes, havde Fredrikshalds Sagbrugere er-
hvervet følgendeRettighederved Stromsfos af daværende
Eier Engebret Soot:

Deklaration.
For at forekommeethvert for de FredrikshaldskeSag-

brugere skadeligtAnlæg i Stromsfossenog paa det Stroms-
elventilstodendeLand, forsaavidtjeg ved Skjodeaf 15de
September1827 er sammehjernlet, er Undertegnedekom-
men overens med bemeldteSagbrugere om at underkaste
sig og efterkommendeEiere at nævnte Eiendommeneden-
staaendeIndskrænkningeri deres Eiendomsret,hvilkeved
Thinglysningblive Eiendommeneat paabinde som reelle
Heftelser, hvorforStromsfossenog det Elven tilstodende
Land ei nogensindeskal kunne frigjøresuden Samtykke
fra de herværendeSagbrugere.

Saaledesforpligterjeg mig og efterkommendeEiere af
foranforteEiendommetil :

ikke at gjøre nogetsomhelstAnlæg Stromsfosseneller
Elven, der griber ind i Trælast-ellerJernproduktionen
og ei fiellernogetAndet, der kan blive til Hinder for
Tommerflodningen.
ikke uden SagbrugernesVidendeog Samtykke at be-
nytte den i nævnte Fos værendeSag, hvilken, naar



det nugjældendePrivilegiumudliaber,skal af mig ned-
rives.•

3) frafalderal muligGodtgjørelsepaaLandtraafor al den
Trælast, som Sagbrugernelader flødegjennemFossen
og Elven, forsaavidtsom jeg ved ovennævnteSkjade
dertil er berettiget.

4) overdragerjeg SagbrugerneRet til, uden nogensom-
helst Godtgjørelse,at disponereover Vandet i Strøms-
fossen og til mine Brug, naar sammefindesfornødent
til Fledningen.

Skulde nogen af disse Punkter misligholdesaf mig
eller efterkommendeEiere af førnævnteEiendomme,skulle

'de nærværendeog efterkommendeEiere af Fredrikshald
Sagbrugvære berettigedetil uden foregaaendeLovmaal og
Dom ved Fogden, Lensmandeneller 2de gode Mænd at
gjøre deres Ret gjældende,saaledes'at den ulovligeHindring
mod SagbrugernesRettigheder uden videre kan bortryddes.

Til Bekræftelse under min Haarid og Segl i 2de Vit-
terlighedsvidnersOvervær.

Fredrikshaldden 17de November1838.
E. Soot.

Til Vitterlighed:
M. C. Moe. E. Eriksen.

Da Kanalarbeidetpaabegyndtesblevden fornedneGrund
til Sluseanlæggetog Vogterboligenca. 14 Maal underhaan-
den afkjebt GrundeierenAbildgaard paa Lund for 1,300
Kroner, hvorafEntreprenorernefor Arbeidet udredede de
100 Kroner.

Med Hensyn til KanalensDispositionsretover Vandet
og VandstandeneovenforStrømsfosblev der ved dens første
Anlæg ingen Expropriationsforretningafholdt. Men efterat
Ole Soot paa sin Brodersog daværendeEiers, Dines Soots
Vegne, havde givet Tilladelse til ArbeidetsPaabegyndelse
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uden at kunne afslutte nogenOverenskomstom Erstatnin-
gen, hvortil han ei havdeFuldmagt, blev der senerekun
afgivet følgendeDeklarationaf 1872 og Overenskomstaf
26de September1857.

Deklaration.
UndertegnedeDirektioni den FredrikshaldskeKanal

erkjender hervedKanalselskabetuberettiget til ligeoverfor
Eierne af Strøm, søndre, M.-No.71 af ny Skyld 2-2-9,
AslakstrømM.-No.3 af ny Skyld 2-0-8, Strom,nordre,
M.-No.71, BergstremM.-No.4, Lund M.-No.5, samtlige
i Aremark, at dæmmehøiere end bestemter i det under
1ste Juni 1846 afsluttedeForlig mellemKristen og.An-
dreas Grislingaas paa den ene og E. Sootpaa den anden
Side samt de af IngeniørkapteinI. Sehou,foretagneBereg-
ninger m. v., hvorafAfskrift nedenfor er indtaget, hvor-
imodvi undertegnedeEiere af de nævnteG-aardeherved
erkjendeKanalselskabetberettiget til at dæmmetil saa
dan Høide.

Sibbern. Frd. D. Ftirst Chr. Gedde.
F. C. C. Michelsen. Hs. Lorange.

KristenAmundsenBergstrøm. Jens Iversen Strøm,søndre.
Iver PedersenStrøm,nordre. Hans P. Aslakstrøm
Thinglæstved Maanedsthingetfor Id og Marker So-

renskriveri den 3die Juli 1872, hvorfor betalt 64 Skill.,
sexti fire Skilling.

Krebs.

«Ved Kommissionsforligaf lste Juni 1846er afD'Hrr. Kap

Kristen og AndreasGrislingaasm. FL paa den ene SideoIes,t
og FlødningsinspektørE. Soot paa den anden Side ved-'ergag.
taget, at den mellemdemverserendeSag angaaende de af
Soot opførteDæmningerved Strømsfosskal hævesog den
stedfundneTvist være afgjort derved, at Soot anbringer
sine Dæmningerved Stramsfos, saaledessomaf Ingenlør-
kaptein Schouskjønnes, at disse kan opføresuden at be-
virke Skade for Landeierne ovenfor Fossen, ved hvilket
Skjøn imidlertid skal tages Hensyn til, at Soot anregnes



til Fordel den af ham i nævnte Fos udførteGravning og
Minering. For at imeclegaaParternes i foranførteForlig
udtalte ønske erklæredejeg mig villig til at afgivedet
attraaedeSkjøn,naar en af depaaFredrikshaldstationerede
Officererkunde formaaes til at forfatte de for nødvendig
ansmdePlan- og Profiltegningeraf Vanddraget,og gav jeg
derfor Tilsagn om fælles med den dertil udvalgteOfficer
snarest muligt at afreise til Strømsfosfor paa Stedet at
gjøre mig bekjendtmedForholdene og afgiveBestemmelse
med Hensyn til de forfattendeTegninger. Da jeg derefter
blev underrettet om, at ArtillerileitnantRode havde over-
taget Karternes Forfattelse,afreiste jeg fællesmednævnte
Leitnant til Stromsfosherfra opadStrømselvenogødemark-
seen til GaardenOtteiogtilbage til Stremsfos. Ved denne
Slutningenaf Juni Maaned1846 foretagneBefaringafAastæ-
derne forefandteslige ved Fossen en Bro anbragt over El-
ven paa 2de i Strandbredderneog 3de i Elveløbetanbragte
Kar. Paa den indre Side af Broen fandtes opført et Par
mindreSkjærmeeller Dæmninger,der tjente til at tvinge
det gjennem den nordremineredeAabning afiøbendeVand
at strømme gjennemRenderne til de nedenforFossenan-
bragteBrug. OvenforBroenfandtes ingensomhelstkunstige
Dæmninger,men derimod4 mindreFosse eller Strømnin-
ger; det maa derforbemærkes,at hverkenElvebreddeneller
SeensStrandafgavsynligtSporefterBeskadigelse,foraarsaget
ved den paaklagedeAfdæmningvedStremsfos. Paa Grund
af den saaledesforefundneLokalitet i Foreningmed,at Be-
faringenfandt Sted Midtsommeri et megettørt Aar, maa
det antages, at StrømselvensdaværendeVandstand heller
kan antages for at have været maaskelidt under end over
den normaleHeide,hvilketog de medVegetabilierbevoxede
Elvebredderantydede Til Betegnenaf denneElvensVand-
stand blev der i Fjeldet ved søndreElvebredudhuggetet
Mærke j, og bestemtesdette Punkt til Udgangspunktfor
de saavel langsefter som tversoverElven optagneProffier.
Det ansaaes nemlig nødvencligtfor Bestemmelseiiaf Af-
lebsaabningernei de af Soot opførendeDæmningerat er-
holde en Proffitegningtversover Elven, hvorefter Flade-
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indholdet af Elvens naturligeAflob, saavel under Elvens
normaleHeide somog under Flomtidenkunde beregnes,og
valgtes hertil Profilet langsmedBroens søndreeller nedre
Side. For end.videreat kunne tageimderOverveielse,:hvor-
vidt de ved Strømsfos opførendeDæmningermaatte faa
Indflydelsepaa Vandstandeni den ovenforbeliggendeøde-
marksø ansaaes ligeledes en Profiltegninglangs Elven til
ødemarksøenønskelig,ligesomog at Plantegningenantydede
det hele Elveleb-mellembeggeSeer.

For den nævnteVandhøidehar de af Soot forBrugene
anbragteVandrenderfølgendeStørrelse:
Den med a b betegnedeRende 	 382/1513Fod

« « c d — •  70

tilsammen 1082/15fl Fod
Ved Elvens normaleHeide maa saaledes de af Soot

opførendeDæmninger tilstede ikke alene uhindret Afleb
gjennemBrugsrenderne,men og gjennem en eller flere i
DæmningenanbragteAabningeraf tilsammen73"/15fl Fod.

Herved maa imidlertidbemærkes,at, saafremtforefal-
dendeReparationer eller andre Aarsager gjør det nødven-
digt, maa DæmningerneforsynesmedBlindlugeraf en saa-
dan Størrelse, at det ved BrugsrendernesTilspærren til-
bageholdteVand erholderlige let Aftøbgjennemde aabnede
Blindluger.

De 74 Fods anbringendeAabninger i Dæmningerne
vil erholdes,naar den anbragtesøndreLuge gives 24 Fods
Længdeog 2 Fods Dybde eller  48 fl Fod
og den nordre Aabning 24 Fods Længde og

13 TommersDybde under den betegnede
Horizontallinieeller. ....... . 26

tilsammen 74 fl Fod
Det maa herved beinærkes, at der i ovenanførteBe-

regningei er skeet noget Afdrag for den af Soot under
•Broen aabnedeAflobsrende. Vel sees af Forliget, at Soot
er indrømmetRettighed til at give sine anbringendeDæm-
ninger en saa meget mindre Aabning som Gjennemsnits-
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fladenaf den af ham aabnede.Rendeunder Broen, men da •

denneRende var aabenpaa denTid,Befaringenfandt Sted,
og saaledes havde medvirkettil, at Elvens Vandstandda
var sunkentil denbetegnede,af Parterne erkjendtenormale
Heide, saa anser jeg mig saamegetmere forpligtettil at
bibeholdei Beregningensamtlige de Aabninger, der have
bevirket den anmærkedeVandstand, som det hverkeliaf
Moclparterneer elleraf dissekan formenesSootRettighedtil
at bibeholdeVandstandenved den betegnedenormaleHeide.

Skulde saaledesSoot saavelimod sine Modparterssom
modmin Villievære bleven forurettetved;at Aabningerne
gives de betegnede74 fl Fods Fladeindhold,saa staar det

hans Magt ved midlertidigIndskrænkenaf den efter Be-
regningenbestemteAabningi Dænmingenat bringeElvens
Vandstandtil den af det usvigeligeMærkebetegnedeHeide.
Ved de oven omhandledeAabninger i Dæmningerneog
BrugenesAflobsrenderere angjældendeLandeiere sikrede
for Molest underElvens normaleHeide, men da indtræf-
fende Flom bevirker-en heiere Vandstand, og da Aflobet
under Broen da giver en større Aflobsaabning,saa vil det
være nødvendigt,at Dæmningerneerholde hertil svarende
Aabninger. Naar Vandstandeni Elven er stegensaameget,
at Vandet udgjørAflebetssamledeUdstrækning97112Fod,
maa følgelig DæmningernetilligemedVirkerendernegives
en hermedoverenstemmendeAflobsaabningfor enhverHeide
ovenforden betegnedeHorizontalflade».

Stremsfosden 10deApril 1848.
I. Schou.

E. S.
«OverensstemmendemedbeggeParters Ønskeindtages

og bibeholdessomfremdelesgjældendeBestemmelse: Over-
ensstemmendehermedhar Leitnant Rode forfattet de her-
med følgendeTegningerog ere de paa sammeantydeMaal
benyttedeved den her længerehen førte Beregningtil Be-
stemmelseaf Aflobsaabningernei de af Soot ved omhand-
lede Fossefald afbenyttendeDæmninger. Efter Angivende
i nævnte Tegning er ØdemarkseensnormaleVandstancl2
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Fod 1 Tomme høiere end den betegnedeVandstand ved
Broen; somFølge heraf vil en Afdæmningi Stromsfo
hvorvq1Vandstandeni Elven leftes 2 Fod 1 Tommeover
den betegnede normale Heide, men som derhos tilsteder
uhindretAflobfor en Vandmasselige stor med den gjen-
nem Stremselvenaflededekun bevirke,at Strømselvener-
holdersammeHeide somØdemarksøeno saa e es hver
en Del a denne De existerendeForholdevil ligeledes
tilstede,at ØdemarksøensnormaleVandstandved Forsynk-

-ning af Elveleiet ovenfor Broen kan sænkes til samme
Horizontalfladesom den for Strømselvenbemærkedeuden
at foraarsage Forringelse i den ved Strømsfosudilydende
Tandmasse. Thi i beggeTilfældevildenØdemarksøengjen-
nemstrømmendeVandmasse,derdannerStrømselven,findelige
let AflobvedStromsfos.Detvilformentligalleredeherafvære
indlysende,at den omtvistedeaf SootbenyttedeDæmningved
Strømsbroenei kan have bevirketden angivnehoiereVand-
stand i Ødemarksøen; det maa derimodkunne antages,at
de omhandledesaakaldte Dæmningerhave været aldeles
uskadeligefor Atlobet; thi dersomDæmningenhavdeind-
skrænket det for Elven i normalTilstand nødvendigeAf-
bb, saa maatte den hermedtilbageholdneVandmassehave
oversvømmetde Dæmningernenærmestliggendemegetlave
Jorder, hvilket imidlertidei er godtgjort. At Vandstanden
i Ødemarksøenunder den Tid, de angjældendeDæmninger
benyttedes,steg overden normaleVandstand,kan ingenlunde
tilskrives nævnteDæmninger,men maa seges i de naturlige
Forholde,somexistere og maa existerei ethvert Vanddrag
ved en foreget Tilstrømning; thi denne bevirkes gjennem
udvidedeog nye Tillob,medensAflobeter indskrænket til
sammeAabning, der kan tilstedeUdvidelsei vertikal Ret-
ning. For Eiendomsbesiddernelangs Ødemarkseener det
vistnokoverflødigtat give Bestemmelsermed Hensyn til
de ved StromsfosopførendeDæmninger,da den i saa Hen-
seendefornedneBetryggelsehaves i de langsElven lavere
liggendeMarkers Konservation;derimoder det for disse
Eiendommenødvendigtat paase, at de anbringendeDæm-
ninger tilstedefornødentAfløbfor det Stremsfoselvengjen-
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nemstrømmedeVand og det saavelunder Vanddragetsnor-
maleStand som og naar Flom indtræder. I denHenseende
er det nødvendigtat kjendeFladeindholdetaf ElvensAf-
lobsaabningerunder dens forskjelligeVandstande,da der
de opførendeDæmningermaa anbringeshermedlige store
Aabninger,om den tilsigtedeBetryggelseskal erholdes. Af
den i saa Hensigt udførteOpmaalingaf ElveleietsGjennem-
snitsfiadeved den søndreSide af Broen anføres, at Afiøbs-
aabningen
No. 1, den søndreAabning for den medMærket j beteg-

nedeVandstander 	 931/6 Fod

	

AabningenNo, 2  /4 —
Do. « 3  51/6
Do. K<4 837/16--

tilsammen 182 Fod.
I det under lste Juni 1846afsluttedeForlig angaaende

misligOpfyldelseaf de fastsatte Damaabningerm. m. (er)
saaledes(bestemt): AndenIndretningaf DammeellerDæm-
ninger, end de som paa foran angivneMaade er fastsat,
medførerfor Eieren af Stremsfos,indtil det fastsatte igjen
indtræder, en dagligMulkt. af 1 — een — Spd., ligesom
Undladelseaf enhverForskrift, sommedHensyn til Dæm-
ningernemaatte blive bestemt,bevirkersammeMulkt.

D. u. s.
I. Schou.

Thinglæstved Maanedsthingetfor Id og Marker So-
renskriveriden 3die Juli 1872, hvorfor samt for Protokol-
lation er betalt 84, otti og fire Skilling.

Krebs.

Overenskomst

mellem Fredrikshalds-Kanalen og Eierne af
Strømsfos Vandfald.

UndertegnedeEiere af StrømsfossensVandfaldi Are-
marks Præstegjeld erklære herved, at vi ei have Noget



— 61

imod,at Interessentskabettil Farbargjørelseaf detFredriks-
haldskeVanddragbyggeren Dam over Stromsfossenefter
vedlagtemed vor PaategningforsynedeTegning,og at der-
til benyttesMaterialiernei den gamleDam, og vedtagevi
paa egne ogefterfølgendeEieresVegneat spare paaVandet
saamegetsommuligt,samt at holdevore Indtagsaabninger,
Sumpog Render i saadan Stand, at Vand ikke spildestil
Unytte.

UndertegnedeProkurator_Fiirstvedtager derimodpaa
InteressentskabetsVegne, at den omhandledeDam stedse
skal holdesi god Stand og under noiagtigtTilsyn,saaledes
at intet Vand spildes,naar Vandstandener ved eller under
den Normalheide,somer afmærketovenforStremsfossen.

Nadheimog Strømsfossenden 10de September1857.
Joh. D. Fiirst,

adm. Direktør.

Efter Hr. SootsBegjæringbemærkes,at der ved denne
Overenskomstikke er tilsigtet at træffenogenBestemmelse
medHensyn til Parternes gjensidigeRet til VandetsAfbe-
nyttelse.

Ottei den 26deSeptember1857.

J oh. D. Filrs t.

Ellingaardden 29de September1857.
D. Soot.

Da de saaledes oprettedeDokumenterikke vare til-
fredsstillendefor Kanalen,o_gda Vandstandsforholdeneofte
havdeværet mislige,blev den 6te Oktober 1876 ved.Ka-
naldirektionenafholdt en Expropriationsforretning;for at
erhvervefor KanalenRet til at udslippe"Vandaf Behold-
ningenved Optagningaf Naaler i Dammen,forudengjen-
nem Slusningog Brugsforbruget,naar Vandstandenovenfor
Stremsfossenligger mellem 97.16 og 96.16 paa General-
planet (SehousMærke) eller mellem7 og 6 Fod paa øver-
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ste Tærskel,samtRet til at afstængeVandet for Brugene,
saa Kanalen udelukkendedisponererover det, naar Vand-
standen er sunkensaa meget,at der ikke er tilstrækkeligt
baade til Brugeneog Kanalen. Det forlangtesaf Citant-
skabet,at der skuldetages Hensyn til

at Kanalenhar overtagetVedligeholdelsenafDammen,
hvorvedBrugenespares. for en betydeligUdgift, idet
de i modsatFald selv maatte have holdtDammen,som
ikke kan undværes.
tidligere forbrugtes en betydeligMængdeVand hver
Gang Tømmeretgik gjennemDammen,medensder nu,
naar det slusesned i Kanalen,forbrugesmegetmindre,
hvilket kommerBrugenetilgode.
Efterat Kanalen har overtagetReguleringenaf Dam-
men ved Ørje, foregaarTilgangenaf Vandjævnere og
sikrere end før.
Faldet er ved TordyvelensUdmineringgjennemsnitlig
foreget især gjælder det ved Flomvand,hvilket, er
sænket 5 Fod og derover.
Brugene har i det Hele ved Kanalens Anlæg faaet
betydeligeFordeleved den lettereKommunikation,som
er opnaaet.

Efterat BrugseiernesSagførerhavdeprotesteretmod,
at der skuldeaf Skjønsmændene-tagesnogetHensyn til de
her nævnte Omstændigheder,da dette var gjort ved Over-
enskomstenaf 10deSeptember1857,og da deFordele, som
ved et Kommunikationsanlægmaatte tilflydePrivatmand,
ikke kunde bringesi Afdrag paa ham tilkommende'Erstat-
ninger, afgavesfølgende

Eragtning :
• Skj smændenehave at tage Hensyn til det i Citant-

skabets Indlæg under Posterne 2, 3 og 4 Anførte.

Skj øn:
I den Tid, Kanalen er i Drift, betalerFredrikshalds

Kanalinteressentskabtil Eieren af StrchnsfossensBrug 12
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tolv Kroner pr. Døgn, naar Vandstanden ovenfor
Srmnsfossen falder under 1 een Fod under Normal-
vandstanden (Schous Mærke) i Strømselven ovenforStrems-
fossen. Ved nærværende Skjøn ere Skjønsmændenegaaede
ud fra, at den Vandmængde,som under de forskjelligeVand-
standsforholde kan aflobe gjennem de i nuværende Renders
nedre Ende anbragte Paaslipningsaabninger, ikke bliver
større end nu. Det tilføies, at Kanalen forstaaes at være
i Drift, saalænge den i den farbare Tid af Aaret benyttes
for den almindelige Færsel, og at Erstatningen til Stroms-
fossers Brugseiere af denne-kun kan fordres, naar Kanal-
interessentskabet afstænger Vandtilgangen til Brugene, naar
Vandstanden ovenfor Brugene er som foranført.

Den ovenanførte Eragtning er paaanket til Afgjørelse
af Høiesteret og Overskjøn forbeholdt, senere er der imid-
lertid pleiet Underhandlinger om et Forlig, der endnu (De-
cember 1880) ikke ere afsluttede.




ødemarksøen. Da Vandstandsforholdene ifølge konge-ødema

.lig Resolution af 1lte April 1857 forbliver uforandrede seen
som tidligere, har ingen Skade paa Eiendomme været at
erstatte.




ørje. Den 13de og 14deMai 1857 afholdtes Taxtforret- Ørje

ning over den Skade, somBrugene ved Ørjefossenmaatte lide
ved de» for Kanalen nødvendigeRegulering af Rødnæssøens
Vandstand m. m. Det .maa hertil bemærkes, at efter den
dengang foreliggende Plan for Reguleringen skulde Regu-
leringsdammen tillige tjene som Brugsdam.

I.

Erstatning til Lensmand Melleby og A. Christensens
umyndige Børn som Eiere og Doktor Heidenreich som For-
pagter af det Halve af et Melle4ug i Ørjefossen:
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Skjøn:

Skjønsmændeneantoge,at der vedDammensOpførelse,
KanalensAfbenyttelseog den forestaaendeReguleringaf
Rodnæssøenikke vil forvoldesde samledeBrugseierenogen
Skade, da den samledeVandkraft formodesikke dervedat
ville formindskes,hvorfor af Kanalselskabetingen Erstat-
ning bliver at udrede.

Erstatning til Peder og Ole Iversen Aarnæs somEiere
af et Mollebrugi Ørjefossen:

Skjøn:
Ligelydendemeddet for No. I.

Erstatning til A. ChristensensumyndigeArvingersom
Eiere af et Møllebrugi Ørjefossen:

Skjøn:
Ligelydendemedidet for No. I.

IV.

Erstatning til Jens Nilsen Braarud som Eier af et
Mollebrug.i Ørjefosog af en Del Grund, der skal expro-
prieres til Farbargjørelseaf det FredrikshaldseVagdrag.

Skjøn:
Ligelydendemeddet for No. I for MellebrugetsVed-

kommende.

Forlig:

Fiirst forpligterKanalselSkabettil at udbetaletil Jens
Braarud 1,032 et Tusindeog to og tredive Kroner for
den Jord og Grund, som, han maa afgive til Kanalenog
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IdensTrækvei De i KanallinienstaaendeHuse blive Jens
Braarnds Eiendom,og forpligter denne sig til inden 23de
Dennes at have borttaget Huseneog ryddiggjortTomterne.
Den vestligeGrændse for den Jord, som til Kanalen af-
staaes, begynderved TrækveiensFod og gaar i Retning
,omtrentmodVest til Fjeldfoden,følgerderefterdenneindtil
Delet mellemAremark og Rødnæs, hvor en Grændsesten
staar. Modøst er Expropriationslinienafmærketved ned-
satte Pæle, saaledessom paa Orginalkartetaflagt. Medens
13ygningsarbeidetvarer, er Entreprenørerneberettigede til
fri Afbenyttelseaf en paaKanalensøstside liggendeStræk-
ning, hvis østligeGrændsegaar fra et Punkt i Kongeveien,
der ligger i ret Linie mellemdet sydvestligeLaft paa Han-
sens nye Hus og SmediensVestside; derpaa gaar Linien
modSyd til en liden Fjeldknalte og derfra i Retningmod
Vest retvinklet til KanalensExpropriationslinie.Naar Ka-
nalarbeideter færdigt, pligter Entreprenererne at ryddig-
gjøre sidstnævnteTomt. Ret forbeholdesfor Entreprenø-
rerne til at lade bringe den udsprængteSten ned i Elven
søndenfor Holmen ved Brugene, ligesom og til fornøden
Adgangog Vei paa den for Jens Braarud mindstgenerende
Maade til Byggestedetved Dammeni Fossen, ligesom
SluseopsynsmandenforbeholdesRet til Vei til Dammen,dog
ikke over det lille Jordstykke, der af BraarudsMollerbru-
ges til Potetesager. Jens BraarudsAdgang til hans Jord-
eiendom paa Vestsidenaf Elven skal underArbeidet ved
Kanalen ikke blive umuliggjorteller hindret. Kanalselska-
bet beserger anlagt Vei paa Kanalens Vestside fra den
nedre Trækvei og til Kongeveien. Kanalselskabetgives
Ret til at bortsprængeen liden Fjeldknabbepaa Braaruda
Grund i Elven ovenforBroen.

V.

Erstatning til Eierne af G-aardenLie.

Skjøn:
Ligelydendemed det for No. I.
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Til denne Taxtforretningslutter sig følgende af Inge-
niør Vogt opstilledeBeregning af de i Dammen anbragte
Indtagsaabningerfor Ørjebrugene,der ved Paategning er
vedtaget af Kanaldirektørenog den administrerendeDi-
rektør.

Beregning

af Ørjebrugenes Indtagsaabninger i den nye
Dam over Ørjefossen.

Paa Ørjefossens heire Bred ligger 4 Brugsrender til-
hørendeGaardeneBraarud,Maaseby, Lie og Aarnæs; de
2de Render paa Fossens venstre Bred tilhøre Gaarden.
Torp.

Den mindste Vandmasse, Vasdraget mellemRednæs-
seen og Ødemarkssøen(Ørjefossen)fører, er efter Maaling.
fundet at være omtrent120 Kubikfodi Sekundet.

Da der ved RødnæssøensRegulering er paaregnet1
Fod Vandstandsforskjelmellem regutleretVand og laveste
Vand, saa kan altsaa Søen i den tørre Aarstid, hvor oven-
staaendemindsteVandføring maatte finde Sted, udtappes
en Heide af 1 Fod, og antages her saaledes, at samtlige
nuværendeBrug ved Ørje kan som midlereVandmasse til-
deles 300 KubikfodVand i hvert Sekund.

Fremdeles antages, at begge Fossebredder skal have
en lige Andel i den for samtligeBrug_tildelte Vandmasse,
og bliver saaledesBrugsrendernesIndtagsaabningerat be-
stemme:

for Torps Brug efter en Vandmasse af 150 Kubikfod
pr. Sekund og for Braaruds,Maasebys,Lies og Aarnæs's
Brug efter en Vandmasseligeledes af 150 Kubikfod pr.
Sekund.

Her handles altsaa om Fordelingen af disse 150 Ku-
bikfod Vand til de 4 sidstnævnteBrug.

Disse Brugs Indtag i den nuværendeSkjærmpaaØrje-
fossens høire Bred ere saaledessituerede, at man vanske-
lig, ja fast umuligkan komme til nogen rigtig Formening
om den forholdsmæssigeVandmasse, Brugene maatte til-
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kommeefterReguleringenaf Rodnæssoen,idet nemlig under
de forskjelligeVandstande de enkelte Brugsindtagafgiver
Vand til forskjelligeBrugsrender,eller med andre Ord: de
enkelte Indtag have ikke sin tilsvarendeBrugsrende, saa
at selvfølgelig disses Vandføringingenlundeer bestemtved
den Vandmasse,som passerergjennem det til hver enkelt
Rende hørendeIndtag (nominelthar nemlig de forskjellige
Brugsrendersine egne Indtag). Jeg har derfor taget selve
BrugsrendernesAfledningsevnefor at bestemmede rigtige
Forholdstalaf den Vandmængde,som de nuværendeBrug
paaFossens heireBred dispcmereover, for efter sammeFor-
hold at fordele de ovenstaaende150 Kubikfod.

Til den Ende har jeg maalt de nuværendeBrugsren-
ders relative Fald, deres Bredde, samt Vandheideni hver
af dem under en midlereVandstandi Rødnæssøen. Neden-
staaendeTabel vil gjøre dette mere indlysende:




Braa-



rud.
Maa-



seby. Lie. Aarnæs.

Rendens relative Fald 
 0.0218 0.0269 0.0245 0.0298

Rendens midlere Bredde 	 4.20 5.03 5.53 7.27

Vandhoide i Renden h 1.20 1.30 1.40 1.25

Det vaade Tversnits Kvadratind-
hold 	 bh 5.04 6.54 7.74 9.09

Den vaade Perimeter . . . . 6.60 7.63 8.33 9.77

b . h





0.76 0.86 0.93 0.93Den midlere Dybde b 2h" "t

Hurtighed i Renden92YTi. . c 11.68 13.98 13.89 15.27

Vandmassei Sekund (bh) . . . . Q 58.87 91.43 107.50 138.80

Omtr. Forholdstal af Vandmasse . 6 9 11 14

5 *
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Efter.disse Forholdstal findes, at de ovennævnte 150
KubikfodVand omtrentligblive saaledesat fordele:

Braarud . 23 KubikfodVand i Sekundet.
Maaseby.. 34
Lie . . .

 

41
Aarnæs .

•

52
samt 5. Torp . 150

Beregning

af Indtagsaabningerne.

For Overfaldfindes de respektiveIndtags Bredde og
Heide efter følgende Formler eftersom Bredden eller
Ileiden ere antagne.

h

Herefter




3






y 2g b
2/3 V.2g h3

findes altsaa:

	

Braarud:antages b = 4 Fod, saa findes

	

h = 1.5

 Maaseby: b — 4




« .




h== 1.9





 Lie: b= 4 « «




h = 2.15





 Aarnæs: b = 5





h= 2.2 —




Torp: h== 2.5 —




b — 11.8

Efter den den 13de og 14de Mai 1857 afholdte Taxt-
forretningi Anledningaf Kanalarbeiderneved Ørje er be-
stemt, at intet Brugsindtagi den nye Dam over Nefossen
maa ligge dybereend 3 Fod under denVandstand,som for
Bodnæsseenbliver reguleret, og da nu den for Fremtiden
reguleredeVandstand her vil blive 130.0 Fod over det al-
mindelig Generalplan, og laveste Vand 1£9.0 Fod over
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sammePlan, saa blive de ovenstaaendeVandheiderat regne
fra en Vandstandi Rodmessoen af 129.5 Fod over Gene:
neralplanet,hvorvedaltsaai Henholdtil ovenstaaendeBereg-
ning de forskjelligeBrugs Indtag faa nedenstaaendeBredde,
ligesom Overfaldssvillernelægges paa de nedenforangivne
Heider over Generalplanet:




Indtagets
Bredde. •

Overfaldssvil-



lernesHoide
over General-



planet.

1. Braarud . . . 4 Fod. 128

2. Maaseby.. . 4




127.60

3. Lie




127.35

4. Aarnæs . 5




127.30

5. Torp 	 11.8




127.00

Ørje den 15de Marts 1859.
I. Vogt.

Da CivilingenierVogt efter min Formeninghar valgt
den efter Omstændighederneeneste mulige Maade til at
bestemmeForholdetmellemBrugene paa Ørjefossensheire
Bred, der formentligenkun tilkommerElvens halve Vand-
foring, da de antagneDimensioner ere passendeog Reg-
ningen rigtig, saa bør de forskjelligeIndtag i Ørjedammen
gives de af ham her bestemteDimensioner.

Kristiania den 17de Marts 1859.
Røyem.



Ved Opførelsenaf ØrjeDam blive de forskjelligeBrug
at give Indtagsaabninger,saaledes som i nærværendeBe-
regning foreslaaet. .

Brugenes;forholdsviseRet til Vandet dog Kanalens
Vandret forbeholdt— bliver forøvrigt en Kanalselskabet
uvedkommendeSag, der mellemBrugseierne selv maa af-
gjøres. I Tilfælde af at en Brugseiermaattekjendes be-
rettiget til Indtagsaabningeraf andreDimensionerend her
beregnet,vil Forandringi Aabningerneblive foretaget.

GaardenNadheimi Høland tste April 1859.

Joh. D. Ftirst,
adm. Direktør.

Paa Anmodningfra KongsvingerToldkammerblev en
Del af den til Kanalen exproprieredeGrund(Tomt No.
1 paa et Kroki over Ørje, der under 1ste November1862
var oversendtToldkammeret)uden Erstatning afstaaet til
Toldkammeret,mod at den tilbageleveredes,saafremt dette
ikke længer fik Brug derfor (kfr. DirektionensSkrivelse
af 24de November1862).

Vaaren 1863 blev den nye Reguleringsdamovenfor
Ørje Bro opsat, da det for Reguleringen fandtes nødven-
digt at gjøre den uafhængig af Brugsrenderne. I den An-
ledning blev ingen Overenskomsterafsluttedeeller Forret-
ninger afholdte,da man efter den tidligere afholdteSkjøns-
fortretningfandt Kanalen berettigethertil.

11.

Rød.nces- Radncessøen. Skjønt laveste Vandstander hævet ved
50011. Kanaliseringen,og skjønt der i RøyemsForslag omtales,at

nogenSkade dervedforaarsagespaa de lavt liggendeGræs-
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Iande om Hungersvigenunder Falkenborg, saa har dog in-
gen Erstatninger været udbetalte eller Taxtforretningeri
Anledningderaf været afholdte Efter sammeForslag er
imidlertidFlommenesænkede4.04Fod, saaledesat man der-
ved har forudsat,at Skadenskuldeækvivaleres. Der blev
-ogsaai den Anledning for at træffeOverenskomstmed
Landeierneaf Kanaldirektionensammenkaldtet Møde med
.clempaaGaardenFalkenborgden 12teMai 1857, Paa dette
forlangte imidlertidLandeierne, at de i Planen fastsatte
normaleog laveste Vandstande skulde forandresog sættes
1 Fod lavere, idet de enstemmigenafgave skriftligErklæ-
ring for, at de i saaTilfældeville frafaldeal Fordring paa
Erstatning. Da Kanaldirektionenikke kunde indgaaher-
paa paa Grund af denForogelse,det vildemedførefor Ar-
beidernei Hølandselven,og forgjæveshavde søgt deresSam-
tykke til at nøie sig med en ringere Sænkning af de plan-
mæssigenormaleog mindsteVandstande,blev Sagen fore-
løbig udsat, indtil Detailleundersøgelsernei Holandselven
havde gocltgjortMulighedenaf at indrømmeden forlangte
Forandring i Planen. Det viste sig da mindreheldigtat
gjennemføreden, men desuagtetbleveForhandlingernemed
Landeiernesenere ikke optagne. Det maa formodes,at de
idethelehave været tilfredse med de nye Arrangementsog
have erholdesaa overveiendeFordele ved FlommensSænk-
ning, at Kanaldirektionensom kjendt med Stemningenog
Forholdene har fundet det unødvendigtpaany at optage
Yorhandlingerne; men forudsat,at Landeiernevare tilfredse
Ined de trufne Arrangements.
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Oversigt over Kanaliseringens Kostende.

1. Statsbidrag.

Ifølge Storthingsbeslutningaf 20de April 1854,kg1:Reso-:
lution af 16deMai s A Kr 129,400.0
kg1.Resolutionaf 9de Juni 1854af
«almindeligeUdgiftertil Kanal- og
Elvedragsvæsenet»sOmUdgifterved
Skjøns-og Taxtforretningeri Stens-
elven . . ..... . . 	 928.43:

Udbetalt til Kontrollenaf de«alm.Udgifter
til Kanal-ogElvedragsvæsenet»fra
1854til 1857  — 7,360.10,

Ifølge høiesteResolutionaf 28deJuli 1858
til en Dampmuddermaskineaf de
«alm.Udgifter til Kanal- og Elve-
dragsvæsenet». . . . . . . . 6,800.0

Udbetalt til Kontrollenfra 1857til og med
1861af de «alm.Udgiftertil Kanal-
og Elvedragsvæsenet» — 13,415.63.

Ifølge Storthingsbeslutningaf 30te Marts
1857, kg1.Resel.af 7de Mai s. A.
tilstaaet udbetaltaf Statskassenfor
TabvedKanalarbeidetsUdførelsetil
Interessentskabet. . . Kr. 20,000
EntreprenørC.Haneborg— 8,000

28.000.00'
Storthingsbeslutningaf 16deog17de
December1859, kg1.Resolutionaf
24de Marts 1860  — 19,532.00
Storthingsbeslutningaf lste Marts
1873,kg1.Resolutionaf 22deMarts
s A 	 — 44,000.00

Lateris Kr. 249,436.16
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Transport Kr. 249,436.16
Ifølge Storthingsbeslutningaf 4de Marts

1874,kg1.Resolutionaf 28deMarts
1874 	 — 52,000.00
Storthingsbeslutningaf 5te Marts
1875,kg1.Resolutionaf 22des. M. 80,000.00
Storthingsbeslutningaf 16deMarts
1876, kg1.Resolutionaf 1ste April
s. A. . . .. . 	 — 80,000.00
Btorthingsbeslutningaf 2denMarts
1877,kg1.Resolutionaf 22des. M. 45,300.00
kg1. Resolution af 2den December
1876 til Oprensningi Tordyvelen
af «aim. Udgifter til Kanal- og
Elvedragsvæsenet» 	 — 5,200.00
Storthingsbeslutningaf 1ste Marts
1873,kg1.Resolutionaf 22deMarts
s. A. som Udgifter til en Kom-
mission  284.23

Kr. 512,220.39

2. Private Bidrag.

Oprindelig Aktiekapital (Kommuner og
Private), hvoraf 72,000Kr. ansaaeser- •
lagte,naar Arbeidernei Stenselvenvare
færclige..... . . Kr. 129,400.00

Senerei 1856 i Henholdtil
kg1. Resolutionaf 21de
Januar s. A. forogetAk-
tietegning, Storthingsbe-
slutning af 30te Marts
1857,kg1.Sanktionaf 7de
Mai s. A. . . . . 12,000.00

Kanalens opsparedeReser-
vefondtil Aaret 1873 . 36,000.00

Lateris Kr. 177,400.00Kr. 512,220.39
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TransportKr. 177,400.00 Kr. 512,220.39
Ny Aktietegning,hvis Be-

leb afbetales i 10 halv-
a.arligeTerminer . . . — 25,900.00

Af Kanaldirektionenudstedt
Gjældsbrev . . — 4,766.66

Kr. 720287.05

Hertil kommer for de private Bidrags Vedkommende
endnu, hvad de oprindeligeArbeideri Stenselvenhave ko-
stet mere end de paaregnede72,000Kroner, hvilket efter
en Optegningaf KanaldirektørRøyem, der beror i Kanal-
væsenetsArkiv, dreier sig omkringen 40,000Kroner, samt
de Udgifter, somInteressentskabethar at udredetil
yderligereOprensningeri Latefos, Mokallen og Kjærring-
skrævet.

7‘4",

v.
Statskassens Aktier.

Aktiebreve for Statens Tilskud ifølge Bevilgninger
af 1854 og 1859 er af den administrerendeDirektør un-
der 27deMal 1862 oversendtIndredepartementet. Aktie-
brevene — 38 i Tallet — ere udfærdigedeaf den samlede
Direktion og lydepaa et Belebaf 37,233Spd. 148,932
Kroner. DisseAktiebreveer af Indredepartementetunder
19de Juni 1862oversendtFinantsdepartementet.

AktiebrevenesSchemaer saalydende:

208,066.66
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Uprioriteret Aktiebrev
for   Speciedaler.

Direktionen
for

Interessentskabet til Far:bargjørelse

af
det fredrikshaldske Vasdrag

gjoi vitterligt:
da den Norske Statskasse til nævnteVasdragsFarbar-

gjørelsehar betalt efter Storthingsbeslutningaf 20deApril
1854  32,350 Spd.
og efter Storthingsbeslutningaf 16deDecem-

ber 1859  4,883 —

saa medeles herved af fornævnte Summer deli Norske

Statskasse uprioriteret Aktiebrev i ovennævnteInteres-
sentskab for     Speciedalerog skal den Norske
Statskasse eller enhverAnden, som med lovlig Adkomst
erhverver Eiendomover dette Aktiebrevi Kraft af samme
være delagtigi de Fordele, som tilfalde uprioriteredeAk-
tiehavere,ligesomEieren ievrigt nyder alle de Rettigheder
og er underkastet alle de Forpligtelser,som ved Interes-
sent*abets approberedeStatuter ere eller herefter blive
fastsatte.

Den 27de Marts 1862.
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Uddrag

af de ved Kongelig Resolution af 3die Oktober1855 ap-



proberedeStatuter for Interessentskabettil Farbargjørelsen
af_det fredrikshaldskeVasdrag,— deres § 1 og 2.

§ 1. InteressentskabetsFond er dannetved, at der:
ved Fuldførelsenaf Stenskven af det ældre Sel-
skab anses at være erlagt  18,000 Spd.
i Statskassen er deponeretAktie-
tegningerfor 	 14,350 —
af Statskassener ydetBidrag efter
StorthingetsBevilling af 20deApril
1854 	 32,350

tilsammen 64,700 Spd.
§ 2 Staten erholderintet Udbytte af sit Tilskud 32,350

Spd., for de private Aktier for et Belob af 32,350
Spd. have erholdt4 pCt. Naar Staten derefterlige-
ledes af sine Aktier har erholdt 4 pCt., deles det
.overskydendeUdbytte af Anlægget lige mellem samt-
lige Aktieeiere.

Som Følge af StorthingetsBeslutning af 30te Marts
1857, bifaldt ved Kongelig Resolutionaf 7de Mai s. A., er
der for Statskassens Vedkommendesamtykket i, at der
foran Statskassens Aktier udstedesprioriteredeAktier for
35,350 Speciedaler.

Ved StorthingetsBeslutning af 16de December 1859,
bifaldt ved Kongelig Resolution af 21de Marts 1860, er
videre af Statskassen bevilget 4,883 Spd. paa Betingelse,
at Statskassenfor dette Bidrag erholderAktier i Anlægget,
men uden Ret til Udbytte, før de private Ak,,tierhave er-
holdt 4 pet. og naar Staten derefter af dens Aktier har
erholdt4 pCt., det overskydende Udbytte deles lige paa
begge Slags Aktier.
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VI.

Tillæg ang. paataankte Fortsættelser af Kanallinien.

1. Holandselven,

Den 30te Mai 1857 meddelteKanaldirektøren,Lieute- Ani

-nant Vedeler de fornedne Ordresmed Hensyntil videreiserorg
Detailleundersøgelseri Hølandselvenfra Skullerudvandtil nnetil
Birkelangen, Befaring af Hemnæselvenog Sittens Udleb 80Eevettn

ksamt Opmaalingaf Bredderneom Femseen. Su
vanlled

Den 9de September1857afgav VedelerRapportmedBrgkeer
kortfattet Beskrivelse af Hemnæselven,og senere bleve
Maalingernei Holandselvenbearbeidedepaa Kanalkontoret,
uden at nogenbestemtPlan med Forslag sees at være ud-
arbeidet, forinden Ingeniør Vogt efter Kanaldirektørens
Ordre under 8deOktober1859afgav et Forslag medOver-
slag væsentligi Henholdtil det ældreForslagaf 21de Ok-
tober 1853, men med forandret Beliggenhedaf Slusen i
Elven støttet til nye yderligereUndersøgelser.

I Anledningaf' at der fra LandeierneomBirkelangenForin

var fremkommetfornyetAndragendeangaaendeSænkningliZ(s)
af denne Søs Vandstand havde Kanaldirektørenpaa De-afiekle
partementetgForanledningunder 21deJuni 1873udarbeidet
et Forslag i den Retning.

Departementetfandt det imidlertidheldigt, om den.vi-
dere Behandlingaf denne Sag kunde ske i Forbindelsemed
en forestaaendeRevision af Forslaget til Oparbeidelseaf'
enKanalliniefra Skullerudvandettil Birkelangenog, efterat
baade Kanaldirektørenog Ingenierkommissionenhavde er-
klæret sig derfor,sendte det SagenangaaendeBirkelangens
Sænkning tilbage til Kanaldirektøren under 18de April,
1874,for at han kundebehandlebeggede omhandledeSager
under Et. I Skrivelseaf 20deApril 1874 beordredesder-
paa IngeniørkapteinVedelertil at foretage den forliangte
Revision og muligensmodificerede ældre Overslag samt
tillige til at tage under OverveielseForslaget om Birke-
langens Sænkning. Kapteinens Tid tillod ham imidlertid



ikke at foretage de fornødneBefaringer, hvorforArtilleri-
lieutenant Nysom beordredestil hans Assistance. I Fore-
ning gjennemgikde derpaa de tidligere Forslag, og afgav
Nysom under 23de Marts 1875 sin Betænkning. Han hen-
holdt sig i den væsentlig til Vogts Forslag af 21de Okto-
ber 1853 og udtalte,at en Sænkningaf BirkelangensVand-
speil vilde være uden Indflydelse paa Omkostningernefor
Kanaliseringen,hvorforhan ansaa det rigtigst, at disse to
Spørgsmaaleholdtesfra hinanden,idet det muligensi Frem-
tiden kunde blive ønskeligt at udføre dem til forskjellige
Tider og uafhængigtaf hinanden. Med Hensyn til Over-
slaget for Kanaliseringenhar han paa Grund af de for-
andrede Forholde maattet forhøie det til 316,000 Kr. for
Strækningen fra Skullerud Vand til Kjelle Bro. Under
12te April 1875 oversendteKanaldirektørentil Departemen-
tet Nysoms Forslag, hvori han erklæredesig enig, ligesom
han ogsaa tilraadede,at begge Sporgsmaaleholdtesfra hin-
anden.

2. Slipperetide i Tistedalsfossen samt
Jernbane mellem Tistedalen og

Fredrikshald.

	

1852. Da Sporgsmaalet om Kanalisationen af det Fredriks-
:analisfa-haldske VasdragfraFemsøen til Birkelangenkom paaTale,,
tion a
h3tedals-laa det ogsaa nær at søge denne Kanallinie sat i en fuld-
elven.
ipperendekomnereForbindelse med Fredrikshalds By og Havet end.
fFoiastseed:ls-den,som man havde i en almindeligLandevel. Paa en.

Reise langs Vasdraget besigtigedeKanaldirektøreni For-
bindelsemed FledningsinspektørSoot og GrossererLorange
Lokaliteterneog tog nogle Nivillements; men formodentlig
har han fundet dem for besværlige til at findeGrund for
at foretage Videre i den Sag.

	

1853. Soot derimodoptog den og henvendte sig til Fredriks-
halds Trælasthandlereunder 8de Novembermed Forespørg-
sel, om de vilde bygge en Kanal mellemKathrineholms
Jernbrug og Byens Havn. Trælasthandlernebemærkedé
dertil under22de s. M., at de nok ansaaen forbedretKom-
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munikationpaa dette Stykke for ønskelig,men kunde ikke
give noget bestemtSvar, forend der forelagdesdem en or-
dentligPlan, og førenddet var undersøgt,om ikke enJern-
bane skulde være bedre. Som Følge heraf ansegteSoot
under 23de s. M. Departementet,om at det maatte paalæg-
ges Kanaldirektørenat udarbeideen Plan.

Departementetanmodedederefter i Skrivelse af 26de 185
NovemberKanaldirektørenom at anstillede fornødnefore-
lobigeUndersøgelserpaa Stedet samt derefterudarbeideog
til DePartementetindsendeen generelPlan med omtrent-
ligt Omkostningsoverslagfor en Kanalisation af Tistedals-
elven mellem Femsøen og Fredrikshald og i Forbindelse
dermedtillige meddeleBetænkningangaaendeIværksættelig-
heden og Hensigtsmæssighedenaf et Jernbaneanlæg fra
Tistedalentil Fredrikshald, og navnligom et saadant An-
læg maatte kunne istandbringesmed ringere Omkostninger
end en Kanalisationaf Elven.

Den 19de Juni oversendteKanaldirektørenet af ham
udarbeidetForslag, dateret 25de Mai. Han opstilledederi
4 Alternativer for Kanalprojekter og udtalte sig imodet
Jernbaneanlæg,daLinien vilde blive for kort til at befares
med Lokomotiv,og da den selv somHestebane vanskelig
vilde kunne bringesi Forbindelsemed Brug og Tomter.

Formodentlighar de meddisse Planer forbundnestore
Omkostningerog muligensogsaa Frygten for Kollisioner
med private Interesser bevirket, at man indtil Viderestil-
lede Sagen i Bero. -

Allerededet foregaaefideAar havde Direktørernefor
Stenskanaleni den Tanke, at der ikke kunde blive Tale
om nogenFortsættelse af denneKanal nedoverTistedals-
fossen, haft for Øie at lette Temmerslipningengjennem
denne ved en Rende. Paa søndreSide af Fossen havde
Sagbrugseierneen saadan for sit private Brug, gjennem
hvilken de modGodtgjørelseogsaa slapTømmerforAndre
men dels var man derved afhængig og dels var Betalin-
gen høi. De nævnte Direktører henvendtesig da først til
Eierne af denne Rende medForesporgsel,om de maatte
være villigetil at overlade sin Rende til almindeligAfbe-
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1854. nyttelse mod Afgifter, der fastiattes ved lavligt Skjøn.
Da disse ikke ville indgaa herpaa, agtede Direktørerneat
faa anlagt en ny Slipperendepaa FossensNordsideog fore-
spurgte under 16de Deeember 1853 hos de derværende
Grundeiere,om de maattevære villige til for egenRegning
at anlægge en saadanSlipperendetil almindelig Afbenyt-
telse og mod Afgifter fastsatte ved lovlige Skjøn. Men og-
saa her fik deAfslag. De havde da ingen andenUdveiend
at erhverve sig Ret til Anlægget ved kongeligResolution.
For i den Hensigt at begrundeAnlæggets Berettigelsean-
modede de LieutenanterneRode og Eilertsen samt Fuld-•
mægtig Jensen om at besvare følgendeSpørgsmaale:

Hvorvidt ansees en Slipperendefornøden.
Ere Lokaliteterneanvendeligefor en saadan.
Hvad Værd have Tomterne

og lod ved dem optageet Kroki af Terrainet.
De nævnte Herrer besvarede Spørgsmaalenenoget

svævende,men dog i Favør af Renden.
Under 5te Januar indgav Direktørernedennem Amtet

et Andragendetil at expropriereden fornødneGrund, idet
de i det Væsentligeanførte, at, daFossen i sig selv ei var
ilødbarogRendenpaa søndreSide utilstrækkeligsamt dens
Afbenyttelse for kostbar,saa vil den nye Rende kommetil
at lette Kommunikationenog Brugsdriften,medensder ind-
sparedes megen Kjørsel. Grunden, bvorpaa Renden kom
at ligge, var derhos uden Værdi, medensReguleringenaf
Vandstandsforholdeneovenfor vilde medføre Fordele for
Brugene. De til Anbeggetaf Renden fornødneMidlervar
det Hensigten at tilveiebringeved Sammenskudog ualhæn-
gigt af Kanalen.

Andragendetblev af Amtet sendt Autoriteterne og
andre Vedkommendetil Erklæring. Ide og MarkerFog-
defi og FredrikshaldsByfoged udtalte sig derfor,, men
Brugseierne ved Tistedalsfossen erklærede sig under 8de
Marts derimod. De antoge, at Renden vilde være uden
væsentlig Nytte og endog til Forsinkelse for Flødningen;
Benyttelsen af deres Rende vilde ikke blive negtet, og Be-
talingen derforkunde ikke ansees for at være hei. Naar



— 81 —

det har været anfort, at den var utilstrækkelig,saa laa 18!
ikke Forsinkelsen ved Slipninggjennem demi selve Ren-
den, men i Adkomstentil Renden og TømmeretsPassage
nedenfor, Laagning og Sammenbindingved HaldensBro,
idet kun en MandsMærke ad Gangen kunde nedflaades.
Brugseierne medgave forøvrigt, at den foreslaaedenye
Rende vilde spare Omkostningerfor Transport til Sagene;
men de frygtedefor,at der i tørreSomreneppevildekunne
afsees tilstrækkeligtVand til den, da der da undertiden
kunde være saa lidet deraf, at der maatte skjæresmed
Bytningsvand,medensRenden førte sit Vand helt ned un-
der Fossen og saaledes berøvedealle Sagbrugdet. Ende-
lig anførte de medHensyn til GrundensVærdi,at denmed
forandredeForholdevilde forøges,og at TomternevedRen-
den vilde splittes.

Under 14de Marts oversendteAmtet Sagen til De-
partementetog ledsagededen med sin Anbefaling. Under
27deApril oversendteDepartementetden til Kanaldirek-
tøren medAnmodningom at erklære sig derover, efterat
have gjort sig nærmerebekjendt medForholdenepaa Ste-
det. I Forening med FlødningsinspektørSoot og FuM-
mægtig Jensen besaa Kanaldirektøren Lokaliteterne den
11te Mai og den 18des. M. afgav han sin Erklæringtil
Gunst for samme. Han bemærkedei denne, at Renden
skulde begynde ved, den øvre-Dam — Svanedammen
hvor ogsaaden nuværendeSlipperendepaa den andenBred
havde sit Indtag, gaa igjennemdet nordre Landkar af
Tiste-Bro og føres dels langs Elveleiets nordreBred dels
ude i Leiet udenomde opførteBrug og nede ved Jernbru-
get omtrent500 Alen ovenfor den daværendeSlipperendes
Udlob. Om Rendens Størrelse, Fald og Bygningsmaade
samt om Beskaffenhedenaf den i Ansøgningennævnte Re-
guleringaf Vandstanden ovenforfandtes ingen Oplysning.
Faldet vilde paa Grund af de lokaleForholde blive meget
uregelmæssigtog i den nederste Del meget steilt, og da
Rendenfor en stor Del maatte føres paa Kar i Fossens
Leie, saa vilde Omkostningerneforholdsvisblive betydelige
og neppe dækkesved de paaregnede10,000å 12,000Kr.

6
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1854. Hvorvidt den nuværendeSlipperendekunde fremføre
al den raa og forædledeTrælast, der i Fremtiden skulde
fremdrives, kunde Kanaldirektørenaf Mangel paa Oplys-
ninger om det sandsynligeKvantumei bedømme,men sik-
kert var det, at.der gjennem2de Render kunde fremdrives
mere end gjennem een, og at der kunde træffesfiere For-
anstaltninger til at lette og fremskyndeDriften oven og
nedenforRenderne.

Der mangledeOplysningom,hvorvidtPriserne forSlip-
ning gjennemen nyRende kundesættes lavere end de, der
gjaldt for den gamle, men da den nye Rende vel neppe
vildeblivemerebenyttet en den gamle,og formentligbaade
med Hensyn til Anlægs-,Reparations-og Driftsomkostninger
vilde blive kostbarereend denne,saa kundePriserne neppe
nedsættesnoget betydeligt; men ved Anlægget af en ny
Rende var man dog sikker paa at faa sin Trælast frem
efter Tur og Orden, medensdet under de bestaaendeFor-
hold var afhængigt af enkeltePersoners Villie, hvorvidt
man kunde kommefrem eller ei.

. Der vilde forbrugeslige megetVand enten man benyt-
tede en eller to Render til at fremdrivedet sammeKvan-
tum Tommer,og Vandrnangelkunde desudenefter Vasdra-
gets Kanalisationei befrygtes, da Kanalinteressentskabet
for FærselensSkyldmaatte og kunde holdeen Minimums-
vandstandi Femsøen,hvorve-dBrugenei Tistedalen havde
tilstrækkeligtVand,

Efter den for RendenforeslaaedeLinie vilde den kun
paa enkelte Steder berøreBredden, og om der end paa
disse Steder i Fremtiden skulde opføresBrug, saa kunde
Renden føres igjennemeller flyttes udenomde fornødne
Bygningerog saaledesikke hindre VandfaldetsBenyttelse.

Kanaldirektørenantog derfor,at Anlæggetaf enSlippe-
rende angs TistedalsfossensnordreBred ei vilde medføre
nogensomhelstUlempefor Land-og Brugseierne; men der-
imod sikre og maaske lette den almindeligeFærsel, og
specieltlette TømmeretsTransporttil Sagene paa den nor-
dre Side.

Departementetindstillede derpaa Andragendet til at
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approberes,hvorefter der under 4de August faldt kongelig
Resolulionfor:

«at der i Henhold til Lov af 3lte Mal 1848 angaaende
Sænkning eller Udtapning af Indsøer og Myrstrækninger, Udvi-
delse eller Regulering af Fosse og Strømme samt Kanalanlæg
naadigst meddeles Brugseierne G. Lorange og Chr. Haneborg af
Holands Præstegjeld i Akershus Amt, G. Evensen Eng af Are-
marks Præstegjeld i Smaalenenes Amt samt Handlende H. Lo-
range paa Fredrikshald Tilladelse til Anlægget af en Slippe-
rende paa Tistedalselvens nordre Side i Bergs Præstegjeld, Ide
og Markers Fogderi, Smaalenenes Amt, overensstemmende med
den dertil under 23de December forrige Aar af Premierleitnan-
terne Rohde og Eilertsen samt Brugsfuldmægtig Jensen afgivne
Plan dog saaledes, at Adgangen til Benyttelsen af bemeldte
Rende skal staa aaben for Enhver, og at den for sammes Be-
nyttelse fastsættendes Taxt bliver af Kongen at approbere».

Efter at Rendeni 1855og 56 var blevetibyggetfær- 18f.
dig, ødelagdesen Del af den af Flomvandet. SomFølge
heraf fandt man at burde foretage en Forandringi den
approberedePlan forsaavidt angik Beliggenhedenaf Ren-
dens øverste Del, der tænktes la,gtnærmerevenstreBred.
GjennemProkurator Lyche paa Fredrikshald ansegteder-
for Koncessionshaverneom Tilladelsetil denneForandring,
og da Kanaldirektørenpaa DepartementetsForanstaltning
under 22de Mai havdeerklæret sig derfor, blev det dem
ved heiesteResolutionaf 13deSeptember1856 indrommet.

Ved kg1.Resolutionaf 7deApril 1858blev approberet 18

et Taxtregulativfor Benyttelseaf Slipperenden.
I Henhbldtil Ansøgningaf 12te tebruar fra Eierne, 181:

hvoromKanaldirektørenerklærede sig i Skrivelse af 4de
April, blev dette Taxtregulativved kg1.Resolutionaf 24de
Mai 1873forandret.

Og da senereKronemyntblev indført omsattesdet ved 18;
høiesteResolutionaf 3die Oktober1876saaledes:

«At Betalingen for Benyttelsenaf den i Medholdaf
kg1.Resolution af 4de August 1854 og høiesteResolution
af 13deSeptember1856opførteSlipperendei Tistedalselven
i Bergs Præstegjeld, Ide og Markers Fogderi, Smaalene-
nes Amt, fra lste Januar 1877 bliver at erlæggemedføl-
gendeBeleb

6*
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for Tømmeraf alle Slags . . pr.Tylt Kr. 0.34
Spirer.over 20 Alen . — — 2.00
huggen Kult og Props. . . 0.26
Planker og skaarneBjelker .

-

— 0.20-
Bord

	

 

-

— 0.10

3. Ottei-Kanalen.

Kanal Ved Gaarden Ottei i Ødemark skilles Ødemarksseen
mellem

Fredriks- fra Stora Lee ved en paa det Smalesteomtrenthalvfjerde
taskge." Tusinde Fod bred Aasryg, og gaar der gjennemden et la-

kora
Lee. vere liggende Drag af omtrent den dobbelte Længde, i

hvilken der ligger et Tjærn,Skinnarbutjærnetkaldet. Dette
Tjærn ligger ca. 18 Fod over Ødemarkseenog ca. 35 Fod
over Stora Lee. Naturen synes her at have anvist Plads
for et Kommunikationsledmellem begge Vasdrag, hvorved
Fredrikshald kunde yderligere knytte til sig de ikke ube-
tydelige svenske Distrikter, der alt længe for en Del have
hørt til dens Opland.

Ad dette Vasdragfik tidligere de FredrikshaldskeLa-
stehandlere kjørt en Del Tømmer, ca. 2,500 Tylter aarlig
fra de svenske Skove over i sit Vasdrag, men da Trans-
porten med Hest var besværligog kostbarog maatte fore-
gaa om Vinteren,blev der i Aarene 1825 til 1827 for et
InteressentskabsRegning, bestaaendeaf FredrikshaldsSag-
brugere,anlagt en forbedretTransportveifor Tømmeretaf
daværendeFlødningsinspektørSoot, og blev der som Beta-
ling for Tømmertransportenfastsat 1.07 Kr. pr. Tylt 6 og
7 Alens og 1.60 Kr. pr.Tylt 8 og 10 Alens Tømmer,hvoraf
samtligeAfgifter til Gaarden Gundengs Eier, Temmerets
Transport, DriverensBetaling og IndretningensVeligehol-
delse udrededes. Tømmeretblev nemligpaa et med Jern-
banespor forsynetSkraaplan ved Hjælp af Heste trukket
op 1 Høide med Skinnarbutjærnet;fra Toppen af Skraa-
planet og gjennem Skinnarbutjærnetblev der gravet en
Kanal helt frem til Ødemarksøen,mod hvilken var opført
en Dam foranKanalen for at holde Vandet i den tilbage.
Tømmeretblev fra Toppen af Skraaplanetsluppeni Kana-



— 85 —

len og fort i Grimer hen til den nævnteDam, som det
stokkevisblev trukken over for at slippesi ødemarkseen.

Senere er dette Anlæg for 102,600Kroner overtaget
af Sagbrugsforeningenpaa Fredrikshald,somfremdelesdri-
ver og vedligeholderdet paa sammeMaade, kun med den
Forskjel, at det i 1855ombyttedeHestekraften paa Skraa-
planet med Dampkraft. DetteAnlægvar imidlertidet rent
privat og kun beregnetpaa Tommertransport. Da Sporgs-
maalet omKanalisationaf FredrikshaldsVasdragblev reist,
laa det nær at udstrække denne ogsaa til Stora Lee, og
det lader endog til, at Tanken paa en Kanalforbindelse
mellemødemarksøenog Stora Lee, og de Forventninger
om Trafikkenfra Sverige,somden skuldeophjælpe,var en
væsentlig Drivfjeder til, at Projektet om Kanaliseringen

•af det Fredrikshaldske Vasdrag gik saa forholdsvislet
igjennem.

Efter en Opgave fra Sagbrugsforeningenvar der i
Aarene mellem1857 til og med 1866 transporteretover
Ottei de i folgendeTabel opstillede Kvanta, af hvilken
Tabel tillige Kanalens Indtægter og Udgiftervil sees:

Extrakt af Ottei Kanals Regnskab for Aarene fra
1857 til 1866.

A a r.

Transporteret
Tommerkvantum.

Indtægt.
Kr.

Kanalens

Udgift.
Kr.

Overskud.
Kr.

Tylt. Stk.

1857. . 21,265 2 25,311.93 11,299.30 14,012.63
1858. . 17,547 11 20,912.73 9,366.90 11,545.83
1859. . 18,610 i 22,525.77 9,955.70 12,570.07
1860. . 16,101 3 19,408.20 8,610.47 10,797.73
1861. . 15,278 5 19,971.57 8,638.20 11,333.37
1862. . 27,543 7 36,865.37 16,179.97 20,685.40
1863. . 30,493 2 41,650.67 15,476.73 26,173.94
1864. . 20,006 5 26,994.00 9,953.07 17,040.93
1865. . 31,873 4 45,541.83 15,714.90 29,826.93
1866. . 21,212 7 30,961.77 10,481.03




Sum 219,931 11 290,143.84115,677.27174,466.57
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Selve Transportenaf Tømmereter overdrageten En-
treprenørmod0.40Kr. pr. Tylt overhovedet,og har han
da at bestride alle Udgifter ved Vedligeholdelsenaf alle
KanalensIndretninger, dog saaledes, at han er berettiget
til at faa sig udvistVrag- eller Sækketømmertil forefal-
dendeReparationer.

Da det i Aaret 1853 blev paalagt Kanaldirektørenat
•foretage de fornedneUndersøgelserog derefter udarbeide
Plan for en Kanaliseringaf det FredrikshaldskeVasdrag,
foretoghan ogsaaen generelBefaringaf Lokaliteterneved
Ottei og udarbeidedeet loseligtOverslagover Omkostnin-
gerne ved en Kanallinie der til Forbindelseaf Fredriks-
halds VasdragmedStora Lee (se ovenom ReyemsForslag
Pag. 37). Det Interessentskab,somdannedesig for Kana-
liserinien af hint, agtedeat indskrænkesig dertil, men an-
tog det rimeligt, at et andet vilde dannesig for Anlægaf
en Kanal ved Ottei. DeVanskelighecler,der fulgteAnlæg-
get af den FredrikshaldskeKanal, slappedeimidlertidLy-
sten for videregaaendeArbeider,og der blev ikke Tale om
nogenOtteikanaligjen før i Aaret 1866.

1866. VedObersteEricksonsogLandshovdingGrevE. Sparres
kraftige Initiativ var i SverigeAnlæggetaf DalslandsKa-

- nal sat iværk, og saaledes vilde om kort Tid Stora Lee
kommei seilbar Forbindelse med det store Net af de
svenskeSøer og KjennemGota-Kanal medHavet. Dette
maatte man antageskuldegjenopvækkeInteressenforOttei-
kanalen, og LandshøvdingGrev Sparre henlededederfor
i en Skrivelse af 19de Juli 1866SmaalenenesAmts Op-
mærksomhedpaa Sagen.

Den 29deJuli 1866 oversendteAmtet denneSkrivelse
til Indredepartementetog udtalte sig for Ønskeligheden
af, at der anstilledesUndersøgelserom Tilveiebringelseaf
et fuldkomnereKommunikationsanlæg(Kanal eller Jern-
bane) mellemFredrikshald og Søen Stora Lee. Departe-
mentet anmodedederefter uncler 24deMarts 1866Kanal-
direktørenomved Besigtigelseaf Lokaliteternem.V. fore-
løbig at undersøgeForholdenesamt derefterudtale sig om,
hvad han antogder videre burde foretagesfra Departemen-
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tets Side til Undersøgelseaf Spørgsmaalet.Kanaldirektøren18€
befor derefter Lokaliteterne og besaa samtidigden under
Arbeide værendeDalslandsKanal. Uagtet han deraf fik
.det Indryk, at der ikke kunde væreTvivl omOtteikanalens
Berettigelse og heldigeIndflydelsepaa baade de svenske
og norskeNaboprovindsersøkonomiskeFremskridt, frygtede
han dog for,at der vilde stille sig adskilligeVanskeligheder
iveien for Tilveiebringelsenaf de nødvendigePengemidler;
men for dog at fremmeSagen saavidtmuligt, henvendte
han sig til Landshøvdingen,Grev E. Sparre, under 10de
September1866 med Anmodningom at meddeleen 0 ver-
sigt over Forholdenepaa svensk Side,hvNrtilbørteOpgave
over, hvadDalslandsKanal kostedei Anlægssum,hvorledes
dennevar tilveiebragt, og hvorledesden ventedesat ville
svare Regning,d. e. en Oversigt,somden formodentlighar
medfulgtForslaget til DalslandsKanal.

Foruden disseOplysningervar det desudennødvendigt,
-for at kunne opstilleet Omkostningsoverslagfor Anlægget,
at foretagedetailleredeTerrænundersøgelser,da de tidligere
Undersøgelserkun vare loselige. Kanaldirektørenandrog
-derforDepartementetunder 26de Oktober1866omBemyn-
digelse til at foretage dem og erholdtden i Skrivelseaf
3die November1866.

SomSvar paa sin Skrivelse til Landshøvdingenmod-
tog Kanaldirektørenfra Direktøren for Dalsiandskanalen,
GrossererC. F. Wærn enSkrivelseaf 3dieDecember1866
iedsaget af et Promemoriamed tilhørendeTabel over de
bestaaendeTrafikforholdesamt et af Løitnant W. Erickson
skrevet Promemoriaover Anlægget af Dalslandskanalen.
I denneSkrivelsebemærkedeWærn bL A. Følgende:

«AngaaendeNytten af denneKommunikationslinieer
jeg aldelesenig i Deres Opfatning, at den bliver gjensidig
for Sverigeog Norge, og det ikke blot af den Grund,at
Sverige erholderbilligereFragt og nye Matkederfor Jern
og Planker, Norge derimodTransit og Detaillehandel,men
Forholdeneblive gjensidigefor Kjeber og Sælgeraf saavel
den ene somden andenVaresort. Men forsaavidter denne
Kommunikationaf større Betydning for Norge end for
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ft436.Sverige,somden snart aabnedeDalslandsKanal udenFort-
sættelse til Fredrikshaldeller til dens umiddelbareNærhed
truer med ,betydeligat forringeden Handel,Fredrikshald
alleredehar paa de Trakter; thi Konkurrancenfra Gete-
borg og Wennersborg gjennemden ved Kanalen lettede
Kommunikationbliver saamegetstærkere, medensden med
en saadan Fortsættelsederimodlover en saa megetstørre
Afsætning af alle Sorter Kolonial-,Fisk-, Manufaktur-og.
andre Varer fra Fredrikshald, end denne Stad forud har
havt, saasom et større TerrængjennemDalslandskanalens
lettere Kommunikationaabnersig paa denneSide til Østra
Silens afsidesliggendeTrakter og paa den andenSide til
Wennern».

«VedkommendeTilveiebringelsenaf Anlægsomkostnin-
gerne til Lettelse af KommunikationenmellemStora tee
og Fredrikshald,saa antagerjeg ligesomDe, at det skulde
blive særdelesvanskeligtat erholdeMidlergjennemprivat
Tiskud. Vistnoker Lennartsfos,Gustafsfors og Töcksfors
Brugseiere deri direkte interesserede,og Almuen indser
fuldtvelet saadantAnlægsNytte,menalle dissehave grebet
sig stærkt an ved DalslandsKanal, og det er endogmed
de største Vanskelighederog ved Anvendelseaf Tvang, at
jeg kan faa indkasseret en ikke ubetydeligDel af de teg-
nede Bidrag. Hvad FredrikshaldsBy vil og formaar,er
mig ubekjendt».

«Bidragaf Staten vil derfor for sterte Delen eller mu-
ligens i sin Helhedblivenødvendig,men dette hverkenkan
eller bør søgeshos den svenskeRegjering, men af uomtvi-
stelige G-rundehos den norske, inden hvis Lands Omraade
Kanalen i sin Helhedskuldegaa. Ethvert Land maa ved
egne Midlerudføresine offentligeArbeider. Sverige har
bestridt Omkostningerneved en Jernbane mellemWennern
og Vesterhavet, saalangtdets Omraadegaar. Staten har
hertil tilskudt ikke mindreend 1,220,950Rigsmt.svensk.
Maatte nu Norgeret opfatteVigtighedenaf denneForbin-
delse, opfatteden Indflydelse,sammevil udøvepaa Landet,
paa en norsk By og paa NorgesHandel».
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«Skuldederimoden Jernbanefra Fredrikshaldtil Strand
ved Stora Lee findesfordelagtigere,saa•skal jeg sætte alle
Kræfter i Bevægelsefor at formaaden svenskeRigsdagtil
at bekosteden Del af samme,som ligger•indomSveriges
Grændser; og vil Norge bygge den Del, som ligger paa
dets Omraade,haaber jeg at kunne erholdeden nødvendige
Bevilgning».

«Jeg tvivler ikke paa, at Trafikkenpaa DalslandsKa-
nal skal give tilstrækkeligeIndkomstertil Betalingaf de
aarligeRenter ogAmortiseringslikvider,forudenUnderhold-
ningsomkostninger,og det sammevil gjældefor Kanalens
FortsættelsegjennemNorge. Passagerafgifterer ikke med-
regnedei Indkomsterne,men de ville ikke blive ubetyde-
lige. Var den naturskjønneTrakt saa kjendt af udehland-
ske Turister,somden fortjenteat være,skuldeingen anden
Vei mellem de beggeLande anvendesend denneog et til-
strækkeligt Antal Dampskibeder finde Emploi, hvorved
KanalensIndkomsterbetydeligskuldeforstørres».

Kanaldirektøren,der antog, at Vanskelighederneved 186'
Planens Realisation laa i Tilveiebringelsenaf de fornedne
Midler,og at Mulighedenaf ForetagendetsFremmevæsent-
lig beroede paa Udsigten til et Bidrag af Staten, fandt
det nødvendigt,at der fra de i Anlæggetnærmestinteresse-
rede vistes saamegenInteresse for samme, at der kunde
væreGrunclfor Staten til her at træde til. For nu at for-
visse sig om,hvoryidt denneInteresse virkeligvar tilstede,
og om nogen kraftig Impulsfra deres Side kunde ventes,
henvendtehan sig under 6te Marts 1867til Sagbrugsfor-
eningen paa Fredrikshald, hos hvem han desudenmaatte
søge en Del Oplysningerom Forholdeneved de bestaaende
Transportmidler. I sin Skrivelsehenlededehan Sagbrugs-
foreningensOpmærksomhedpaaAnlæggetaf Dalslandskana-
len, der vilde gjøre det muligtfor Gøteborgat konkurrere
med Fredrikshaldi Kjøb afTrælast lige ind til den morske
Grændse, hvorvedFredrikshald truedes med at miste en
Del af sit Oplandtil Skadefor ikke aleneByen, men for
det hele Land. Det var derforhans Anskuelse,at For-
bindelsenmellemStoraLee og FredrikshaldoverOttei sna-
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1867. rest muligtburde segesfremmet,hvorveddet desudenvilde
opnaaes,at Trakterne om denneSe vilde kunne forsynesig
billigeremed Varer fra Fredrikshald,saaledesat Anlægget
vilde blive et væsentligtMiddeltil at exploiterehineEgnes
Næringsveieog naturligeRigdomskildertil Fordel saavel
for Byen som for Landdistrikternei videreKredse.
lig forekommerdet Kanaldirektørenmuligt, at man ved
denneKanalveimaattekunne skaffeden omkringStoraLee
stedfindendetildelsbetydeligeJerntilvirkning billigerefrem
til Søenover Fredrikshaldend over Gøteborg,og det uden
at farbargjøreTistedalselven,da antageliglangs denTrans-
porten tillands vilde blive billigere end tilvands, saasom
Landeveienvar kort og nedadgaaende,medensder tilvands
maatte passeresen Masse Sluser.

Kanaldirektørenudtalte videre,at Midlerneneppekunde
ventes tilveiebragte ved subskriberedeBidrag af Private,
Kommunerog Statsbidrag, da en stor Del af det Distrikt,
der vilde faa Nytte af Anlægget, laa i Sverige. Skulde
man nemligkonsekventog retfærdigtgjennemføreden hid-
til brugeligeMaade ved saadanneLeiligheder,maatte man
henvendesig saaveltil svenskeKommunersomtil den sven-
ske Stat, hvilket forudenat være lidet tilfredsstillendefor
Nationalfølelsendesudenhavdeimodsig andrevægtigeHen-
syn. Der var saaledes neppe andenUdvei end at vælge
mellementen Aktiebolag,hvorveddet selvfølgeligvar lige-
gyldigtenten Aktieeierneboedei SverigeellerNorge,eller
ved StatsbidragmedBidrag fra udelukendenorskeDistrik-
ter. Da Trafikken ikke var saa stor, at Anlæggetvilde
rendere,medmindreTaxterneblevehede, hvorved det væ-
sentligste øiemed med Foretagendet vilde forspildes,var
liden Sandsynlighedfor at faa det istand somAktiefore-
tagende. DensidstnævnteMaadesyntesat være den eneste,
hvorpaa det vilde kunne fremmes. Men hvilkenMaade
man end valgte, saa var det nødvendigt,at en af de Par-
ter, der vare interesseredei Sagen satte sig i Spidsenfor
samme. Derforhenvendtehan sig til Sagbrugsforeningen,
da den utvivlsomthavde stor Interesse deraf, og desuden
somEier af de nuværendeIndretningermaatteværeinteres-
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eret i at se en hurtig og rimeligAfgjørelse paa flere til 186",
Anlæggetknyttede Spergsmaal,og endeligfordiForeningen
i sin Midte formentligtalte de mest formuendeog oplyste
Handelsmændi Egnen, som det var onskeligt vilde tage
Sagen i sin Haand ved dens Behandlingaf Fredrikshalds
Kommune. Dennes saavelsomAmtskommunensUnd'erstet-
telse vilde i væsentligGrad sikre SagensFremme,der vel
paa Grund af AnlæggetsBeliggenhedved Rigsgrændsen
turde gjøre fiegningpaa et mer end almindeligtstort Stats-
bidrag.

Under 21de Mai 1867 besvarede Sagbrugsforeningen
denneKanaldirektørensSkrivelse og fraraadedeAnlægget,
idet den bl. A. anforte,at den i detHele taget ikke kunde
indse,at det hverken for FredrikshaldsBy eller vedkom-
mendeLanddistrikteri Norge ogSverigevilde medførevæ-
sentligeFordele at faa istandbragtet nyt Kanalanlægover
Ottei. Naar der tagesHensyn til deutvivlsomtmegetstore
Anlægsomkostninger, hvilke paa det særdeles vanskelige
Terræn ved Ottei endog vare temmelig uberegnelige,og
naar de utvivlsomt store ExpropriationsoMkostningertages
i Betragtning, vilde man efter dens Formeningved en ny
kanal ikke kunne skabenogenbilligereTransportend den
bestaaende,hverkenfor Tømmer eller de faa andre Slags
Varer, som man kundehave Haab om at faa til Transport
over Ottei, idet denneTransport nu foregik temmeligbil-
ligt medDampskibet«StoraLee» over Søen Stora Lee til
Nössemark,hvorfraden 2V2Mil lange nye Vei førte lige
medtil FredrikshaldsBy. Saaledesauførtes til Oplysning,
,at Taxten for Stangjernfra Lennartsfos til Nössemarkpr.
Dampskibvar 0.10Kr. pr. svensk entr., og at Nedkjø-
ringen fra Nössemarktil FredrikshaldsBy kun kostede
0.25 Kr. pr. Ontr. For at give en Idd om, hvilkeubety-
delige Kvanta af Varer, der fandtes til Transport over
Stora Lee, anførtes, at Dampskibetshele Bruttoindtægtaf
Fragtgodsbeløb sig til 1,196.05Kr. i 1865 og til 1,342.58
Kr. i 1866, hvoraf en større Del af Indtægten var md-
kommetvedTransportafHavre fra de søndre,til de nordre
svenskeDistrikter, vedFørselen af Rujern fra Lennartsfors
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1867. til TöcksmarksBrug, hvis Produktion solgtes til de til-
grændsendesvenskeog norskeDistriktersamt til Kristiania.
Færselenaf Passagerervar ogsaa saare indskrænkettrods
den lette og billigeTransport; hele Passagerindtægtenaf
Dampskibet(StoraLee» havdesaaledesi 1875været910.98
Kr. ok i 1866921.16Kr., altsaa en Ubetydelighedfor bt.
Dampskib medet Skrog saa stort som «Halden»s. Nogen
Lettelse i Persontransportenved et nyt Kanalanlægover
Ottei vilde utvivisomtikke findeSted,og at basere et stort
Kanalanlægpaa de ubetydeligeKvanta af Varer,som kunde
ventes førte gjennemden nye Kanal, syntesat savne al
Grund. Der fandtes saagodtsomingen andre Varer til_
nedgaaendeTransportend Stangjernog Spiger,og af disse.
Varer var i det sidste Aar bragt fra de svenskeBrug til
Fredrikshald2,870Skpd., saavidtvidstes det storste Parti,
somnoget Aar havde været fremdrevet. Men ogsaa denne
Transport stilledesig efter ForeningensFormeningi Frem-
tiden temmeliguvis, skjont Forselsomkostningernefra de
svenske Brug med de bestaaendeKommunikationsmidler
vare mindretil Fredrikshald end til Goteborg,ligesomde
ogsaa, efter hvad der havde kunnet erfares,i Fremtiden.
vilde .stille sig billigere til Fredrikshaldend gjennemden
nye WermelandsKanal til Goteborg. Dertil kom, at det
stilledesig megetusikkert, om de fra Bergslagensaa af-
sides beliggendeJernbrug som de ved Stora Lee i Læng-
den vilde kunnebestaa Konkurrencenmed andre fordelag-
tigere i Nærheden af de store Kommunikationslinierbelig-
gendeog dertil oftere storre Brug, idet denFordel, somde
havde havt i Adgangentil billigereKul, mer og mer faldt
bort paa Grund af de heierePriser, som nu betaltes for
al Skov, Tommerog andet Trævirke, hvorefterdet ei læn-
ger svaredeRegningat tilvirke Trækul. Den opadgaaende
Transportaf forskjelligeVarer fra Fredrikshaldtil de paa
denneKant tllstodendefattige svenskeDistrikter var saa
ubetydelig,at den ikke var værd at omtale; den foregik
ogsaatil yderstbilligePriser, mest somReturgodsfor Kjo-
rerne af Jern. Endelig anforte.Sagbrugsforeningen,at den
Omstændighed,at Vandet til Kanalens Forsyning maatte
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tages fra det norske og fores over i det svenskeVasdrag, 186'
vilde være af uberegneligIndflydelsepaa Brugenei hint,
hvorfor der fra BrugseiernesSide vilde mødesmed Protest
mod Anlægget.

Imidlertidbleve de specielleUndersøgelseraf Terrænet
-anstilletaf Ingeniør Vogt, somden 17deOktoberafgav et
Kanalisationsforslagmed trande Alternativerfor Kanalens
Indgang fra BottenvigenogSlusernesBeliggenhedvedOttei-
vigen ved en OverganggjennemSkinnarbutjærnetsamt for
.en Overgang over HøideryggenmellemGaardeneBraaten
og Gjosbu.

Omkostningernehar hanberegnethenholdsvistil 300,000
Kr., 324,000Kr. og 508,000Kr.

Den 18deMarts oversendteKanaldirektørendetteFor- 186
.slagtil Departementet,idet han ledsagededet med sin Be-
tænkning.

Fra Departementetblev Sagen ved Skrivelse af 1lte
Mai 1868oversendtAmtet. Under 19deMai 1868expede-
rede dette den'til denadministrerendeDirektørforFredriks-
haldskanalen.

Denne sendteden medsamtligeBilageunder 19deOk- 186,
tober 1869tilbagetil KanaldirektørenmeddenBemærkning,
.at der i den nærmesteFremtid neppe kundeblive Spørgs-
maal om Anlægget.

Hermeder Sagenforeløbighenlagt.



Sænkning af Dam i Haugebyelven.



I b.
Sænkningaf Dam i Haugebyelven.

I den søndreEnde af Aremarksøenfalder der fra øst- 1855.
siden en mindre Elv, Haugebyelven,ud. Den har ved
GaardenFosby en Dam, fra hvilken et Mollebrugdrives.

• Ved denneDam er en ikke ubetydeligStrækningdyrkbar
Mark sat under Vand. For at gjenvindeden, lode Grund-
eierne,L. Woll og H. J. Fladeby, privatim udarbeide en
Plan for DammensSænkningved ArtillerikapteinRohde,
og indgaVeunder 23de Juni en Ansøgningtil Departemen-
tet om Tilladelsetil at udføresamme.

Efterat Kanaldirektøreni en Erklæring af 2den Juli
havde anbefaletForslaget og udtalt, at der med forholdsvis
smaa Omkostningdrvilde vindesen større Strækningdyrk-
bart Land, medens Mellebruget efter en Ombygningom-
trent vilde have sammeVand somnu, blev ved kongelig
Resolutionaf 3die Oktober 1855bestemt:

«At det i Medhold af Lov angaaende Myrstrækningers og.
Indseers Ildtapning nt. V. af 31te Mai 1848 naadigst tilladea
Eierne af Gaardene Krosby og Fladeby i Aremarks Præste-
gjeld, 1de og Markers Fogderi, Smaalenenes Amt, at foretage
en Sænkning af den saakaldte Haugeby eller Fosby Elv over-
ensstemmende med det af Artillerikaptein Rohde under 19de
December f. A. og 23de Juni d, A. afgivne Forslag».

Efterat den fornedneTaxtforretningvar afholdt blev
Dammensænket overensstemmendemed Forslaget, uden at
Kanalvæsenethar havt nogenBefatningdermed.



e.

Udtapning af Jølsøen.



I C.

Udtapningaf Jalseen.

I.

Sagens Forberedelse.

Ved den nordreEnde af Ødemarkseenog omtrent 1/s 18
Mil estenfor samme ligger en mindre Se, Jølsoen, der
gjennemBøenselvenhar sit Udbabi Ødemarksøen. Den
ligger omtrenten 25 Fod over denne og har sit væsentlige
Tilleb fra Nord gjennemJølsøbækkenog forrestenkun fra
det SoenumiddelbartomgivendeNedslagsdistrikt.Et Stykke
nedenforSeen er et ubenyttetVandfald,Rudsfossen,om-
trent 8 å 9 Fod heit, og erElvestrækningenmellemdet og
Seen meget smal. Under stærkt og vedvarendeRegn eller
under Snesmeltningenom Vaaren kan den derforikke hur-
tigt nok afforeVandet, saa Soen stiger over og gjør Skade
paa Land, der indeholdergod dyrkbar Jord, forudenat det
hindrerUdtapningaf omkringliggendeMyrstrækninger. For
at kunne indvinde de saaledesskadelidendeJord- og Myr-
,strækninger,der anslogestil omkringen 500 Maal, og som
man antog kundeske medforholdsvissmaaOmkostninger,
anmodedeSmaalenenesAmt, formodentligefter Opfordring
fra Landeierne,Departementeti Skrivelseaf 24deJuni om
ved Ingeniør Vogt, der dengang var ansat somKontrollør
ved de i Nærheden liggendeKanalarbeider ved Ørje og
Strømfos, at lade foretageUndersøgelseog afgiveOmkost-
ningsoverslagforSænkningaf Søen. VedSkrivelseaf 16de
August meddeltederpaaKanaldirektørenVogt de fornødne
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Orclres. Undersøgelsernebleve anstilledeHøsten 1859 og-
1860. Vaaren 1860 saaledes, at man derefter kunde beregneOm-

kostningerneved en givenSænkningog detAreal,der
indvindesaf Søen, men uden at tage Hensyn til de Jord-
og Myrstrækninger,der vilde opnaaFordelen ved en ordent-
lig Drainering.

	

1861. Resultatet af UndersøgelserneoversendteKanaldirek-
tøren under 22de Marts til Amtet, for at Landeierneselv
kunde bestemme,hvilken Sænkning de ønskede, saa han
derpaakunde baserede videre Beregninger.

	

1862. Efterat have tilstillet LandelerneSagen modtog Am-
tet deres Erklæring om at ville udrede 2/3-deleaf Omkost-
ningerne ved en 4 Fods Sænkning af Søen, hvoromdet
under 21de Juni underrettedeKanaldirektøren. I Henhold.
hertil udarbeidedeVogt et Forslag til Sænkningen,ledsaget
af koteredeKarter over Seen og dens Udløb. Efter det
skulde der indvindes207 Maal Jord af Søen og almindelig-
Flom ikke stige mere end 2 Fod over kommendelaveste
Sommervandstand.Omkostningernevareberegnedetil 6,264
Kroner. DetteForslag blev af Kanaldirektørenunder10de
November oversendtIngeniorbrigaden,idet han bl. A. be-
mærkede,at ForskjellenmellemLavvand og Heivand efter
Sænkningensandsynlipis vilde blive den samme,saaSeens
Reguleringsevnekun vilde svækkes ubetydeligt, nemlig i
Forhold til den Forringelsei Overfladen,som Søen fak
Flom efter Reguleringen. Da Forøgelsen i Elvens Vand-
fering underFlomsaaledesvilde blive ringe,idethøiestekun
en 20 Kubikfod,saa vilde den være udenIndflydelsepaa det
fredrikshaldskeVasdragog, da ElvebreddernenedenforRuds-
fossen ikke ere lave, ingen Betænkelighed kunne vække.

Ingenierkommissionen,hvemForslaget var sendt til Er-
klæring, fandt ifølge Skrivelse af 17de NovemberintetVæ-
sentligt at erindreved Planen, men ytrede Betænkelighed
ved den i Forslaget paaregnedeSelvgravningaf Elven, dog
uden paa Forhaand at ville tilraade nogen Forøgelse af
Overslaget.

Den 18de November blev Sagen af Ingeniarbrigaden
oversendtDepartementet,og efterat være tilstillede samme
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foretogeLandeierneen Sænkning uden at indhenteExpro- 181
priationstilladelse.

I Andragende af 25de Oktober 1880 anholdt Eierne 181
om Jelseen ved 01;erretssagforerSmitt om Sanaldirek-
terens Assistance til at faa opstillet en Beregning over
Omkostningerneved en fuldstændigUdtapning af Seen,
hvilken han ved DepartementetsSkrivelse af 21de Decem-
ber beordredestil at yde.

Fo rsla g.

Ingenior Vogts Forslag af 20de November1862.



I d.

øgderns eller Hemnæssøens

Sænkning.



I d.
figderns eller HemnæsseensSænkning.

I.

Sagens Undersøgelse og forberedende Behandling.

Ved GrændsenmellemAkershusog SmaalenenesAmter
ligger væsentlig i hint og i Hemnæs Annex til Holands
PræstegjeldSøenØgdern, der gjennemHemnæselven,som
Udgaarfra dens nordreEnde, har sit Udlob i den østenfor
liggendeHolandselvstrax ovenforBergse Bro. DenneElv
gaar i store Svingningerog gjennemdet saakaldte•Braate-
vand strax østenforØgdern, optager længer nededen nor-
denfra Grændsen mellemUrskaug og Heland kommende
Thunsøelv og danneren FjerdingsVei nedenforSammen-
stedet tvende Fossefald,Daltorpfos og Storefos, der ere
forsynedemed Brugsdamme,og ved hvilke der liggerSag-
og Møllebrug. ElvestrækningenmellemØgdern ogBraateso
er fuld af Kulper og Grunde og næsten gansketilvoxet
med Siv og Vandgræs, der ovenforHemnæsBro opfanger
Alt, somkommerdrivendefra Soen, og derved lidt efter
lidt forheier Elvesengensaaledes,at efter kjendteFolks
UdsagnØgdernsLavvandforhøies. OmkringSøenog langs
Elven ligger dyrkedeJordstrækninger,der underFlomtiden
ere udsattefor Oversvemmelse,og det var derforLandeierne
henvendtesig til AmtetmedAndragendeom ved detOffent-
lige at faa anstillet Undersøgelsefor en Sænkningaf Van-
det. Tidligerehavdede ligget i Strid med Eieren af Dal-
torpfosDam angaaendeDæmningsmttenog havde endelig
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med ham indgaaetet Forlig af 13de Marts 1854, hvorved
der blev fastsat og ved Forretningaf 19deSeptembers. A.
afmærketi Fjeldet ovenforBroen i Nærheden af Dammen
den Heide, hvortil Vandet kunde dæmmes. Efter Overens-
komst blev dette Mærke den 19de September1854 flyttet
til Fjeldet paa Sydsiden af Elven og omtrent 18 Skridt
nedenforBroen. Den 7de April s. A. var Forliget blevet
thinglæst.

	

1862. Under 6te Deeember fremsendte Amtet Landeiernes
Ansøgningtil Departementet,som under9des. M. anmodede
Ingeniorbrigadenom at lade anstille de attraaecleUnderso-
gelser og afgive Plan med Omkostningsoverslagtil Fore-
tagendetsUdførelse.

	

1863. De fornødneMaalingerog Undersøgelserbleve derpaa
foretagneaf IngeniørBlix og Fourer Tauboll efter Kanal-
direktørensOrdreaf' 24de Juni.

GjennemAmtet fremkom-der til Departementetfornyet
Andragende fra Landeierne om, at Undersøgelserneogsaa
maatte omfatte Spørgsmaaletom, hvormeget Land i det
Hele vilde indvindesved Sænkningen, for at en fuldstæn-
digOversigtover de med ArbeidetforbundneFordele kunde
erhverves. I den AnledningmodtogKanaldirektørengjen-
nem Ingeniorbrigadenden fornedueOrdreaf 29de Juli fra
Departementet,og reiste selv op til Øgdernfor at meddele
Blix videre Instrax. Den 17de Septemberafgav Blix en
Indberetning,da han maatte fratrædeUndersegelsen,som
fortsattes af Tauboll.

	

1865. Efterat Blix havde forladtKanalvæsenet,blev Under-
søgelsernesBearbeidelseoverladttil IngeniørVogt, der un-
der 24de April afgav et Forslag, baseret paa alternativ
Sænkning af Øgderns høieste Vandstand2.5 og 4.5 Fod
og af dens laveste 3.44 og 5.44 Fod uden at svække Soens
Reguleringsevne,hvorefterOmkostningernerespektive skulle
belobe sig til 41,400 Kr. og 64,800 Kr. ' Under 14de Juni
oversendteKanaldirektørendette Forslag til Departementet,
ledsaget af sinBetænkning. Han bemærkedederi medHen-
syn til Undersøgelserneog Forarbeiderne,at der ingen Bo-
ringer vare foretagne, saaledes at 'de beregnedeMasser i
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Tilkelde af, at Arbeidet skulde kommetil IJdførelse, først 1865,
burdekorrigeres, ligesom man endnu ikke havde beregnet
Arealet af det indvindendesLand, hvortil forøvrigtde væ-
sentligste Materialierhavdes, og hvortil kun manglede en-
kelte Maalinger, for at de definitivtkunde udregnes. Han
antog forervrigt,at Omliostningerneved Foretagendets
førelse ville vise sig saa store, at den underdaværende
ugunstigeKonjunkturerei vilde blive fremmet,men at han
dog aproximativthavde ladet beregne Terrænvindingen,for
at deInteresseredeforeløbigved at gjøresbekjendtedermed
kunde fatte Beslutning, om Sagen burde fremmes. Han
gjorde dernæstopmærksompaa, at der vilde blive at udbe-
tale Erstatningtil Bruget ved Daltorpfos, idet selv Flom-
vandet ved samme efter Forslaget vilde blive alternativt
4.43 eller 6.43 lavere end denVandstand,somBruget havde
Ret til at holde. Kanaldirektørenfandt Intet til Hinder
for, at Bruget fremdeleskundetilstaaes Ret til at have en
Reguleringsdam,men mente, at Opdæmningshoidenbufele
sættes mindst 1 Fod lavere end Flommen, altsaa for de
tvende Alternativer5.58 og 7.58 Foci lavere end den be-
staaendeOpdæmningsheide, Det •maatte altsaa godtgjøres
Tabet af denne Faldhoide og de dermedforbundneForan-
dringeraf Dam og Brug. Det resterendedisponibleFald
vilde henholdsvisblive 10 og 8 Fod. Forøvrigtvilde Seen
bevare sin Reguleringsevne,saa Bruget i den Henseende
ikke vilde lide. Nogen Formeningom ErstatningensStør-
relse turde Kanaldirektørenikke have og vilde derforfinde
det mest betryggendefor alleParter, om der forindenende-
lig BestemmelseangaaendeArbeidetsUdførelse blev fattet,
kunde afholdes Skjønsforretningved af Kongenopnævnte
Skjønsmænd.

En anden Gjenstand for Erstatning anførte dernæst
Kanaldirektøren,nemlig Fiskeriet, som vel var af nogen
Betydning, men muligens kunde erstattes Landeierneved
at omskrivesi 1ste Klasses indvundenJord.

Kanaldirektørenbemærkedevidere, at enkelte Land-
eiere havde troet at vinde Noget ved at oprenseElven
mellemHemnæssøenogBraatevand men en saadanOprens-



1865. ning vilde ikke medførenogen mærkbarSænkningaf Flom-
men, hvorimodman dervedkun vilde opnaanogleTommers
Sænkningaf Middelvandog ca. 1 Fods Sænkningaf Lav-

Fordelene dervedvilde dog ikke staa i noget For-
hold til Omkostningerne.I Ordrenvar imidlertidikke Be-
handlingen af dette Spergsmaal forelagt, saa det af den
Grundikke nrmere var behandlet. Skulde man dog mod
Formodningantageen saadanOprensningfor at være nyt-
tig, saa havdes de fornødneMaterialiertil at behandledet.

I Vasdraget flødedes en Del Tømmer, hvis Flødning
vilde blive lettet ved Sænkningen.

KanaldirektørenbemærkedemedHensyn til Overslaget,
at det kunde være tvivlsomt, om Vandet selv vilde kunne
grave og føre væk 1/8af Jordmasserne,ligesomhan mente,
at de i Overslaget satte Priser paa Gravning og Spræng-
ning vare for lave. Han troede derfor, at mak mindst
burde regne

for 21/2Fods Sænkning 	 56,000 Kr.
« 41/2 « Do.  88,000 «

forudenErstatningtil Brugene og Fiskerierne.

Endelig anførtehan, at efter en aproximativBeregning
vilde der ved en 21/2Fods Sænkning vindes 1,340 Maal
Jord og ved en 41/2Fods 1,800 Maal. Lagdes de oven-
nævnte Summertil Grund, saa vilde altsaa i 1ste Tilfælde
hvert Maal koste nær 42 Kr. og i 2det nær 49 Kr., og
naarErstatningentil Brugene og Fiskeriernekomtil, endnu
mere. Erstatningen for Fiskerierne og BrugenesOmbyg-
ning blev omtrentden sammefor beggeSænkninger,medens
den for Tabet af Fald derimod blev større for den større
Sænkningend for den mindre. Erstatningenvilde saaledes
ikke voxe proportionaltmed SænkningensStørrelse, saaat
den 41/2FodsSænkningsandsynligvisvilde stifie sig fordel-
agtigere end oven antydet.

Efterat Landeiernevare gjorte bekjendte med disse
Resultater af Undersøgelserne,androg de ved Sognepræst
Faye om ogsaa at faa behandletSpergsmaaletom en Op-
rensning af Elvestykket mellem øgdern og Braatevand.
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Departementetsamtykkede heri og gav under 17de August 181
KanaldirektørenOrdredertil.

Sagen blev derpaa paanyt behandletaf Ingeniør Vogt, 186
som under 19de Juli afgav Forslag med Omkostningsover-
slag, hvorved under de gunstigste Omstændighederindtil
1 Fods Sænkning af Lavvand i Øgdern i et Tidsrum
af 10 Døgn vilde koste 4,160 Kr. Under 5te September
oversendteKanaldirektørendette Forslag til Departementet,
idet han bemærkede,at Øgdern,saaledessom af Vogt be-
regnet, kun under enkelte gunstige Omstændighedersand-
synligvis vilde falde ned til daværendelaveste Vand ca.
14 Dage førend clet da var Tilfældet. Man vilde altsaa
blot vinde, at naar der indtraf lavt Vand, saa vilde det
vare ved i længereTid. Da saaledesFOretagendettilsig-
tede forbedreteller forlængeten i korte og til uberegnelige
Tider indtræffendelav Vandstand,somdesudenvar afhængig
af mangeTilfældigheder— exempelvisDamstigningi Tunsø-
elven— saa lod Nytten af sammesig ikke præcisere. Føl-
gerne af denne Oprensningkunde kun være gavnlig med
Hensyn til de nedenforliggende Brug og for det fordelag-
tigste Flomafieb, ligesom Fiskerierne og Flødningen ikke
derved kunde tænkes skadede.

Sænkningsprojekteter senere opgivet.

Forslag.

Ingeniør Vogts Forslag af 24de April 1865.
Do. Do. Do. af 19de Juli 1866.
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I e.
BirkelangensSænkning.

I.

Sagens Undersøgelse og forberedende Behandling.

OmkringBirkelangenSe og Helandselvenfra Søen til
opover i Urskoug ovenforNordby Tjærn og Vaaler Molle
ligge store StrækningerdyrkbarJord, der i Flomtiderover-
svømmes og ved Lavvande ikke kunne ckaineres. For
Søens Udlob staar den saakaldteFosser Dam, der væsent-
lig bestemmerVandstandsforholdene.Den eies af Proprietær
C. Haneborg,som benytter Vandfaldettil Drift af forskjel-
lige industrielleAnlæg.

EfteratLoven af 31te Mai 1848 angaaendeSøersSænk- 184
ning m. m. var udkommen,opstod der blandtLandeierneJa

ønske om ved en Sænkning af Vandet at kunne gjøre sig
hine Jordstrækningermere frugtbringende,og paa deres fentli

Vegne fremsendte H. Haneborg og A. Nordby gjennem
Fogderiet en Forespørgsel til Departementet af 31te De-
cember1848 om, hvadHjælp ellerUnderstøttelseder kunde
paaregnesaf offentligeMidlertil Sagens Fremme.

Paa Fogdens Foranledningblev DameierensErklæringErklæ

af 14de Marts indhentet, og deri udtalte denne,at en storteerste71
Sænkningvilde foranledigehans Brugs Nedlæggelse, samt"n"
at Fledningen.vilde lideSkaar og LandeiernenedenforFos-
sen lide Skade underFlom. Den størsteSænkning,hvorom
der kunde blive Tale, ansatte han til 2 Fod 10 Tommer
og forlangte 20,000 Kr. som Erstatning derfor, idet han
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1849. dog indgik paa at lade denne bestemmeved-Taxt. End-
videre ledsagedehan Erklæringenmed en Skrivelse af 6te
Marts fra ProkuratorFiirst, hvori denne paaFredrikshalds
SagbrugeresVegne bestredDameierensBerettigelsetil efter
Forgodtbefinclendeat slippeVandet fra Dammeneller til at
indgaa nogen Overenskomstom dens Sænkning med bin-
dende Virkning, saa FleClningenderved blev umuliggjort,
da Sagbrugernefor DammensVedligeholdelseerlagdeSkyld
og Slipningspengemed en vis aarlig Afgift.

Ledsaget af Fogderiets Erklæringaf 2den April over-
sendteAmtet Sagens samtligeDokumentertil Departementet,
idet det i Skrivelse af 7de s. M. anbefaledesaadanUnder-
støttelse, at Foretagendetfor offentligRegning blev under-
søgt og muligens hjulpet med Laan af Staten med eller
uden Renter.

Fra de nedenforliggende Landeiere reiste der sig en
Opposition modForetagendet,og under 9de Mai tilstillede
147 Eiere ved ProkuratorFiirst Amtet en Protest, hvori
den Skade fremholdtes,som ved en Sænkningaf Seen vilde
paaferes deres Eiendomme. •

Departe- Den 21deMai beordredeDepartementetKanaldirektøren

de
mentet

bemirer til at anstille Undersøgelseraf Forholdene og derefteraf-inrsø-
geber- give sin Betænkningsaavel om, hvorvidtSænkningenburde

foretages, som om, hvorledes Planen i bekræftendeFald
burde istandbringes,tilligemedOverslag over Udgifterne.-

Paa KanaldirektørensAnmodning afmærkedeProprie-
tær H. Haneborg paa flere Steder Flomvandstandsheiden.
Selv befor Kanaldirektørenforelebig den 8de og 9de Juni
Terrænetog indhentedepersonligde nødvendigeOplysninger
om Forholdenemed Hensyn til de mod Udtapningenfrem-
satte Indvendinger. Senere i Juli Maaned lod han Assi-
stenten, Leitnant Thams, foretage de fornødne Detaille-
undersøgelserog lod hamopsættenye Vandmærkerved Hol-
tet i Autensje, i Birkelangen ved Fosser Dam og ovenfor
Broen, ved Skrepstadved Andr. Haneborg,ved Korselven,
ved Blixrud paa Kjelle Bro og endelig ved Nordbytjærnet.

nicivendidno- FredrikshaldsSagbrugere tilstillede Departementeten
393egernknialln..n-Forestilling af 16deJuni, hvori de efter en vidtleftigFrem-
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stilling af SænkningensskadeligeInilydelsepaa Fledningen 189
.anholdtom, at der — før endeligBestemmelsetoges med
Hensyn til den:paatænkte Sænkning maatte blive an-



stillet nøiagtigeUndersøgelser,om hvilken InflydelseSænk-
ningen kunde antages at ville have paa Tømmerfledningen
i det FredrikshaldskeVasdrag.

Denne saavelsomtvende senereindkomneForestillinger 18.!

niod Sænkningenfra Søren Andersenatf30e Marts og C.
Haneborgaf 20des. M bleve oversendteKanaldirektøren,
som derhos fra C. Haneborg direkte modtog en Skrivelse
„als18deDecembermed nogleModbemærkningermodSænk.
ningen,og hvori han bl.A. gjordeopmærksompaa, at der
vilde bliveSpørgsmaalom en Kanaliseringaf Fredrikshalds
Vasdrag opovertil Urskoug, hvorveden yderligereOpdæm-
ning af Søen maatte antages nødvendig.

I April Maaned1850 indtraf en større Flom, hvorom
A. Nordbyog H. Haneborgunder 17deog 22deMai afgave
Indberetning til Kanaldirektøren, og senere i December
Maanedligeledesen Flom, hvorom11.Haneborgunder 12te
s. M. gav Indberetning.

Den 19de Februar afgav Kanaldirektørenet Forslag 18
til en Sænkning, hvorefter der skulde indvindes omtrenttnall
2,000 Maal Jord til en Værdi af 120,000Kr., men tabesvflo.
omtrent 19 Hestekræfter Drivkraft til en Værdi af ca. nlim
4,000Kr. Omkostningernevare beregnedetil 5,200Kr.
exclusiveErstatninger.

Efter Modtagelsenaf dette Forslag holdt Landeierne And,
et Mode; hvori der fattedes Beslutningom at søgekonge-
lig Tilladelsetil at udføreArbeidet. 16 Landeieredannede nin

et Interessentskab og oprettede en Foreningskontraktaf
17deJull. Samtidig indsendtede underdanigstAnsøgning
om kongeligTilladelse til ArbeidetsUdførelse, somAintet

Skrivelseaf 18deAugust gav sin Anbefaling.

Paa IndredepartementetsHenvendelseaf 24deSeptember
vedtogArmedepartementetunder 20deOktober for Chefs-
gaarden Kjelles Vedkommendeat deltage i Udgifterne
Forholdtil GaardensMatrikulskyld.
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18b2. Imidlertidvar Spørgsmaaletom en Kanalisationaf det
:inknim!a-FredrikshaldskeVasdragbleven reist og en Komite nedsat
Lalet til Behandlingaf det. Dennes FormandhenlededeDeparte-elettee.

mentetsOpmærksomhedpaa,at en Sænkningaf Birkelangen
vilde medføre forogedeOmkostningerved Iværksættelsen
af Kanalprojektet,hvorforDepartementetunder 3die Fe-
bruar forlangteKanaldirektørensErklæring, om hvorvidt
den foreslaaedeSænkniiigaf Birkelangen enten med Hen-
syn til Anlægsomkostningereller i andre Henseendervilde
have Inflydelse paa det- hele Vasdrags Kanalisation,samt
om hvorvidt disse Foretagenderstode i saadanForbindelse-
med hinanden,at der kunde være.nogenBetænkelighedved.
at afgjøre SpergsmaaletomSænkningensUdførelse, forinden
endeligtForslag til Kanalisationenvar istandbragt. I Skri-
velse af 9de FebruaroplysteKanaldirektørennærmere,hvor-
ledes begge_Projekterdensidig betingedehinanden,hvorfor
han antog,at SpørgsmaaletomBirkelangensSænkningburde.
stilles i Bero, indtil det var afgjort,hvorvidtKanalisationen
i den nærmesteFremtid vilde blive udført, eller ialfald md-
til der for dennevar lagt en bestemtPlan, hvortil der ved.
Sænkningenkundetages Hensyn.

I Henholdhertil vedtog Interessenterneefter Departe-
mentets Henstillen til dem af 19de Februar i et Møde den.
20de Marts at lade Sagen henstaa som af Kanaldirektøren
foreslaaet.

1853. •Indtil Videre blev derved Sænkningsprojektethævet
som særskildtSag og istedet bragt i Forbindelsemed Ka-
nalisationsprojektet,hvortil Kanaldirektørenunder 22deOk-
tober afgav et Forslag (se Afsnittet om Farbargjørelseaf
FredrikshaldsVasdrag).

1857. Som det af nævnte Afsnit vil erfares, havde Interes
Fornyet

-

adragende
sentskabet for Kanalanlæggetmange Vanskelighederat be-

Semk•kjæmpe, fremforAlt savnede det tilstrækkeligAnlægska-nmg.
pital. Allerede i 1857 vare derfor Udsigternetil at kunne
udstrækkeKanaliseringenhelt op til Birkelangensaa smaa,
at de i SænkningenInteresseredeunder 30teJuni fornyede
sit tidligere Andragende.
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Ved direkte fra Amtet at faa sig dette tilstillet med- 18f.
delte Kanaldirektørenunder8deSeptemberen Del nærmere
Oplysningerog udtalte, at det vilde være bedst, om Sænk-
ningen kunde foregaa i Forening med Sluseanlægget, men
at der Intet var iveien for at tage den fat naarsomhelst,
saafremtde fornedneMidler kunde tilveiebringes, da den
som Led af Kanalisationsprojektetvar approberetaf Kon-
gen og Skjønsmændenealleredeopnævnte.

Den tidligere Komite for Sænkningsarbeidethenvendte
sig under 1lte December til Kanaldirektørenmed Anmod-
ning om en større Sænkning og forandretBeliggenhedaf
Slusen. Hvortil Kanaldirektørenunder31teDecemberefter
en nærmereForklaring over Planen, svarede, at der neppe'
vilde være noget til Hinder derfor, naar Landeierne vilde .
betale de forøgedeOmkostninger,men at de isaafald strax
maatte hefivende sig til Departementetmed bestemtOpgi-
vende om, hvor stor Sænkningde ønskede.

For at kunne danne sig en Mening om den hensigts- 18fi
mæssigste Sænkning-indsendteKomiteenved H. Haneborg
og A. Nordby under 31te Marts et Andragendetil Depar-
tementet,om at der ved en af de i StatensTjenesteværende
AgronomermaattevordeanstilletnærmereUndersøgelsermed
Hensyn til den i KanalisationsforslagetoptagnePlan for
Sænkningen. Den 9de April indhentedeDepartementetKa-
naldirektørensErklæring herom, hvilkefi han under 17de
April afgav, idet han anbefaledeat lade en dueligAgronorn
afgive sin Formening,om, hvor dybt den stadigeVandstand
burdesænkes for med rimeligeOmkostningerat opnaaden
største Landvinding. I Henhold hertil beordredeDeparte-
mentet AgronomÅllström til at undersøgeForholdeneog
deromindkommemed Betænkning. Den 13de Juni afgav
han denne, og den 8de Juli oversendteDepartementetden
til Kanaldirektøren.

I denne Betænkning udtalteÅhlström, at Jorden be-Agroi
stod tildels af mere eller mindredyb, vel forvitret, fast og
særdelesgod Myrjordog tildels afIudmærketgod muldblan- ni'l
det Lerjord. Nogle mindreStykker af Myrjordenvare vist-
nok ikke saa fuldkommenforvitrede, men alligevel af saa-
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1868. dan Beskaffenhed,at en Opdyrkningkunde lønne sig, dog
med UndtagelseafHvidmosemyrene,somalligevelikke lede
af Oversvømmelsenog derfor ikke vare medtagnei Land-
eiernesBeregning af det til Invinding paaregnedeAreal.
Den oversvømmedeJord var forstørstedelenbevoxet med
Stargræs og brugtes tildels som Slaatteland, tildels som
Havnegang. Efter en kort Fremstillingaf de bestaaende
VandstandsforholdeligeoverforJordernesHeide udtalteÅhl-
stredn,at den af KanaldirektørenforeslaaedeSænkning0.67
Fod under daværendeVandstandsmærker,hvilkenVandstand
aldrig skuldeoverskrides,var forlidenfor med nogenFordel
at kunne opdyrkeog bruge en størreDel af de omhandlede
Jordstrækninge.r. Han ansaa det nødvendigt,at Vandet
sænkedesmindst1.5Fod,hvorveddelavesteoverVandstands-
mærketliggendeJordstykker endda ikke bleve skikkedetil
Andet end muligens,at besaaes med Havre og G-ræsfrø.
Endda vilde nogleStrækninger,somlaa underVandstands-
mærket,ikke kunne dyrkes. Han udtalte endelig, at om
Omkostningerneved Sænkningsarbeidetog Erstatningentil
Eieren af Fosser Brug ikke skulde blive altfor store, saa
vilde man ved 2 å 21/2 eller endnu bedre 3 Fods Sænk-
ning under nuværendeVandstandsmærkeopnaa saa meget
større Fordele, idet Størstedelenaf Jorden da kunde bru-
ges til alslags Udsæd. Det faldt af sig selv, at Vandet
ved hvilkensomhelstSænkning, der valgtes, aldrig til no-
gen Aarstid burde kunne stige overdenbestaaendeSommer-

yt An- vandstand.ragend
n sterree Efterat de i SænkningsarbeidetInteresseredevare gjorte
enkning.bekjendtehermed,indgav Komiteenunder 12teJuli Andra-

gende om i Medholdaf Lov af 31te Mai 1848 at blive
meddelt naadigst Tilladelse til at sænke Seen 1V2 til 3
Fod under det bestaaendeVandstandsmærke,hvilket An-
dragendeaf Departementetunder 29deOktoberoversendtes

maiaiuk-Kanaldirektørentil Erklæring.
Pnr="ge-f Under 10deDecembertilbagesendtehan Sagentil De-
,leerD11:858eM-partementet,idet han lovedeat udarbeidenærmereBestem-

melsemed Overslag for de Arbeider, der skulde udføres,
naar Landeierne havde bestemt sig for SænkningensStør-
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relse. Han udtalte, at der Intet var iveienfor at udføre 18
-endogden største af de anforteSænkningerpaa Grund af,

SlusensBeliggenhedsenerevar forandret. Faldet i Fos-
sen udgjordeomtrent 10 Fod mellemen Overvandshoideaf
2 Fod under Damkreten (1.17 Fod under Vandmærket),
som endnu kunde bruges, og en Undervandshoideaf 12
Fod under Damkreten,hvilkenHoide dog for kortere Tid
overskredesvedde storreFlomme. Naar ved de forandrede
Fald laveste Overvandligefedesregnedes1.17 under den
nye Vandstandog sammeHoide som for for Undervandet,
opsatte han folgendeTabel for de forskjelligeSænknings-
alternativer, hvoraf sees Indllydelsenpaa Faldet, den om-
trentlige Erstatning til Brugseierne,Omkostningernefor de
SænkningenvedkommendeArbeiderog de forogedeOmkost-
ningernefor Kanalenmed Sluse forbiFossen. Erstatnings-
summernevare beregnedeefter 200 Kr. pr. Hestekraft af
-denabsoluteArbeidsmængde,og en Sum af 2,800Kr. for
Brugets Standsningi Arbeidstidenog for de ved de nye
TandstandsforholdenødvendigeForandringer.

Sænknin-
gens Stør-
relse un-
der nu-
værende
lovlige
Mærke.

Faldet formindskes
med

Omtrent-



lig Er-



statnings-
sum.

Omkost-
ninger

ved Sænk-
ningen.

Forogede
Omkost-

ningervecl
den fore-
slaaede

Kanalisa-
tion.

Kr.

Samlede
Omkost-
ninger

vedSænk-
ningen.

Kr.

Heide i
Fod.

Absolut
Arbeids-

niængdei
Heste-

kræfter
480 Fod-

pund.

Fod. Kr. Kr.
11/2 1.5 12.6 5,320 6,000 800 12,120

2 2 16.8 6,060 7,600 1,600 15,360
2h/s 2.5 21.0 7,000 9,200 2,400 18,600
3 3 25.2 7,840 10,800 3,200 21,840

Derhos tilføiedehan, at dersomSænkningsarbeidetud-
førtes, forend Undervandetvar reguleret ved Helandselvens
Kanalisation,vilde Taxtsummernerimeligvis naa de i Ta-
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8643. bellen beregnedeStørrelsereller blive endnu høiere; men.
naarHolandselvenvar regulerefoverensstemmendemedFor-
slaget, vilde Autensøensheiere Vandstandesænkes omtrent
3 Fod, og dervedVandfaldet endog ved den største Sænk-
ning beholdesammeKraft som tidligere; der kunde da kun
blive Tale om Erstatningfor enkelteForandringervedBru-
gets Bygninger,Renderetc.

	

859.. Sagen sees herefter indtil Videre kun at have været
paa Tale iblandtde Interesserede, uden at noget Skridt til
Iværksættelseer foretaget.

	

870. I dette Aar blev Sagen optaget paanyt, idet Interes-
'ornYetsentskabetunder 10de December indsendte fornyetAndra-kndra-
rende. gende til Departementetom Sagens Fremme.

	

.871. DepartementetanmodedederefterdaværendeLandbrugs-
Under-ingeniøri Statens Tjeneste Smitt om i Forening med Ka-;elseraf

ulbrugs-naldirektørenat anstille de fornødneUndersøgelserog der-Kenieren
Kanal-

sktøren.efter afgive sine Erklæringer.• Efter Konferance mellem
de nævnteHerrererklæredeKanaldirektørensig i Skrivelse
af 26de April enig med Landbrugsingeniøreni, at Kanal-
væsenet burde foretageBeregninger og Maalingervedkom-
mendedet egentligeSænkningsarbeide,medensOpmaalingen
og Boniteringenaf de indvindendesLansdtrækningerburde-
udføres.afLandbrugsingenieren.Det hovedsageligeSporgs-
maal var Sænkningsgraden,og den antog han bedst bestein-
tes ved en Konferancedem imellempaa Aastedet.

I Begyndelsenaf Juli Maaned havde Kanaldirektøren
og Landbrugsingeniørensin Konferanceherom paa Stedet,.
og i Begyndelsen af December foretog Ingenlør Vogt en
Del Detailleundersøgelserder, hvoromhan den 19deDecem-
ber afgav Inclberetning,ledsaget af Beskrivelse af Fosser.
Dam, som han antog for uforandret siden 1850, medens.
flere industrielleAnlæg senere vare opbyggedeved samme.
Han vedlagdederhosen Heiesteretsdomaf 10de September
1833 angaaendeden normaleSommervandstandi Anledning-
af en mellemDammensdaværendeEier BaronWedeljarIs-
berg og Armedepartementetfor ChefsgaardenKjelles Ved-
kommendeverserendeProces.
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Under 24de Juni og 22de Juli oversendte Departe- 18
mentet Kanaldirektørentvende Modforestillingermod Fore-
tagendet fra en Del Jordeiere om Birkelangenog Indvaa-
nerne af Heland af respektive 27de December1870 og 8de
Januar 1871 samt en fra 7 Brugseierei Aremarkaf 24de
Mai s. A. og endelig en Skrivelse fraSognepræsteni samme
Præstegjeldaf 12te Decemberf. A. angaaendeSagen.

Under 21de April og 10de Oktober afgav Landbrugs- 18'
ingenierensin Indberetningmed tilhørendeKarter og Boni-iLan
teringstabel. Efter denudgjordedet skadelidendeAreal,som
oversvømmedesvedalmindeligaarligFlomialt 3,4138/10Maal,
hvoraf ansaaes som værdiløst 	 1045/10

af Resten eller  3,309.3 Maal
laa 1,843.6 Maal mellemFlomgrændsenog normalSommer-

vandstandog
1,465.7 mellem Flomgrændsenog høieste Nytte-

grændse.

Disse 3,309.3 Maal vare reduceredetil 1,879.8 Maal
Normaljord,hvis Værdimaaskekundeansættes til 40 Kr.
pr. Maal.

Kanaldirektørenlod i Begyndelsenaf Mai en Del videre IngeSteti
Opmaalingerudføre ved Ingeniør Halvorsen og derpaa et ForE
nyt Forslag udarbeideved Ingeniør Sætren, i hvilket Pro-
jektet, baseret paa•at indvinde ovennævnte1,879.8 Maal
Jord, var behandletalternativt for 3 og 4 Fods Sænkning
af den ved ovennævnteHøiesteretsdombestemteVandstand,
og hvorvedFosserbruget vilde tabe respektive 19 og 25
Hestekræfteraf sin Drivkraft. Den 21de Juni expederede
Kanaldirektørendette til Departementet,idet han blandt
Andet bemærkede,at man forudende foreslaaedeArbeider
muligens vilde blive nødsaget til at forbyggeUdlebeneaf
de enkelte mindreElvedrag, som falde ud i Birkelangen,
ligesom det ogsaa var muligt om end paaForhaandvanske-
ligt å:t have nogen bestemtMening om, at partielleFor-
bygningeri den nedreDel af BirkelangensHovedtillobvilde
vise sig nødvendige, naar Sænkningenvar udført. Han
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1873. antog dog, at de meddisseForbygningerfotbundneCimkost-



ninger ikke vilde blive betydelige. Saavel af Hensynhertil
som ogsaa af Hensyntil de muligeBrud, somefter Sænk-



ningenkundetænkesat fremkommei selveSobunden,ogsoro_
vilde blive saamegetbetydeligereved en større end ved en
mindreSænkning,antog,han at den mindsteeller en3 Fods-



Sænkningaf den nuværendeSommervanclstandvilde være
den efter Forholdenemest passende. Ved en saadanSænk-



ning vilde almindeligFlom ikke stige heiere end 0.07 Fod
under den nuværendeSommervandstand.Veddennemindre
Sænkning,der antoges tilstrækkeligstor til en fuldstændig
Uddræneringaf de indvindendesJordstykker, vilde man
derhosbereveFosserfosen forholdsvismindreDel.af dens
nuværende Drivkraft, samtidig som Arbeidsudgifterneog
navnlig Erstatningsbelobettil Brugseieren ved Fosserfos
vilde blive adskilligtmindreend ved en 4 Fods Sænkning.
Han imedegik de forskjelligeindkomneModforestillinger
mod Sænkningen,men beklagede,at der havdemangletTid
til at gjøre fyldestgjørendeVandstandsobservationerfor der-



paa at baserepaalideligeBeregningermedHensyntil Sænk-



ningens Indfiydelsepaa Vandforholdenenedenfor Fossen.
Af den Grund segte han DepartementetsTilladelse til at

Voi3Vonct-1adesaadanneanstille. De nævnte Modforestillingergik i
restillin- det Væsentligeud paa:

gen. 1) at efter Sænkningenvilde Fosserfossentabe saa bety-
deligt i Drivkraft, at navnligMollebruget,somer det
eneste paa fiere MilesAfstand medAargangsvand,og
som søges fra den største Del af Hovedsognetog i
tørre Somre tillige fra fiere omliggendeSogne, vilde
tabe al Betydning.
at nedenfori Vasdraget liggendeBrug ligeledesvilde
tabe i Drivkraft, idet den nuværendeDæmningved
Fosserfos, der maa ansees som en vigtig Regulator
for det nedenforliggendeVasdrag,vilde tabe betydeligt
i Reguleringsevne.
at Tømmerflødningenvilde blive vanskeliggjortsaavel
ovenforFosserfos, idet Birkelangenefter Sænkningen
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vild indskrænkes til en Elv, somi den nedenforlig- 187f.
gendeHolandselv, hvor Vandmængdenvilde blive for-
liden til Tømmerdrift.
at de nedenforlangs Holandselvenliggendelave Jord-
strækningerogSlorer vilde blive oversvommedeog der-
ved lide Skade.
at de omkringBirkelangenliggendeGaarde,der tildels
allerede nu ere frostlændte,i denneHenseende vilde
blive værre stillede efter Sænkningen.

Den 23deApril blev efter Opfordringfra Ordforeren9erE.,
i Urskougafholdt et kombineretMode af FormændenefraiuF:eu
Urskoug,Heland, Rødnæsog Aremark paa GaardenGjelle-Dggs=
bor i Holand angaaende forskjelligePlaner til forbedredenausniv
Kommunikationsmidler.Blandt disse var da ogsaaFort-gE?::tel
sættelsenaf Fredrikshaldskanalentil Birkelangen,sompaa
Grund af manglendeMidler ei var bleven udfort. En Ud-
skrift af Forhandlingernepaa ModetoversendtesAkershus
Amt, som under 10de Mai befordrededen videre til De-
partementetmed Anmodningom at meddeleHolandsFor-
mandskabde fornødneOplysninger. I den Anledningover-
sendteDepartementetunder 20deAugust Sagentil Kanal-
direktørenfor at indhenteOplysningom, hvorvidtdet i sin
Tid afgivneOverlagoverOmkostningernevedOparbeidelsen
af Kanallinienfra Skullerudvandet,hvor den Fredrikshald-
ske Kanal endte, til Birkelangen antoges at burde under-
gives Revisionog anmodedeham i Tilfældeom at foretage
en saadan og indsendeet modificeretOverslag. Senereun-
der 14de Oktober gjorde Departementeten lignendeHen-
stillentil Ingeniørkommissionen.

Efter KanaldirektørensOrdre blev i Midten af Sep-
tember af Ingeniør Halvorsen opsat tvende Vandraærker
ved Fosserdammen,et ovenfor og et nedenfor safameog
Observatørerengagerede.

I Anledning af DepartementetssidstnævnteHenven- 187
delse til Kanaldirektoren af 20deAugust f. A. henstillede
denne under 18deFebruar til Ingeniorkommissionenat ud-
sætte Behandlingenaf Forslaget til BirkelangensSænkning,
indtil han havde faaet Anledningtil at tage det ældreFar-
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1874. bargjørelsesforslagunder Behandling, og da Ingeniørkom-
missiotteni Skrivelse af 26de Februar erklæredesig enig
heri, gik ogsaa Departementet_ind derpaa.

3efaringaf Den 20de April gav KanaldirektørenIngeniørkaptein
- VedelerOrdre til medAssistance af ArtillerileitnantNysom

at foretage -den af Indredepartementetforlangte Revision
og muligensmodificeretOverslagaf de ældreKanalisations-
forslag for Elvestrækningenfra Skullerudvancbttil Kjelle
Bro og derved tillige tage under OvervelelseForslaget om
BirkelatigensSænkning. Nysom befor Vasdragetog anstil-
lede de nødvendigeUndersøgelser,hvorpaahan senere med-
delte KanaldirektørenResultaterne heraf med de fornødne
Oplysninger (se Tillæg til Afsnittet om Farbargjørelseaf
FredrikshaldsVasdrag).

1875. Den 12te April afgavKanaldirektørensin Betænkning,
Canaldirek-Sttarensog ettet til de senere indhentedesaavelsom de ældre Under-



Ingeniør-søgelser og Erfaringer. Han kom deri til det Resultat, at
.ommissio-
nensne-Landeierneikke kunde være tjente med en ringere Sænk-tamkning
mgaaendening af Damstokken end 4 Fod, saaledes som Landbrugs-
Stenknin-

øn. Ingenieren ogsaa tidligerehavdeudtaltfra agronomiskStand-
punkt, og som Ingeniørkommissioneni Erklæring af 28de
Juni ansaa som Betingelse for Øiebedets Opnaaelse. Ud-
gifterne ved denneSænkninganslog han til 25,600 Kroner
exclusive Erstatninger. Ingenierkommissionenudtalte sig i
nævnte Skrivelse billigendesaavel med Hensyn til Planens
tekniske Detailler som til Overslagetog bemærkede,at de
Erstatninger, hvorom her kundeblive Tale, alene vedkom
Fosserbruget, hvis Faldhoide vilde forringes med omtrent
1/3-del,medensden disponibleVandmasse snarerevilde for-
øges end formindskesvedSænkningen. Den udtalte videre,
at SænkningsarbeidetsRentabilitetvæsentlig vilde afhænge

- af det Erstatningsbeleb,som maatte blive tilkjendt Fosser-
bruget for reduceretFaldhøide,Afsavn af Driftsvandunder
Sænkningsarbeidetsamt for nødvendigeOmbygningerved
Brugene. Dette vilde alene kunne bestemmesved et lov-
ligt Skjøn, hvorveddet Offentlige reserverede sig mod et-
hvert videre Krav. Kunde det forbedredeAreal værdsæt-
tes — som Landbrugsingeniorenhavde antaget — til 40
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Kronr pr. MaalNormalier4,«aa uitkleViiadingen4;eldSømk- 161
ningsarbeidetkunne ansættes til . . 75,200 Kr.
Trak man derfraOvtrslagssummen . 25,604

blev der igjen til Erstatningerog lignende. . 49,600 Kr.

Det synes da ikke urimeligtat antage, at de til Fore-
tagendet knyttede almeneInteresservare store nok til at
gjøre det berettiget.

Efterat være bleven gjort bekjendtmed Indholdetaf 187
foran gjengivne Betænkningerirdgave en Flerhed af Jord-A2ang:
eierne i Henhold til en Overenskomstaf 13de November72;
1875 gjennemHeiesteretsadvokatBergh underdanigstAnsog-stenkm
ning om naadigst Tilladelse til i Medhold af Lov af 31te
Mai 1848 at expropriereden FosserbrugettilhørendeDam-
bygning samt tilstedende Grundei det Omfang, som for-
nødiges for at iværksætteBirkelangensSænkningoverens-
stemmendemed det i KanaldirektørensBetænkningaf 12te
April 1875 omhandledeForslag.

Ved nævnteOverenskomstvareJordeiere,som af Jord-
vindingsarealet1,879.81Normaljordrepræsenterede1,402.3
Maal og altsaa dannede en afgjortFlerhed, blevne enige
om, hvis de eventuelleOmkostningerei maatteoverstige
deres Evne, at foretagede til SøensSænkningefter Kanal-
direktørens sidste ForsIag fornødneArbeider. Til Bestri-
delse af de medArbeiderneog Expropriationerneforbundne
Omkostningerhavde de tænkt at ansøgeomBidragaf Stats-
kassen. Hvad der fol'øvrigt vilde udkræves til Omkost-
ningernesDækkelse, var det efter Beslutningenderes Me-
ning personligat udredei det Forhold, hvori hver af dem
efter den føromhandledeaf daværendeLandbrugsingeniør
Smitt udarbeidedeBeregning vilde indvindeaf Jord. I sit
Andragende havde Deltagerne forbeholdt sig, naar ende-
ligt Skjøn var afholdtover den Erstatning, der i Tilfælde
maatte blive at udrede til Eieren af Fosser Dam, samt
naar det var afgjort, hvorvidtog i bekræftendeFald hvil-
ket Bidrag der kunde erholdes fra Statens Side, at træffe
nærmereAfgjørelse paa et nyt Mode,hvor den endelige

9
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18t141Beslutning øntt Deltagelse 4Expropriationen og Arbeitieta
Udførelse skulde fattes.

kkuning Foranledigetved dette AndragendefremkomBierewaf
raBieren
f Fosaer-Fosserbrugetigjen,den lete Juni med en Erklæring, hvori

han oplyste, at Brugsrørelsen ved Fosserfos bestod af en
Melle med 8 Par Stene, Grynkværnm. V., Sag,Vadmels-
og Barkestampe,Farveri, TegIværk, Smedie og Træske-
maskine. Han anferte, at Fossen ved den i Kanaldirek-
tørens sidste Forslag omhandledeOmbygningaf Vandren-
derne i Forbindelsemed den Stigning i Vandet, som under
Flom efter Sænkningenvilde indtrædei Søen nedenfor,vil
tabe mindst 6 Fod i Fald, og at Vandfaldetsaaledes maatte
antages at ville reduceres til heist 4 Fod, hvormed man
neppe kunde drive nogen lønnendeBrugsdrift,og — for-
saavidt det var p.aapeget,at herpaaskulderaades Bod ved
Ombygningaf Brugene bemærkedehan, at hans Brug
vare temmelig nye og tidsraæssige,og at det høiere Fald
selv med saadanneIndretningergodtvilde kunne tiltrænges.
At hans Brug og navnlig Møllebrugethavde stor Betyd-
ning i en betydeligOmkreds, frenigik— anførte -han—
saavel af ovenomhandledeModforestillingerfra Indvaanerne
af Holand som af tvende hans Erklæring vedlagte Fore-
stillinger af 15de Februar og 25de Marts fra Indvaanerne
af Urskong og Fet, der gik ud paa, at Mellebrugetved
Fosser, navnlig naar der var Vandmangel,ogsaa havde
stor Betydningfor Urskoug og Fet.

I Henholdtil denneErklæringanholdtBrugseierenom,
at den ansøgtenaadigste Tilladelse til at iværksætteSænk-
ningen ikke maatteblive meddelt.

rkicering Under 12te Septembervedtog Belands Kommunebesty-
Hølanda»nnume-relse med 25 mod5 Stemmerat anbefaleAndragendetunder

wtYrelae.Forudsætningaf, at Jordeierneikke alene erstattedeFosser-
brugets Bier, hvad han ved Taxt erkjendtesberettiget til,
men ogsaa vare ansvarligefor, at andreInteresser,som ved
den forandredeVandstand nedenfor Fossen maatte bliva
skadelidende,bleve erstattede.

?ogdens I sin Erklæring af 14de Oktober har Fogden i nedre
rkliering- Rommerigeudtalt, at efter hans Formeningburde den an-
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segte Ret til at foretageExpropriationenindvilges. Der 18
handles nemlig om en Landvindingaf 1,880 Maal Northal-
jord til en Værdi af 72,000Kroner, medensArbeidsomkost-
ningeree vare anslaaedetil 25,600 Kroner eller henved 14
Kroner pr. Maal. Hvad den Erstatning vilde beløbe sig
til, der maatte tilstaaes Fossers Eier for Tab af 4 Fod
Faldheide, for Ombygningaf Brugene og for disses mid-
lertidige Standsning,var det vanskeligt at danne sig nogen
Formening om, og det var heller ikke lykkes ham at faa
Nogen til deromat erklæresig. Han troede dog, at der
ikke var Grund til at antage, at Belebet vilde andragetil
en saa stor Sum, at der kunde være Tale om, at Anlægget
af den Grundikke skulde kunne iværksættes,ihvorvel han
antog, at den tilnærmelsesviseBeregning af 200 Kroner
pr. tabt Hestekraft, som i sin Tid Kanaldirektøreni sin
ovenbererteErklæring af 19de Februar 1851 gik ud fra,
var for lav. Heller ikke harFogden kunneterholdenogen
Oplysning om, hvad Værdi Fosserbruget og de til dette
hørendeIndretningerantages at repræsentere. Heromvilde
der dog ikke handles i denne Sag, eftersomBruget ingen-
lunde blev ødelagt, men fik Faldheiden formindsketmed 4
Fod, medens efter IngenlørkommissionensBetænkningden
disponibleVandmassesnarerevilde forøges end formindskes.
Den Vandtilgang,Bruget beholdt tilovers, nemlig50.4 ab-
solute eller ca. 38 effektiveHestekræfter havde Ingeniør-
kommissionenanseet ganske respektabelfor denFabrikdrift,
som paa dette Sted efter Rimelighed kundefindeSted,
en Mening som Fogden ogsaa antog ganske vist maatte
tiltrædes. De fremkomneModforestillingeransaa han uden
synderligBetydning. Endskjønthan ikke paa nogenMaade
troede sig i Besiddelseaf Sagkyndighedi denneSag, turde
han dog ikke tilbageholdeden Bemærkning,at Sænkningen
af Birkelangeni pludseligeFlomme kundebefrygtesat ville
øve skadelig Indflydelse paa de langs Holandselvensøvre
Del nedenforFosser liggendeStrækninger. Det forholdt
sig vistnok rigtigt, hvad Ingeniør Vogt havde anført, at
Flommeni Regelen indtraadte i sidste Halvdel af April
eller første Halvdel af Mai og derfor ikke gjordesynder-

9"
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Skadk mea det -babwitdøg, at diese Strækninger.ma
Iiøsten- stode underVand. Vistaok havde Udmineringen
.akirfos ligesom,dan senere •opførteReguleringsdami rørje.
esen havt adskilligladflydelse paa den nedre Del af ile-
landselvenog somFølge 4arafvisselk ogsaa imer laag-
somt voxende Flomme paa den øvre Del; men da lie-
landselven i sit Løb nedenforFosserdammenpaa sine-Steder
var særdelesgrand og befflgede sig i Slyngninger,medam
ElvebredderneYarelave, var det vist, at denne Etv havde
vanskeligt for at afførede Vandmasser,en pludseligFlom
bragte, og det var derfor efter Fogdens Formeningikke
urimeligtat forudsætteog ialfald ikke umuligt,at en Stenk-
ning, om hvilkendet som i Kanaldirektørenssidste Er-
klæring var erkjendt,at den kunde hæveVandet i denne
Elv indtil 1 Fod høiereend tidligere, anderFlom i enkelte
Tilfælde kundegjøre større Skade end tidligere. Fifter de
T.Idtalelser,som forelaa, var der vistnok ikke stor Grand
til at frygte for, at nogen stor Skade skalde ske, og Fog-
den formentederfor, at denne Mulighedpaa ingen Maade
burde være til Hinder for Tilladelsens Meddeleise,men
han troede dog, at der lalfald var fuld Opfordringtil, ‘at
denne Sag fra først af ordnedes saaledes, at der ikke
kunde blive Spørgsmaalom, at de nedenforFosser værende
Landeiereskuldekunne i Anledningaf Meddelelsenaf Til-
ladelsen til Sænkningenrette noget Erstatningskravmod
Staten. Expropriationsbeviigningenburdederfor mente
Fogden i generelleIJdtryk omfatte al Grund,Eiendom
og Eiendomsherlighed,som ved ForetagendetsUdføreise
maatte lide, udenat der antoges at være Grundtil — som
af Holands Kommunebestyrelseforudsat udtrykkelig at
reserverede nedenforFosser Dam BoendesInteresser; thi
Lov af 31te Mai 1848§ 4 gav de Nedenforboende naar
Skadetilfeielse, der paa Forhaand ikke kunde bedømmes,
senere viser sig — Ret til at søge Erstatning hos Udføre-
ren af Anlægget.

AkershusAmt oversendteSagen under 16de Oktober
til Indredepartementet,idet det bemærkede,at Fogden tid-
ligere havde været bosat i Holand og desudenved sin Be-•
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fatning med den PredrfirshaidskeKanal havde'havt Anled- 2871
ning til at blive nole bekjendtmed de 1 Ansøgningenom-
handledeForhold. Det antog, at der maatte tfibeggeshans
Erklæringstor Vægt, og henheldt sig derfor tfi samme
dens Helhed uden at kunne

Paa Grundaf den Reservation, der var gjort i de In- 187
teresseredesOverenskomstaf 13de November1875 kundej,?:
Departementetikke fremmeAndragendet,men remitteredeit:d2
Sagen til Amtet under 12te April, idet det bi. A. be-
mærkede:

cVed den nævnte Ovetenskomster en Flerhed af de•i
SænkningeninteresseredeJordeiereblevne enige om, hvis
de eventuelle Omkostningerei maatte vise sig at overstige
.deresEvner, at foretage den omhandledeSænkning. Tfi
Bestridelse af UdgifternevedExpropriationenog Sænknings-
arbeidernehave Landeiernetænkt at ansege om Bidrag af
Statekassen og forevrigt at udrede Udgifterne i Forhold
tfi Jordvindingen. Ved Overenskomstenhavde dog Land-
eierne forbeholdt sig, naar endeligtSkjon er afholdt over
denErstatning,der i Tfifældebliver at udredetil Eieren af
FosserDam,samt naar det er afgjort,hvorvidtog i bekræf-
tendeFald hvilketBidrag der kan erholdesfra StatensSide,

hver for os at afgjørepaa nyt Mode, hvor den endelige
Beslutning om Deltagelse i Expropriationenog Arbeidets
Udførelse bliver at fatte». Foruden at der ikke kan
blive Spergsmaalom at tilstaa nogetBidrag af Statskassen,
forindender .haves fuklereOversigt over de Udgifter,Sænk-
ningens Udferelse i det Hele vil udkræve, deri ogsaa ind
befattetErstatningsadgifterne,skal Departementetbemærke,
at selve Overenskomstenforbebolderde Landeiere,somhave
underskrevetsammeog danne en Pluralitet, Ret tfi senere,
i Tilfælde de maattefinde Udgifternederved uforholdsmats-
sige, paa nyt Mode enkeltvis at afgjere, hvorvidtde ende-
lig vfile deltage i Szenkningen. Med andreOrd: den
lighed foreligger, at den nuværendePluralitet, efterat Ex-
propniationstilla1elsener meddelt, vfide kunne blive
noritet. Det vil imidlertidefter DepartementetsOpfatning
være lidet stemmendemed den Fordring, som fra



—

1. seimPide,opstilles om Pluralitetblandt-samtligeLandeiem
forjudenSzprepriationstilladelsenmeddeles, at det skulde
tlistedes 4et dannedeInteressentskabsMedlemmerenkeltvis
at falde fra, saaledesat Expropriationstilladelsen,naar den
skulde bringes i Anvendelse,i Virkelighedenalene indehav-
cleeaf en Minoritet, og Departementetantager derfor, at
Overenskomstenber seges ændrettil Undgaaelseaf et saa-
dant Resultat. — I Forbindelse hermed maatte tillige af
dem opmevnesen Komite, til hvem Tilladelsen,der forøv-
rigt i Tilfældevil blive knyttet til den Betingelse,at Skjøns-
msendenekomme til at opnævnesaf Kongen, kunde blive
at meddelepaa de øvrige InteressentersVegne».

Senere meddelteAdvokat Bergh under 28de August,
at Landeierne efter, at være gjorte bekjendtemed denne
DepartementetsUdtalelse havde besluttet at udsætte Sænk-
ningen indtil Videre.

1879. XAndeierneoptoge imidlertidsnart igjenSagenog efter
FornYetet Mede den 9de November1878 androge de under 24dedragende
24d18R-Februarom Bevilgning til at foranstalteExpropriationaf

den Fosser Brug tilherendeDam samt tilstedendeGrund
det Omfang,som fornedigestil at iværksætteen Sænkning
af Birkelangenenten 1 Fod og 2 Tommereller 2 Fod og
2 Tommer,under den bestaaende Sommervandstandeller
subsidiærtom at faa anstillet Undersegelserom Virkningen
af en saadanSænkning. Fogderiet, Amtet og Landbrugs-
direkteren anbefaledei respektiveSkrivelser af 17de og
21de April samt 27de Mai, at der for det OffentligesReg-
ning anstilledes de omhandledeUndersegelser,og Departe-
mentet beordreclederfor, under 10de Juni Kanaldirektøren
til at iværksættedem.

Nylionis Han lod Leitnant Nysom gjenneragaade ældre Under-
orgiag til
....itenkni4:eitsøgelser, Forslag g evrige Dokumenterog derpaabasere
-;eiLse-et Forslag til Sænkningensom ansøgt. Den 30te Juli af-

gav han en BetænkningmedOverslagfor en 4, 3 og 2 Fods
Sænkningpaa respektiveKr. 25,600, 19,000 og 14,000, til-
ligemed en tabellariskFremstilling af Vandafiøbog Vand-
stande fer og efter hver af disse Sænkningersaavel oven-
for som nedenforFossen.
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Ved under 2den August at oversende denne Nysoms 18
Betænkning til Departementetudtalte Kanaldirektøren,at
enhver af de deri behandledetre SænkningerneVendiggjorde
en Ombygningaf Fosser Dam samt en Udvidelse af Elve-
profilerne ovenfor. Nogen yderligereAfnivelleringog Op-
maaling af de for. Oversvømmelseudsatte Landstrækninger
fandt han nnødig, da den af LandbrugsingeniørSmitt tid-
ligere udførteOpmaalingifølge hans Skrivelse af 21deApril
1873ligesaavel passede for den ene som for den anden af
de angivne Sænkninger. Ved Bedømmelsenaf Jordvindin-
gen fik man derfor gaa ud fra, at hvert enkelt af de be-
regnede1,880 Maal ved enhver af de 3 Sænkningervilde
vinde relativt ligemeget,medensdet maatte bliveGjenstand
for Jordeiernes eget eller i al Fald et agronomiskSkjøn,
hvor stor denne Vinding kunde antages at være pr. Maal
ved de forskjelligeSænkninger.

Landbrugsdirektøren,somblev givet Anledningtil paany
at udtale sig om Sagen, ytrede i Skrivelse af 12te Deeem-
ber Tvivi om, hvorvidt den af ham i sin Tid udførte Op-
maaling passede ligesaavel for en 4 Fods Sænkning som
for en 3 eller 2 Fods, og saaledesom, hvorvidtyderligere
Afnivellering og Opmaalingskulde være overfiodig. For-
inden videre foretoges, fandt i Auledning deraf Departe-
mentet det nødvendigt imany at indhenteKanaldirektørens
Erklæring.

I Skrivelse af 1lte Marts 1880 paaviste han da nær- 188
mere, at en yderligereOpmaalingikke væsentlig vilde bi-
drage til at lette eller klargjøreden skjønsmæssigeBedøm-
melse af de Forhold, hvoraf den ansøgte Expropriations-
tilladelse var afhængig, hvorimodden vilde koste mere end
de dervedfremskaffedeOplysningervare værd. Naar der-
imod Expropriationsskjønvar afholdt og Landeiernehavde
valgt et bestemtSænkningsalternativ,vilde man kunne tage
underOverveielse,om en yderligereOpmaalingskulde være
hensigtsmæssig for nøiagtigere at kunne fordele Omkost-
ningernemellemde forskjelligeEiere, og Opgavenblev da
ganske anderledesenkelt og bestemt. Af Hensyn til Ex-
propriationstilladelsensIndvilgelsemaattte en nærmere be-
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~0. st«st Værdialtsættelseaf jordhrbedringenved de forskjel-
lige Sænkningegmdervare saa meget mindre nødvendig,
som man mkatte antage, at den mindreVærdiforøgelseved
de mindreSænkningerI vlesentlig Grad vilde opvelesved.

forminskedeStenknings-og Erstatningsadgifter.•Kanal-
dbektørenfastholdtderfor sin MeningomUtilraadeligheden
af at paafore det Offentlige yderligereUdgiftez til vkleri
detailleretOpmaaling.

Riljatzde I en Skrivelse fra Advokat Platou paa Landeiernes
amarts,880Vegne af 84e Marts anholdtes om, at Tilladelsen til Ar-
4-elsetil beidets Udførelseudvidedestil at omfattesaavel en 4 Pods
'38nkning.som en 3 eller 2 Foda Stenkning. Dette anbefaledeKanal-

direktøren, da det maatte ansees for ønskeligt, at Land-
eierne ved.Afgjørelsen af et for dem saa stort og vigtigt
Vaig maatte have den størst muligeOversigt og Prihed.
Endelig fremholdthan, at det i Aniedning af Expropria-
tionen nødvendige Skjøn maatte blive at -afgive af ved
KongenudnævntesagkyndigeMend.

TI.

Forsiag.

KanaldirektørRøyems Forsla,g af 19de Februar 1851. •
Do. Do. Do. af 22de Oktober1853,

forsaavidt Birkelangen angaar, hen-
vises til sammeunderFarbargjørelsen
af det Frefficshaldske Vasdrag.

Ingeniør SætrensForslag af 13de Juni 1873.
Ingeniør Vogts Erklæring heroveraf 21de Juni 1873.
KanaldirektørGrentvedsForslag af 12te April 1875.
Løitnant Nysoms Forslag af 30te Juli 1879.
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Processer og Domme.

Udskrift af den ved Akershus Stiftsoverret den 7de
December 1829 i Sagen Baron, KammerherreChristian
Wedel-Jarlsbezt kontra den Kongelige Norske Regjerings
ArmedepartementangaaendeFosser Dam afsagte Dom, for-
saavidt Konklusionenbetræffer:

«Thi kjendes for Ret:

Hovedappellanten,KammerherreBaron Christian
Wedel-Jarlsbergbør under en daglig Mulkt af 10, er
ti Speciedalere, til Holands Sogns Fattigkasse, i Tids-
rummet fra hvert Aars 14de April til 14de OktoUr
foranstalteFosserdamsGrundlugeaabnet ved enhver
bemeidte Tidsrum indtræffendeVandflom saa betime-
ligen, at Vandet i denne Pam ikke stiger høiere end
10, er ti, Tommerunder Damkanten. Ievrigt bør han
for den Kongelige Norske Regjerings Arme-Departe-
ments Tiltale i denne Sag fri at være. —

Udskrift af Heiesteretsdommeni ovennænteSag, afsagt
den 10de September1833:

«rdi Sagen blev derefteraf Heiesteret den førbe-
meldte 10deSeptember1833 saaledes for Ret kjendtog

Afsagt:

Stiftsoverrettens Dom bør ved Magt at stande.
Processens Omkostningerfor Høiesteret ophæves».
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I f.
Kanal og lernhane mellem Skjærvangen og Guldtjærn

samt Sænkningaf Sitten Sa og Sluse 1 Kolstadfos.

Sagens administrative Behandling.

Paa Grændsen mod Sverige har en Del af HolandsLid,2
og Urskougs, men fornemmeligaf Vingers og Odalens
Præstegjæld sit naturligeAfieb til den ved Grændsenlig-
gende SkjærvangenSe.. Fra denne fører en Elv gjennem

• Tansjøenog Askesjøen i SkillingsmarksSogn i Wg.rmeland
og videre gjennemSeerne Foxen og Lelaangen ud i Wen-
nern. Fledningen af Tømmergjennem denne Elv vilde
være besværlig og langvarig,selv om denved kunstigeInd-
retninger blev Ilødbargjort.Det har derfor i lange Tider
været almindeligt,at Skoveiernei hine Trakter saavelsomi
de nærmeste svenske have søgt Markedet for sin Trælast
i det fredrikshaldskeVasdrag. For at kunne faa det over
i dette maatte Tømmeretom Vinterenkjøres med Hest fra
Skjærvangenover til Guldtjærnved øvre Ende af Hvervs-
elven, som har sit Udleb i Sitten Sø. Hvervselven fører
neppei Flomtider det til Fledning fornødneVand og er til
sine Tider næsten tør. For derfor at kunne faa sit Tom-
mer nedflødet til beleilige Tider havde FredrikshaldsSag-

' brugere erhvervet sig Ret til og i 1823 ladet opføre en
Dam foran Guldtjærnetfor bag den at holdeVandet inde,
indtil det tiltrængtesforFledningen. De havde desudenfor
at supplereVandtilgangen,naar det tiltrængtes, i et Par
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smaaVasdrag,der gaa igjennemHvervenSkov og fore ned
til Guldtjærn,anbragtDæmningsindretningerforan de der-
værende TjærnAurdyppelen,Malerdammen,Store og Lille

Retjærn samt Aurseth. Hin Transportmaadevar kostbar
og kundedesudenikke benyttes-til Overbringelseaf sterre
Partier; det var kun de grovere Tommerdimensioner,som
efter DatidensPriser kunde bære de dermedforbundneOm-
kostninger,der efter FlodningsinspektorE. Soots Opgivende
skal have gaaet op til Er. 4.80 k Kr. 8 pr. Tylt
efter Dimensionerne. Følgen deraf var, at alt Temitteraf
middels og mindre Dimensioneringen Afsætning fandt gg
derfor for en stor Del blev liggende igjen i Skoven og •
raadnede.

FlodningsinspektorEngebretSoot, der med sin levende
Interesse for Forbedringeri vore Vasdragikke kunde staa
ligegyldigligeoverfordisseForholde,grebSagen an og satte
sig i Spidsenfor en Forbedringaf dem.

Hans Plan var at forbindeSkjærvangenmed den lille
Se Mortsjeiungen,der har sit Afieb til Mn, med Slusevær-
ker og fra denne da opover et Skraaplanat anlægge en
Jernbanetil Tvillingtjærn,soraved Opdæmningskuldebrin-
ges i saadanHeide, at en Kanal derfra kunde fores over
Vandskillet, og paa denne igjen en Teramerrendened i
Guldtjærnet. Inden hanbegyndteat virke for Sagen, havde
han kun i store Drag udarbeidetsin Plan og efter et lost
Skjen kalkuleret Omkostningerneved dens Realisation til
48,000 Kr. Den modtogesmed megenVelvillie af de iso-

•leredeDistrikter og kun hos en af de i SagenInteresserede,
nemligHaneborgpaa Eid, der ved Skjede af 10de Januar
1844 var bleven Eier af GaardenHverven med samme
Rettighederog Forpligtelser som den tidligere Eier havde,
mødtehan Modstand. Samtligede øvrigeGrundeierelagde
sin Interesse for Dagen ved at give skriftlig Tilstaaelse
for, at de vilde afgive fornødenGrand til de nødvendige
Aniæg mod passende Vederlag, ligesom Soot selv havde•
indkjøbt GræsmoGaard for der at kunne anlægge Jern-
banen (Skraaplanet). Denne Omstændighed,at Haneborg
satte sig imod Foretagendet,nedvendiggjordeStatens Mel-
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lemkomst for at kunne udføreAnlægget, der var tænkt
80111 et rent privat Foretagende,bygget paa Aktier.

Som Følge deraf indgav Soot under 17de August et 184
Andragendetil Kongen om Koneession til Anlægget medAn
Ret til den fornedneExpropriation. °Oessil

Af Andragendethidsættesfølgende:

Allerede i en lang Itække af Aar har Flødning af Tem-
mer skeet fra Præsterudseenmed dens Bielve i Odalsen
gjennemSeerne Midtmangen,Bjærknæssøen,Nord-og Syd-
Mangenmed disses betydeligeTilløb fra Havsøen igjennem
Øisøen til SkjærvangenSø i Vinger. Fra sidstnævnteSø
til Guldtjærnmodambliver Tømmeretom Vinterentranspor-
teret overland og derfra videre flødet nedad Hvervselven
til Sitten Se i FredrikshaldsVasdrag.

«Kunde nu en lettere og mindre bekosteligKommuni-
kation imellem Skjærvangenog Guldtjærnmodamistandbrin-
ges, vilde dette være til betydelig Fordel, idet jeg i saa
Henseende tilladermigunderdanigstat fremhæveFølgende:

«Den Betaling, der i de nærmest foregaaendeVintre
har været erlagt for den nævnte Overkjøringaf Tømmer,
har differeret fra Kr. 4.80 til Kr. 8.00 pr. Tylt efter
mensionerne. Dette betydelige Belob foruden de øvrige
Flødningsomkostningerafgaa saaledes i den Betaliitg, der
erlægges for Tømmeretfra disseTrakter. Som Følge heraf
har det vist sig, at intet Tømmerkan afhændes,der holder
mindreend 11 Tommeri Toppen,da de ringereDimensio-
ner ikke kunne bæreOmkostningerne.Ihvorveldet vistnok
maa erkjendes,at det er sørgeligt og medførendeSkovenes
Ruin, at mindreTømmerend det, hvis Rodstokudgjør11
Tommer Top, nedhugges, saa er det dog paa den anden
Side meget beklageligt,at alle Topstokke af 9 10 Tom-
mers Top, der i det øvrige Flodedraggaar i Handelen,i
disseDistrikter som en aldeles værdiløsGjenstandmaaligge
og henraadnei Skovene. Da der aarligen fremkjørestil
Guldtjærnmodammenea. 2,500 Tylter Tømmeraf mindst
11 TommersTop, kan det medSikkerhedantages,at aller-
mindst 1,000 Tylter 9 à. 10 Toms af de sammeTræer,hvis

10
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1847. Rodstokkeere gaaeclei Handelen, IrvertAar blive liggetitle
ubrugte og ubrugeligei Skovene, hvilket Aar otn.Andet
udgjøren betydeligKapital, der.gaar til Grunde. Kommer
hertil, at der i de omhandledeTrakter ere særdeles-store
Skovstrækninger,der aarligen„.kunneprodueerelangt mere
Tømmer,end der kan blive overkjørtfra Skjærvangentil
Guldtjærnmodammen,og det videre bemærkes,at meget
Tømmer paa.Grund af TransportensVanskelighed og
Irsikkerhedi et saa lidet beboetStrog bliverliggende
-overved Skjærvangen,samt naar det desudentages i Be,
tragtning, at saadant overliggende Tømmertaber største
Delen af sin Værdi som Handelsvare,da Tømmernemlig i
uskaarenTilstand meget let er udsat for at bedærves, saa
følger heraf, at Skoveierne, hvilke ikke til noget andet
Vasdrag kunne henbringe deres Produkter,fortidenunder
-heistugunstigeOmstændighederafhændederes Tømmer.

»Efter I lang Tid at have haft Ønskelighedenaf -en
Kanalforbindelsesom den omhandledefor Øie har jeg iaar
foretaget de fornødne Undersøgelserog Nivelleringer af
Terrainet,og tilladerjeg mig herved angaaendePlanen for
Anlægget underdanigstat anføre:

«Fra Skjærvangen Se anbringes paa en Længde af
1,513 Alen ialt 11 temrede Sluser med en Stigning af til-
sammdn44 Alen. Derefter kommerMortsjølungens5,000
Alen lange Vandflade. Fra dennes vestre Ende begynder
Jernbanen,hvis Stigning er saaledes: af 450 Alen 1 Alen
paa 45, af 600 Alen 1 paa 200, af 600 Alen 1 paa 30
(denne sidste Stigning, der er høiere end ønskeligt, vil ved
Anlægget blive mere udjævnet). De næste 600 -Men, der
har Skraaningnedover føres i lige Linie paa Pæleværk.
Hestejernbanen,hvorpaaProdukternefremtrækkesaf Heste,
og som kommertil at bestaa af enkelt Spor, udgjørsaa-
ledes i Længde2,250Alen. Derfra gaar Linien over Tvil-
lingtjærn, en Længde af 1,480 Men, og fra dette graves
Kanal af 2,060 Alens Længde til Guldtjærnmodammen.
Slusernes Bredde skal udgjøre10 Alen, KanalensBredde
14 Alen og dens Dybde 2 Alen. Omkostningerneved An-
lægget ere kalkuleredetil ikke at overstige 48,000 Kroner.
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«Naar Kanallinien iStandbrifiges,maa det antages, at 184
dr gjennem den aarligen vil fremlledesmindst4 å 5,000
Tylter Tømmer, fôr hvis FremfiedningSagbrugseierneere
illige til at'erlæggeen passendeBetåling pr. Tylt

«Paa Kanalen kan desuden paaregnesat blive trans-
porteret en ikke ubetydelig Mængde Jern fra flere ved
Grændsenliggende svenske Jernværker, samt igjen opad
fôrnemmeligtunge Varer som Korn, Salt, Sild m. m. til
Forbrug i den søndre Del af Vinger Præstegjæld samt i
ebn tilgrændsendeDe1 af Sverige. Saafremtden nyeKom-
munikationsveimed Sverige over Eidsfjeldet langs Hvervs-
elven og Guldtjærnmodammen hvoromefter Deres Ma-
jestæts naadigste Befaling Undersøgelseri afvigte Aar ere
anstillede, — istandbringes,vil Varetransportenpaa Kana-
len blive af større Vigtighed.

«Under4de Juni sidstledenudstedtejeg en Opfordring
til samtlige Landeiere langs Kanallinien om i Mindelighed
efter Taxt at afgive fornødenGrundtil dette Anlæg, hvor-
paa de samtlige — med Undtagelse af en eneste Mand,
Brugseier Halvor Haneborg paa Eid i Holand som Eier
af Hvervskoven, hvorigjennemKanal -skalgraves, med
største Beredvillighedindgik. Det anmærkes,at jeg har
indkjøbt den Eiendom, over hvilken Jernbanen skal føres.

«Under2den og 3die August bleve mindeligeTaxtfor-
retningerafholdte, og anmodedejeg de 5 Mænd, der efter
OverenskomstfungeredesomUnderskjønsmænd,til at afgive
Erklæringom, hvor stort Tab Hr. Haneborgved Jordspilde
m. v. kundelide ved KanalensAnlæg. Disse Mænd,hvoraf
Landeiernehavde udvalgtde to og jeg to, hvilke fire igjen
havde forenet sig om Tilkaldelsen af en femte Mand som
Opmand,erklæredepaa min Opfordring,at de efter deres
Overbevisning og bedste Skjøn ikke kunde ansætte den
Haneborg tilkommendeaarlige Erstatning høiere end til
6 (sex) Speciedalere. En Mængde Skoveiere saavel fra
Norge som fra Sverige have underhaandenhenvendtsig til
mig og erklæret,at de ved indgivendeunderdanigstAndra-
gende til Deres Majestætville ansøge om, at dette mit un-
derdanigsteAndragendemaa nyde naadigstIndvilgelse, for

10*
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tiltvinge sig opskruetErstatning skal blive til Hinder
for et for saa mange Bygder saa særdelesnyttigt Fere-
tagende. Da jeg imidlertidendnu ikke har modtagetdenne
Erklæring,.har jeg dog underdanigsttilladt inig at indgive
dette Andragendefor ommuligt at erholdeDeres Majestæts
naadigeApprobationpaa Anlægget saa betimeligt,at endel
nødvendigeForarbeiderendnu i Høst kunne blive udførte.

cAnlæggetbliver at grande paa Aktier, hver stor 400
Kr. UagtetAktietegningikke har kunnetpaabegyndes,for
Deres Majestætnaadigsthar tilladt Anlægget, har jeg dog
bragt i Erfaring,at Interessen for detteAnlæg er saa stor,
at jeg ingenTvivl nærerom, at jo .Foretagendeti Tilfælde
af naadigstApprobationsErhvervelsevil blive realiseret.

«I Henholdtil, hvadjeg saaledesunderdanigsthar til-
ladt mig at anfore, og idet jeg lader medfølgetvende Teg-
ninger overKanallinien,er det, at jeg i Henholdtil Plakat
af 28de December 1809, der tilsteder private Kanalanlæg,
der ere approberede,Ret til at fordre tvungen Jordaf-
staaelse efter Taxt, hervedunderdanigstansogerom, at det
ovenomhandledeKattalanlægfra SkjærvangenSOi Vinger
Præstegjælcltil Guldtjærnmodammeni HolandsPræstegjæld,
madigst bifaldesog tillades.»

Denne Ansøgning var ikke ledsaget af nogen neiag-
tigere Plan overAnlæggene,mensom nævnt kun af tvende
Situationsplaner. Nedre RommerigesFogderi og Akershus
Amt have respektiveunder 3die og 4de Septemberpaateg-
net det sine Anbefalinger.

Ved Prokurator fremsendtesunder23de Septem-
ber gjennem Akershus Amt den i August daterede og i
AndragendetomhandledeSupplik fra 35 SkoveiereogJord-
brugere af Vingers Præstegjæld og SkillingsmarkSogn
Sverige til Støtte for Andragendet.

Efterat SootsAndragende,forsynet med Fogderietsog
Amtets anbefalendeErklæringer,vare indkomnetil Departe-
mentet, oversendte dette Sagen til Kanaldirektørenunder
10deSepteMbermedAnmodningom, at han efterat have
befaret den omhandledeTrakt og gjort sig bekjendtmed
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samme - vilde afgive sin Betænkningover Sagen og da 181
specielt udtale sig om, hvorvidtden paatænkteKanalvilde
blive skikket til Transportaf Gods i Almindelighedeller,
om den kun bliver incVettettil Fledning af Trælast.

Den 29de Septemberafgav Kanaldirekterenefter endtlf:2,
Befaring og Konferance med Soot paa Stedet sin Betænk-oykei,17,1
ning, hvori han anbefaledeAndragendettil Departementets
gunstigeOpmærksomhedog udtalte, at det vilde blive skik-
ket for Varetransport,men sandsynligvis kostbarereend
beregnet.

Som ovenfor berert var der dengang alleredeanstillet Le
en Undersegelseangaaendeen Mellemrigsveiover Eidsfjel-kleter
det og for at forebyggeKollisionermed denne, indhentede
Departementetunder8de Oktoberogsaa VeidirekterensEr-
klæring. Denne afgaves den 1lte s. M. og gik ud paa, at
de tvendeAnlæg ikke kunne kollidere,men antagelig..tvert-
imod vilde virke i bedste Harmoni,saasomden af Soot an-
tydede Varetransportopad Kanalen paa Guldtjærnetvilde
være betinget af Veianlægget.

Af KanaldirekterensSvarskrivelse af 4de November
paa en Henvendelsefra GrossererAnker, fremgaardet, at
han paa Grundaf, at SlusersKostendeher ikke vilde staa
i noget Forhold til Anlæggets Nytte, har tilraadet Soot
Anlæg af Kehrraderistedet derfor. Han anførersaaledes,
at alene nedersteSluse med Fangdamme,Arbeidspladsens
Udpumpning,Spundvæggeog Fundamenteringvil koste over
de for det hele Anlæg kalkulerede48,000 Kr.

Efter at Sagen havde passeretalle Autoriteterog faaetWd
deres Anbefaling, faldt der i Henhold til Departementet
Indstilling af .3die November (se Kongl. Pro . til Storthin-Koncei
et 1848 No. 91) under 17de Novem er e gendeKongelige

o ution for:
At den ifølge Kancelli-Plakat af 28de December 1809 §

2 for at Grand kan fordres afstaaet til Kanalanlægn,ødvendige
Approbationog Tilladelse naadigst meddelesSupplikanten,Flød-
nings- og Kanalinspektør i det FredrikshaldskeVasdrag Enge:
bret Soot., med Hensyn til de af ham projekteredeKanpianlæg
paa forskjellige Strækningermellem SkjærvangenSe i Vingers
Præstegjæld og Guldtjærnmodammeni Sitskovens Annex til
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1.84174:MdandsPmestegjEeld,efterdenPlan, somer angivetpaa hos-



lagte medhans underdanigsteAnsøgningindsendteRids.
.848. 	 Soot paabegyndteda strax Arbeidet, hvortil han un-



derstøttedesmed et Laan af offentlikeMidler q£golu-
tion af 1te ' 48 o Storthi s e J •
sammeAar.

ma1direk-r---1—Mrvel5eaf 22deJuli beordredeDepartementetKanal-msInd-
retning direktørentil snarestmuligt at begive sig til Holand for at
lete Au-
Let1848besigtige de af Soot paabegyndteAnlæg og meddeleham

Ar-
›eldet. de VeiledningermedHensyn til Udførelsenaf Arbeidet,som

han maatte attraa, og hvortil Kanaldirektørenmaatte finde
Anledning Fra 24de til 26de besaa han Anlægget og af-
gav under 1ste August sin Indberetningtil Departementet
(se Kanalvæse • 9 1848 .

axtfor- en 18de Juli afholdtesTaxtforretningover den Del
//af HaneborgsEiendomHverven, som maatte exproprieres

til Kanalen.
L~ing Til Fremme af Flødningeni Hvervselven havde Soot

Tilla- .
1f3.3 forlmet den ældreDam for Guldtjærnet3 Fod og opført
pringels
Dammeeen Dam foranTvillingtjærnet; men da han i sinAnsøgning
Tvilling-
Eernog om Koneessionikke havde anførtdette som et nødvendigt
Mtjærn.

Led af sit Anlæg, protesteredeGrundeierenHaneborgimod
denne yderligereOpdæmning. Soot fandt sig derfornødsa-
get til paany at indgive et Andragendeaf 13de August til
Kongen om overensstemmendemed Lov af 31te Mai 1848
§ 7 at meddelesTilladelse til og Bifald af tvende Dæm-
ningsanlæg, sigtend3 til almindeligFærsels og Flednings
Fremme, det ene ved TvillingtjærnsUdleb, det andet ved
Pladsen Guldtjærnmoeni Sitskogens Annex til Helands
Præstegjeld med Ret til tvungenAfstaaelse. af fornøden
Grundsamt modErstatning for denSkadeeller Forringelse,
disse Dæmningsanlægmaattemedførefor Nogen tilhørende
Grund,Eiendomeller Eiendomsherligheder.

Soot anferte derhosi sin Ansøgning, at der for Guld-
tjærnet allerede forudstod en Dam,som nu maatteforhøies
3 Fod, og at der for Tvillingtjærntidligere havde staaet
en Dam, hvis Høide ikke kjendtes, men ved hvilken der
havde ligget et ubetydeligtMøllebrug. Endviderneberaær-
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kede han, at han som Eier af. Pladsen Grasmoen eiede 184
begge-Sider af TvillingtjærnetsEJdlob,medensProprietær
Haneborg vilde paastaa, at der Born Herlighed til, hans '
Gaard Hverven laa 1/4Part af Fossen ved TjærnetsUd-
løb, hvilken PaastandsRigtighed Soot forøvrigt benegtede.

Angaaende dette Andra,gendehavde Fogden i Nedre
Rommerigeytret sig derhen,at da den fornødneVandmasse
for Fledningn kun kundetilveiebringesved 'Opdæmningaf
Tvillingtjærn,saa var det klart, at den attraaedeTilladelse
til saadan Opdæmningvar uomgjængeligfornøden,om det
tilsigtede Foretagende skulde kunne iværksættes. Derfor
og fordi den forlangteIndrømmelsekun vilde kræve ubety-
lig Afstaaelseaf AndenmandsEiendomsret,som desudenvilde
blive erstattet, anbefaledehan Andragendet. Ogsaa Amtet
ledsagede det med sinAnbefaling,idet det ikke fandt no
Hindringi den Omstændighed,at de ansøgte Arbeideralle-
rede vare udforte forindenLoven af 31te Mai 1848.

Efter disse U-dtalelseffandt Departementet, at den ,Ison1
nævnte Lov her netop fandt en Anvendelse, og indstillederiettrmer
under 26de September:

af Da
' «At der i Henhold til Lov af. 31te Mai 1848 § 1 og
meddelesnaadigst Bifald og Approbationpaa tvende Dæmnings-Guldt
anlæg til Brug ved et af Kanal- og FlødningsinspektørEnge-
bret Soot paabegyndt og ved kongelig Resolution af 17de No-
vember 1847 approberetKanalarbeide mellem SkjærvangenSe
i Vingers Præstegjeld og Guldtjærnmodammeni Sitskogen An-
nex til Holands Præstegjeld, af hvilke Dæmninger den ené er
anlagt ved TvillingtjærnsUdløb, den anden i Hvervselvenved
Pladsen Guldtjærnmoen,imod at fuld Srstatning efter lovlig
Taxt bliver at udrede til Eieren af Gaarden Hverven for den
Afstaaelse af Eiendom samt Skade paa de ham tilhørendeHer-
ligheder, som disse Dæmningsarbeidervilde foraarsage».

-Under 16de Oktoberblev denne Indstilling bifaldtved
kongelig Resolution.

I Skrivelse af 18de Deeember anmodedeSoot Indre-Kana
departementetom at lade de af hamudførteArbeiderilispi- tafipr,
•eere ved Kanaldirektøren,som endnu samme Dag fikOrdreArak
dertil. Sammen med sin Assistent Leitnant Thams besigia
tigede ban Anlæggene og afgav under 25de Dbeembersin "ij
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mere Vand til Tvillingtjærn fra et Tjærn oppe i Aasen,
• som har sit Udlob i Guldtjærn,har ledet dette ned i Kana-

len strax ovenforden i TvillingtjærnanbragteDam.
1853. Ved ProkuratorFiirst fremsendtesunder25de Novem-



ic}rWeber gjennemAmtet et underdanigstAndragende.fra Soot,
asecliemningdateret23de s. M., omTilladelse til .tvendeDæmningsanlæg til

fiere paa GaardenHvervens Grundfor at forbedfeVandtilgan-Vande.
gen til Guldtjærnmodammen.Da det ikke indeholdtde
foruødne OplysningerremitteredeAmtet den under 29de
s. M. gjennemYogden for at suppleres.

	

1854. Imidlertidhavde Soot fundet flere andreReguleringer
af Vandleb nødvendige, og istedetfor det tidligere Andra-
gende lod han ved Fiirst under 5te Januar gjennemFog-
den fremsendeet nyt af 22deDecember1853, der omfattede
samtlige de Beviigninger,der attraaedes, saaledes at disse
kunde sammenfattesunder en kongelig Resolutionog gjøre
Separatbevillingerunødvendige. Selve Andragendet med
Fogdens og Amtets Erklæringer paa sammeer som paany
remitteretikke i sin Helhed længer kjendt. Men i Anled-
ning af samme blev Kanaldirektørenved Departementets
Skrivelse af 26de Mai beordrettil paa Stedet at undersøge
Forholdeneog derefterafgive sin Erklæring, og af denne,
der afgaves den19deJuni vil man for en Del nærmereblive
bekjendtmed Andragendet. DenneErklæringlød saaledes:

Den i GuldtjærnindlebendeBæk (se Kartet) har for-
hen drevet en Molle noget nedenforKværndammen Dam
f. paa Kartet(Malerdammen) og de 3de nærmesteTjærn,
Auerdyppelen,Store og Lille Reitjærn, have været bebyg-
gede med Damme for at samle Vand til gjennem Elvervs-
elven at nedflødedet til Guldtjærnmodamfra Skjærvangen
overkjørteTømmer. Ved de i den senere Tid af Soot her
udførteArbeider hæves Tømmeret gjennemSluser og paa
Jernbanetil Tvillingtjærnog den i Forbindelsemed samme
staaende Kanal, hvorefter det fra Dammen L (Sæleput-
dammen)slippesgjennem en Rende ned i Guldtjærnog vi-
dere fledes gjennemHvervselven. Det er derfornu af Vig-
tighed at lede Vandet til det høiereBassin, hvor det tillige
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kan benyttes til den ferste SlipningTog om fornødigestil 1854
Sluserne, ligesom der ogsaa 'nu beheves en større Vand-
masse til det sterre Tømmerkvantnm,som formedelstden
lettede Transportnu gaar denne Vei. Dette vil opnaaes
paa en hensigtsmæssigMaadeved de i Ansøgningenaf 22de
Deeemberf. A. nævnte Arbeider og Terrænetomkringde
forskjelligesmaaVande, som afiedesved GuldtjærnmoBæb,
har kun en ringe Værdi skjønt neppe saa liden som i An-
søgningenanført. Det Væsentligsteved Sagen er derimod
Retten til Vandet, hvilken i Ansøgningen anfores at til-
høre Soot; men som Grundeierenbenægter. Den forrige
Eier af Hverven Gaard, der selv var Lastehandler,har
vistnok i sin Tid tilladt, at Dammenopførtesfor og Vand
opsamledesi Auerdyppelenog begge Røitjærnene; men der
haves ingen Hjemmelsdokumenterpaa disse Dammeog de
omtales ei i GaardensDokumenter. Forhen holdtesdisse
Tjærn kun opdæmmedetidlig om Vaaren,medensde nu til
Skade for Havnegangenholdes fyldte til forskjelligeTider
om Sommeren, og Grundeierenpaastod desuden, at Dam-
mene i den senere Tid vare forhøiede, hvilket ogsaa efter
de forhaandenværendeSpor syntes at væreTilfældet,ialfald
hvad Dammenefor begge Reitjærneneangik, uden at dette
var ,omtalt i Ansøgningeneller Approbationderpaaansegt.
Ved TJdlobetaf GuldtjærnmoBæk har der før været dre-
vet et Mellebrug, og Grundeierenhar tomtet til en Sag,
hvortil Pladsen der er bekvem, medensder ved det nye
Udleb var vanskeligAnledningtil et saadantAnlæg; Der
var saaledes efter hans Anskuelse af Forholdene uden
GrundeierensSamtykke udførtArbeider, hvorpaakongelig
Approbationei var ansøgt, og ikke anført alle deEiendoms-
rettigheder, som ved Foretagendets Udførelse vilde md-
skrænkes, hvorforSammenhængen-med de ældreDamret-
tigheder formentligenførst burde bringes paa det Rene,
førendSagen afgjordes.

Kort efter at have afgivet denne Erklæringmodtog
Kanaldirekterenfra H. Haneborgen under Eeds Tilbudaf
forskjellige lokaliseredeMænd afgiven Deklaration.betræf-
fende Vandrettighedernei de Vasdrag,hvori de omhandlede
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partementet,som fra .bemeldteHaneborg_tilligemodtogen
Forestilling af 26de Juli, hvori han benægtededen af Soot

Ansøgningengivne Fremstillingaf Forholdenesaavel-med
Hensyn til den omhandledeVandrettighedsomtil denSkade,
der for ham vilde opstaa ved de foreslaaedeArbeidersUd-
førelse, og hvorefter han androgom, at Soo,$ialfald ikke
maatte blive tilstaaet den ansøgte Tilladelse underde For-
udsætningermedHensyn til, hvad der i Tilfælde.efter.Taxt
blev at erstatte,80M.i Ansøgningenvare udtalte.

Departe- Efter disse Meddelelserfandt DepartementetSagen saaLentetne,erTina-g-utilstrækkeligoplyst, at de Fordringer, som Loven af 31tedelsetil ,pdamningMal1848 angaaende MyrstrækningersUdtapning m. V.af fiereVand.i dens § 2 i denneHenseende opstiller, ikke kunde ansees
fyldestgjorte. Idet det remitteredeSagens Dokumenter til
Amtet den 30te November, anmodededet samme om at
meddeleAnsøgeren,at det ikke for Tiden agtede at gjøre
den af ham indgivne Ansøgning til Gjenstandfor underda-
nigst Foredrag,med mindredet af ham udtrykkeligmaatte
forlanges.

Hermedvar det OffentligesBefatning med detteAnlæg
stillet i Bero, indtil Aaret 1870,

1856. Imidlertid var der blandt Landeierne om Sitten Sø
Gandeier-reist Spørgsmaalom en Sænkningaf denne Søs Vandstand
geesnteuodmra-forderved at indvinde Land. Sitten adskilles fra den
afVand-Stenkning , ddelbart nedenfor liggende Mjærmen Se ved en liden
giattedneVFjeldknaus, der fremkalder en Vandstandsforskjelaf om-

kring 8 Fod imellem begge Soer. Forhen var Vandfaldet
her benyttet til at drive en Kværn og en Sag, menda disse
nu vaTenedlagte,antog man,det lod sig gjøre ved Udmine-
ring af Fossen, der kaldes Kolstadfos, at sænkeVandstan-
den i Sitten. For Fledningens Skyld var der i Fossen
fremdelesen Dam med Slipperende,men den antoges uden
Gene for Fledningen at kunne sænkes.

GjennemAkershusAmt fremsendtesderforunder 22de
Mai et Andragendefra Kristian Jonsen Kalager og Peder
Andersen Kolstad m.. fl. Landeiere om Bevilgning til at
sænke Søen 4 Fod under almindeligtSommervandeller 3
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Fod under den daværendeDam._ Det oplystes i Andragen- 1.85M
det, at Grunden paa den ene Side tilhørte Enkefru Wiel
og paa den anden Side L C. østbye, N. Simonsenog øy-
seths Enke. Endvidere oplystes, at man ventede at indr.
vinde .173 Maal Jord, der las;:tansat kundeanslaaes til 80
Kr. pr. Maal, samt at Omkostningerneved Udmineringen
kunde anslaaes til 320 Kr.

Ansøgningens nærmere Indhold kjendes ikke, da Sa-
gens DokumenterunderCirkulationere forlagte. Den var
ledsaget af vedkommendeFormandskabsAnbefaling.

Under 7de Juli indhentedeAmtetDameiernesog andre
VedkommendesErklæringer.

Damelerneerklæredesig i en Skrivelse af 31te Okto-
ber imodSænkningen,idet de protesteredeimodRigtigheden
af den i Andragendetanførte Længde af Søen, Størrelsen
af det indvindendeLand og dets Benævnelseaf god Jord.
De anførte derhos, at Fru Wiel, som eiede over Halvpar-
ten af dette Land, visselig vilde have mangeBetænkelig-
heder ved Sænkningen, og gjorde en Del Bemærkninger
til nogle Udtryk i Ansøgningen samt anførte, at Sænk-
ningen vilde forvolde Vanskelighederved Elvens Udløb
Sitten og ved det grundeKalagerSund. Endelig forlangte
de 14,000 Kr. for Vandfaldet.

Under 3die Februar afgav Fru Wiel sin Erklæring, 1857
hvori hun,henholdendesig til den foregaaende,protesterede,
og under17des. M. afgavLastehandlernesinProtest,støttet
til formentligeVanskelighederved Fledningen. Amtetover-
sendteunder28deFebr.Sagendirektetil Kanaldirektøren,for
at han kunde faa Anledningtil, hvis hanønskededet,at ytre
sig overden,idet det udtaltes,at denforøvrigtvel efter dens
daværendeStilling vanskeligt vilde kunne ventes fremmet.
LoitnantVedelerblev,da hanskuldeforestaadevidereUnder-
sogelseri Holandselveni Anledningaf Kanalisationenaf det
FredrikshaldskeVasdrag,beordrettil samtidigogsaa at un-
dersøge Forholdeneved Sitten. Han afgav under 8deSep-
tember sin Rapport, ledsaget af Kart over Mjærmensamt
Tegning med Profileraf Kolstadfos og dens Dam.
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1.IYV I denneldtalte han, at Landeierneunder Befaringen
Lfritnallt bleve enige om,at SteAkningenburdeindskrænkestil å Fod,Vedelere

angaeffludeRaPP°rt Ogs henstillede til ham i sin Bapport at fremholde derea
81"kning Ønske om ved lovligt Skjøn at faa bestemtVærdienaf denaf Sitten

af 8de  SeptemberindvindendesJord, forinden deres Andragendebefordredes
1857• til Regjeringen. At dømme efter Øiemaalantog Vedeler,

at det for Fru Wiel ved en SænkningindvindendesLand
ikke udgjordemere end Halvpartenaf det hele, og beneg-
tede den i ovennævnteErklæringerfremsattePaastand, at.
Fru Wiel skulde med fan og smaa Undtagelservære Eler
af den hele østre Bred om Sitten.

Sittenseen bemærkedehan — har sine væsentligste
Tilløb fra Bunæselven,Hvervselven,Kjelvigelvenog Gaas-
vigelven, har sit UdlobgjennemDammenover den 22 å 40
Fod brede, -110 Fod lange og 7.61 Fod høie Kolstadfosi
den nedenfor liggende, omtrent 1 Mil lange MjærmenSe,
der ogsaa holdesopdæmmetved den saakaldteSoprimdam
— en Slippedammed almindeligeMidtører og horizontale
Planker 1/16Mil nedenforMjærmens Udleb i Bøenselven,
der gjennemSoprimsfossen,Veslefossen og Sundsfossenfal-
der ud i Helandselvenomtrent Mil sydvest forMjærmen.

Han anførteendvidere:
Sittensøen bestaar af den saakaldteFjorden af 0.06

KvadratmilFladindholdog af 4 længereVige, nemligKjelle-
vigen (0.01 Kvadratmil),Hvervenvigen(0.01 Kvadratmil),
Kalstadvigen (0.02 Kvadratmil) og Gaasvigen (0.01 Kva--
dratmil). Dens heleAreal udgjørsaaledes 0.11 Kvadratmil.

Ansættes nuværendeOpdæmningsvand(almindeligtSom-
mervand)til Hoiden 100.00, saa ligger almindeligFlom paa
Høiden 100.54, høieste Flom paa 101.58 og Dambroens
Hoide paa 102.2 Fod.

Formedelsten lang og bred fremstikkendeTangeunder
GaardenBolstad deles den søndreDel af Søen fra Gaarden
Skjæggenæsi ovennævnteKolstadvig og Gaasvig, hvilken.
sidste ved en stærktfaldendeElv staar i Forbindelsemed.
den østenfor liggende Hallangen Sø. Gaasvigen har en
Længde af 10,000 Fod og en Bredde, der varierermellem
1,600 og 300 undtagenGaasvigsundet og Kallagersundet,
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hvor de respektiveBredder vare 200 og 250 Fod. Dyb- 1814
den i Vigen. fandtes mider daværendeOpdæmningsvand
(100.00 fra 9 til over 12 Fod. I Kallagersundet fandtes
i en Længde af 150 til 180 Fod følgendeDybderfra ven-
stre til hoire Bred: 0, 11/2,5, 5, 5, 6 (Elvens Midte), 5,
61/2,7, V/s 6, 5, 5, 4, 3 og 0 Fod og i Gaasvigsundetlige-
ledes fra venstre til heire Bred: 0, 11/2,6, 7, 101/2,over
12'/2 (ElvensMidte),over 121/2,over121/2,over121/s, 121/s,
101/2,81/2,6, 41/2og 0.

I en Længde af omtrent150 å 200 Fod var Dybden
i det Inderste af Vigen eller i Mundingen af Elven fra
Hallangen kun 11/2å 2 Fod og bestodLeiet af Sand,Grus
og større Stene af til 1 Fods Størrelse, hvilke ere ned-
førte af Elven under TømmeretsFremfiedningog oplagte
paa de grundereSteder i Elvemundingen. Elven var under
Befaringen aldeles ter, da Slippedammen1/16 Mil ovenfor
Kværnhusetvar lukket, som den altid er undtageni Flød-
ningstiden.

Udlobet af Hvervselven var ligeledes meget grundt og
opfyldtmed Sand og Sten af f4til 1Fods Størrelse. Elven
var under Befaringen aldeles tør, da Guldtjærnmodammen
var lukket For flere Aar siden grov Flødningsinspektør
Soot en Rende eft.er.Elvemundingenog indesluttedesamme
med Pæle og Tømmer indtil 2 Fod over almindeligtSom-
mervand, men Mundingen er atter bleven opfyldt af det
Material, som Elven under Fledningenmedfører.

Forinden Soots Kanal og Hestebane fra Skjærvangen
kom istand, stod en Dam ovenforTangenfossen,omtrent
2,000 Fod ovenfor Elvemundingen,og opfangedeSterste-
delen af Elvematerialet,der saaledesikke fik Anledningtil
at oplæggesig i Mundingen. NaarFlødningsvandetslippes
idennemGuldtjærnmodammen,strømmerdet tilligemedTom-
meret med en saa voldsomKraft, at det river med sig Sand
og Sten indtil 1 å 2 KubikfodsStørrelseog stiger pludse-
lig saa høit, at det strømmer over Indfatningsværkerneog
over de saakaldte Slorer eller flade Marker, der skulle
bestaa af god Jord, men paa Grand deraf ikke kunne be-
nyttes.
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Nedrenstaaendeliodnihger vite Dybderne,i"Ehrmitn
*edenfOrsøndreEnde atIndfatningsværket 11-filå

'2"1dd, 50 Fod fra Sainme11f2Fod, 53 Fed derfra3 Fød,
58 Fod derfra 8 Ped og FOd‹lerfra 121(2Fod:

Som oftest har man været nødt til Ivert andet elIer
tiaedieAar at optense den oplagteSten og Sand indenfor
Ihdfatningsværkerne,forat ikke Tømmeretskuldebinde sig
og vanskeliggjøre Fremfiedningen,hvilket Arbeide steche
maa gjentages i ElvemundingensnuværendeTilstand.

den øvrige Del af Sitten Sø er Dybden som oftest
12 Fod, og bestaar Breddernemed Undtagelseaf de en-
kelte Steder, hvor Land kan indvindes, af temmeligstærkt
faldendeFjeldsider.

SittensøensVandmassekan nu kun benyttesi en Dylide
af 3 Fod under almindeligt Sommervand,da Tømmerren-
dens Bund ligger 51/2Fod underDambroensOverkanteller.

paa 96.78 efter det oven antagneGeneralplan. Strax oven-
for Dammen er Søens Dybde kun 4 Fod under alminde-
ligt Sommervand,men tiltager snart indtil 8 Fod i en Af-
stand af 160 Fod ovenforDammen.

Den nuværendeDam blev opført af de nuværende
Eiere, N. Simonsen,I. Østby ogMadamf;fryseth,for omtrent
20 Aar siden, og laa Bunden af det forhenværendeTom-
merløb efter Opgave af Eieren af Kalager mindst8 Tom-
mer lavere.

Omtrent20 Fod søndenforDammen stod for 13 å 14
Aar siden•et Sagbrug og Mollebrug. hvortil Vandindtag
findesi Dammen.

AngaaendeTømmertransportenog Tømmerkvantumeti
Sitten Sø bemærkedeVedeler, at Tømmeretføres overSeen
i Bomme paa 6 å 700 Tylter indtil Dammen, hvor det
slippes gjennemen 7 Fod bredog 158 Fod lang Rende fbr
atter at bommesnedenforKolstadfos. Tømmermassen,der
aarligen kommer til Dammen, anslaaes til 8,000 Tylter,
hvoraf 6,000 Tylter kommefra Hvervselven og 2,000 Tyl-
ter fra HallangenSe og de andre Skove omkring Seen.
Flødningen af Tømmerfra Hvervselven foregaarfra Vaa-
ren indtil Høsten, saalænge Vand haves og Søen ikke
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er beiagt nukilIs. Hallangsfiødningensker derimedom 11Z1
Vaaren under.Flommeneller strax-efter, og oplæggesTom-
meret ved Elvemundingeni Bomme paa 7 k 800 Tylter,
der ved Hjælp af gunstigVind ellerGangspilfremdrivestil
Kalagersundet, hvor Bommen paa Grund af den smale og
grundeRende maa løses, Tømmeretmaa da gaa løst, indtil
-det ved ganstig Vind er fremdrevet til Næsodden, hvor
Bommenatter sluttes.

Som ovenfor omtaltkan under de nuværendeForholde
kun 3 Fods Dybde under almindeligt Opdæmningsvand
(alm. Sommervand)benyttes af Søen d. e. en Vandmasse
af 427,680,000 Kubikfod. Skal almindeligt Sommervand
sænkes 3 Fod d. e. til. Koten 97.00, bør Mineringengjen-
nem Kolstadfos mindst gaa 4 Fod under den nye Vand-
stand d. e. til Koten 93.00 for med Sikkerhed at kunne
disponereover en ligestor Vandmåssesom før. Den udini-
neredeRende bør gives en Bredde af 20 Fod, og vil Læng-
den da blive 160 Fod. Gives Renden en Trae som den
paa Kartet angivne, saa udgjørMineringen51 Kubikfavne.
Den nye Dam, der bør indrettes med bevægeligeMidtører
og horizontalePlanker, bør have samme Plads som den
nuværende, da Fossen her er smalest og dybest for senere
at kunne have det i sin Magt at fordybeRenden, hvis det
tiltrænges.

For ikke at genere Fledningen fra Hallangen,bør i
en Længde af 250 Fod udmuddresen 50 Fod bred Rende
med 5 Fods Dybde under den nye Normalvandstand,d. e.
174 Kubikfavne Muddring. Ligeledes bør bortgravesnoget
af de Sand- og Stenerer, der have oplagt sig i Elvemun-
dingerne ved Hallangselven og•Hvervselven, og anslaaes
denne Gravning til 200 å 250 Kubikfavne.

Iværksættes Seens Sænkningsom omtalt, antages det
ikke,at den nogensindevil kommetil at genereFlødningen,
men snarerelette den.

Grunden til , at der nu stadig oplægges Material
Elvemundingen,hidrørerfra Søens stadigt høie Vandstand.
Sænkes denne 3 Fod, vil Faldet og Strømmens Kraft i
Hallangselvenog Hvervselvenblive større og først oplægge
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1857. det medferteMaterialiMigt Vand, hvor efterStenkningen
Seens Dybde er betydeligi Sammenligningmed de navse-
rende Forholde. Hvor det rolige Vand nu indtræder,er
Dybdenkuns 11/2Å 2 Fod, og maa derforElvemundingen
her stadig opfyldes. Efter Seens Sænkning vil Materialet
bfive liggendepaa sterre Dybder (7 å 9 Fod).

Omkostniugerneved den her paapegedeStenkningan-
slaaes omtrenttil:
51 Kubikfavne Minering i Kolstadfos å 28 Kr.

Kr. 1,428.0a
174 Kubikfavne Muddringi Kalagersundet

å 8 Kr. . . • • • • • « 1,392.00
Ny Dam . . . ...... . . . 	 < 400.00
250 KubikfavneGravning ved Udlebeneaf

Hvervselvenog Hallangselvenå 4 Kr. 1,000.00
Administration og tilfældige Udgifter ca


15 pOt  c 580.00

Kr. 4,800.00

Sagens Dokumenterledsaget af denneRapportmed til-
herendeKarter og Tegninger remitteredeKanaldirekteren
under 16de Septembertil Amtet, idet han udtalte, at Land-
eierne i Reglen med Undtagelse af Omkostningernehavde
fremstilletSagenrigtigt,medensden er misforstaait af Dam-
eierne, hvem Lastehandlerneog Fru Wiel formentlighave
stolet paa. Naar Sænkningenudførtesefter LeitnantVede-
lers Forslag kunde der kun blive Tale om Erstatning for
Tab af Kraft ved KolstadfosVandfald, medensFlednings-
og Brugsdriftsnarerevilde vinde end tabe, og der var saa-
ledes Sandsynlighedfor, at Dameierneog Lastehandlerne
vilde forandresin Mening om Sagen; men paa den anden
Side bleve Omkostningernefor Sænkningenog de dermed
forbundneArbeider samt Erstatningenfor Vandfaldetsaa
-betydelige, at det var tvivlsomt, hvorvidtLandeiernevilde
soutinere Planen. Kanaldirektørengjorde dernæstAmtet
opmærksompaa, at det havde været paatænkt det
ved en betydeligFærsel skulde paafordres at benytte
Bitten og Mjærmensom Vandreservoirerfor det kanalise-
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rede Hovedvasdrag, og at Indretningen til saadantBrug 18
betydeligenvilde fordyresved Sænkningenaf Sitten.

Amtet sendte Sagen tilbage tii-Ansegerne, men paa
Velen did er Dokumenterneforkonme,og senere har Spergs-
maalet ikke været optagetigjen. -

Ferst i 1859 afholdtes den 8de og 9de November 18
Taxtforretningi Anledning af de ved kongeligResolutionT!,xgt
af 16de Oktober 1848 bilaldte Dæmningsanlægfor Guld-=
tjærn og Tvillingtjærn. HaneborggjordePaastandpaa Er- ivi

statninger for Tab og Skade, som ved en underForretnin-
gen afgivenEragtningikke i sinHelbed anerkjendtes. Væ-gti?q
sentlig var det hans Fordringpaa Erstatning for Tabet af
den Afgift 5 Øre pr. Tylt Temmer, som ti.dligerehavde
været svaret til ham for Passage gjennemGuldtjærnmo-
dam, som Eragtningenikke tilkjendte harn.

Utilfreds hermed lod han d&for Eragtningenindanke
for Heiesteret.

Denne afgav under 24de Juni sin Dom i Sagen, hvor-2
ved Eragtningenblev stadfæstet. dom a

Juni

Under 12te August blev et for det FredrikshaldskeFlødr
Vasdrag gjældendeFledningsreglementapproberet. I detsreglei
§ 4. 1. er det bestemt, at Fællesfiedning skal finde Sted i
samtlige Bivasdrage i Vinger, Næs, Urskoug og Heland
til Skullerudvand,og senere i samme§ heder det, at En-
hver skal kunne separat fremfiededen Trælast, som han
maatte fremdrivenedenforde almindeligeMærke-eller Le-
veringspladsei Bivasdragene,naar der til saadanFledning
ikke benyttesBivasdragetstil Fællesfiedningeninddæmmede
Vand, og Fællesfiødningenforøvrigtikke hindres.

Eieren af Hvervseiendommen,H. Haneborg,algagdei 18
1865 en Aastedssagimod Kanaleieren,idet han paastod,ata E

Soot uden Tilladelsehavde forheietfiere ældreDamme deddr:
smaaVasdrag, der ferte ned til Guldtjærn,og ledetVandetele=
fra dem, der fer gik i dette, ned i Kanalen imellemGuld-ne

og Tvillingtjærn. Den 28de Septemberafholdtes ni

Aastedsforretning,hvor fiere Vidner afhertes. For Auer-



dyppeldammensVedkommendekom det da til Forlig medeus
Sagen for de øvrige DammesVedkommendeforblev uaf-
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0385‘ gjort, idet ,den efter Vidneforklaringentehattes og senere
aldrig igjen blev optagen. -

Samtidig havdeHaneborg tilstævnt en Taxtforretning
til Bestemmelseaf, hvormegethan i Tilfielde skulde
betale for Adgangen til at slippe sit eget Tømmet,gjennem
Guldtjærnmodam,idet han forbeholdtsig senere at faa af-
gjOrtSpergsmaalet,om han ikke havde Ret til at passere
gratis. Mod ForretningensFremme nedlagde Kanaleieren
Protest, men ved Eiragtning,der afgaves den TdeMai 1866
blev det afg,jort,at Sagen skulde fremmes. Denne Eragt-
ning forbiev upaaanket; men Forretningen er senere ikke
fremmet.

1869. I 1869 blev det hele af Soot ndførteAnlæg kjebt af
Sagbrugsforeningenpaa Fredrikshald.

T* Fledningeni Hvervselven havde der stedse vist sig-
dragendeMangelpaa ti strækkeligtVand, efterat det Tommerkvan-aTilla-
else tilgøreise t11111,som paa Kanalenførtes over i FredrikshaldsVasdrag,
r=d!refterhaanden var tiltaget. Den nye Eier, Sagbrugsforenin-

gen på,aFredrikshald,saa sig derfornødsagettil at raade
Bod herpaaog indgav under 7de Juni Andragendetil Kon-
gen om at meddelesTilladelse til for at fremmeden almin-
delige Flødning:

at opforeen Dæmningved UrvandetsUdløb, hvorved
dette Vand kunde opdæmmes4 Fod over daværende
høieste slmindeligeVandstand;
at fbretageUdgravning mellemstore og lille Aasvand,
saaledes at disse Vande kunne tømmes4 Fod dybere
end før, og•ved Udlebet af lille Aasvandat anbringe
en Dæmning, hvorved Vandet igjen kunde hæves til
den daværendealmindeligeVandstandi Flomtiden;
at forheie den daværendeDæmning ved Auerdyppelen
4 Fod og at lede det opdæmmedeVand saaledes, at
det fik sit Udiøb i Kanalen mellemTvillingtjærn og
Guldtjærn.

Sagbrugsforeningenanførte i sit Andragende,at Kana-
len vedGuldtjærn,somet vedlagtRidsviste,vildefaasitVand-
tilleb fratvendesmaaVasdrag,af hvilkedet østligeudgik fra
Urvandet og gik gjennemTeinlaget, store Reivand og lille
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Røivand, og det vestlige udgik fra store Aasvand og gik IS
gjennem lille Aasvand, Aurdyppelenog Malerdammen.I
det østre Vasdrag har der fra gammelTid og længe for
Kanalanlægget for TemmerflødningensSkyld af Fællesflød-
ningen været anbragtog vedligeholdtDammeved store og
lille Røivand og i det vestre Vasdrag ved Auerdyppelen
og Malerdammen. Disse Damme havde stedse været be-
nyttede til at indeholdeVand til TømmerftedningenfraTvil-
lingtjærntil Sitten Sø, og denne Flødning havde sidenKa-
nalens Istandbringelseefter Overenskomstmed Bestyrelsen
for Fællesflødningeni det FredrikshaldskeVasdragudeluk-
kende været besørget ved Kanalen, men det Vand, som
derved indeholdtes, var - som anfort paa 'langt nr
tilstrækkeligtfor Behovet. Men ved at udføre de ansøgte
Arbeidervilde ikke ubetydeligtVand kunne indeholdestil
videre Flødning af det Tømmer, som om Sommerentrans-
porteredespaa Jernbanetil Tvillingtjærn, og som nu ikke
kunde fremflødesførendmed Hostflommeneller med Flom-
men i det paafølgendeForaar. Det antoges nehilig, at der
ved denne forandredeog forogedeDæmning ville kunne
indeholdes saamegetVand, at Tvillingtjærnkunde fyldes
5 å 6 Gange og dervedvilde 5 å 6,000 Tylter kunne ud-
flødes.

Iværksættelsenaf ovennævnteArbeidervar følgelig af
stor Interesse for Flødningen, hvilket ogsaa vedlagte Er-
klæring fra Direktionen for Fællesfledningenbekræftede.
Arbeiderne vare simpleog skulde bekostesudførteaf Ka-
naleierne, og da samtligeVande vare beliggendei Udmar-
ken langt fra Bygden, saa var den Skade, der ved Ar-
beidernesIværksættelse vilde paafores Grundeierne,alde-
les uvæsentlig. Der var ikke flere end 2 Grundeierei
heromhandledeStrækning, nemlig Eieren af Sætre Skov,
der steder ind til Aasvandet og Aurvandet, P. Aamodt,
og Eieren af GaardenHverven, IL Haneborg. Den første
havde i Erklæring af 19de Februar 1870 samtykketi, at
de Arbeider,som ansaaes fornødnetil FlødningensFremme,
kunclenaarsomhelstiværksættes„uden at han gjordeKrav
paa Erstatning,men med den sidste var det umuligtat op-

11 •
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1870. zaa nogen rimelig Overenskomst. L 1865 anitgde han
AastedssagmodKanalensdawerendeBiere,idet han paastod,
at E. Soot, da Kanalenanlagdes,havde forhelet fiere af her-
omhandledeældreDammeog ledetVandet, der før leb ud i

• Guldtjærn, saaledes at det løb ud mellemTvillingtjærnog
Gukitjærn,som Ridset vidste nu var Tillældet. Hvorledes
det i Virkelighedenforholdersig med de fremsatte Paa-
stande blev ikke afgjort,da Haneborgtog Sagen udsat, og
har han senere ikke forfulgt den. Det synes lidet rimeligt,
at Haneborg, hvis det forholdtsig som af ham paastaaet,
skulde have ladet dette hengaa upaatalti 16 å 17 Aar, og
under enhver Omstændighedviste dette i Forbindelsemed,
at den paabegyndteSag ikke forfulgtes af Haneborg,at
det Hele i Virkelighedeningen Interesse havde for ham.
For imidlertidi Fremtiden at forebyggeenhver Tvist om,
hvorvidt Vandet var ledet fra sit oprindeligeLob, var det
Foreningenindgav sit Andragendeom at lade Vandet faa
sit Udlob i KanalenmellemTvillingtjærnog Guldtjærn.

Som nævnt ledsagedeSagbrugsforeningendette sit An-
dragende med en Erklæring af 8de Juni fra Flødningsbe-
styrelsen, der i det Væsentligeanfører:

«Der har, som i Ansegningenanført, aldrig været til-
strækkeligtVand forFlødningenfra Tvillingtjærnog Guld-
tjærn til Sitten, og som Følge heraf er et betydeligtKvan-
tum Tømmerhvert Aar blevet indeliggendeog forsinketet
Aar i dets Fremdrifttil Hovedvasdraget,hvorvedRentetab
og Forringelseaf Produktethar været en uundgaaeligFølge.
Dette er saamegetmere beklageligtsomdenTrakt,derlider
under de nuværendemislige Fiødningsforholde,er en af de
bedste og største Skovstrækninger,der støde til det Fred-
rikshaldskeVasdrag, og for hvilken Kanalanlæggeter af
heieste Vigtighed, da Skoveierne derved sættes istand til
at faa afhændetLast af mindreDimensioner,som, før An-
lægget kom istand, ikke kunde bære Transportomkostnin-
gerne til Hovedvasdraget.

FlødningengjennemHvervselven har stedse været me-
get mislig formedelstMangelpaaFlødningsvand,saa at den
største Del af det Tømmer, som om Sommerenhar været
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overkjørttil TvillingtjærnpaaAnlæggetsJernbane,er bleven 18
overliggendei dette Tjærn til det paafølgendeAar. Saa-
ledes indelaa ca. 5,000 Tylter fra Sommeren1869 til 1870.

Dersom den af KanalanlæggetsEiere ansøgteTilladelse
til videre Opdæmningaf de til Tvillingtjærnog Guldtjærn
stødendeBivasdragbevilges, vil Vandtilgangenfor den al-
mindeligeFlødning fra Tvillingtjærnog Guldtjærntil Sit-
ten, der ifølge Reglement for Flødningeni det Fredriks-
haldskeVasdrag,approberetved kongeligResolutionaf 12te
Angust1862,er Fællesfiødning,utvivlsomtforeges i tilstræk-
kelig Grad, hvorved saa væsentligeFordele vilde vindes,
at den Skade, som ved OpdæmningenforaarsagesGrund-
eierne, er for Intet at regne derimod.

Flødningsbestyrelsenmaa derfor paa det bedste anbe-
faleAnsøgningentil naadigstIndvilgelse,da KanalensEiere,
som efter OverenskomstmedFlødningsbestyrelsenhar over-
taget Fællesfiedningenfra Tvillingtjærnog Guldtjærn,der-
ved vil faa en Tilgang paaVand til denne Flødning, som i
væsentligGrad vil sikre Tømmeretshurtige Fremkomst».

Forinden dette SagbrugsforeningensAndragendeudfær-
digedes, havde Ilaneborg, gjort bekjendtmed at et saadant
vilde fremkomme,under 4de April alleredehenvendtsig til
Departementetmed Anmodning om at gives Anledningtil
at erklære,sig over Andragendet,naar det kom. Han an-
førte deri, at de smaa Vasdrag,som der var Tale om at
expropriere,vare de eneste, hvorover han selv endnu frit
disponerede,da Kanaleierne eller Flodningsvæsenethavde
Hævdsrettil Benyttelsen af Aurseth og dets Vasdragsamt
Hvervselvenog de fieste Tjærn,der støde dertil.

Senerehen efterat ForeningensAndragendevar sendtti
ham til Erklæringfra Fogden Nedre Romerige, indgavriaig
Haneborgligeledes et underdanigstAndragendeaf 3die
gust om at meddelesTilladelse til at exprbpriereRet til at
kommeigjennemde af FredrikshaldsSagbrugerebenyttede,17:11,1.;
paa hans EiendomHverven liggendeDammefor Lille Røi-jf€:
tjærn,Store Raitjærn,Aurdyppelenog Damtjærn,for der-yer:
ved uhindret at blive sat istand til at uffilødesit Tømmernitn
fra og paa bemeldteEiendomned i Hovedvasdraget.



— 166

870. Samtidigunder3die August afgav baù in Erklæring
over SagbrugsforeningensAndragende. Han fremholdtden
store BetydningVandet havde for ham i industrielle Øie,
med s,avelsom for hans privateFiedning, og at de Vande,
der nu agtedes exproprierede,vare de sidste han selv
havde Dispositionsrettenover, og desuden laa de udenfor
Kanallinien, saa de ikke kundevære Gjenstandfor Expro-
priation.

I Anledningaf SagbrugsforeningensAndragendehavde
paa AnmodningHolands Formandskab'under27de Juni,
Urskougs under 8de Juli, Eidskogs under 12te Juli, Holm
Haneborg under29de Juli, G. Aamodt under 29de Juni,
L. Nordby under 10de Juli og H. I. Nordby under 29de
Juli udtalt sig anbefalendeom samme. '

Efterat Fogderiethavde modtaget begge Andragender
saavel Sagbrugsforeningenssom Haneborgs og samtlige de
nævnte Erklæringer, indhentededet yderligereFlødnings-
bestyrelsens Erklæring angaaendeHaneborgsAndragende.
Idet denne henholdtsig til den tidligere Betænkningover
SagbrugsforeningensAndragendeog anførte, at Haneborgs
gik ktik i modsat Retning af den almindeligeFlodnings
Interesse, fraraadededen dets Indvilgelse og anførte, at
en enkelt Mand umulig •vilde kunne exproprieretil eget
privat Brug Vand, som fra MandsMinde havde været an-
seet og fremdeles maatte ansees nødvendigtil den fælles
Flødning.

Endviderelod Fogderiet Sagbrugsforeningenafgive sin
Betænkningtil HaneborgsErklæringsamt hans Ansøgning
af 3die August. Foreningen udtalte i den Anledningi sin
Betænkning af 27de September,at Haneborg i sine Er-
klæringer tilfulde erkjendte Kanalens store Betydningfor
Tømmerhandelenog Flødningen, men at han ensidig frem-
hævede den Fordel, som Kanalen bragte Trælastbandlerne.
Foreningenkonkluderedemed, at det maatte ansees aldeles
paa det Rene, at de ældre Damme i Hvervsskoven fra
umindelige Tider havde været opførte og benyttedetil at
indeholdeVand til Fremmeaf den almindeligeTømmerflød-
ning, ligesom at der aldrig kunde blive Spørgsmaalom
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heromhandledeVands Anvendelse til Flodmingeller Brugs-
drift for Haneborg. I ethvert Tilfælde henhorteden ende-
lige Afgjorelse heraf underTaxtforretningen,og det for-
mentes derfor, at de Betænkeligheder,som Kanaldirektor
Royem i sin Erklæring af 19de Juni 1854 havde fundet
mod a ia e en a oo i sin Tid indgiven Ansogning
var aldeles ubefolede.

yogderiet afgav derpaa under 7de November sin Be-
tænkning, idet det oversendte Sagin tir Arliirs Amt.
Det anforte, at de Oplysninger,der manglede,og somfor-
langtes tilveiebragte, inden Expropriationsretdengang, da
Soot i 1854 indgav Ansogning, kunde meddeles,nu maatte
ansees at være fremskaffede. Det vilde af Sagens Doku-
menter sees, at Konsul Hansen, der var en af Fredriks-
halds Sagbrugere,ved Skjede af 13de Februar 1844 solgte
GaardenHverven til H. Haneborgmed sammeRettigheder
og Forpligtelser,hvormedhan havde eiet den. BlandtFor-
pliitelser viste det sig som synbareServitutterpaa Grund
af de anbragteDamme,dengangHaneborgkjobteElendom-
men, at Sagbrugernehavde Dispositionsret til Vandet, en
Bet, som de desudeni over Hævdstidhave benyttet. Af
en fremlagt Udsrrift af SagbrugsforeningensForhandlings-
protokolviste det sig ogsaa, at de nævnte Dammeallerede
i 1844, da Haneborg kjobte Hverven, bleve ombyggede.
Kom hertil, at det samme ommeldesbaadei Soots Anseg-
ning af 22de December1853 og i KanaldirektorensErklæ-
ring af 19de Juni 1854, saa var det dervedvistnok oplyst,
_at SagbrugernehavdeDispositionsrettil Vandet i de Tjærn,
hvor de havde Damme, om det end ikke af Haneborgselv
paa den utvetydigsteMaadevar erkjendti hans med Sagen
følgende Andragende af 3die August 1870 om Expropria-
tionsbevillingtil med sit Tommerat passerenævnteDamme.
I KanaldirektorensErklæringaf 19deJuni 1854 hedderdet
bl. A.: «Forhenholdtesdisse Tjærn kun opdæmmedetid-
ligt om Vaaren». Herved mente KanaldirektorenTiden
for Soots Kanal kom istand, og dette forholdersig rigtigt,
eftersomdengangalt TommeromVinterenkjortes paaGuld-
tjærnmodam,og Slipning fandt Sted ved Vaarflommen,kfr.
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570. 6435 7de og 10de Vidnes Prov Aastedineg, inkaminent
284e September1867. EfteratKanalenvar færdig og Tom-
meret kom hele Aaret igjennem,blev diese Dammei nver-
vens Skov, for at fylde Gukkjærnetmed Vand til Flod-
ningen gjennemHvervselven,benyttedeheleAaret rundt,og
da ,denneBenyttelse nu havde varet i over 20 Aar, mttatte
Hævd derpaavære vundet. Naai- Sagbrugernevidere an-
segte om Tilladelse til at lede Vandet fra,de omhandlede
Tjærn, saaledes at det fik Udlob i Kanalen ved Tvilling-
tjærn, da var Nytten af saadanForanstaltningindlysende.
Af Soots Ansegning (af 1854) vilde sees, at den Bæk, der
kommerfra Roitjærnet, alleredei 1848 altsaa for over
20 Aar siden — af ham blev givet dette Leb. At det for
Haneborg som Eier af den betydeligeHvervens Skov

var til ikke ringe Ulempe, at han ikke kunde flode sit
Tommerned i Guldtjæi-n,var nimodsigeligt,men allerede
da han kjobte Eiendommen,vidste han, at han ingen Ret
havde til dette, da DammenetilhørteSagbrugerneog vare
absolut fornodne for den almindelige Flødning dennem
Hvervselven. Det var i FredrikshaldsSagbrugeresErklæ-
ring af 27de Deeember 1870 paavist, at Haneborg ikke
kunde tilstaaes Expropriationaf •Vand lI Fledning gjen-
nem Hvervselven,hvor Fællesfiedningfandt Sted, da dette
vilde være i Strid med Fledningslov af 26de August 1854
§ 3, kfr. Pledningsreglementaf 16de August 1862 § 4,
1ste Post, ligesom den hele Fællesfledningdervedi heieste
Grad vilde lide. Det var dog vistnok ikke HaneborgsMe-
ning at andrageherom, thi naar han ansegte om med sit
Tommerat kommegjennemReitjærnmed flereDammened
i Hovedvasdraget(hvorvedman i denomhandledeEgn ellers
forstaar Sitten Se), saa fremgik det af hans Ansegning,
at han ved Hovedvasdragethavde forstaaetHvervselven.
Det var derfor visselig ikkunHaneborgsMening at anholde
om naadigstBevilgning til Expropriationaf Vand, for at
kunne flode sit Temmergjennemde af Sagbrugerneopferte
Damme1 Hvervens Skov, hvor ingen andenFledningfandt
Sted, og saaledes komme ned med Temmereti Kanalen
mellemTvillingtjærnog Guldtjærn. Men detteAndragende
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kinulevisselig ikke indvilges, først fordi der til Exproprja-1f
tion efter Lovgivningen udkrævedesmere end en enkelt
MandsInteresse, og dernæst fordi det var indlysende—
hvad der af Sagbrugsforeningenvar udviklet, at hvis
Vandet i de omhandledeTjærn af Haneborgfrit kundebe-
nyttes til Flødning, vilde FællesilødningengjennemHvervs-
elven standses, hvorvedstort Tab vilde forvoldes, og stere
Værdiergaa tilspilde. Hvad Haneborgforrestentabte ved
oversvømmetLand, OntForeningensAndragendebevilged'es,
var en saa stor Ubetydelighed,at deromIntet var at handle.
Det forekomimidlertidFogden, at denneSag maattekunne
ordnespaa en Maade,hvorvedsaavel den almindeligeFlød-
nings Interesser som Haneborgslode sig forene, eller hvor-
ved ialfald HaneborgopnaaedeFordele, som han for Tiden
ikke var i Besiddelseaf. Sagbrugsforeningenhavdei sin Er-
klæring af 27de Septbr.1870 tilkjendegivet, at hvis Hane-
borg kunde benytteVandet til separatFledning af sit Twn-
mer samtidigmed,at det af den blev sluppetforat benyttes
til den almindeligeFlødning i Kanalen,var Foreningenvil-
lig til at indrette Dammene(h*vorvedmaatte forstaaesikke
blot de nyopførendes,men ogsaa de ældre)saaledes,at Toni-
meret kunde kommeigjennemdem. Han formentederfor,
at SagbrugsforeningensExpropriationsretburde gives den
Begrændsning,at de af Foreningenopførte eller i Medhold
af Bevillingen opførendes Damme i Gaarden Hvervens
Skov indrettes saaledes,at derigjennemkunde passereTom-I
mer, samt at Eieren af GaardenHverven gives Ret (
uden at han dog fik nogen selvstændigDispositionsretover
Flødningsvandet— til at fløde sit Temmerfrem gjennem
disseDamme,naarog saafremtsaadantkunde ske til sammeI
Tid, som Foreningen slap Vand for Fællesfiedningen,til
hvilken Ende Foreningen skulde være pligtii til 3 Dage
før enhver Slipning deromat give Eieren af Hverven vid-
nefast Underretning, saafremt denne havde Tømmerlig-
gende i eller ved den Sø, hvorfrader skulde slippes. Med
saadan Begrændsning troede han, at Sagbrugsforeningens
Andragendeburdebevilges.
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Paa Foranledning af Akershus Amt erklæredeFor,
eningenunder.17deNovemberVedPaategning,at den Intet
havde at erindremod, at Expropriationsbevilliegengaves
den af Fogden foreslaaedeBegrændsning.

871. Departementet,som med AkerslmsAmts Skrivehe af
21de November1870 var bleven tilstillet Sagen, indhentede
under 13de April Kanaldirekt rklærin 1 der afgaves
den 13de Juli. E era have givet en kort Oversigt ovel.
Sienationen,speeificeredehan nærmeredeSpergsmaal,hvoraf
Sagens Afgjørelseformentligvilde afhænge,og kom til det
Resultat, at de af Sagbrugsforeningenansegte Expropria-
tioner burde tillades, medens han fraraadedeat indvilge
HaneborgsAndragende,da det selv afseet fra Servituterne
paa de existerendeDamme var meget tvivlsomt, om det
vilde være til Gavn for den enkelte Mand at gjøre de
tvende smaa Vasdragflødbare, medens det var utvivlsomt,
at ingen større eller almeneInteresser derved gavnedes,
og at en for et stort Distrikt fordelagtigIndretning vilde
skades saa betydeligt,at der endogkundeblive Spørgsmaal
om dens Bestaaen.

Det havde imidlertid vakt KanaldirektørensOpmærk-
somhed, at der til Gjengjældfor Retten til at tage ånden
Mands Eiendom ved Expropriationei var forbeholdt det
OffentligeRet til at paase, at det dervedbegunstigedeog
muliggjorteAnlæg i Virkelighenogsaa benyttedes, saa det
kom Almenhedentilgode og ei misbrugtestil Enkeltmands
Fordel. Han fandt derfor, at Expropriationsrettenburde
knyttes til et approberetReglementog Taxt for Afbenyt-
telsen af Trafikveien,samt at de exproprieredeHerligheder
tilfaldt den forrigeEier, saasnartTrafikenopgaves.

Kanaldirekterenudtalte endelig, at det ikke var ham
ganske klart; omDamrettighedernei Hverven Skov tilherte
SagbrugsforeningenellerTømmerdirektionen;d. e. Flednings-
foreningenpaa Fredrikshald. Og uden at indlade sig paa,
hvorvidt dette kunde have nogen Indflydelse paa Sagen,
troede han, der kunde muligensblive Spergsmaalom at til-
dele Fledningsforeningen hvis den eiede de ældre DaM-
rettigheder— Retten til den videreOpdæmningog Trafik-
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veien Retten til at afiedeVandet til Sæleput, hvilket kun 18
interesserededen. Han ansaa det dog rigtigst, at Trafik-
velen — eller som den kaldtesKafialen burdehave hele
Flødningen til Sitten Sa og saaledes ogsaw gaves Expro-
priationsretten thi Alt hang naturlig isammen til dette
Punkt.

Under 5te Septemberindgav Haneborgyderligere en
Forestfiling imod SagbrugsforeningensAndragende,hvilken
ikke indeholdtnoget Nyt af Indflydelse paa Sagens Afgjø-
relse, samt en Bemyndigelse for Departementettil at for-
andre hans tidligere gjorte Fordringpaa Kr. 0.80 Erstat-
ning pr. Tylt Tømmertil Kr. 0.47, mod at der indrømme-
,des ham Ret til efter Godtykkeat benytteVandetpaa sine
Eiendomme,naar han dervedikke hindredeSagbrugerne
deres Fremdrift af Temmeret paa Kanalen, samt mod at
bans Tømmer fiades ned til Sitten uden Afgift til Sagbru-
gerne. Han indgik da paa selv at opbyggede Damme,
som Foreningenandrogom, og at bevare de gamle i deres
nuværendeHeide, mod at hine først tømtes om Vaaren.

12zaltemei,,_itetafgav derpaa under'24deOktoberInd-Dniev
stilling i Sagen. Efterat have givet et kort-Itesum afInodges

oedssamtfige Erklæringerbemærkededet:
«Med Hensyn til FlødningsinspektørSoots Ansøgning

om Tilladelse til at udførelignende Arbeidersom de, hvor-
paa nærværendeAnsøgning gaar ud, skal Departementet4lur
bemærke,atSootsAndragendeikke blev gjort Gjenstand
for underdanigstForedrag,hvorimodDepartementet,efteratbiz
Lave indhentetErklæringfraKanaldirektørenmeddelteVed-linadni;
kommende,at man paa Grundaf den Tvist, der fandtSted aM

mellem vedkommendeGrundeierog FlødningsinspektørSoot
angaaendeden SidstnævntesBerettigelse til en Del af ham
allerede b;ærksætteArbeidersUdførelse,hvorvedsigtedes til
de omtalte ældreDamme, der angaves for en Del at væri
forheiede af Soot, som i det Hele angaaendede Indskrænk-
ninger af AndresEiendomSherligheder,som ved de omhand-
iede ArbeidersUdføreisevilde foranlediges,ikke fandt Sa-
gen' for Tiden saa tfistrækkelig oplyst, at de Fordringer,
som Loven af 31te Mal 1848 angaaendeMyrstrækningers
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871. Udtapningm. V. i densl§ 2 i denne HenSeende opstiller,
ktindeansees tyldestglorte, og at man saaledesikke antog,
at der i Sagens daværendeStilling var Adgang til at be-
virke Ansøgeren meddeltHTilladelse til tJdfèrelsen af de
omhandledeArbeider.

«SagensStilling medHensyn til de omhandledePunkter
formenesnu at værevæsentligforandret. Forndenhvad der
af Sagbrugsforeningener oplyst angaaendede ældreDamme

Hvervenskoven,bemærkessaaledes, at det af en blandt
Dokumenternevedliggende Udskrift af Forhandlingerne
en i 1867 af Haneborg anlagt Aastedssag, formentligden
ovenfor nævnte uforfulgteSag, formenesat fremgaa,at de
ældre Dammei begge de omhandledesmaa Vasdragi Sko-
ven da havde staaet i Hævdstid, hvortil kommer,at Hane-
borg i .en af ham nu afgiven Erklæring har med Hensyn
til hans Ansøgningom Tilladelse til at expropriereRet til
Fledning gjennem disse Damme udtrykkelig erkjendt, at
Sagbrugseiernepaa disse Damme •havde erhvervetHævd.
Der er saaledes formentlig al G-rundtil ved denneSags
Afgjørelse at gaa' ud fra den Forudsætning,at Eieren af
Hverven Skov alleredei det Væsentlige har tabt Disposi-
tionsrettenover Vandet, og at der følgelig kun er Spargs-
maal om et ringe Tab for hans Eiendomved Indvilgelsen
af SagbrugsforeningensAnsøgning.

«Hvad angaarden ansegte Ret til at lede Vandet ned
i Kanalen mellemTvillingtjærnog Guldtjærn,vil Tilladelsen
hertil,som anført,indeholdeenRatihabiliserenaf et allerede
tilværendeForhold; men Departementetkan i Lighed med,
hvad der bestemtesved den ovennævntekongeligeResolu-
tion af 16de Oktober1848, der meddelteApprobationpaa
tvende alleredeudførteDæmningsanlæg,ikke i den nævnte
Omstændighedfindenogen Grund mod at Meddeleen Til-
ladelse, som efter Sagens Beskaffenhederkjendesat burde
meddeles,om Arbeidetikke havde været udført.

«Med Hensyn til Spergsmaaletom, hvorvidtAnsøgerne
have i Mindelighedkunnet faa en rimelig Ordning med
GrundeierenangaaendeSagen, skal Departementetoplyse,
at denne har fordret sig Erstatning tilstaaet ikke efter



— 173 --

SkadensUdstrækningmen medAntallet af de Tylter Tem-
mer,der fremførespaaKana1veien,som Maalestok,og, efter
først at have krævet Kr. 0.80 pr. Tylt, har han nu ned-
sat sit Forlangende til Kr. 0.47 pr. Tylt, hvilket efter
den af SagbrugsforeningenopgivneGjennemsnitsstørrelse
den samledeTransport ca. 6,000Tylter vilde udgjøre
2,800 Kr. aarlig.

«Efter de som oplyst vigtige Interesser,der knytte sig
til Erhvervelsen af den ansegte Tilladelse, og den i For-
hold hertil lidet betragteligeSkade, der paaføres vedkom-
mendeGrundeier, finder Departementetingen Betænkelig-
hed ved at tilraade Indvilgelse af Sagbrugsforeningens-
underdanigeAnsøgning1 det Hele, ligesomman maa anbe-
fale Afslag af BrugseierHaneborgsherimodstridendeAn-
søgning,undtagenforsaavidtman vil foreslaadet af Fogden
anbefaledeForbehold knyttet til den Sagbrugsforeningen
meddelendeTilladelse. Det antages imidlertidi Henholdtil
KanaldirektørensBemærkningat burdegjøres afhængigtaf
Haneborgs under SkjønsforretningenfremsættendeØnske,
hvorvidt et saadant Forbehold bliver i Virkeligheden at
gjøre gjældende.

«Efter § 7 i Lov af 31te Mai,1848 ere de i samme
indeholdteBestemmelserom Adgang til Expropriationan-
vendeligepaa Kanal- og Dæmningsanlæg,hvorvedalminde-
lig Færsel eller Fledning tilsigtes fremmet. Da den om-
handledeKanallinieeies ikke af en til Fællesfiøduingstiftet
Forening, men af et privat Interessentskab,Sagbrugsfor-
eningen, vil det efter DepartementetsFormeningvære rig-
tigt og i LovgivningensAand, at Tilladelseni Overensstem-
melse med KanaldirektørensForslag knyttes til et Forbe-
hold.om, at et Reglementog en Taxt for Afbenyttelsenaf
KanalveienundergiveskongeligApprobation,for hvilket en
passendeFrist antages at burdesættes. Departementetvil
derforforeslaaBestemmelsenherom saavelsom ligeledes

~rensstemmelse medKanaldirektørensForslag — om at
de af ResolutionenfølgendeIndskrænkningeri Grundeiernes
Rettighederbortfalde, hvis KanalveiensBenyttelse maatte
ophøre».
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k$71. I Henhold til det, her Anfrate .afgav•,Departeanentet
derpaafølgendeIndstilling:
A. At det i Henhold til Lov af 31te Mai 1848•angaaende

Sænkuing eller Udtapning af Indsaer m. V. I 7, kfr. § 1,
naadigst tillades Sagbrugsforeningen paa Fredrikshald at
fordage de til Lettelse af Fledningen sigtende Udravnings-
og Opdæmningsarbeider i nogle Tasdrag paa Gaarden Hver-
vens Irdmark I Sitskogens Annex til Hølands Præstegjeld
i Akershus Amt, der ere nærmere angivne i Sagbrugsfor-
eningens underdanige Ansøgning af 7de Juni 1870, samt
til at lede Vandet fra disse Vasdrag saaledes, at det har
Udleb i Kanalen mellem de saakaldte Tvillingtjærn og
Guldtjærn, Alt mod fuld Erstatning til Vedkommende efter
lovlig Taxt for den Skade, der ved Arbeiderne maatte
gjøres paa Eiendomsherligheder, samt forøvrigt paa føl-
gende Betingelser:
1. Saafremt derom under Taxtforretningen af Gaarden Hver-

vens Eler fremsættes Forlangende skal
de i ovenmeldte Vasdrag før opførte og de i Medhold
af 'nærværende Resolution opførendes Damme indret-
tes saaledes, at derigjennem kan passere Tømmer.
Eieren af Gaarden Hverven have Ret til at fløde
sit Tømmer gjennem disse Damme, naar og saafremt
saadant kan ske til samme Tid som Slipning af
Vand til Fællesflødningen foregaar.

e) Sagbrugsforeningen være forpligtet til 3 — tre —
Dage før hver Slipning derom at give Eieren af
Gaarden Hverven vidnesfast Underretning, saafremt
denne har Tømmer liggende i eller ved den Sø,
hvorfra der skal slippes.

2. Den Høide, hvortil Vandet ved de ovenanførte Dæmnings-
arbeider kan opdæmmes, bliver fast, varigt og lydeligt
at afmærke i Marken paa et dertil bekvemt Sted.

. Sagbrugsforeningen er forpligtet til inden 3 — tre —
Maaneder efter Skjønnets Afholdelse at undergive et
Reglement og en Taxt for Benyttelsen af Kanalveien
mellem Skjærvangen Se og Guldtjærnmodammen konge-
lig Approbation samt til for Eftertiden at befølge de
Bestemmelser i denne Henseende, der af Kongen ap-
proberes.

ikB.

4. De af nærværende Resolution følgende Indskrænkninger
i Grundeierens Eiendomsrettigheder bortfalde, naar oven-
nævnte Kanalveis Benyttelse maatte ophøre.

33

 
At det »afBrugseier Haneborg indgivne underdanige An-
dragende om at meddeles naadigst Tilladelse til at expro-
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priere Ret til at fiede sit TemmergjennemDammeni de
ovenfor omhandledeVasdrag paa GaardenHvervens Grund
ikke naadigst indvilges uden forsaavidtdette er skeet ved
denne Resolutions Post A. No. 1. a. b. e. •

Denne Indstilling blev ved kongelig Resolution af
lOde Novemberbifaldt.

Den 18de og 19de Juni afholdtesTaxtforretning,hvor- 181
under følgendeEragtningerbleve afgive : Expr,

Af den kongelige Resolutions Litr. B. kan sees, at
Hvervens Eier ikke er fuldt dispositionsberettigetoverlgde187

Thi eragtes:

«Skjønsmændenehave ved Fastsættelsen af Er-
statningenved Expropriationenat tage Hensyn til den
Indskrænkningi Hvervens Eiers Raadighedover Aas-
og Urvasdragene, som Tilværelsen af de Citantskabet
tilhørendeDamme ved Aufdyppelen,store og lille Røi-

. vand medfører).
Ved denkongl.Resolutioner Sagbrugsforeningenkjendt
berettiget til at opføre tvende nye Damme, en ved
Urvandet og en ved Aasvandene. Senere end Ansøg-
ningen herom har Hvervens Eier opført Damme paa
disse Steder; mendenneOmstændighedkan ikke skjøn-
nes at betage CitanterneRet til paa disse Steder at
faa Damme. Naar Citanterne ere berettigebe til at
opføreDamme paa disse Steder, ere de ogsaa beret-
tigede til at fordre Grundenryddigggjortfor Alt, hvad.

Vandet i Aas- og Urvasdragene,da dette Litra afslaar
et Andragendefra Hvervens Eier, Haneborg, om Til-
ladelse til at flede gjennemDammenei nævnte Vas-
drag. Det er ogsaa underProcedurenaf Indstævnte
erkjendt,at Citantskabeter udelukkendeEier af Dam-
men ved Aurdyppeleni Aasvasdragetog de to Damme
ved store og lille Røivandi Urvasdraget. Om disse
DammehindrerIndstævntesTømmerflødningog i hvil-
ken Grad, eller om der betagesham enhverBenyttelse
af Vandet i nævnte Vasdrag, vil være MændenesSag
at afgjøre.



— 176.—,

	

1878. der trinderhindrendei Velen for Dambygningerne,og
en saadan Hindring er Eierens Damme. Expropria-
tionen af disse Dammekan ikke skjønnes at gjøre no-

• gen Forandringi den oprindeligePlan. Efter Lov af
Site Mai 1848 § 2 skal der indgives en saa neiagtig
Opgave, som paa Forhaandkan haves. Dette har ol-
tanternegjort.

Thi eragtes:

«Sagbrugsforeningeni Fredrikshaldkjendesberet-
tiget til at exproprierede to af Hvervens Eier, H.
Haneborg,otferte Damme,den ene ved Urvandetsden
anden ved Aasvandetss3;dligeEnde».

Disse Eragtningerblev indanketfor Heiesteret, som'
under9de Oktober bifaldt samme, hvorefter Forretningen
appelleredestil Overskjen.

	

1874. Overskjønsforretningblev derefter afholdt den 16de
verskjøn tjuni.

	

1875. For at lette TommeretsFremdriftover Sitten og Mjer-
M12 men Seerne tænkte Flødningsbestyrelsenpaa at farbargjøre

Kolstadfosved Hjælp af en Sluse og derved muliggjøre•
1118=gAnvendelse af en Dampbaadtil Tømmertrækning. Paa

fos. FlødningsbestyrelsensAnsøgning bemyndigedeDepartemen-
tet under 9de OktoberKanaldirektørentil at lade de for-
nedne Undersøgelseri saa Henseendeanstille.

	

1876. Disse Undersøgelserbleve overdragneIngeniørHeiberg,
som under 21de Oktoberafgav et Forslag ledsaget af Kart
og Profdertil Sluseanlægi Kolstadfos,hvilketForslag Ka-
naldirektørentiltraadte og under8de Deeemberoversendte
Departementet.

Efter at være tilstillet Forslaget opgav Flødningsbe-
styrelsen Projektet paa Grundaf de dermedforbundneOm-
kostninger.



I Henhold til den kongelige Resolution 'af 10de No- 18
vember 1871 havde Sagbrugsforeningenpaa Fredrikshald
som Eiere af Grasmokanalenunder 19de Oktober 1874Tgaa::
indgivet til Departementet et Forslag til Reglement ogtzk2
Taxter for Transportaf Temmerpaa Kanalen med Anseg-stg:n<
ning om Approbationpaa samme. I dette Forslag havde St

Poreningen ogsaa optagetReglement og Taxter for Frem-
fiedningenaf Temmer gjennemHvervselven, skjent Kanal-
anlæggeneefterKoncessionenkun strakte sig til Guldtjærn-
modam; men i Betragtningaf, at Fledning i Hvervselven
kun kunde foregaaved Hjælp af det af Kanalen inddæm-
mede Vand.

I Anledning heraf lod DepartementetindhenteErklæ-
ring fra Haneborg og Fogderiet m. Fl. Haneborg prote-
sterede mod, at Hvervselven paa den Maade optogesSQln
en Del af Kanalen, medens Fogden i sin Betænkning af
3die Mai imedegikhans Paastandeog Forlangende.

Den 11te Juni oversendteDepartementetSagen til Ka-
"naldirektørensErklæring,og den 16deSeptemberafgav han
saadan. Han fandt det indlysende, at Reglementog Tax-
ter maatte gjælde ogsaa for TemmeretsSlipning oxer Guld-
tjærnmodam,da Dammenfuldstændigvar indbefatteti Ka-
nalens Begreb, og Tommeretikke kunde siges at have for-
ladt Kanalen, fer det var sluppet over Dammen. Hvervs-
elven kunde vistnok ikke ligesom Dammen betragtes som
en integrerendeDel af Kanalen, men da det virkelig for-
holdt sig saaledes, at der i Hvervaelven kun fiedes med
det af Kanalen inddæmmedeVand, og dette kun kunde
slippes i den Mængde og til de Tider, som Kanaleierne
fandt stemmende med Kanalensog Fledningens Tarv, var
det umuligt for andreend Kanaleierne tilfredsstillendeat
kunne bestride denneFledning. Kanaldirekterenfandt det
derfornaturligt og rimeligt,at Reglementog Taxter udstrak-
tes til ogsaa at gjældeHvervselven,og bifaldtde foreslaaede
Taxter.

Departementet forelagdeSagens retslige Side for Re- 18
gjeringsadvokaten,somi en Betænkningaf 5te Januar ud-
talte, at Regler og Taxter for Fællesfiedningen Hvervs-

la



—

L13784elven,neppe burdeapprobereaanderet med Regfer Itax-
ter :for Benyttelse af Kanalveien ovenfw Ilvervselven;
Paa Grund heraf anmodedeDepartementet Skrivelse af
23de Marts Amtet om,at foranledigeForslaget saaledes af4
fattet, at der 'blev Adgang til at foretageen saadan TJd

skilielse‘
Med Amtets SkriVelse af. lste December modtogDel

partementetet nyt Udkast af 7de November, der alene
omfattede Strækningen fra Skjærvangen Se til og med
Guldtjærnmodam.

L878. Paa DepartementetsOpfordringaf 27deFebruar afgav
Kanaldirekterenunder 30te Marts,en fornyetBetænkning
Han udtalte deri, at saaledes som Forholdetfor Tiden var
mellemFledaingsbestyrelsenog Kanaleierne der vare nær
knyttede til hinandenved fælles Interesser— vilde den
det nye UdkastforeslaaedeOrdningvistnokheller ikke frem-
byde nogensomheistVanskelighed,men skuldeSoots Kanal
engang kommepaa andre og fremmedeHænder,vilde For-
holdet blive anderledes, idet Kanaleierne da vilde kunne
stille FledningsbestyrelsensaagodtsomhvilkesomhelstBe-
tingelser, da det faktisk var umuligtfor nogen anden end
Kanaleierne at fremme Fledningen gjennemHvervselven.
Efter derpaaat have meddeltnærmerefaktiskeOplysninger
om Fledningsforholdenei selve Hvervselvenantog han, at
de af RegjeringsadvokatenfremholdteBetænkelighederved
at approbereReglerog Taxter for Hvervselvenunderetmed
saadanne for Benyttelsen af Kanalveien ovenfor Hvervs-
elven vilde bortfalde. Han holdt derforfremdelespaa, at
det var det naturligsteog for.Fremtiden mest betryggende
at faa disse Regler og Taxter approberedeunderet,og fore-
slog SagbrugsforeningensAnsegning af 2den Juni 1877 ind-
stillet til Approbation.

Paa Grund af denne KanaldirekterensFastholdenved
at arrangereRegler og Taxter underet af Hensyn- til de
praktiskeFordringer lod Departementetpaany Regjerings-
advokatenudtale sig,men ogsaa han fastholdtsine tidligere
fremholdteTvivl om den formelleRet til at medtageHvervs-
elven i Taxt- og Reglementsbestemmelserne.
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SkjøntDepartementeterkjendteden af Kanaldirektøren1817
foreslaaedeOrdningsom anbefalelsesværdig praktiskHen--
seende, og skjønt det erkjendteSpergsmaaletsTvivlsomhed,
maatte det dog dele RegjeringsadvokatensOpfatning af
Sagens juridiskeStilling, og fandt derfor at burde blive
staaendeved den paa dennebaseredeOrdningaf Forholdet.
Men paa Grundaf KanaldirektørensUdtalelseri Skrivelse
af 30te Marts udbad det sig under 8de November hans
Formening om, hvorvidt der allerede strax burdefastsæt-
tes nærmerereglementariskeBestemmelserangaaendeGuld-
tjsernmodammensBenyttelse m. m. for at afskjæreMulig-
heden af en saadanDispositionaf denneDamfra nuværende
eller senere KanaleieresSide, at Flødningeni Hvervselven
derved hindredeseller utilbørligbesværedes. I saaTilfælde
udbaddet sig Forlsag til Bestemmelsei saa Henseende.

Paa KanaldirektørensHenvendelse af 17de November
udtalte Flødningsbestyrelsensig under 13deDecemberimod
Fastsættelse af reglementariskeBestemmelserfor Benyttel-
sen af Guldtjærnmodammenm. V. som baade umulige og
uhensigtsmssige ; umuligefordi Dammenog Vandet ifølge
kongelig Resolution af 16de Oktober 1848 og Expropria-
tionstaxt af 8de og 9de November 1859, stadfæstet ved
Høiesteretsdomaf 24de Juni 1862, tilhørte Kanalen, som
følgelig ikke ved reglementariskeBestemmelserkundeind-
skrænkes i sin Ret til Dammens og VandetsBenyttelse
uhensigtsmæssigefordi det let kunde give Anledning til
Konflikter mellem Kanaleierne og de i Tømmerfledningen
Interesseredeuden at medførenogensomhelstNytte, da det
maatte bero.paa Kanalens DriftsbestyrelsesBestemmelser,
naar Vandet skulde slippes, og hvormegetder uden Skade
for Kanalens Drift, kunde udslippes. Flødningsbestyrelsen
skjøntehellerikke, hvadet Reglementskuldeindeholde. Den
fastholdt,at den somrette Vedkommendeansaa sig fuldt be-
rettiget til udenDepartementetsMellemkomstat ordneFlød-
ningeni Hvervselven,forsaavidtKanaltaxterneikke appro-
beredessom gjældendeogsaa for Hvervselven til Sitten.

Ved under 18de Januar at oversendedenneFiednings- 18'
hestyrelsens Erklæring udtalte Kanaldirektøten,at heller
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.479. ikke.jtau.Iqmdectænke sig nogen hensigtsmæssigog betryg-
gendeBest~nelse forDammensBenyttelffle,der vilde kunne
passe• til- de stadigtveilende Vandstandsforholdved Lana-
len. Under de bestaaendeForholde kunde der ikke siges
at være-nogenTrangtil saadanne, og saafremtForholdene
i Freintiden,skuldeforandreffig saaledes, at nogerkFeran-
dring tReglernentet blev nødvendig, vilde Departementet
hokle sig Adgangenaaben dertil ved kun at gjøre det gjæl-
dendeindtil Videre.

gieste Efterat Forslaget til Reglementog Taxter af 7de No-solution
rjt9 vember 1877 var •etourneret Sagbrupforeningentil -Om-



reernot:arbeidelseefter metriskMaal,fremkomfra nævnteForening
Taxteforunder8de Marts et nyt Udkast, affattet saavel efter me-
kyttelsen
len soot-trisksom ældreMaal. Angaaende dette har Kanaldirek-

Kanal.
tøren erklæret sig under 15de Mal. Og i Henholdhertil
og til DepartementetsIndstilling blev ved høieste Resolu-
tion .af 13de Juni bestemt;

«at det af Sagbrugsforeningenpaa Fredrikshaldunder 8de
Marts 1879 afgivne Udkast til Beglement og Taxt for Trana-
port af Tømmerover Kanalveien fra SkjærvangenSø i Vingera
Præstegjeld til og med Gfildtjærnmodammeni Helands Præste-
gjeld naadigst approberessom gjældendeindtil Videre.#.
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