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a.

Oprensnin i Svanefos i Vormen.



III a.
Oprensning1 Svanefosi Vormen.

Efterat et Aktieselskabhavde sat et Dampskibi Fart 1876.
mellemAarnæs og EidsvoldJernbanestation.og paa Grund
af Svanefossenvar hindret i at holde Ruten regelmæssig,
anmodedeSelskabetsDirektioni Skrivelseaf 6teSeptember
Departementetom at lade undersøge,hvorvidtder kunde
gjøresNoget for at mindskeStrømmensHastighedi Fossen,
der i de 3 å 4 SommermaanederhindredeDampbaadens
Passage. Andragendetvar ledsagetaf AmtetsAnbefaling
af 8de s. M. og blev under 12te s. M. sendt Kanaldirek-
tøren til Erklæring.

Kanaldirektørenlod Leitnant Nysom,paa Grundlagaf 1877.
de ældre Maalinger og Vandstandsobservationer,anstillede
nødvendigeBeregningermed Hensyn til en Udvidelseaf
Svanefosseni den Udstrækning,som (kfr. Afsnit om Vor-
mens Reguleringmellem Mjøsen og Eidsvold)oprindelig
var tænkt for VormensReguleringovenforSundfos,men
som senereblev reduceret. Efter en 1 Nærvær af Kanal-
direktøren foretagenPrøvefart medDampskibetviste det
sig, at dette kundepassereFossen, naar Faldet ikke over-
skred 1.8Fod meden Hastighedi Strømstregenaf omtrent
11 Fod i Sekundet. Ved at læggedenneForudsætningtil
Grund og efter vedBeregningat havefundet,at detnævnte
Maximumsfald,1.8 Fod, for midlereog lave Sommervand-
standeefter Udvidelsenvilde svare til 2.3 Fods Fald før
samme,fandt Nysom,at det farbare Tidsrmnfor Dampski-
bet vildei Gjennemsnitforøgesmed30Dageellerca.65pet.,

1*
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1877. saaledesat man idethelekunde paaregneregelmæssigFart
i omtrent76 Dage. Den Indflydelse,en saadanUdvidelse
vilde have paa MjøsehsFlomvandstande,fandt han vedBe-
regningenat,være saagodtsomingen. Omkostningerneved
den til GrundlagteUdvidelseberegnedehan til Kr. 16,000.

Under 8de Februarafgav KanaldirektørensinBetænk-
ning, ledsaget af NysomsBeregninger. Han udtalte deri,
at det vilde fordre en uforholdsmæssigstor Udvidelseaf
Elvelelet, naar Faldet i SvanefosvedFlom eller endogkun
ved middelsheit Vand skuldereducerestil 1.8 Fod, og at
en saadanUdvidelse kunde bidragetil mærkbartat sænke
MjøsensFlomheide, hvilket altid vilde have sine store Be-
tænkeligheder. Det var derfor kun ved midlereog lave
Sommervandstande,at man kunde tænke paa ved en rime-
lig Udvidelseat formindskeFaldet, og som saahn rimelig
Udvidelse ansaa han den i LeitnantThams'sForslag af 7de
Marts 1854 for Reguleringenaf VormenovenforEidsvold—
Sundfos beregnede. Han fandt imidlertiden Dampbaads-
fart, der med jævnligeAfbrydelseri Regelen kun kunde
vedligeholdes1 Maanedaf Aaret, af liden Betydning,og
selv om man kundefaa Farttidenforlængettil 2V2Maaned
om Aaret, saa vilde det være tvivlsomt, om de dervedop-
naaedeFordele vilde svare til Omkostningerne.Han antog,
at ArbeidetsUdførelse burde være afhængigt af, om de
deri Interesserede kunde skaffe tilveie Halvdelen af Om-
kostningsbeløbet,mod at den anden Halvdel bidroges af
Elverensningsfondet.

Efterat AnsøgernegjennemAmtet vare gjorte bekjendt
med denne KanaldirektørensErklæring, besluttede de i et
den 12te April afholdtMødefor detFørste ikke at indlade
sig videre paa,Sagen, men se Tiden an.
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Ill b.
Reguleringaf Vormen mellem Mjssenog Eidsvoldm.

I.

Sagens administrative Behandling.

1. Eidsvold-Sundfos Dam og Sluse.

I Magasin for Naturvidenskaberne,10de Bind, 1828,
findes en trykt Afhandling af KanalinspekterSehive over
de dengang foretagne forelebige Undersøgelseri Vormen
og Glommen,hvoraf man vil faa en Beskrivelse af For-
holdenei Vormen dengang. Under Afsnittet «Glommens
Farbargjørelse»er derhosmeddelt,hvad der med Hensyn
til den øvre Del af VormensFarbargjørelsei Forbindelse
med det udstrakteKanalprojekter forhandlet.

I en i Anledning af dette Projekt til Departementet 1844.
oversendtSkrivelse af 23de Septemberandrog Kanal- og
Havnedirektørenbl. A. om Bemyndigelsetil at lade an-
bringe de for SkibsfartennødvendigeMærkerog Varpeind-
retningermellemMinne og .Eidsvoldbakkensamt omAnbrin-
gelse af et Afvisningsværk, formodentligtil Beskyttelse af
Elvebrudved Fremmentangen. Efterat nemligDampskibs-
fart var aabnet paa Mjøsen, blev det af større Betydning
at kunne udstrækkedenne tfiligemedden andenSeillads
ned til Eidsvoldbakkenuden Af brydelse og:Hinderaf lav
Vandstand.
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1844. Ved kongeligResolution af 14de Juni 1844 blev det
Kongi.Re- bestemt:solutionaf
14deJuni «At der til Opførelsenaf Mærker og Varpeindretninger1844ang.

Afvisnings-samt af et Afvisningsværki Vormen mellem Minne og
voldbakken, efter det af Kanal- og Havnedirektørenderomaf-

varpeinn-givne Forslag, af Statskassennaadigt bevilges et Beleb af 1nd-retning.
til Kr. 3,600, der blive at udredeaf det paa Budgettet til til-
fældige Udgifter opførteBeleb».

1845. Fra C41undeierneprotesteredesmodAfvisningsværkets
Antringelse,og dervedblev denne udsat indtilVaaren1845,
da Værket saavelsom19SeilmærkerlangsElverendenoven-
og nedenforMinne og 2de ved Eidsvold Sundbrosamt 2de
Vandstandsmærkeranbragtes.

Paa det hertilbevilgedeBelob havde man indsparetca.
1,200 Kr., og daVandlobetmellemFremmentangenog Lys-
næs tilsyneladendeuddybedesvedAfvisningsværket,og dette
saaledestruedemed at blive•farligt, foreslogKanaldirektø-
ren under 4de April Anlæg af en Sperbu.neover nævnte
Lob forudenen Reparationaf Afvisningsværketog Anbrin-
gelse af et Vandstandsmærkei Mjøsen.

1846. Ved høieste Resolutionblev det bestemt:
HeiesteRe-
solution af «At der af .det ved kongelig Resolutionaf 14deJuni 1844
1846ang. til forskjellige Arbeidertil Lettelse af Farten paa Vormen fra
SPerbune. Minne til Eidsvoldbakkenaf Statskassen bevilgede Belob, Kr.

3,600 naadigst tillades udredetindtil Kr. 400 til Anbringelse
af en Pæle- eller SperbuneimellemLysnæslandet og Fremmen-
tangen overensstemmendemedKanal-og HaVnedirektørensderom
indgivne Forslag».

Sperbunen,dannet af 2de Pæleradermed mellemlagte
3 Faskinheider,blev derefterbygget; et Vandstandsmærke
anbragt ved Byrud i Mjøsen, Afvisningsvingsværketrepa-
reret og den i Resolution af 19de Juni 1843 omhandlede
Varpeindretningi Minnesundudlagt.

1847. Denne sidste viste sig lidet svarende til Hensigten,og
efterat en ny Kanaldirektørvar tiltraadt, blev den efter
hans Forslag og med DepartementetsSamtykkeaf 6te Sep-
temberigjen sløifet som mindrenødvendig.

I sin Skrivelse af 4de April 1845 havde Kanaldirek-
tøren henledetOpmærksomhedenpaa, at Mjøsenunderhei
Vandstand havde begyndt at bane sig et faretruendeLeb
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gjennem Dornæsset. Amtsformandskabethavde dengang 184.

til Forebyggelse af videre Udskjæringudlagt nogle Trw-
stammeri Imbet og belastetdem med Sten. I 1847 bevil-
gede det 600 Kr. til yderligereForanstaltningerher, og
paa dets Henvendelse til Departementetom Kanaldirektø-
rens Bistandtilraadedehan under28de August at anvende
en simpelBeklædningmed Faskiner,befæstedemed Polser
og Pinder samt belagte med Grus.

Efter enIndberetningfraFørerenaf DampskibetDron- 1849.

ningen om,at Skibet var stedt paaSandbankernevedBaads-PZP:Ite_s-
haugtangenog Doknæssanden,og om Klager over den lavenengseeiusenrdeorg-
Vandstandmellem Minne og Eidsvoldbakken,lod Direktiojireffielirneg
nen forDampskibetheleDybrendenundersege. Efter denne saadanne.

Undersøgelse,der viste, at Renden fra Minne og ned til
forbiDoknæssandenvar tilstrækkeligdyb ved enVandstand
af 4.83 paa Minne Vandmærke,medensGrundenelænger
nede ved Røkholtpaalen,Vilbergog Baadhus syntes at op-
grundes,henvendteDirektionensFormand,KjøbmandWiese,
sig til KanaldirektørenmedOplysningom disse Undersøgel-
'ser, og paapegede, at den ved Sundstedetopførte Bro for
Vinterfærslenover Vormen formodentligstandsede Sand-
aflobetsydefter, saaledesat yderligereOpgrundingher var
at befrygte. Direktionenbemærkedederhos,at de udlagte
Seilmærkerlaa forlangt til Siden af Renden,og da som
anført i Afsnittet om «GlommensFarbargjørelse» vidt.
løffigere Undersøgelser i den Anledning skulde foretages,
foreslogden bl. A., at disseUndersøgelsermaatte indbefatte
Dybfurenfra Eidsvoldsbakkentil Minne efter lavesteVand_
stand i April, Mai, Novemberog December, og at de for
offentligRegning udlagteBøier eller Mærkerhenflyttestil
Yderkanternepaa begge Sider af Dybfuren, samt at der
bevirkedesoptaget et Kart eller en PlantegningoverGrun-
dene ved Doknæs og Røkholtpaalentil fremtidigeObserva-
tioner af, hvorvidt disseGrundeforandredeForm og Høide.
I Skrivelse af 21de Novembertil Departementet foreslog
Kanaldirektøreni Henholdhertil, at Befierneskulde flyttes
og hertil at anvende de fra Bevilgningenaf 14deJuni 1844
resterendeKr. 200, hvorimodhan fandt det unødvendigtat
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1849. optagenoget Kart, da det til den antydedeHensigts Op-
naaelsevar tilstrækkeligttil forskjelligeTider at undersøge
Dybden ved og mellem Beierne. Departementetbifaldt
under30te NovemberForslaget med Hensyn til Beiernes
Flytning.

	

1850. I April Maanedblev Assistenten,Leitnant Thams, be.
opkwningordret til at omlæggeBeierne og til at opmaaleElven i
af hart.

1/10000 mellem Minneog EidsvoldSundbro. SamtligeBeier
bleye udlagte saaledes, at der ved dem var 6 Fods Dybde,
naar Vandstandenved MinnesMærkeviste 2 Fod.

Beierne bleve senere hver Høst indtagne og ,omVaa-
ren igjen udlagte.

	

1851. Ifølge en Rapport af 30te April fuldendteImitnant,
ThamsdenneVaar Opmaalingenog Oplodningenaf Vormen
mellemMinne og Eidsvold.

	

1852. Efterat Anlægget af Hovedjernbanenvar paabegyndt
Underse- gav DetiartementschefenKanaidirektørenOrdre til i For-
gelse med
Hensyn ening med KapteinAubert og Leitnant Thams nærmereat
Eidsvolds

Havn. undersegeAdgangenfor Fartøier til Jernbanestationenved
Eidsvoldbakken.

	

1853. Efter en i Begyndelsenaf December1852 sammenmed
Kanal- de nævnteHerrer foretagenUndersegelseaf heleElvestræk-direkterens
Trt af rfingen mellemMinneogEidsvold,underhvilken et Længde-

nuar5te
om nivellement blev optaget af Thams,indsendteKanaldirek-Forholdene

i Vormen.tøren den 5te Januaren Rapport. Han meddeltederi en
Del OplysningermedHensyn til Vandstandenegjennemde
Aar, hvori de havdeværet observeredeog gjordeopmærk-
som paa, at Seilrendenved en Vandstandaf + 0.9 paa det
daværendeVandmærkeved Minne intetsteds var under 4
Fod dyb og ved laveste Vandstand÷ 2.0 kun paa enkelte
Steder. De dengangpaa Mjøsen farende Dampskibestak
imidlertid omkring 5 Fod dybt, et Dybgaaende,som vel
ikke kunde formindskesforFarteier, der skulde være skik-
kede til Fart paa Mjøsen,og for at disse til enhverTid af
Aaret skulde kunne befareVormen,maatte Seilrendenhave
en Dybde af 7.5 Fod under÷ 0.6 paa Vandmærketi en
Bredde af mindst 30 Fod. Den hertil fornødneDybde
mangledepaa flere Steder, idethelei en Længde af 12,000
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Fod, eller, hvis man vilde indskrænkesig til at kunne be- 1853
fare Elven ved 1 Fod høiereVandstand,i en Længde af
5,500 Fod. Da Aarsagen til den ringe Dybde paa enkelte
Steder dels laa i Leiets store Bredde, dels i Strømmens
Spaltningi 2 eller flere Render og dels i en fastere Bund,
foreslog han i Forbindelse med Muddringat indskrænke
Lavvandsleiet til en Bredde af 180 å 200 Fod, hvorved
Elven da væsentlig selv vilde 'oparbeideog vedligeholdeet
tilstrækkeligtdybt Leb. Uden bestemt at kunne beregne
de hertil fornødneOmkostninger,antog han, at de neppe
vilde blive mindre end 40 å 60,000 Kr.

Paa Grundaf at lav Vandstandi Vormentil forskjel-Jernbanedi-

lige Tider havde hindretDampskibenei at passere dem,
zkretsiminnsg,

samt da Banken Hella i Mjøsen strax ovenforMinneun-Noarbr2c1(8)53
sLyinsedi

der lav Vandstandvar til Hinder for Passagen, henvendte
an er-

Direktionen for Hovedbanensig i en Forestilling af 22de
Novembertil DepartementetmedAnmodningom ved offent-
lig Foranstaltningat faa disse Hindringerhævede. Under
29de s. M. paalagde derforDepartementetKanaldirektøren
at anstille yderligereUndersøgelserfor efter nærmereKon-
ferancemed JernbanensDriftsbestyrer.angaaendeFartøier-
nesDybgaaendeog Breddeat afgive detailleretForslag med
Omkostningsoverslagtil den fornødneFordybningaf Elven
og til Bortskaffelsenaf ovennævnteBanke.

Kanaldirektørenlod da de tidligereUndersøgelsersup- Undersø-

plere med Oplodning af Sundfossen,Nivellement af selve gelser'

denneFos og et Nivellement fra den op til Minne, Oplod-
ning af Banken ved Hella samt Nivellement og Oplod-
ning af Svanefossen,hvilke Undersøgelserudførtesaf Leit-
nant Thams.

Støttet til disse og de foreliggendeVandstandsobserva-1854.
tioner udarbeidedeThamset Forslag med Overslagtil Far- Thams's

bargjørelseaf den omhandledeDel af Vormen, dateret 7de ‘7C1>ersigrati
Marts. Han "nehandlededet 3de forskjelligeAlternativer,1m85e4ntsi1 raor

nemligenten Opmuddringaf en Seilrendeeller Hævningafbargjørelse.
laveste Vandstandved en Dam i Eidsvold-Sundfos,som da
enten kunde være alene en fast Dam eller en kombineret
fast og bevægeligDam, men anbefalededet sidste som det
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1845. billigsteog bedste. Da man ogsaa kumletamke sig Dam-
men lagt længernede ved Svanefos,angav han somGrunde
iraodValget af ClatteSted, at

Svanefossenvar snevrere og det i en længereStræk-
ning end Sundfossen.
Dammender maatte gjøres næsten3 Fod heiere end
ved Sundfos.
Sluseanlæggetder vilde blive kostbarere.
Sundfossendervedikke vilde væsentligforbedres.

For overalt at faa tilstrækkeligtdybt Vand fandt han
at burdehæve NormalvandstandentilKôten 10 paaSundfos
Mærke(til hvilket Mærke alle senere her anførteHeider
refereresig) eller 5.53 paaMinnesVandmærke*),skjønt en
Vandstandaf 7.4 paaSundfosVandmærkevar tilstrækkelig
for 5 Fods dybgaaendeFartøier,og støttedehan sineBereg-
ninger af Dammenpaa den Forudsætning,at største Vand-
masse var 50,000 Kubikfod, med hvilken Vandføring den
tidligereVandstandikke maatte forøgeseller gaa over 24.8
paaSundfos,fremdelesat den mindsteVandmassevar 1,500
Kubikfod. Da FaIdet i Sundfossen underFlom kun var
lidet, ca. 1.3 Fod, og da Elveproffletder ikke uden ufor-
holdsmæssigeOmkostningerlod sig amforme saaledes, som
dette ringe Fald krævede, foreslog han ved en Sænkning
af Vandstandenmellem det og Svanefossen at foroge det
frie Fald i Sundfossen til minds2.3 Fod. Han fandt da,
at GranddammensKrfte burde ligge paa KS'ten3 og have
en Længdeaf 280Fod, ovenpaahvilkenen bevægeligFer-
mettedammed Naaler skulde anbringes for at holde de la-
vere Vandstandeoppe. Da Sundfossen, som tidligere ial-
mindelighedkunde befares af Baade, efter DammensAn-
bringelseikke længer vilde blive farbar, og da Baadfarten
her ikke kunde standses, foreslog han endvidereAnlægget
af en Sluse i en Fjeldkam paa heire Bred. I sin Helhed
lød saaledesForslaget paa:

Nul paa det gamle Vandmærkeved Minne svarer nemlig til 4.47
paa Mærketved Eidsvold-Sundfos.
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at en fast Dam bygges over Sundfossen, saaledes at 1855.
dens Krête lægges paa 3 Fod paa SundfossensVand-
mærke.
at der paa den faste Dam indrettes en bevægeligDam,
hvorved laveste VandRtand kan hæves til 10 Fod paa
SundfossensVandmærke.
at Svanefos og Sundfos gives den for denne Damheide
fornedneUdvidelse,saaledes at hverken Middelflomeller
høieste Flom bliver hævet.
at en Kanal medSluse bliver at anlæggeforbiSvanefos.

Omkostningerne ved det hele.Anlæg beregnedehan
til Kr. 85,600.

I sit Forslag anførte han de Fordele, somHævning af
Tandstanden ved Hjælp af en Dam vilde have fremfor
Opniuddring af Seilrende, til følgende:

Anlægskapitalenvar mindre.
Vedligeholdelsesomkoskningernevilde sandsynligvisblive
mindre.
Seilrenden vilde blive bredere.
Stremhastigheden vilde aftage, medens den i Renden
vilde tiltage, eftersom Vandet faldt, en Fordel af Vig-
tighed, da Strømmen er til større Gene, jo mere Seil-
rendens Bredde aftager.
Ved Eidsvoldbakken vilde fremkommeen Havn, som
blotte Muddring af en Rende ikke kunde give, en For-
del, der formentlig var af stor Vigtighed,daLandtrans-
porten her skulde standse ogVandtransporten begynde.
Sundfos vilde til enhver Tid blive farbar og Svanefos-
sen forbedredesisær ved lavere Vandstande.

Som de Fordele, en fast og bevægeligDam havde frem-
for en alene fast Dam, anførte han:

Ringere Anlægskapital.
Om et Fartei ved lav Vandstand kom paa Grund, et
Tilfælde, der hyppigt vilde kunne indtræde, saa kunde
det i kort Tid uden Bekostning blive gjort flot ved at
lukke en Del af Dammen.
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1854. 3. For alle Bygningsforetagenderi Elven nedenfor vilde
den bevægeligeDam være af stor Vigtighed, idet man
ved Hjælp af den under lavt Vand kunde afdæmme
Vormen uden Udgift.

4. Uden mærkeligt forstørrede Udgifter vilde man kunne
frembringeen høiere Vandstand end 7.4 paa Sundfos
Vandmærke,hvilket vilde være til stor Fordel for Hav-
nen ved Eidsvoldbakken og Havnene langs Mjesen,
navnlig LfflehammersHavn.

Dette af Thams udarbeidedeForslag tiltraadte Kanal-
direktøren og oversendte det den 7de Marts til Departe-
mentet.

Bettenkning Efter Modtagelsen af dette Forslag gjorde Departe-overFor-
slaget fra mentet Direktionen for Jernbanen bekjendt dermed og for-

Jernbanens
Tilsyns- anledigede denne til at indhente Betænkning over Sagenkonnnts-
sion. fra Tilsynskommissionenfor Jernbaneanlægget, væsentlig

forsaavidt Forslagets tekniske Del angik. I sin saaledes
afgivne Betænkning erklærede bemeldte Kommission sig i
alt Væsentligt enig i det i Forslaget Udviklede og vedlagde
samme en fra. Overingeniørenved jernbaneanlægget,Bidder,
indhentetErklæring,der gik ud paa, at han ikke betvivlede,
at Projektet var fuldkommen udførbart, og at man vilde
opnaa Hensigten dermed uden at bevirke nogen skadelig
Forandring i Vandstandsforholdene.

Jernbane- Ved at tilstilleDepartementetdisse Erklæringer bemær-
direktio-
nens Be- kedeJernbanedirektionen,at den enstemmigvar af den For-

tænkning.
mening,at de fra -VormensmisligeForholde hidrørende Uni
dringer for Trafikens lette og sikre Fortsættelse langs de
nordenfor tilstedende Vanddrag ledst og sikrest bortfjer-
nedes ved ganske at omgaaVormerived Jernbanens Forlæn-
gelse til Minne eller et Sted i Nærheden deraf, ja, at Jern-
baneanlægget først ved -Udførelsen af denne Forlængelse
vilde kunne siges at være fuldstændigenafsluttet. Men da
der vel under alle Omstændighedermaatte formodesat ville
hengaa en rum Tid, inden et saa stort Foretagende som
Jernbanens Forlængelse til Mjøsen kunde komme tir Ud-
førelse, maatte Direktionen fremdeles anse det af særdeles
Interesse, at VanclkommunikationenmellemJernbanens nord-
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lige Terminusog MjøsenssydligeEnde snarestmnligtun- 1854.
dergik de Foibedringer,hvortil der var Adgang. Og i
denneHenseendefandt den, at Iværksættelsenaf Kanal-
direktørensForslag maatte fyldestgjøreenhver billigFor-
dring. Den tilraadedederfordets Iværksættelse,og at der
burdeandragespaa, at de fornødneSkridt gjordes for at
erholdeden til ProjektetsUdførelseberegnedeSum bevilget
(kfr. StorthingsindstillingS. No. 67, 1854).

Paa G-rundaf en stedfindendeTendens til Stigen Forhøielse

Arbeidspriserneog paa Grund af nærmereOplysningerbe- aWgveetr.-
træffendei Udlandetudførte bevægeligeDammetilraadede
Kanaldirektørenat foregeden i ForslagetberegnedeOver-
slagssumtil 96,000Kr., ligesomhan mundtligenopgavfor
Departementet,at Omkostningerneved de udførendesAr-
beidersVedligeholdelsei Gjennemsnitantogesikke at ville
overskrideKr. 1,000aarlig forudenLen til enOpsynsmand,
der antageligkundesættes til Kr. 400.

I de saaledes indhentedeOplysningerog Erklæringer
fandt DepartementetOpfordringtil snarestmuligtat søge
de foreslaaedeArbeiderudførte. MedHensyntil Passagen
gjennemSlusenved Sundfossenantog det, at der billigvis
ikke burde blive Spørgsmaalom nogen Afgift, saalænge
den var den enesteIndretning af dette Slags til Lettelse
af Farten paa det omhandledeVasdrag; hvorimodder, naar
og saafremtenten dette i detHelemaattevordekanaliseret,
eller der særskildt maatte vorde anlagt Sluser til Farbar-
gjørelse af en eller fiere andre af de i sammeværende
Fosse, saasomSvanefoseller Fundfossen,formentligburde
bestemmesat skulle erlæggesAfgift ogsaa for Passagen
gjennemden her omspurgteSluseved Sundfossen.

Følgende kongl.Prp. af 31te Juli 1854 blev derpaaKongl. Prp.

bifaldtaf Storthingeti Modeden 6te Septembers. A.: a-f-gtejnlibtor-
thingsbe-

«Til Farbargjørelse for. Damskib ved de lavere Vandstande shitningaf
af Vormen Elv mellem Minne og Eidsvoldbakken i det Væsent-
lige overensstemmende med Kanaldirektørens Forslag af 7de
Marts d. A. bevilges af Statskassen et Belob Kr. 96.000».

DenneBeslutningblev ved kongeligResolutionaf 7de
Oktober1854befalettagen tilfølge.

Ote12)tbr.. 


2 *
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1854. I Henholdtil DepartementetsApprobationaf Ilte No-
Arbeidets vember1854 blev Arbeidetmed Undtagelseaf den bevæge-Paabegyn-

delse. lige Dam, Sluseporteneog den nødvendigeForandringaf
Eidsvold-Sundbrobortakkorderettil TømmermesterNeelsen
for 76,000 Kr.

Arbeidetblev derpaauopholdeligsat igang.

	

1855. Omtrenten 300 Alen ovenforEidsvoldFærgested, og
ligeudforJernbanestationenlaa dengang en Bro over Vor-
men, indrettetfor de lavere Vintervandstånde,og da denne
for den reguleredeVandstandvilde blive for lav, var der
alleredei Thams'sForslagpaaregneti Overslagssummenet
Beleb af Kr. 800 til at forhøieBrobanen1 Fod overre-
guleretVand. Efter nærmereOverveielsefandtKanaldirek-
tøren, at Broen i saa hoi Grad vilde kommetil at besvær-
liggjøre Trafiken ved Jernbanestationen,at det burdeun-
dersøges, om ikke Broenaldeleskundefjerneseller ialfald
flyttes ned til Færgestedetog der maaskeombyttesmeden
Flydebro. Han indgiki den Anledningunder9de Februar
med en Forestillingtil Departementet,hvori han henstillede
til det at søgeSagen snarestordnet. Se forøvrigtmedHen-
syn til de videreForhandlingeedenneSag angaaendeunder
Afdeling 2 om «Eidsvold-Sundbro».

Efter KontraktenmedEntreprenerenskulde Dammen
i Sundfossenværet færdig inden 15de April 1855 og de
øvrigeArbeiderder indenFlommensAnkomsts. A., medens
Udvidelsen af Svanefos først skulde været færdig inden
FlommensAnkomst1856. Det var saaledesMeningen,at
den nye reguleredeVandstandallerede ved Skibsfartens
Aabning 1855 skulde kunne holdes, i hvilkenAnledning
Forberedelsermaattegjøresfor Tilveiebringelseaf et Reg-
lement for Flødningeni Vormen. De fornødneForhand-
lingerdesangaaendekomogsaaigang,menhvad dem angaar
henvisestil Afdeling3 om«FledningsreglementforVormen».

	

En Del af For at kunne opføre den tømmerlaftedeGrunddam
ØDd=geensoverSvælgeti Sundfossenvar det nødvendigtovenfordenne
Flo""» vedFinsflaaenat afdæmmeVormenved en provisoriskDam.

Skjønt Dammenved Finsflaaenpaa Grundaf Vandets
Stigen ikke kundeholdeslukket længerèend til 15deMai,
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lykkedes det dogat faa Dammeni Sundfossennogenlunde 1855.
færdigtil denTid. Man fik imidlertidikke Tid til paaOp-
sidenaf sammeat opkasteden paatæukteJeW, der skulde
optagedet medStrømmengaaendeElvematerialog saaledes
danne•ensikrere TætningforGrunddammen.Dette i For-
bindelsemed,at BunddammensOverklædningvar for tæt,
foranledigedefor en væsentligDel,at 5 af Karrene for den
bevægeligeDammed større og mindreDele af den Planke-
klædning,hvorpaa de stode, og med mindstet Omfaraf
Bunddammeni Juni og Juli Maanederbortrevesaf Strøm-
men. SommedvirkendeAarsagerhertil anførteKanaldirek-
tøren i en Rapportaf 5te September1856desuden,at For-
boltningeni de smaa Kar var bleven udført med min-
dre Nøiagtighed,og at EndernepaaOverklædningensPlan-
ker ikke vare blevne afskaarne,hvorved større Rystel-
ser i den hele Dam foranledigedes, Alt som Følge af,
at Arbeidet maatte udføres med saamegenIII. Længere
ud paa Sommerenblev et 6te Kar, nærmestøstreLandkar,
hvor Bundenei bestodafFjeld, underskaaretog bragt i en
skjæv Stilling,saaledes at der dengangkun var de tvende
Landkar og de tvendevestre Midtkartilbageaf den bevæ-
geligeDam.

Uvist af hvilkenGrundhavde man ikke sonioprinde-
lig paatænktarrangeretden bevægeligeDam somFermette-
dam,mensomfaste tømmerlaftedeKar, hvorpaaløseBroer
anbragtes.

Den 19de April afholdtes Taxtforretningover denTaxtfP
ma a 19ae

Grund,der af EidsvoldsPræstegaardsJorder maatte expro-1Apiil12,55
prierestil Slusenog Vogterboligen. sotevgaeraMs

Grand.
I sin Rapport af 30te Mai havdeKanaldirektørenop-Forslag til

lyst, at han under de i den forlebneVinter og Vaar paa-:er"iaginn11-
gaaendeArbeider havde fundet det fornødentat foretageaf310,t4mai

enkelteForandringeri Planenfor samme,og da disse vilde
paaføreEntreprenørenforegedeIldgifter, foresloghan for
Departementeti Skrivelse af 30te Mai, at den Entrepre-
nøren tilakkorderedeBetaling foregedes-med 6,400 Kr.,
hvilket Forslag Departementeti Skrivelse af 12te Juni
bifaldt.
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1855. Efterat Vandstanden i sidste Halvdel af September
Maaned igjen tillod det, blev de under Sommertidenafbrudte
Arbeider atter satte igang.

	

1858. For at sikre Reparationen af den bevægeligeDara lod
RDammFsKanaldirektøren, ifølge hansRapport af 5te September1856,

era":al"'alt det mindre udmineredeMaterial fra Kanalen udlæggedirektørens
15tZttbarfi en JetM fra det vestre Land parallel med den faste Dant

1856. og saa langt ovenfor samme, at den kunde benyttes som
provisorisk Dam. Ved denne JettIS koneentreredes tillige
Strømmen langs den østre Bred, hvorved det lykkedes at
bortjage den derværendeGrusbanke, og da den provisoriske
Dam sluttedes den 1lte April, faldt Vandet nedenfor saa-



vidt, at Restaurationen af den egentlige Dam kunde paabe-



gyndes. Der blev da først sænket Bundkar paa de Steder,
hvor Grusbanken var bortjaget og derefter den faste Dam
afjævnet, med Omhyggelighedsammenboltet saa dybt som
muligt og fyldt med Sten.

Eftersom Bunddammen blev færdig, bleve de allerede
sammentomrede smaa Kar for den bevægelige Dam, der
dels vare restaurerede dels fra Nyt af oplaftede, anbragte
uden Klædning under samme og ved større og mindreBolte
og Skinner forbundne med Bunddammen, ligesom de for-
skjellige Omfar bleve sammenboltedeog Karrene udmurede.
Øverst paa hvert af de smaa Kar blev der for Bjælkerne
anbragt en Langsvil med Stødsvil, befæstede med Bolte og
en paa Karspidsen og over Langsvilen anbragt Jernskinne.
Mellem de smaa Kar blev, fæstede til Bunddammen, an-
bragt Damsviller, og hiin i Mellemrunimenedækket med
Planker i 3 å 4 TommersAfstand undtagen i den østligste
Aabning, hvor man paa Grund af Undervandets raske Sti-
gen maatte erstatte Plankedækket med stor velordnet Sten.
Formedelst Bundkarrenes Stilling i den østre Del af Dam-
men blev det nødvendigt at anbringe et Kar mere end paa-
tænkt for den bevægeligeDam, hvorved Inddelingen af Fa-
gene er bleven uregelmæssig,men Dammen har derved vun-
det i Styrke uden at den Indskrænkning, som Elveleiet
derved har lidt, kan komme i Betragtning.

Eftersom den bevægeligeDam blev færdig, blevToppen
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af den udkastedeJetté raseret ved Hjælp af Drægge og 1856.
Hager, og JeWen kompletteretmedUdfyldningfra Land
af. I Slutningenaf April var Dammenpaanyfærdig, og
efterat den bevægeligeDam den 10deMai var helt igjensat,
tjente den fra da af til at holdeVandeti reguleretHeide.
Under FlommenstodeKarrene i en 2 å 3 Maanederindtil
5 Fod under Vand,og under VandetsVæxt hendtedet of-
tere,at storeTømmerhobebandt sig modKarrene,der viste
sig urokkelige.

UnderAfstængningenaf Vormenindkomder mundtligif3lag:enfrea
Klage fra Eierne af HafslundBrug over at Vandstanden
ovenforSarpfossenvar for lav. For at undgaaErstatnings-stt;p1.)0asra.
krav lod derforKanaldirektørenved SkibsbygmesterSing-
dahlsenen allerededet foregaaendeAar forberedtDæmning
anbringei Sarpfos. DenneDæmninghar formodentligvæ-
ret sat i Svælget nedenfor Broen og udførtes paa den
Maade, at man lagde en af fiereTømmerstokkesammen-
skruet stærk Bjælke tværs over Svælget og fæstededen
til Fjeldet i Heide omtrent med den Vandstand,man ag-
tede at dæmTheVandetop til. ModdenneBjælkestøttedes
en af TømmersammenboltetRammeeller Rist, bestaaende
af 2de horizontaleStokke,til hvilke14 opretstaaendeTom-
merstokkevare fastboltede. Dissevare nedentilafhugne
til saadanneLængder,at de, anbragtei skraa Stilling,for-
medesig efterProfileti Slugtenogstøttedesig modBunden.
Nedfiringenskedeved Hjælpaf tvendeKjættinger,fæstede
medden ene Ende i den nederstehorizontaleStok og med
denandentil Fjeldetovenfor. For at bringeRammensEnde
til at synkevar der fæstetSandsækketil den. DenneDam
lykkedesdet at bringei Stilling,og, uagtet den altsaa var
meget aaben, bragte den dogstrax Vandettil at stige til
den for BrugenenødvendigeHeide. Faa Dageefter,at den
var sat, ternedeimidlertidnogleIsfiag mod den og knæk-
kede fiere af Stokkene. Bjælken og en Del af disse,der
tilbageholdtesaf Kjættingerne,forblevedogenTidlangpaa
sin Plads, og formodentlighar Elven været i Stigende,da
der sehereingenKlage indleb fra Brugseierneover Vand-
standen.



	

1856. I sin Rapport af 5te September gjør Kanaldirektøren
3°O=0188?-opmærksom paa, at Anlægsomkostningernepaa Grund af
ningerne. uforudseedeOmstændighedervilde komme til at overskride

Overslaget med Kr. 15,413.32, saaledes at de samlede Om-
kostninger skulde kommetil at belobe sig til Kr. 111,413.32.
Som de væsentligste Aarsager til denne Overskridelse an-
førte han Forandringen af Slusens Beliggenhed, Opdæm-
ningen ved Sarpfos, Uheldet med den bevægelige Dam,
Stigning i Material- og Arbeidspriser samt Vinterbroen, der
skulde bygges helt ny istedetfor som paaregnet kun for-
heies.

Taxtforret- Efterat der af Eieren af Fossernd var gjort Fordring paa
ning ved
Svanefo4desmstatning for den Grund, der blev bortmineret i Svanefos;
den 1

Apri1 1855. og da han derhos gjorde Krav paa Erstatning for Tab af
Fiskeri uden at mindeligOverenskomstkunde istandbringes,.
blev der afholdt Taxtforretning ved Svanefos den 14de
April.

	

Arbeidets Entrepreneren for Arbeidet havde ikke kunnet opfylde
Forsinkel-
se, Foran- den Forpligtelse at faa Slusen færdig inden Flommen, og-
staltninger

den An- da der ikke var Udsigt til at den snart kunde blive det,,
ledning.

meddelteKanaldirektøren den 13deMaiUnderretning heroni
til Departementet, Amtet og Kristiania Trælastdirektion,
hvem han i denAnledninggjordeopmærksompaa de i Flød-
ningsreglementet opstillede Bestemmelser med Hensyn til
Foranstaltninger til Dammens Beskyttelse, samt paa, at de
i Reglementet omhandledeFlaader eller Flager ikke kunde
passere Sundfossen. Denne Omstændighed,at Slusen ikke
kunde aabnes for Trafik, var ikke af synderlig Indfiydelse
paa Tømmerfiodningen,da den kunde foregaa overDammen;
den var derimod til fuldstændigt Afbræk for Baadfarten.
Paa Kanaldirektørens Foranledning af 9de Juni udvirkede
derfor Departementet (ifølge Skrivelse af 19de Juni) Jern-
banedirektionens Samtykke til, at de søndenfra paa Vormen
ankommendeBaade indtil Videre kunde gaa op Andelven
og afievere de til Eidsvold Station bestemte Ladninger ved
den søndre Ende af Tunnelen,

	

Lffindser I Gjensvar paa den dem gjorte, ovenfor omtalte Med-
ovenfor

Dammen. delelsemed Hensyn til Fledning over Dammennegtede
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Kristiania Tommerdirektioni Skrivelse af 5te Juli at træffe 1856.
de til DammensBeskyttelse fornødneForanstaltninger. Ka-
naldirektøren udbad sig derfor under 1lte s. M. Departe-
mentets Tilladelse til at lade udlægge tvendeLændser oven-
for Dammen for at lede Tømmeret til et bestemt Løb og
erholdt under 16de s. M. dets Samtykke hertil. Efter
Opsynsmandens Rapport af 27de September bleve disse
Lændser udlagte (kfr. 2. «Flødningen i Vormen ovenfor
Eidsvold»).

Eierne af BaarlidalensBrug, der tidligere havde kunnetLtendse for

lade hele Temmerbomme passere Sundfossen ned til And- 1BaraensrZ

elven og opad denne hale dem frem til Bruget, maatte fra.
1856 af, indtil Slusen var færdig, ifølge Reglementet slippe
Tømmeret løst over Dammen og nedenfor igjen sanke det.
sammen. Hertil var en Lændse absolut fornøden, og da.
denne var en provisorisk Foranstaltning, foranlediget af
Damanlægget, samtykkede Departementet under 20de,Juni
paa KanaldirektørensForslag af 13de s. M. i at Eierne for
en Godtgjørelse af Kr. 1,200 anbragte en Lændse tværs
over Vormen medAabning for Baadfarten, og mod at Lænd-
sen blev Kanalvæsenets Eiendom.

Til Dammens Manevrering blev fra 15de Mai ansatArettiellse

en midlertidig Opsynsmandmed fri Bolig og Kr. 50 i maa- tidigt
syn.

nedlig Len samt en Medhjælpermed Kr. 1.60 for hver Ar-
beidsdag.

Heller ikke i 1857 lykkedes det Entreprenøren at faa 1857.
Kanalen og Slusen færdig; man havde med mange Vider-
værdigheder paa Grund af høi Vandstand og utætte Fang-
dammekun naaet til at faa opsat de to nederste Sluseporte.
Efterat Arbeidet paa Grund af hei Vandstand havde været
afbrudt, blev Sundfosdammenden 15deNovember atter aab-
net for saaledes lettere at kunne fuldføre Arbeiderne.

Slusen og Kanalen bleve i 1858 aabnede og Anlæg- 1858.
get forsaavidt afsluttet, idet man efter en Forestilling fra Slusena

Aabning..
Kanaldirektøren af 12te Juli og med Departementets Sam-
tykke indskrænkede Udmineringeni Svanefos med de da •
gjenstaaehde ca. 200Favne, da det viste sig unedigt at ud-
føre den i den Udstrækning som paatænkt. I sin Rapport
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.Underdeni 1860indtrufneualmindeligtstoreFlom,der 1860.

steg indtil 4 å 5 Fod over Slusemurene,anrettedesadskil-tiR„eLazi_
lige Beskadigelserpaa Anlæggene,hvoraf væsentligfrem-Pormenifteenr

hæves, at Naalehusetbortreves,at Vandet skar sig Vei 1860.

bag Muren forbi øverste Portnische, samt at østre Port
af det nedrePar leftedesaf sinTap m. m. UnderLedelse
af IngenierloitnantVedelerblev der somFølgeheraf fore-
taget forskjelligeReparationsarbeider,hvoromVedelersRap-
port af llte AugustindeholdernærmereOplysninger.Der
medgikdertil ialt Kr. 1,959.20,men stod da endnuen Del
Smaatingigjen at gjøre.

Den ualmindeligeFlom havde opover langsVormen Klager
overDam-

og Mjesen forvoldtadskilligTJleilighedog Skade,og manfinaneinL
var megettilbeieligtil at søgeGrundentil den høie Vand- øsenr's

mvand
stand i de forandredeForholdvedSundfossen,isærdaFlom- stand.

men i selveGlommenei engangnaaede nogenaf de større
Flomgangei dette Aarhundrede. Fra HamarsMagistrat
indlebder saaledesunder 23deAugust en Klage til Depar-
tementet,somdette den paafølgendeDag oversendteKanal-
direktøren medForespergsel,om Noget stod at gjøre for
at forebyggeVandetsfortsatteStigen. Kanaldirektørenbe-
mærkede i Skrivelse af 25des. M. hertil, at det eneste
Middel for at forøgeAflebet var at aabneSluseportene,
men fraraadedeat gjøre det,da den voldsommeStrømsand-
synligvis vildebortrive de nedersteSlusehoveder,der kun
tildels stodepaa Fjeld.

Paa Foranstaltning af KjøbmandPlatou paa Hamar egnr on-g

havdeAdvokatGren indhentet en Erklæring fra Kapteink-Uhl'gE:.;31
Klingenbergog Ingeniør Pihl angaaendeIndflydelsen
Dammeni Sundfossen.I denne,der er dateret4deAugust,
udtalte,de den Formening,at FlommensHøidevar foreget
paa Grund af de i SundfossenudførteArbeider,og paape-
gede som betryggendeArbeider for Fremtiden en Indret-
ning, hvorvedSluseportenekunde holdesaabnei Flomtider,
en Forøgelseaf DammensLængde, og en Udvidelseaf
Svanefossentil en Udstrækning,som oprindeligvar paa-
tænkt.
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1860. I en Betænkning hertil af 10de Sektember gjendrev
Ktaflnr:ldi—k-Kanaldirekteren deres Formening i sine Enkeltheder, idet

tF""inge- han beregnedeAfløbsmasserne for en Vandstand af 24.8ang. Dam-
mensInd- gjennem det tidligere og det nye Profll i Sundfossen ogflydelse.

fandt deraf, at den for det sidste var meget større. Han
benægtede, at Mjøsen fra dens tidligere lavere .Vinterstand_
skulde hæve sig mindre end under den nye høiere Vinter-
stand, da Rummet mellem disse Flader vilde være fyldt
hurtigen, og før den egentlige Flom indtraadte, hvilket og-
saa bevises derved, at Stigningen efter Damanlægget fra
Vinterstand til Kulmination omtrent var den samme som
for. .Endviderebemærkedehan med Hensyn til de paape-
gede betryggendeArbeider, at man ved at aabne Slusepor-
tene under Aarets Flom kun vilde bevirket 0.23 Fods la-
vere Vandstand,der lidet havde at sige mod de muligeøde-
læggelser, som derved kunde forvoldes. Hvad Længden af
Dammen angik, saa var den omtrent 20 Fod længere end
oprindelig foreslaaet, og Med Hensyn til Svanefossens Ud-
videlse, saa fremgik det aldeles bestemt af Vandstandsobser-
vationerne, at Hensigten var opnaaet, og en meget stor-
T.Tdtommelseaf Mjøsen kunde desuden forvolde Skade ne-
denfor.

	

1861. KjøbmandPlatou paa Hamar lod mod det Offentligetil-
Platou til- S

st.fevner
tævne en til Foretagelse paa EidsvoldJernbanestation den

Skjønsfor-24de Mai berammet Skjønsforretning til Oplysning om den
retnialg.

Skade,han formente sig tilføiet ved Kanalisationsarbeiderne
ved Sundfossen, hvilken Forretning under Modet blev ud-
sat for at erhverve Thingsvidner.

	

Klagerfra Fra Hedemarkens Amt og Hamar Magistrat indkom
Hedemar-
ke s Amt uer til Departementet ligeledesKlager over den Indflydelse,.
Vagistraa de formente, at Sundfosdammenhavde paa Flomvandstan-
over
dtemninOp-g. dene. I den AnledningforlangteDepartementet under 18de

Mai IngeniørkornmissionensBetænkning om Iværksættelig-
heden og Tilraadeligheden af Arbeider, sigtende til at be-
virke et hurtigere Afleb for Mjøsens Flomvand, samt om
hvorvidt de udførte Kanalisationsarbeider i Vormen efter
den derom fremsatte Paastand havde bidraget til at for.
heie Mjøsens Vandstand i Flomtider.
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Kanaldirektøren havde i Skrivelse af iste Juli udtalt 1861.
hananidsie-sig mod, at Anlæggene i Sundfos havde nogen skadelig Ind-

virkning paa Flomvandstandene, og imodegikyderligere de
gjorte Paastande i en Skrivelse til Ingeniorbrigadenaf 28de281c1uktor.

. Oktober. Ved under Henvisning til anstillede Vandstands- °Pcheal:".mngen.
observationer at føre et populært Raisonnement paaviste
han

at Vandet ovenfor Dammen var hævet ved Vandstande
under 20 Fod.
at VandallobetgjennenSundfossenved Vandstande mel-
lem 23 og 25 Fod ovenfor samme efter Reguleringen
var ikke alene ligesaa, men hellere mere fordelagtigt
end før.
at der var stor Sandsynlighedfor, at Vandet vedVand-
stande over 25 Fod vai suriket ovenfor Fossen. Med
Hensyn til Spørgsmaaletom at skaffe Mjøsen et større

da ansaa han nok dette for gjørligt, men turde
ikke uden efter nærmere Undersøgelser udtale sig om,
hvorvidt det kunde have nogen skadeligIndflydelsepaa
Vandstandene nedenfor og navnlig i Øieren, ei heller
om, hvad det kunde koste.

IngeniorkommissionensErklæring af 5te Deeember Ingenier-

gik ud paa, at man ikke«uden nærmereUndersøgelserkunde»k:nmsDIZ°:
udtale sig angaaende yderligere Arbeider, sigtende til et
hurtigere Aflob, medens den med Hensyn til Virkningen af
Reguleringsarbeidernevar enig med Kanaldirektøren.

I Skrivelse af 1ste Juni forlangte Departementet af Kanal-

Kanaldirektoren en sammenhængendeOversigt over de sidenepkptzenasf
hans Rapport af 5te September.1856 udførte Arbei.dermed 216861janugn.i

speciel Udhævelse af Aarsagerne til den stedfundne Over- °Leirssekrr.i-
skridelse af det bevilgede Belob, idet det opgav den til da
medgaaedeSum til Kr. 127.472.72. Efter under 4de Juni
at have indsendt Regnskab for Reparationsarbeiderne fra
25de November 1859 til nævnte Dato afgav Kanaldirektø-
ren den 26de s. M. en Rapport, hvori han anførte som
Aarsager til den betydeligeOverskridelseforuden de i Rap-
porten af 5te September anforte Grunde:
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1861. Anlægaf 2de upaaregnedeLændser.
NogleupaaregnedeUdgifterved Opsynsmandsboligen.
En mere solid, men derfor ogsaakostbarereUdførelse

af Arbeidet efter det i 1858 indtrufne Uheld med en
nødvendig,men ei forudseetForstærkningog Tætningaf
Grunddammen.

Den nødvendigeReparationaf de ved den overordent-
lige Flom 1860foraarsagedeBeskadigelser.

De stedsestigendePriser paaMaterialierogArbeidsløn.
At Tilsyn-og Vedligeholdelsesudgifternefor omtrent7

Aar vare medtagnei Anlægsomkostningerne,medensdertil
var paaregneten Sumaf 1,400Kr. aarlig.

Departementet,somIntet fandt at bemærkeved Regn-
skabet, gav derefteri Skrivelse af 20deDecemberOrdre
til, at Reparationerfor Eftertidenikke skuldeopførespaa
AnlæggetsKonto.

	

1862. Efter Indstilling fra Departementeti Anledningaf'
"gl• PIT• Overskridelseaf de til Anlægget i 1854 bevilgedeKr.af 12te Aug.
1862. Stor-thingsbe- 96,000blev der forelagtStorthingetfølgendePropositionaf

slutning af
10de No- 12te August 1862:

vemgber
d1862 «At et Beløb af Kr. 31,047.91, der er medgaaet til Far-an. yer-

ligeire Be- bargjørelsen af Vormen mellem Minne og Eidsvoldbakken uden-viignng.
for det af Storthinget i 1854 bevilgede Belob af Kr. 96,000,
maa passere til endelig Udgift for Statskassen».

DennePropositionblevvedtagetaf Storthingeti Mode
den 10deNovember.

	

Departe- Naar DammenaabnesomVintren, efterat Vormenog
mentets Or-
dre af 31te G-lommenere islagte, er der Fare for at Isen nedenfortil

Januar 1862
og 23de Au- stor Gene for Færdselenbliver landlos, og at Broer ved
gust 1879

med II. til Isens Løften beskadiges. Paa Foranledningaf Amtsinge-
Dammens
Aabning i nioren (22deJanuar) anholdtAmtet hos Departementetom,

Vnter-
tiiden. at der maatte træffesForfoiningtil, at Dammeni Sundfos

i Vintertiden, naar Vormenog Glommenhavde lagstsig,
ikke aabnes, forindenderom 5" å 6 Dage foruder gjort
Meddelelsetil Lensmandeni Næs. I den Anledningbe-
ordredeDepartementetunder 31te Januar Kanaldirektøren
til at træffeForanstaltningoverensstemmendemedAmtets
Ønske.
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Ved DepartementetsSkrivelseaf 23deAugust 1879er 1862.
denBestemmelseforandretderhen,at Meddelelsenskal gives
til AmtetsVeibestyrelseistedetfortil Lensmanden.Denne
Ordre er optageti Instrux for Damvogterenaf 26deAu-
gust 1879.

I NovemberMaaned1861indtraf detUheld,at Forin- Repara-

gen underneder tionste Tærskel blev bortrevet, saa Slusenei dersarbei-.

længerkunde fyldes. Al Baadfart maattedermedindstil-
les indtil Videre,da Feilen først senerekunde rettes, naar
Mjøsenpaa Grund af Arbeidernei Morkfosvar udtømtog
Dammenigjen lukket.

I Henholdtil DepartementetsSamtykkeaf 19deMarts
blev Feilen rettet, idet mtTÏistedetforTræforingerfyldte
RummetmellemTærskelenog Fjeldet medBeton.

Alleredei flereAar havdeman observeret,at Murene 1865.
paa hoire Side af Slusenog Kanalen havdegivet efter for Kanal-

direktørensTrykket af den bagenforliggendeJordbakke,og fundetvedForslag af
10de Febr.Maaling,at den Bug, Murenhavdefaaet, i Lobet af haly- 1865til
større Re-andet Aar var tiltaget med1 å 2 Tommer. Muren visteparationer.

sig idetheletagetfor skrobeligtil fremdelesat blivestaaende.
Væsentligenvar dette Tilfældet med Muren langs selve
Slusen. Under Anlægget af Slusen var der derhos ikke
truffetnogenForanstaltning til under forefaldendeRepara-
tioner at kunne afdæmmeden nedentil, formodentligfordi
man troede til sine Tider at kunne ved Manovreringaf
Dammensænke Undervandettilstrækkeligt dybt. Da man
imidlertidpaa denneMaade var indskrænkettil bestemte
Tider medForetagelse af Reparationerog saaledesudsat
for at maatte indstilleFærselen for længere Tid, fandt
Kanaldirektorendet onskeligtved de nu nødvendigestorre
Reparationsarbeiderogsaaat faa anbragten fastDæmnings-
indretningfor Slusensnedre Ende. ForudendisseMangler
var der fiere andre, væsentligsavnedes den fornødneTæt-
hed, saa Slusningenbesyærliggjordesog den bagenforMu-
ren liggendeFyld udvaskedes. I en Forestilling af 10de
Februar foreslog derforKanaldirektøren,at et Belob af
Kr. 16,000 skulde bevilges til de fornødneReparationer,
og da han paa DepartementetsForanledningi en Skrivelse
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1865. af 7de Marts udtalte sig for ønskelighedenaf strax at
kunne disponereover 2,000Kr. til Forberedelserfor en
Dæmningsindretningi Underkanalen,inden det hele Beleb
kundebevilgesaf Storthinget, indgikDepartementetunder

Dep.tets 18deMarts meden af Regjeringentiltraadt Indstillingom,Indstiffing
af  Marts18de

1865 at det bemyndigedestil at anvendeKr. 2,000til Paabe-
,

31'"Iseol.gyndelseaf en Reparationaf SlusenvedSundfosseni Over-
her.5

g ensstemmelsemed KanaldirektørensForslag af 10deFe-
ning til Re-bruar, samt om at der skuldeforelæggesdet forestaaendepara.tions-

arbeider. StorthingPropositionangaaendeSamtykketil, at det nævnte
Beleb passerede til endeligUdgift for Statskassen, samt
angaaendeBevilgningaf 14,000Kr. til Fuldførelseaf den
ovennævnteReparation. Ved kongeligResolutionaf 3die
April blev Indstillingenvedtaget, og i Forventningherom
havdeDepartementetallerede under 22deMarts givet Ka-
direktørenOrdre til de forberedendeArbeider.

vo4tsRaPe Det blev overdragetIngeniørVogt at lede disse, ogpo af29de
3194 1865  angRepa-angaaendedem indgav han under 29deMai en Rapport
ritildserledsagetaf Profiler,hvoraf man vil erfare FjeldetsBelig-

genhed under venstreSlusemur. I sin Rapport anførte
han, at de udførteRensnifigeromkringdenneMur havde
overbevistham om detUgjørligei vedOprensningogsenere
Fylding rundt det venstre, nedre Slusehovedat erholde
en vandtætAfspærringnedenforSlusen, og. at man først
efterat•have revet Slusehovedetned kundelæggePlan for,
hvorledesen saadanAfspærringskuldeudføres.

Revagning I Mededen 28deOktoberbevilgedeStorthinggyti Hen-
af

Storthinget.hold til Propositiondet forlangteBeleb.
VogtsRap- Over de udførteArbeider har Vogt under 25deSep-
gtt:',9582tember afgivet en detailleretRapport med Tegningerog
arna_tOltnseoP:Profiler. Blandt de deri nævnteArbeiderskal her væsent-

neider. lig fremhæves:
Ommuringaf høire Slusemurfra nedreVendeniseheaf og

nordoveri en Længdeaf omtrent220 Fod,
Ommuringaf nedre,venstre Slusehoved, •
Fornyelse af Plankeklædningenpaa høire Væg i Sluse-

kammeret,
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Reparationaf Plankeklædningenpaa Slusekammeretsven- 1865.
stre Væg,

Anbringelseaf nye Gangbroerog nye Indretningertil Aab-
ning af Portene,

FuldstændigAfdæmningsindretningi Underkanalen,
Udbedringaf JeWer ogIndfatningsmurevedUnderkanalen,
Fjærnelse af det tidligereRækværk langs Slusen og An-

bringelseaf en Murremi dets Sted.
Foruden disse, de egentlig foreslaaedeReparations_

arbeider,blev tillige OpsynsboligenogNaalehusetudbedret,
en Smedieopført samt i Henholdtil KanaldirektørensFor_
slag af 9de Mai og DepartementetsApprobationåf 4de
Juni en Materialbodopført til Opbevaringaf større Red-
skaber, somKanaldirektøreni sit nævnte Forslag mente,
at Kanalvæsenetburdehave paa Oplagder.

Senereblev ved kongeligResolutionaf 9deMarts 1867Kengi. Re-
solution afbestemt: 9de Marts
1867 ang.

«1. At et Belmb af Kr. 302.08, der ere medgaaede til Opfø- Bevilgning

relse af et Materialskar ved Eidsvold-Slusen, naadigst til:
lades udredet af de til Oprensning af Elvedrag m. V. paa i:Mbnsibneg-.
Budgettet opførte

2. At der af sammeMidler endvidere naadigst tillades udredet
et Beleb af Kr. 1,756.93, udgjerende Værdien af endel fra
Reparationsarbeidet ved nævnte Sluse tiloversblevne og til
Brug ved fremtidige Kanalarbeider oplagte Reclskaber».

Ved TømmerfledningenoverDammenvar flereaf Kar- 1866.
rene til den bevægeligeDam blevnebeskadigede,ligesomReparatio-

der ved Dammenidethele var adskilligeSmaareparationer
at foretage,og da det ene Kar, det 4de fra øst, var saa-
ledesderangeret,at Gangbroenikke kunde læggespaa det,
anholdtKanaldirektørenunder 10de Novemberefter
hentet Samtykke fra Jernbanebestyrelsenom Departemen-
tets Tilladelse til i den forestaaendeVinter at tappe ud
Mjøsenog foretage de fornødneReparationer paa Dam-
men,hvisKostendepaaForhaandikke kundeberegnes,men
som antageligvildedreie sig mellem400 og 1,200Kr. I Dep.tets

Skrivelse af 20de NovemberbemyudigedeDepartementetBge=daii
ham til efter 1ste Januar 1867at holdeDammenaabenodc6nrilt)::

parations-til at anvendeindtil Kr. 1,200paa Reparationerne. arbeWer.
3
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1867. Da Mjøsens Vandstand saaledes skulde sænkes ned
saavidtgjørligt, anmodedeJernbanebeStyrelsenKanaldirek-

Fore stirleing tøren om samtidig at bortminereStenen Hella ovenfor
af 26de

Marts 1867 Minnestrømmen,der i taaget Veir var farlig at pas-
ang. Ren-

den ovenfor sen for Dampskibe. Efter DirektørensFormening
Minne-

strømmen. denneSten indenGrændsenaf den Strækning,som Staten
paa en Maadeved Anlægget af Eidsvolddamhavde paata-
get sig at farbargjøre,ogda densFjærnelsenu maatte falde
billigst,indgikhan under 26deMarts med en Forestilling
til Departementet,hvori han segteBemyndigelsetil at bort-
rydde denneHindring for Skibsfarten,hvortilOmkostnin-
gerne neppevildenaa op til Kr. 400.

Dep.tets I Skrivelseaf 1ste April meddelteDepartementetham
Bemyndi-

gelse af lste i saa Henseendeden forlangteBemyndigelsetil for Kanal-
April 1867

tilSPrængd" væsenetsRegningat bortsprængeStenenog for Udgifterne
ning ve

Hella. afiæggesærskildtRegnskab.
Vogts Rap- SamtligedesaaledesforVinterenbestemteArbeiderbleve

porter af
23de Mai udførteunderLedelseaf IngeniørVogt,der under 23deMai
1867 over

Forbe- afgav særskildteRapporterover Reparationsarbeidernepaa
grelg:re.DammenogArbeidetvedHella. Efter disseRapporterbleve

de 4 nærmest venstreBred staaendeMidtkarfuldstæncligt
ombyggedeover Kåten 5 og de øvrige5 Kar oventiludbe-



drede. Den øvre tilspidsedeDel af samtlige9 Midtkar
blev over K6ten 5 beklædt med 2toms Planker og den
nordreKarspids forsynet med en Slidningsstok. Grund-



dammensPlankedækkeblev udbedret, det heire Landkar
repareretog Trappegangenned til Dammenfornyet samt
glort løs, saa den Flomtidkunde optages. Ved nærmere
UnderSøgelsefandt Vogt, at der nedenforHella ogsaa laa
en Ssinling af større,Stenblokkei sammeHeide som den
og saaledesogsaatil Gene forSkibsfarten,medensder paa
Østsiden af Seilrendenkun laa et Par større Stene til
Hinder. IndenforHella (d. e. vestenfor)var Mjøsendes-



uden forgrundunderlavereVandstandefor de nyereDamp-



skibe. Vogt fandt det derfortil lidenNytte at ryddeHella
og den nedenforliggendeSamling af Stenblokketilside og
indskrænkedederforArbeiderneher til at fjernede omtalte
paa SeilrendensØstside liggendeStene og til at anbringe
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Bøier ved Hella og ved Stenrøsen nedenfor. Efter hans 1867

Rapport have Udgifterne belebet sig for Damreparationernes
Vedkommende til Kr. 1,534.06 og for Minneosets til Kr.
163.33.

Af Frygt for en hei Vandstand i Mjesen under den%arneanled%•erk-

voxende Flom havde Hamar Magistrat igjennemHedemar- 18deJuni
kla3ring af

Amt tilstillet Departementet en Forestilling om, at der saa- 1Z0451n7
vidt muligt maatte vorde truffet Foranstaltninger derimod, standen.•

hvilken Anledning Departementet under 12te Juni for-
langte Kanaldirektørens Erklæring. I Skrivelse af 18de
s. M. paaviste han derpaa i en længere Udvikling, at Dam-
men ingen skadelig Indflydelsehavde påa Flomvandstandene,
og fremholdt det Betænkelige i ved yderligere Arbeider at
svække MjøsensReguleringsevne samt de store Vanskelighe-
der, hvormed saadanne Arbeider vilde være forbundre:

I en Betænkning af 14de November 1868 angaaende 1868.
en af Ole Baadshaug m. Fl. anlagt Sag mod Indredeparte- dirile.warlens

mentet med Krav paa Erstatning for Skade tilfeiet Vedrpcimpo,åe
Opdæmningenhavde Kan'aldirektøren tillige udtalt, at Dam- dkarli8d6.,9

men i Sundfos ingen mærkbar Indflydelse havde paa Vand-
stande over 10 Fods Kôten, medens den ticlhgere Kanal-
direktør i en Erklæring af 28de Oktober 1861 ansaa det
bevist paa det Skarpeste, at ved Vandstande under 20
Fod var Vandet hævet ovenfor Fossen. Denne tilsynela-
dende Modsigelseforanledigede,at Regjeringsadvokaten,for
under den paafølgendeProces at være forberedt paa mulige
Paastande fra Modpartens Side, under 12te Februar ind-
hentede Kanaldirektørens nærmere Forklaring.

I en Skrivelse at 20de Februar redegjorde denne der- 1869.

paa under Henvisning til Vandstandsobservationernefør og
efter Dammens Opførelse for, at Vandstandsforholdene mel-
lem 10 og 20 Foden vare omtrent de samme før som efter
Dammens Opførelse, hvorhos han antog, at den i Erklæ-
ringen af 28de Oktober 1861 opstillede G-rændse,20Foden,
under hvilken Vandet skulde være hævet, eden var en
Skrivfeil for 10 Foden, eller at den forrige Kanaldirektør,
for at undgaa den vidtleftige Behandling af Vandstandene
fra 10 til 20 Foden og for at være sikker paa at være

3*
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1869. gaaet langt nok op med den Vandstand, som skulde bevises
at være uforandret, har brugt 20Foden, da det paa Sagens
daværencleStandpunkt var ligegyldigt, hvordan Vandstands-
forholdene vare under den almindelige,Flom — 20 Fod.

Da Regjeringsadvokaten under 14de August forlangte
yderligere Oplysningerangaaende Vandstandsobservationerne
før og efter DammensBygning, meddelte Kanaldirektøren
ham under 21de s. M. en grafisk Fremstilling af disse med
oplysende Forklaringer. •

Anlæg af Efter en Anmeldelsefra Opsynsmanden(6te Juni) var
Lændse
ovenfor der nedfiødet overDammen nogetTømmer af større Længde

Dammen,
end Reglementet tilsteder,og da en Del af dette havde bundet
sig mod KalTene og dannet en Vase, indmeldteKanaldirek-
tøren Sagen for Departementet under 15de Juni med Ind-
stilling om Mulkt for vedkommendeEiere af Tømmeret og
Krav paa Erstatning for det Tilfælde, at Karrene skulde
beskadiges. Departementet paalagde derefter Amtet at for-
følge Sagen, men som det under Afsnittet om «Flødnings-
reglement for Vormen»vil sees havde man ved et lignende
Tilfælde tidligere ikke fundet Anledning til Tiltale.

For dog i Fremtiden saavidt muligt at beskytte Dam-
men mod lignende Tommervaser, da de i 1856 anbragte
Ledelændser senere formodentlig ikke have været udlagte,
foreslog Kanaldirektøren under 22de December Anlægget
af en ny saadan, der skulde lede Tømmeret hen til at pas-
sere en af de større Aabninger i Dammen. Han fandt
nemlig Forholdet analogt med det i Skien og ved Mørkfos,
hvor det var anseet for Dammens Sag at gardere sig mod
Beskadigelse.

1870. Departementet udvirkede i Henhold hertil kongeligRe-
Kongl.Re- solution af 12te Februar, hvorved det tillodes udredet et
slo2ItuetiFonebar.f

Beleb af indtil Kr. 800 af de til Oprensning af Elvedrag
ang. Lede-

luendse. m. V. paa Budgettet opførte Midler til Anlæg af en Lede-
lændse vea Dammeni Eidsvold-Sundfos.

Erhvervelse I Le‘betaf Marts Maaned blev Ledelændsen anbragt,
af Lændse-

fteste. efterat der var oprettet Kontrakt af 5te Marts med Eierne
af Vilberg angaaencleLændsefæste, hvilken Kontrakt blev
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thinglæst den 30te Marts og lød paa en aarlig Godtgjørelse 1870.
d Kr. 4.00.

Senere i 1871 blev denne Lændse ifølge Kanaldirek-
tørensRapport af 4deMarts 1871forbedret ved,at den gjor-
des længere,ogved at der istedetforAnker anbragtes et Lænd-
sekar. Idethele havde Lændseanlægget kostet Kr. 685.57.

Under en Storm i Begyndelsen af DeeemberMaaned 1873.
drev Tømmer og 1s ovenfra ned paa Dammen og rev over- BgeeLka,da,if:

ende det 6te og 7de Kar, hvorved 3 Løb af Dammen kom Daramen.
til at staa aabne. For at ikke Vandet skulde synke til
Hinder for Skibsfarten,forsegteKanaldirektør3nat nedsænke
nogle Tømmerkar ovenfor Dammen, men efter en Indberet-
ning til Departementet af 20de Deeember mislykkedes or-
seget, idet 2de Trosser sprang. Da Vandstanden kun sank
langsomt, og da der var Sandsynlighedfor, at Dampfarten
vilde kunne holdes gaaende til Bryggen ved Kommersrud,
indtil Isen aldeles stoppede den, blev Forsøget ikke gjen-
taget, menReparationen af Dammen udsat til beleiligereTid.

Inden man endnu paa Grunclaf Vandstandenkunde i sin 1874.

Helhed iagttage denSkade, Dammenhavde lidt, men var sik-dirKekatnoarens
ker paa, at Bunddammen under de bortrevne Kar var be-aFfozestyalninrg

skadiget, og der desuden var forskjellige andre Repara-
tioner ved Sluseklædningen, som burde foretages, indgav tionsax-

beider.
Kanaldirektøren under 5te Januar en Forestilling til De-
partementet,hvori han, efterat have angivet Maaden,hvorpaa
Reparationsarbeiderne burde udføres, kalkulerede Omkost-
ningerne ved dem til Kr. 10,800 og paapegede Nødvendig-
heden af, at Dammen vedligeholdtes,uagtet der kunde være
Spørgsmaal om en Flytning af Dampskibenes Anløbssted
op i Mjøsen, efterat Hedemarksbanens Anlæg var bestemt.

Ved kongl. Resolution af 3die Februar blev det derfor Koo1ng.nR
aeu o fe

-
t7e4ba'enbgr..bestemt,' efterat Ingeniorkommissionen under 14de Januar 31

havde erklæret sig enig medKanaldirektøren,men kun paa-
pegetSandsynlighedenaf, at Overslagetvilde-bliveoverskredet: tioner.

«At der af de til Kanalvæsenet bevilgede Midler naadigst
tillades udredet et Beløb af indtil 10,800 Kr. til Istandsættelse
af Reguleringsdammen ved Sundfossen overensstemmende med
Kanaldirektørens Forslag af 5te Januar 1874».
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Arbeiderne bleve allerede paabegyndte-den27deJanuar.
lianaldiRrek-En: vidleftig Varedam blev anbragt ovenfor Dammen, ogtørens ap- .
port af 23de e fterat den i Sfutningen af Marts var færdig, blev den DelJuni 1874
over Repa- af Bunddammen, der laa mellemKarrene No. 4 og 7 til-rations-
arbeider. ligemed de 3de Midtkar No. 4, 5 og 6 nybyggede og Dam-

nien forøvrigt efterseet og repareret (kfr. Kanaldirektørens
Indberetning af 23de Juni). Samtlige Reparationsarbeider,
iberegnet Fornyelse af Slusens Beklædning, havde kostet
Kr. 13,493.83, men deraf bleve de Kr. 2,693.83 at udrede
af de til lobende Udgifter ved Kanalvæsenet bevilgedeBe-
lob som medgaaede til de sædvanlige Vedligeholdelsesud-
gifter (Departementets Skrivelse af 17de August 1876 og

• Kanaldirektørens af 20de September s. A.).

	

Oprette1se Under Arbeidet fremkom Eierne af Gaarden Vilbergaf Doku-
ment med med Krav paa Erstatning for Damfæste, der tidligere ikke

Vilberg
havde været dem tilkjendt.

Efterat Kanaldirektøren havde forhandlet med dem an-
gaaende Erstatningen og var bleven enig om Kr. 320 een
Gang for alle, foreslog han under 29de Juni for Departe-
mentet at vedtage den og ubetale Belobet mod Udstædelse
af thinglæst Dokument,hvortil han leverede et Udkast. De-
partementet vedtogOverenskomsten,som blev thinglæst den
24de Okt•her.

	

1875. De nedre Sluseporte bleve dette Aar underkastede en
Repa,å,tio
af de nedrenHovedreparation, der kostede Kr. 1,220.37 og efter Depar-



Sluseporte. mentets Ordre af 8de Juni udrededes af Kontoen for Ka-



nalvæsenets lebendeUdgifter. Ligeledes blev i Henhold til
OpsynsmandensForslag af 11te Juni med Kanaldirektørens
Samtykke en Del Udbedringer foretagne paa Opsynsboligen.

	

1878. Dette Aar blev de øvre Sluseporte fornyede.

	

1879. I Anledning af, at Mjøsen paa Grund af Fundamen-

Rn7rariti,o-tering af Minnebroens Pillarer skulde udtappes, benyttede
ogprorms:it-man Leiligheden .til at foretage en Del Udbedringet ved

Dammen. Den i 1874 opførte Bunddam havde nemlig sat
sig saa meget, at 5te, 6te og 7de Damsvil laa mellem
og 11/4Fod for lavt og desuden ud af Retning med de
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øvrige Sviller,ligesomogsaade vedSidenaf demstaaende 1879.

Kar vare blevne for lave. Ved Paaforingog Paabygning
blev disse bragt i planmæssigStand og forøvrigt andre
mindre Reparationer foretagne. Forstetningsmurenpaa
heire Side af Overkanalenmod den heie Lerbakke var
igjen saaledesderangeret,at det ansaaesnødvendigtfor en
Del at ommureden. Et 68 Fod langt Stykke deraf fra
øverstePortnische og opover blev derfor om Vaarenom-
muret og for dels at udjævneTrykket fra Bakken Oghia-
dre Lerens Indtrængeni Muren blev der mellem den og
Lerbakkenanbragt et nedentil5 og oventll2 Fod tyktLag
Bten. Idethele medgik der til disse Reparationsarbeider
Kr. 2,182.78.

Den 26de August blev ny Instrux for DamvogterenInstrux
for Dam-

udfærdiget. vogteren.

Vaaren 1880 blev vestreSlusehovedommuretog hertil 1880.

ved kongeligResolutionaf 3die Februar bevilgetKr. 5,200OmmugforgUrienstil

.af Elverensningsfondet. af vestre
Slusehoved.

2. Flødning i Vormen ovenfor Eidsvolcl-



Sun df os.

Efter en Optegnelseaf afdødeKanaldirektørRøyem 1855.

blev Tømmeret tidligere transporteret over Mjøseni store
Flaader paa 2 å 300 Tylter og sluppetløst i Minnevigen
for at passereVormen,naar•cletskuldesaa langt ned somtil
BingensLændse,i hvilketTilfældedet var underlagtKri-
stiania Tømmerdirektion,medens det Tommer,der skulde
ned til BaarlidalensBrug, blev ført i Bommened ad Elven.
Fledningen havde tidligere her kunnet foregaaudenInd-
skrænkningerog Baand. Da Dammenmed Sluseblev op-
tørt, og da, somFølge af VandstandensReguleringog An-
lægget af Jernbanen til Eidsvold,enUdviklingaf Dampskibs-
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1855. og Baadtrafiken paa Vormen vilde finde Sted, kunde Flod-
ningen ligeoverfor saa vigtige Almeninteresser ikke længer
lades uhindret Disposition over Elven, men maatte tilplig
tes at foregaa paa en Maade, hvorved alle Interesser vare-
toges.

Udkast til I Skrivelse af 9de Marts opfordrede derfor Departe-Flødnings-reglement.mentet Amtet til at indkomme med Forslag til et Flød-
ningsreglement, og paa dettes Anmodning samMentraadte
Kanaldirektøren, Foged Hauge og Dampskibsfører Amund-
sen (eller i hans Sted DampskibsførerBerg) for i Forening
med Flødningsinspektør G. Soot som Befuldmægtiget for
Tømmerdirektionenat udarbeide et saadant Forslag. Efter
3de paa Eidsvoldbakken, den 1ste, 9deog10deMai, afholdte
Moder afgav Kommissionen et motiveret Forslag til Fled-
ningsreglement, efter hvilket det under visse nærmere Be-
stemmelsermed Hensyn til Slipningstid var tfiladt at fore
Tømmeret gjennem den omhandledeDel af Vormen dels

- løst, dels i Bomme og dels i Flaader eller Flager, hvorhos
det var paalagt vedkommende Lastehandlerforeninger og
Tommereiere at træffe de Foranstaltninger, som Kanaldirek-
toren maate anse tilstrækkelige for at hindre det løseTom-
mer fra at ophobe sig mod den foreslaaede Dam i Sund-
fossen og den foreslaaede heiere Vinterbro i Eidsvoldsund.

Amtet indhentede Tømmerdirektionens Erklæring an-
gaaende dette Forslag, og i denne, der er dateret den Gte
Juni, gjorde Direktionen opmærksom paa, at kun en Del
af Flødningen i Vormen vedkom den, og protesterede moci
at bære Udgifterne ved de Foranstaltninger, der ansaaes
nødvendigefor at sikre Dammen og Broen mod Beskadi-
gelse af Temmerfiødningen,idet de Mente, at enten maatte
Dam og Bro indrettes saaledes, at Tømmeret kunde gaa
som før, eller ogsaa maatte Dammens og Broens Vedkom-
mende bære Omkostningerneved den forandrede Flodnings-
maade. Direktionen foreslog forøvrigt, at det foreslaaede
Reglement burde prøves i den daværende Sommer.
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Amtet indstillede derpaa under 9de Juni, at Forslaget,
K 8IR

som det var, kun med 2de Redaktionsforandringer approbe-aafrii.g3.(w.
redes til at gjælde indtil Videre, hvilket ogsaa skede ved

"ngsregle-
kongelig Resolution af 13de Jull og bekjendtgjordes det vedminentetsAp-

robation
Tryk den 27de s. M.

p
Vi-

Efter Konferance med Jernbanedirektionen, Fogden og 18g4.
Dampskibsførerne (kfr. Fogdens Erklæring af 16de August 2:1tee

1855, paategnet af Lensmanden den 15de Februar 1856,tfliePnn,iVrso--
DampskibsførerneBerg og Amundsens Erklæringer af 22demteoadtmdermi-

November 1855 og 15de Februar 1856 samt Jernbanedirek-
tionens af 26de April 1856) lod Amtet under 28de Mai
udgaa Bekjendtgjørelse oin Ruter og Slipningstider indtil
Udgången af September Maaned, og henvendte sig under
samme Dato til Fogden i Anledning af de nødvendigeMo-
difikationer heri for Høsten. I Anledning deraf sammen-
traadte D'Hrr. Flødningsinspektør Soot og. Lastehandlerne
G-regersenog Larsen paa TømmereiernesVegne til et Møde
paa Eidsvold Station den 12te Juni, hvorefter de proteste-
rede mod den paatænkte Tømmerslipning om Natten alene
og fordrede Erstatning for de forøgede Udgifter, som paa-
lagdes dem som Følge af Dammen og Broen samt udtalte
Billigheden af, at Staten bekostede de fornødne Varpeind-
retninger for TømmerbommenesFørelse.

Ikkedestomindre blev Amtet, efter derom indgivenFore- Kongi. Re-

stilling, ved kongelig Resolution af 22de Septemberbernyn-2s2tageWrf.
diget til, forsaavidt det fandtes hensigtsmæssigt, uanseet Is81?/”Init_

Budet i det ved kongelig Resolution af 13de Juli 1855 ap- tigen .

proberede Reglement for Baad- og Skibsfart samt Tømmer-
fiedning i den øvre Del af Vormen, dets § 5, at bestemme,
at Slipning af løst Tømmer i bemeldte Elvedrag fra Sep-
tember MaanedsUdgang indtil DampskibsfartensOphør hvert
Aar alene maatte foregaa om Aftenen og om Natten samt
at fastsætte de Klokkeslet, -mellem hvilke den paa denne
Tid kunde foregaa, dog saaledes, at der til denne Flødning
mindst erholdtes et sammenhængendeTidsrum af 6 Timer i
hvert Døgn.

I Henhold hertil lod Amtet udgaa en Bestemmelseaf
27de September om de Tider af Døgnet, da Dampskibsfart
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1856.! saavelsom Flødning kunne foregaa, hvilken Bestemmelse
senere ved en lignende af 27de Juni 1857 blev modifieemt.

Det er ovenfor under flen historiske Fremstilling af
Darnanlægget omtalt, at Temmerdirektionenpaa Kanaldimk-
terens Opfordring af 13de Mai negtede i Skrivelse af 5te
Juni at træffe de. i Reglementet foreskrevne Foranstalt-
ninger til at sikre Dammen og Broen mod ø.delæggelseaf
Temmerfiedningen,og at Kanaldirektøren efter en Fore-
stilling af 1lte Juli erholdt Departementets Samtykke af
16de s. M. til at udlægge tvende Ledelændser ovenfor
Dammen.

1857. Efterat den nye Bro over Vormsunclvar færdig, og
Foranstlta- efterat der under 19de Juni var indløben Anmeldelse fra
ninger til

Bundbroens Veiinspektøren omMisligheder ved Flodningen og om Tom-
Beskyttelse
mod Flød- mer , som havde lagt sig for Broen, opfordredeAmtet i

ningen.
Skrivefse af 26de s. M. Fogden til i Forening med Vei-
inspektøren og muligens Formandskabet, Tømmereierneog
Jernbanedirektionen at foreslaa Bestemmelsertil Sikrtng af
Broen, idet det bemærkede, at til Lettelse af et Arrange-
ment i denne Retning syntes billigen at kunne komme i
Betragtning ved Siden af Jernbanens egen Interesse af, at
Broen til enhver Tid kunde være i behørigStand for Færs-
len, ogsaa det særlige ,Krav, som Veivæsenet efter Forhol-
dets Beskaffenhed og det udtrykkelige Indhold af den mel-
lem daværende Amtmand Meiniehen og Hr. G. R. Bidder
under 16de September 1853 indgaaedeOverenskomst skulde
have paa Imødekommenfra Jernbanens Side.

Den-sidstnævnte Overenskomst lød saaledes:
«Det vil blive fir. Rammel overladt at enes med mig

om et billigt Arrangement for at hæve de Vanskeligheder,
som Udfyldningerne til Jernbanen have foraarsaget med
Hensyn til Landingspladsen for Færger i Eidsvoldsund».

G. R. Bidder. Moinichen.

Endvidere opfordredeAmtet Kanaldirektøren under 27de
Juni til at opgive, hvilke Foranstaltninger der i Henhold
til det ved kongeligResolution af 13de Juli 1855 approbe-
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rede Reglements § 1 Litr. e. burde bevirkes trufne af Ved- 1857.
kommendemed Hensyn til Temmerflødningenunder Broen.

Eidsvold Formandskab havde, da Temmereierne fra- Aaps:enttee

sagde sig ethvert Ansvar for Broens Beskadigelse ved Flød- vs:cnioaennd
ningen, som midlertidig Foranstaltning i Mode den 18de
Juli besluttet at engagere en Mand til at føre Opsyn med
Broen og at formaa Jernbanedirektionen til at overtage
Betjeningen af Vindebroen, medens Kanaldirektøren den Kanal-

19de Juli sendte Amtet et Forslag til Lændseanlæg for .lorerisilt:gre.);
Broens Beskyttelse. Skjønt de foreslaaede Lændsers sam-

Lændse-
lede Længde vilde udgjøre omtrent 3,200Fod, antog Kanal- anlæg ved

clirektøren dog, at de i Længden vilde blive langt billigere
Broen.

end nogetsomhelstrimeligt Vagthold.
Dette Forslag oversendte .Amtet under 23de Juli til

Fogden for at benyttes under de Overlægninger,som han i
Skrivelse af 26de Juni havde paabudt, og efterat denne i
Skrivelse af 25de Juli havde remitteret den hele Sag til
Amtet med Bemærkning, at det nærmest maatte paaligge
Kanaldirektøren at pleie de fornødne Forhandlinger i dens
Anledning, fik han den atter under 28de Juli tilbage, idet
Amtet fandt, at det nærmest paalaa Politiet og Veiinspek-
tøren at ordne den. Imidlertid havde det under s. D. an-
modet Sanaldirektøren om enten selv eller ved en Befuld-
mægtiget at overvære et Mede i Sagens Anledning ved
Eidsvoldsund.

Fogden kunde nemlig ikke indgaa paa, at Opsynet med
Broen skulde paaligge Politiet som saadant, og antog, at
Opsynsmanden heller burde handle paa Broeiernes For-
mandskabets Vegne end efter Politibemyndigelse,da Lo-
ven af 1854 og saaledes ogsaa Reglementet ei med Sikkert
hed kunde anvendes paa den forhaandenværendeBro, saa-
ledes at det var tvivlsomt,om man kunde løshuggeFlaader
for Broens Skyld. Paa Grund af denne sin Opfatning
(kfr. hans Skrivelse af 31te Juli) kunde han ikke meddele
Lensmanden bestemte Ordres, men maatte overlade ham at
handle efter egen Overbevisning, om fortsatte Misligheder
ved Tommerfiedningenskulde have nogen skadelig Indfiy-
delse paa Broen. Da Lensmanden ogsaa delteFogdens An-
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1857. skuelse, blev iteglementet Saaledes kun daarligt overholdt,
idet Tommereierne negtede at træffe de foreslaaede Foran-
staltninger til Broens Beskyttelse.

I Anledning af de oven omtalte Misligheder ved Fled-
ningen var der den lOde August paa Hedemarken optaget
Forhor, hvorunder vedkommendeFlødere havde forklaret, at
det vanskelig med Sikkerhed kunde forebygges, at Tømmer-
bommegik istykker, og at det da næsten var umuligt at

• .faa dem istand. Af Forhørene fandt man ikke Anledning
til at gjøre Ansvar for Beskadigelse af Broen gjældende
mod Nogen, uagtet Reglementets Bestemmelser vare over-
traadte.

Møde paa Den 11te August blev der endelig afholdt et Møde paa
Eidsvold
den llte Eidsvold Station, hvor der foruden om Kanaldirektørens

Aug. 1857.

Forslag tillige forelebig forhandledes om Nødvendigheden
af at bevirke Forandringer i de ved kongeligResolution af
13de Juli 1855 approberedeBestemmelser. For at tilveie-
bringe alle Oplysninger og Erfaringer, der kunne tjene til
at give Spørgsmaaleten grei og praktisk Løsning, opstillede
Kanaldirektøren under 25de August paa Amtets Foranled-
ning af 19de s. M. en Række Spørgsmaal til Besvarelse af
de i Flødningen, Skibsfarten og Broen Interesserede.

1858. Efterat de forlangte Erklæringer vare indkomne, be-
Møde paa rammede Kanaldirektøren et Møde i Landhandler Evensens
Eidsvold
den 2985de Hus paa Eidsvoldbakkentil den 29de Jannar, hvorom Am-Janr.1 8.

tet, Fogden,Tømmerdirektionen,Jernbanedirektionen, de for-
skjellige Dampskibsdirektioner,Damriskibsførere,2de Baad-
førere og Brugseierne nedenfor Eidsvold bleve varslede.
Dette Mode blev imidlertid uden noget tilfredsstillende Re-
sultat, og da Fogden ønskede sig fritaget for at lede Sa-
gens videre Behandling, fremsendte Kanaldirektøren senere

Kanal-
direktørens til Amtet under 27de Mai paa egen Haancl et motiveret
Forslag ti1 Forslag til Forandringer i det bestaaende Reglement. Han
Forandrin-

ger i Flød- fremholdt deri, at Flødning af Lestemmer og Fledning i
ningsregle-
mentet af Bomme maatte, for at ikke Skibsfarten skulde hindres for-
27de Mai

1858. meget, og for at ikke Broen og Dammen skulde blive for
meget udsatte, paalæggessaadanne Indskrænkninger ogUcl-
gifter til Foranstaltninger for at gjøre dem uskadelige, at
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den utvivlsomt vilde blive ligesaakostbarsomFlødningi 1858.
Flaader og Flager. Hans Forslagvar derfor baseret paa
at forbydealdeleshiint Slags Flødningog paabydeFlaade-
flødning. Han fremsattei den HensigtfølgendeEidkasttil
nyt Reglement:




OverMjøsenog nedadVormenindtil nedenforEidsvold-
Sundfosmaa Tommerkun føresi Flaader ellerFlager, dog
undtages herfor det Tømmer,der blot skal føres fra et
Punkt ved Mjøsstrandentil et andet.



Disse Flaader eller Flager maa ei være længereend

80Fod,ei bredereend 18Fod og ei stikke dyberei Vandet
end 5 Fod dogkan over Mjøsen fiere af disseFlaader
sammenbindes.



FlaaderneellerFlagerne maa ei overliggei Elverenden,

skulle give tilstrækkeligPlads forFartøier og til denEnde
altid, naar de ere i Bevægelse,være forsynedemed det for
StyringellfornedneMandskabog Redskabog i Mørke vise
et Blus eller en Lygte af passendeLysstyrke. De sknlle
passereFledningsaabningeni EidsvoldBro og Slusen ved
EidsvoldDam, doguden Betaling.



De Due d'Alber, Moringer og andre Fæstigheder,der

til FlaadernesManøvreringskullevise sig nødvendige,an-
bringeseller bekostesaf Kanalvæsenet.

Angaaendedette Forslag blevErklæringer indhentedeMøderden
fra Fogdenog Temmerdirektionen,der i Skrivelseaf 19deT438,Ditber.
Juli erklærede sig imod Bestemmelserne,samt Kristians j"dant3rÅporfl
Amt anmodetom at indhentevidereBetænkningersamt ud-
tale sin Formening. Da dissevare afgivne,sammentraadteBapirandlair

Akershus og Kristians Amts Amtmænd,Overforstmesterdpakrtjargen.s
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1858. Meydellog KapteinStenstruptil et MådemedKanaldirek-
tøren den 7de Deeemberfor at afhandleSagen, men man
kom der ikke til nogetendeligtResultat,hvorimoddet blev
bestemt, at Kanaldirektøreni Forening med Forstmester
Meydell og FlodningsinspektørSoot videre skulde forbe-^
rede den.

1859. I et Modeaf disseHerrer den 12te Januar blev Sa-
gen forelobigomtalt, og i et senereMede den 8de April
fremsattes der Tvivl om, hvorvidt man kunde paalægge
Temmereierne'at træffeForanstaltningertil Beskyttelse.af
denyeBroeri EidsvoldsundogVormsund. Angaaendedette
SpørgsmaalindhentedeKanaldirektørenderforAMtets Er-
klæring af 23deApril, der dogkun blev en Henvisningtil
det oprindeligeForslag til Flødningsreglementetmed sine
Motiver. Et 3dieMedeblev detteAar afholdt,men ogsaa
uden nogetegentligtResultat.

1860. Under 21deJanuar opsatteKanaldirektørenet histo-
K rekanaldi-
tørens Ud- risk Resum over Behandlingenaf FlødningensOrdningog
talelse af

21de Janr. Gang indtil da, og redegjordederefter for sin Anskuelse:
1860 ang.
F1ødnin- at al Flødningburde foregaai Flaader eller Flager saale-gen.- des, som af ham foreslaaet under 27de Mai 1858. Han

bemærkedei den Anledning,at Hovedindvendingenmodde
foreslaaedeFlaaclerhavdeværet de betydeligtforogedeOm-
kostninger, som i tidligereModer havde været anslaaede
til 53 å 67 Øre pr. Tylt, menda han antog, at Sagenidet-
hele alene kunde ordnespaa en tidsmæssigMaadeved Be-
nyttelseaf Flaader, segte han at svækkedenneIndvending,
idet han gik ud fra, at Loven tilstededeat paalæggeTom-
mereiernepaa egenBekostningat beskyttede over Elven
opførte Broer og de i Skibsfartens Interesse anbragte
Damme,samt at træffeForanstaltningertil, at der ei fand-
tes løst Tømmer i Vormen paa de Tider, da Dampskibene
vare i Gang, d. e. til at holdeen større Lændsenedenfor
Minnestrømmen.Han oplyste,at efter de indlebne Er-
klæringer havde Fledningeni Flaader over Mjøsen ikke
medt nogen bestemtModstandfraDistriktet, og han mente,
at om end Sammenlægningenskulde blive nogetkostbarere
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end Indbomning,saa undgik man dog derved al Resiko, 1860,
hvorhosFlaader ofteremedFordel kundebenyttestil Trans-
port af simplereProdukter. Forudsat altsaa, at Tommeret
ankomtil Minne i passendeFlaader, saa

det Tømmer, som skulde til BingensLændse og saa-
ledesalene vedkomKristianiaTommerdirektion,og som
hidtil havde passeret løst nedoverVormenmedTøm
merdirektionensSamtykkei de sammeFlaader føres
nedadVormen. Tager man saa Hensyntil, at disse
Flaader ialmindelighedkunne passere hele Vormen,at
al Landrensningderved spares ligesomalt Bidrag til
Lændseanlægi Minnevigenog til Foranstaltningerved
Dammeni Sundfos og Broerne over Eidsvoldsundog
Vormsund,synes det antageligtat Tømmerdirektionen
maatte staa sig paa at udredeendelaf Omkostningerne
ved FlaadernesSammenlægning.
det til BaarlidalenbestemteTømmer,der tidligerehar
gaaet i Bommenedad Vormen,men nu paa Grund af
Eidsvold-SundfosDamentenmaaslippesløst over denne
eller flaadelæggesfor at passereSlusen, hvortil ingen
Afgift er at svare, findesig nødsagettil at fiaadelægge,
da det i løs Tilstand maa opsamlespaa en Lændse
nedenforDammenog her til Hinder for andet Tømmer,
der har at passerevidere, udskilles,et Arrangement,
somi Længdenikke kan tillades. Bliver derfordette
Tømmeralleredefiaadelagti Mjøsen,saa vil det i den
Tilstandubetingetkunne føres billigstfremnedadVor-
men til sit Bestemmelsessted.
det til VidereforsendelsemedJernbane bestemteTøm-
mer vistnok som hidtil kunne bringesned i Bomme,
men i mangeTilfældevilde det blive vanskeligt at
bringeBommegjennemdenLændse,der maatteudlæg-
ges til Broens Beskyttelse, ligesomBommenevilde
liggetil Hinder i JernbanensHavn. Ialfald vildeder
ikke ved Flødningaf de alleredesammenlagteFlaader
forvoldesnogen Omkostninger,der i mindsteMaade
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1860 kunne sammenlignes med Lændseanlægget i Minne-
vigen.

d. det til Sagbrugene ovenfor Jernbanen bestemte Tom-
mer vincte ved at fremføres i de allerede bundne Flaa-

* der, hvis Dimensionerkunne gives et større Spillerum,
uagtet saadanue Flaader ikke kunne komme saa langt
op i de forskjellige Evjer, som det løse Tømmer.

Af disse G-rundefandt Kanaldirektøren, at Fledning
i Flaader paa Vormen ikke kunde møde nogen grundet
Indvending, og at Hovedspergsmaalet, paa hvis Besvarelse
et Reglement for Flødningen skulde bygges, var, om det
med Rimelighed kunde forlanges, at det for Vormen be-
stemte Tømmer skulde føres i Flaader over Mjøsen.

Denne Fremstilling af Sagen tilligemed dens øvrige
Dokumenter oversendte han de tvende Herrer, isammen
med hvilken han skulde, udarbeide Tidkast til et nyt Reg-
lement m. m.

1861. Endelig afholdtes igjen et Mode, hvortil ogsaa Amts- ,

gied%' den ingenioren paa Amtets Foranstaltning var tilkaldt, den 23de
1861,

enedes
hvor Februar, paa hvilket enedes om G-rundlaget for et

man 
,om Grund-
laget for et

Reglement og om, at Kanaldirektøren støttet dertil skulde
Reglement. udarbeide en Indstilling. Han leverede ogsaa et ufuldstæn-

digt Udkast, men da forskjellige Omstændighederhindrede
Komitemedlemmernei at samles til nyt Møde og Kanal-
direktøren paa Grund af andre Foretninger foreløbig savnede
Tid til videre at bearbeide Sagen,

1862. kunde han først den 12te Juni afgive et fuldstændigt
Indstilling Udkast til Indstilling om Reglement. I et Møde den 14de
•om Fled-
ningsregle- Juni blev dette forelagt for SootogAmtsingenieren,ogunder-
ment af 12te
Juni 1862. tegnet af Kanaldirektøren alene, medens de to andre Her-

rer tilforte et særskildt Votum, som gik ud paa, at de
vare enige med Direktøren, men dog troede, at den i Ind-
stillingen omhandledeLændse i Minnebugten kunde erstat-
tes med enkelte due d'Alber, hvorved der istedetfor 16,000
Kr. kun vilde blive Tale om 8,640Kr., som tilligmed Ved-
ligeholdelseburde udredes af Staten, Jernbanen, Jernbane-
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ogOplandskeDamskibsselskaber,TømmerhandlerneogAkers- 1862,
hus Amts Veivæsen.

Efter en kort Oversigtover de tidligereog daværende
Forholde udtaltes der i Indstillingen,at de vundneErfa-
ringer havde vist Nødvendighedenaf, at yderligereFor-
holdsreglertræffes til Forebyggelseaf, at det i Vormen
lesslupneTømmer-TedAnsamlingmod Broen, Jernbane-
bryggen og de for Anker liggendeDampskibeog Baade
skuldekunne forvoldeSkade. Til dette ØiemedsOpnaaelse
havde der været•foreslaaetAnbringelseaf Ledningslændser
ovenforBro og Dam samt en Opfangningslændsei Minne-
vigen eller Udfærdigelseaf Reglement,hvorefter al Fled-
ning skulde foregaai Flaader under Kommando,hvilket
sidste Forslag havde været undergivetDampskibsførernes
og SootsErklæring,men samtligehavde udtalt sig for, at
den hidtil anvendteMaadeat slippeTømmeretløst maatte
for deres Vedkommendeansees for den hensigtsmæssigste
ogsaa i Fremtiden. Af den Grund,og da det var vanske-
ligt uden særskildtOpsyn at se Paabudet omFlødningi
Flaaclerunder Kommandogjennemført,antogesdet, at Ka-
naldirektørensForslag af 19deJuli 1857til Ledningslænd-
ser ved EidsvoldBro afgav det hensigtsmæssigsteMiddel
til at ordneForholdet,dog formentes,at der forudendisse
Lændser ved Broen og de nødvendigeLændserved Eids-
voldDam maatte anbringesnogledued'Alber eller lignende
Fæstighederi EidsvoldHavn til deri at fortøieBommeog
Flaader, om hvis Befæstelsetil Strandeneder havdeværet
ført Klage fra flere Grundeiere,samt anlæggesen fuld-
stændig Opfangningslændsemed tilhørende Fæstigheder
og stadigt Opsyn i Minnebugten,som det enesteMiddel,
hvorved Slipningenpaa Vormenfuldstændigvilde kunne
ordnes.

I Indstillingenvar anført, at disse Foranstaltninger,
hvisDetail bedst ordnedesafKanaldirektøren,kundeistand-
bringesfor en Sum af 16,000Kr. eller en aarlig Rente af
800 Kr. Naar dertil lagdes800 Kr. somLøn for en Op-
synsmanddg 800 Kr. for Vedligeholdelse,saa vilde den
aarlige Udgiftblive 2,400Kr., som maatte udredesaf det

4
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1862. Tømmer,omtrent 10,000 Tylter, som passeredeVormen
med 24 Øre pr. Tylt. Skulde det anseesutilraadeligtat
paalæggeen saadanAfgift paa Tømmeretog skuldeden
paaregnedeUdgift ikke paa andenMaade kunne
bringes, saa lod det sig ikke gjøre mednogenlundeTryg-
hed at fiødeTømmergjennemVormenudenefter det tid-
ligere af Kanaldirektørenunder21deMarts 1858foreslaaede
Reglement. I dettePunkt dissenterede—somovennævnt

Soot og Amtsingeniøren.
SomFølge heraf var der i Indstillingenfremsat føl-

gende2de Alternativer,hvoraf det første var en Modifika-
tion af det bestaaendeReglementmed Hensyn til de faste
Anlægog det andetbaseret paa Flødningi Flaader.

Alternativ 1.
1.

Alt fra MjesenkommendeTømmerstandsespaa deni
MinnevigenanlagteLændseog maa ikke føresviderenedad
Elven uden Tilladelseaf den vedLændsenansatte Opsyns-
mand,hvilkenTilladelseei maa gives,forindenden bestemte
Lændseafgifter erlagt.



Vælgesdet at føre TømmeretvidereStok for Stok, da

maa dette ikke stikkes ud af Lændsen udentil de Tider,
hvor saadant er tilladt efter AmtmandensBekjendtgjørelse
angaaendeDampskibsruterne;ligeledesmaa der intet Tøm-
mer stikkes paa Elven i de Tidsrum, da Vandstandenei
tillader Tømmeretat passere EidsvoldBro eller Dammen
i Sundfos.



VælgerVedkommendeat bringeTømmeretnedad El-

ven i BommeellerRinge, da iagttages:
a. Ingen Bommaa indeholdemere end 40 Tylter almin-

deligt Sagtømmereller anden Last i en tilsvarende
Kvantitet.
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Bommenemaa til enhverTid, naar Dampskibekunne 1862.
ventes i Farvandet, hvilket ogsaakan indtræffeuden-
for de bestemteRuter, holde sig udenforElverenden
og vige Plads for større Seilfartøier,der skuldepas-
sere den forbi. SomFølge heraf skal Bommenevære
forsynet med fornødentMandskab og hensigtsmæssige
Redskaber.
NaarVandStandenei tilladerBommeneat passereEids-
vold Bro eller Dammeni Sundfos,maa de standses
ovenfordisse og forteies, indtil Tømmereter sluppet
eller flagetefter § 2 og 4.

§ 4.
Flager eller Flaader af •Tømmer eller andenLast kan

til enhverTid medOpsynsmandensTilladelsesammenlægges
i Minnebugtenog passereElven,naar de ere forsynedemed
behørigtMandskabogRedskabertil at styre dem. De bør
ei være længereend 45 Alen, ei bredereend 9 Alen og ei
stikke dyberei Vandet end 5 Fod for at kunne passere
Sluseni EidsvoldSundfos,og over den derværendeDam
maa de aldrig føres.

Alternativ 2.



Over Mjøsen og gjennem Vormenovenfor Eidsvold-
SundfosmaaTømmeretkun fremføresi FlaaderellerFlager.



Dissekunne være indtil 40 Alen lange, 9 Alen brede

og 5 Fod dybgaaende.



Over Mjøsenkunneflere Flaadersammenbindestil en,

men de maa atter skilles ad, førend de passereMinne-
strømmen.



Flaaderne -maaei overliggei Elverendenog skulle,

naar de ere i Bevægelsestedse være forsynedemed nød-
4*
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1862. vendigtMandskabog Redskab til Styringensamt i Mørke
vise Blus eller en Lygte af passendeLysstyrke. De skulle
passere EidsvoldBro gjennem Flødningsaabningenog i
Eidsvold-SundfospassereSlusen,doguden Betaling.

§ 5.

De due d'Alber,Moringerete., der til FlaadernesMa-
nøvrering skulle vise sig absolutnødvendige,anbringesaf
Kanalvæsenetog skullebehandlesmedOmhyggelighedefter
for ethvert TilfældebestemteRegler.

1863. DenneIndstillingblev vedAmtsingenierWetlesenover-
sendt Amtet.

Efterat Amtet havde indhentetde fornødneErklærin-
ger angaaendedisseForslag og expederetSagen videretil
Departementet,sendtedette den til den nytiltraadteKanal-
direktør til fornyetErklæring. Han forhortesig i den An-
ledningi Skrivelseaf 18deMaihesDirektionerneforHoved-
banen og det OplandskeDampskibsselskab,om den da bru-
geligeFlødningsmaademedløst Tømmerhavdevist sig til
væsentligIllempe for Skibsfarten paa Vormen, omi hvil-
ken Form den størsteMasseTømmeri den sidste Tid var
kommentil Minne,om enten løst eller lagt i Bommeeller
sammenlagti Flaader, og endelig omDirektionernevilde
være villige til at deltage i Omkostningerved Lændsers
Anbringelsetil Beskyttelseaf Seilfartenmodløst Tømmer
og i saaFald paa hvilkeVilkaar. De nævnteDirektioners
lidtalelser af 6te og 10deJuni gik i det Væsentligeud
paa, at de ikke havde videre imodFledningaf løst Tom-
mer, og begge erklæredede sig imodat deltagei nogen-
somhelstOmkostningertil FlødningensLettelse.

Kanaldirek- Derefter afgav Kanaldirektørenunder 9deJuni sinEr-
tørens Er-
klæring af klæring. Han oplystederi, at TømmeretankomtilMinnei
9de Juni
1863 ang. Bomme, hvilke det i de flesteTilfældelaakrydslagti flere
Flødnings-
reglemen- Lag og undtagelsesvisløstoverensstemmendemedReglemen-tet. tet af 27dejuni 1857om SommerenmellemKl.9Aften og

5 Morgenog om Høstem Kl. 8Aften og 2 Morgen,
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hvorved Skibsfarten maatte siges at være beskyttet. Det 1863.
havde imidlertid vist sig, at der havde været sluppet løst
Tømmer udenfor de reglementerede Tider, Irvilket dog paa-
stodes kun at have været Tilfældet paa Grund af, at Strøm
og Vind havde revet de i Minne oplagte Flaader itu. Der-
imod, bemærkede Kanaldirektøren, ydedeReglementet ingen
Beskyttelse for Broen og Dammen. Man havde derfor seet
sig nødsaget til for Broen at bekoste særskildt Opsyn, som
visselig især under Høstflommene paa Grund af Natteslip-
ning var magtesløst, saaledes at Broen altid stod en Resiko.
Dammen i Sundfos var med sine smekre Kar ikke meget
stærk, og om noget tilstødte den, var det forbunden med
Vanskeligheder at faa den repareret, og vilde store Interes-
ser lide derunder. Han ansaa det ikke med den daværende
Fledningsmaade tilstrækkeligt at sikre hverken Broen eller
Dammen ved Lændseanlæg og troede, at saadanne desuden
ville genere Skibsfarten netop paa den vigtigste Strækning
af Elven, saaledes at der hverken fra den eller fra Staten
turde paaregnes noget Bidrag til Forbedring af Forholdene.
Ubilligt vilde det ogsaa være at paalægge Ternmgret alle
Omkostninger ved disseLændser,der skulde tjene til Broens
Beskyttelse, og da Amtskommunenmaatte være den eneste,
som kunde siges at høsteNytte af Lændserne,maatte den ial-
fald deltage deH,men naar de kun skuldeudredes af 2, vilde
Udgiften falde for tung, saaledes at Amtskommunenmaatte
finde,sig ligesaa vel tjent med de forhaandenværendeFor-
holde. Den nye Kanaldirektør var derfor enig med den
aftraadte i at betragte Flødning i Flaader som den bedste
Udvei og som specielt berettiget her, hvor en saa vidt be-
tydelig Skibsfart fandt Sted. ,Angaaendede Indvendinger,
som vare gjorte mod dette Slags Flødning paa Grund af
de foregedeOmkostninger,saa bemærkedehan, at de maatte
ansees mindre berettigede, al den Stund det meste Tømmer
ankom til Minne sammenlagt i Flaader. Vistnok indrom-
mede han, at Omkostningerne ved Føringen nedad Vormen
kunde blive større, men antog, at man efter nogen Tids
Øvelse vilde kunne reducere Fledningsudgifterne idethele,
og fremsatte den Tanke, at der forelobig i 5 Aar skulde
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1863. udredeset Bidragtil Fledningenfra Amtskommunen,Damp-
skibeneog Staten og efter den Tids Forleb paany bestem-
mes,om Bidragetskuldebortfalde,nedsættesellervedblive
Han antog, at Flaadernei Vormenkunde gives større Di-
mensionerend foreslaaetaf den forhenværendeKanaldirek-
ter, og at det burde paalæggesdem at vige tilside for
Dampsldbene,der maatte holde Seilrenden. Dette Paabud
vilde nemligfor de større Flaaders Vedkommmendehave
tilfølge,at de underde lave Vandstandebleve førte ned-
over i de Tider, da ingenDampskibepasseredeElven, saa-
ledes ofte om Natten, medensde under heriereVandstande
letteligkunde passereforbi dem. I Henhold til hvad der
saaledesi I.Tddragher er anført foreslog Kanaldirektøren
følgendeModifikationeri den aftraadte Direktørs Alterna-
tiv — Forslag No. 2,

Amtets og
Amtsfor-

mandska-
bets Be-

teenkning
om Flød-
ningsmaa-

den.

§ 3.
Over Mjøsenkunne fiereFlaader sammenbindestil en,

men.skal Flaaderneføres videre, maa dette kun ske en-
keltvisem Dagen,og om Natten i Tiden fra Kl. 9 Aften
til 5 Morgeni heist 4 sammenføiedeFlaader, der skulle
være høist 80 Alen-lange,18 Alenbrede og21/2Alendybt-
gaaende.

Til § 4 rf.føies.efter «Lysstyrke»: Hvorhos det paa-
liggerFlaaderne,naar de møde Farteier, at vige saavidt
ud af Seilrenden,at dissekunnepassere.

i § 2
bør enten Fod reducerestil Alen eller Alen til Fod.

§
bør udgaa somi sit Væsenei henhørendetil et Reglement
og i dets Sted anføres Straffebestemmelseri Henhold til
Lovenaf 26de August1854.

Efterat DepartementethavderemitteretSagen til Am-
tet, fik det den atter tilbagemeddets og Amtsformandska-
bets Betænkning,der væsentlig gik ud paa at fremholde
Tømmeri Flaader somlangt farligerefor Bro og Damend
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i løs Tilstand, hvorforde ansaa hint for at kræve mere 1863.
Opsyn end dette. De fandt det endvidere urimeligt, at
Amtskommunenskuldepaaføresen Udgift, der stod som
Bidragtil Fledningen.

Departementetsendte derfor Sagen atter tilbage tilx.arnenasitenk=
Kanaldirektorentil fornyetBehandlingden 23deSeptember
og modtogden igjen fra ham den 26deNovember,ledsagetNoavfbn63.
af en længere Imodegaaelseaf de gjorte Indvendinger,
hvorefterKanaldirektørenfastholdtsit i Skrivelse af 9de
Juli motiveredeResultat.

Han bemærkede,at Dampskibeog andre Fartøiervilde
være ligesaafarlige for Dam og Bro somFlaader, dersom
de fik Lov at skjøtte sig selv og drive for Veir og Vind.
Men da Fartøierne selv vildelide ved at tørne modBroen,
laa det i deres egenInteresseat forhindredette, og nogen
Reglementsbestemmelsefor deresVedkommendevar derfor
unødig. Flaaderne derimodvilde heist kunne oplosesog
det uden Skade, da de saa alligevelstrax nedenfor skulde
det; det var saaledesBroen alene, som ved en Kollision
ved demvilde være den lidende. Og derfor var det nød-
vendigt for deres.Vedkommendeat træffe Reglementsbe-
stemmelseom, at Flaaderneskullevære forsynedemeddet
fornedneMandskabog Redskaber for Styring. Men var
saadan Bestemmelsegivet, maatteman forudsætte, at den
,overholdtes,og i saa Tilfældekunne Flaaden aldrig blive
farligereend Fartøier. Den ved EidsvoldopførteBro var
byggetbilligt,menderforogsaakonstrueretpaa en Maade,
somsyntes særlig skikket til at opfangeløstgaaendeTom-
mer, saaledesat den i heit Vandvilde være meget udsat
for at ødelæggesved Lesfiedning.Kanaldirektørenantog,
at de af ham førte Raisonnementsligesaavelsom Erfarin-
ger fra andre Lande tilfulde havde godtgjort, at Flaade-
fiedningenvar den bedstetil at sikre Broen, Dammenog
Skibsfarten,og udtalte,at hvorvel særskildt Opsyn kunde
være hensigtsmæssigt,saa ansaa han det her unødigt,hvor
der i Nærhedenjævnligenvar Personertilstede, som vare
interesseredei, at Flødningsreglementetblev punktligenef--
terkommet.
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1863. Det foreslaaedeBidrag til Flødningen, som Amtet
fandt urimeligt,søgteKanaldirektørenvidere at begrunde,
idet han anførte,at Flødningenhavdeexisteret siden lang
Tid tilbageog i den senereTid var blevenhindret ved en
Bro, der af Sparsommelighedshensynvar bygget efter en
for Fledningensærlig uhensigtsmæssigKonstruktion. Det
syntes derfor mer urimeligt at paabyrde Flødningendet
fulde Ansvar for Broen, hvilket Amtet ogsaa syntes at
have erkjendt, idet det hidtil havde bekostet Opsynet.
Naar nu en kostbarere Flødningsmaadeskulde paabyrdes
Tømmeretfor at sikre Broen og spareOpsynet, saa syntes
det ikke urimeligt,at Amtet somEier af Broen ydede sit
Bidrag til at garderedennesin egenEiendom. Af de md-
komneErklæringerogOplysningerfra vedkommendeinteres-
seredeParter fremgik imidlertidingenIndvendingermod
Løsflødningen,hvorimodde alle udtalte sig imod Bidrag
til Flaadeflødningen,tildelsfordi de savnedeformelAdgang
til at yde saadant. At paalæggeTømmeretalene de med
FlaadeflødningenforøgedeUdgiftersyntesurimeligt,ei hel-
ler talte Billighedfor, at Staten overtogdem, Kanaldirek-
tøren fandt derfor ingen anden Udvei end enten at lade
Reglementom Flødningi Flaader emanereuden at tilbyde
Godtgjørelse,eller at lade det bestaaendeReglementmed.
en SmuleForandringfremdelesblivegjældende.

Skulde Departementet ville paubyde Flaadefledning
under disseOmstændigheder,saa foreslog Kanaldirektøren
til det somAlternativNo. 2 i Indstillingaf 12teJuni 1862
opstilledeReglementsforslagmedde i Skrivelseaf 9deJuni
gjorte Bemærkningerendnuen Bestemmelsetilføiet om,at
Flaaderneskullevære forsvarligt fortøiede,naar de vare
oplagte,samt om at det tilladesFlaader af 5 Fods Dybde
at passere EidsvoldSundfosDam ved Vandstandeover
18 Fod paa øvre EidsvoldsundsMærke,og at det tillades
at rive Flaaderne og lade Tommeretgaa løst nedenfor
Eidsvold-Sundbroved Vandstandeover 14 Fod. paa for-
nævnteVandmærke. Endvidereburdedettillades4-dobbelte
Flaader at passeretil alle Tider samt paalæggesDampski-
bene at sagtnesinFart vedPassageaf Flaader, ladedeFar-
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tøier eller Baade. Med disse Modifikationer opsatte Ka- 1863.
naldirektøren en ny Redaktion af Alternativ 2 i 7 Para-
oTafer.

Skulde Departementet derimod finde sig foranlediget
til at lade det bestaaende Reglement fremdeles staa ved
Magt, saa anbefalede Kanaldirektøren den af Dampskibs-
selskaberne ønskede Forandring i Slipningstiden for Tom-
meret, saaledes at denne sattes til mellem Kl. 9 Aften og
1 Morgen baade for Sommer og Høst.

Efterat Amtet igjen havde havt Sagen til Behandling 1864.
og forlangt et fuldstændigere Forslag tl Reglement med
detaillerede Bestemmelser for Flaadernes Bygning, Mand-
skabets og Redskabernes Antal og Beskaffenhed etc., samt
paabudt Flaadeflødning uden nogen Godtgjørelse, modtog
Kanaldirektøren den igjen under 29de August tilbage for
at udtale sig om den efter: den Anledning, som dens davæ-
rende Stilling gav.

Imidlertid var der ved uforsigtig Flødning indtruffet Tømmer-

et Tilfælde, som foranledigedeKanaldirektøren til at søge ijaamsejeaan.
midlertidige Foranstaltninger trufne, indtil Reglementssagen

KatØrennaslcIroerk:

i sin Helhed kunde afgjøres. Der havde nemlig somFølge Oara.f1-188(6:
Regle-af noget Tømmers usædvanligeLængde bundet sig en Tom- ment for

Tømmer-
mervase foran nogle af Karrene, der truedes med Ødelæg- slipning

over Dam-
gelse. I Skrivelse af 18de Oktober beskrev Kanaldirektø- men.

ren Dammens Konstruktion og paaviste Nødvendigheden
af at beskytte den bevægeligeDams Kar mod Ophoben af
Tømmervasser foran dem. Han oplyste om; ved hvilke
Vandstandsheider de vare udsatte for saadanne og at de
kun kunne forebygges ved at Tømmer over en vis Længde
ikke tillodes at passere Dammen. I Henhold til de med-
delte Oplysniiiger foreslog han, at der i Henhold til Lov
af 26de August 1854sbestemtes følgende

Reglement
for Fledning af Tømmer over Vormen i Eidsvold-Sundfos.

§ 1.
Naar Vandet er lavere end 14 Fod paa øvre Dam-

mærke ved Eidsvold-Sundfos Sluse, forbydes det over
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1864. Eidsvold-SundfosDam at fledeløst paa almindeligMaadeTem-
mer, der er længere end 11 Alen. Saadant langt Tømmer
maa da enten føre3 gjennem Slusen eller med Bistand af
det for Tilfældet fornødne Mandskab ledes Stok for Stok
gjennem Dammen.

§ 2.

Overtrædelse af denne Bestemmelsepaatales ogstraffes
efter Lov angaaende Flødnings- og Flodrensningsvæsenetaf
26de August 1854 § 3. 7.

Kanaldirek- Sine Bemærkninger til Amtsformandskabetssidste Be-tørens Be-
17ceMfbarf handling af Reglementssagenafgav han under 19deOktober

1864 ang. •  ementOff fremholdt derved det Urimelige i de forlangte detaille-Regl
f°nrinFgel:c1- rede Bestemmelser. Og da hverken Amtet eller Amtsfor-

mandskabet vilde indgaa paa at yde Godtgjørelse til Flaa-
defledningen,foresloghan, at der sattes en vis passende
Frist f. Ex. mindst 3 Aar fra den Tid, Reglementetudgik,
før det sattes i Virksomhed,medens det forøvrigt bibehold-
tes med de Forandringer, som vare paapegede af Ingeniør-
kommissionen.

Forhand- Med Hensyn til Forslaget om det midlertidige Regle-
linger om
Reglement

for Slipning
ment antog Departementet, at Kanaldirektøren i Henhold

' over Dam- til Reglementet af 13de Juli 1855 § 1 Litr. c. var beret-
men.

tiget til at paalægge Tommeret at træffe de Foranstaltnin-
ger, som han ansaa tilstrækkelige til at sikre Dammen
mod Ophobningaf Tømmer foran den, og henstillede derfor
i Skrivelse af 18de November til ham, hvorvidt det ikke
maatte være tilstrækkeligt for øiemedet, at han gjordeBrug
af den ham derved givne Bemyndigelse til selv at meddele
de under de omhandledeOmstændighederfornedneForskrif-
ter, hvis Misligholdelse antoges at give ham Adgang til
ved den ansatte Opsynsmand at foranstalte det Fornødne
paa de ForsømmeligesBekostning.

Forinden han lod noget Paabud i denneB:bningudgaa,
henvendte Kanaldirektøren sig først til Kristiania Tømmer-
direktion under 28de November med et Varsel om, at han
fandt det nødvendigt til Sikring af Sundfos Dammenat
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lade et saadant udgaa, idet han meddelte de fornodne Op- 1864.
lysninger om Forholdene ved Dammen og udbad sig Direk-
tionens Udtalelser derom.

I Skrivelse af 21de December bemferkededenne, at et
saadant Paabud i væsentlig Grad vilde foroge Flødnings-
omkostningerne,hvorfor den maatte reservere Lastehand-
lerne den Ret, der maatte tilkomme dem, til Erstatning for
de forøgede Omkostninger, som maatte paaføres dem ved
den paabudne Indskrænkning i den tidligere frie Tømmer-
flødningi Vormen Elv. Direktionen gjorde derhosopmærk-
som paa Muligheden af at undgaa Forbudet svedAnlæg af
en Ledningslændse og fremholdt Billigheden af, at det ikke
traadte i Kraft forend der efter dens Udgivelse var forlø-
bet et Tidsrum, tilstrækkeligt til at de Personer, hvis In-
teresse det vedrørte, kunde have Adgang til at tage de
Forholdsregler, som den indtrædende Forandring af de til-
vante Forholde gjorde nødvendige eller ialfald onskel
Endelig fandt Direktionen den af Kanaldirektøren fastsatte
Maximumsdimensionfor det Tømmer, det frit kunde tillades
at gaa over Dammen, ansat for liden og foreslog denne sat
til 15 eller falfald 12 Alen.

Paa Grund af de gjorte Bemærkninger fandt Kanal-
direktøren det raadeligst, forinden han lod noget Paabud
udgaa, i Skrivelse af 2den December at æske Departemen-
tets Formening, idet. han fandt det udenfor al Tvivl, at
Paabudet vilde forøge Flødningsomkostningerne, men var
uvis om det kunde virkelig kommetil at medføre nogetEr-
statningsansvar.

Skrivelse af' 10de Februar bemærkede Departemen- 1865.
tet hertil, at den af Tømmerdirektionen bebudedePaa-
stand paa Erstatning ikke afgav tilstrækkelig Grund for
Kanaldirektøren til at afholde sig fra i Henhold til det
ved kongelig Resolution af 13de Juli 1855 approberede
Reglement § 1 Litr. c at lade et Forbud i denne Retning

Bek'endt-
udgaa. I Henhold hertil udstedte derpaa Kanaldirektøren rekbt;f
under lite Februar følgende Bekjendtgjørelse, der blev 18:5 ang..

T mmer-
thinglæst og kommuniceretalle Vedkommendesamt bekjendt- slipning

over Dain-
gjort i Trykken : men.
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1865. «Naar Vandet er lavere end 14 Fod paa øvre Vandmærke
ved Eidsvold-Sundfos Sluse, forbydes det for Eftertiden over
Eldsvold-SundfosDam at flode løst og paa almindelig Maade
Tømmer. der er længere end 12 Alen. Saadant langt Tømmer
maa da enten føres gjennem Slusen eller med Bistand af det
for Tilfældet fornødneMandskab ledes Stok for Stok gjennem
Dammen.»

	

1868. Sagen angaaende Forslaget til et nyt Reglement mod-
rga,Adrin4tog Kanaldirektøren under 26de Februar 1868 igjen til-

bage fra Departementet, efterat Amtsformandskabet havde
185Btolles udtalt sig angaaende Direktørens sidste Erklæring af 19de

Oktober 1864. Departementet havde, idet det i sin Tid
oversendte denne til Amtet, paapeget, at der modInclførelse
af den foreslaaede forandrede Fledningsmaade i fiere Hen-
seender stillede sig Vanskeligheder,og at det af de i Sagen
afgivne Erklæringer syntes at fremgaa, at hverken Damp-
skibsinteressentskaberneeller Amtsformandskabet af Hen-
syn til Broen ved Eidsvold ansaa dens Indførelse for magt-
paaliggende, medens der til Beskrttelse af Sundfosdammen
mod en af de værste Ulemper var truffet særskildt Forfoi-
ning i Medhold af Flødningsreglementetaf 13de Juli 1855.
Under disseOmstændigh8dermaatte man,anførtes •der, anse
det rettest, at Spergsmaalet om Indførelse af nyt Flønings-
reglement stilledes i Bero,idet man, forsaavidtder tillige var
moveret om Lændseanlæg ved Eidsvold Jernbanestation, til-
kjendegav, at en saadan Foranstaltning, der maatte antages
hovedsageligat ville have sin Betydning som Beskyttelse
for Broen, formentlig ikke burde udføres for Statskassens
Regning.

Sagen havde været behandlet af Amtsformandskabet
saavelsom af Amtsingeniereni Forening med vedkommende
Veiinspektør, Lensmand og Ordføreren i EidsvoldFormand-
skab, i Overenstemmelse med hvis Forslag Amtsformand-
skabet havde bevilget Midler til en yderligere Forstærk-
ning af Broen og til Opsyn ved samme. Derimod fandt
ikke Amtsformandskabettilstrækkelig Grund til at søgeide
gjældende Bestemmelserom Tømmerslipningenforandret.

Departementet ansaa Sagen, forsaavidt den yderligere
Behandling af Forslaget angik, for alene vedkommende
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Flødningen og Dampskibsfartenog tillagde derfor ikke 1868.
AmtsformandskabetsUdtalelse angaaende Slipningstiden
nogenafgjørendeVegt, men i Betragtningaf den lange
Tid, somvar hengaaet,sidenForslaget blev afgivet, og i
hvilkenErfaringenmuligenskundehavemedførtforandrede
Anskuelserom Sagen, troede det ikke at burde foretage
Videre til Gjennemførelsenaf Forslaget, forinden det
havde givet Kanaldirektøren Anledning til paany at
udtale sig.

Under 29de Februar svaredeDirektørenhertil, •at der
Intet var foregaaet,somkundeopfordreham til at fravige
sin tidligereudtalte Betragtningaf Sagen, og. anbefalede
at lade indhenteTømmerdirektionensErklæringmedHensyn
til SpergsmaaletomSlipningstidenforpaaretfærdigsteMaade
at afgjøreStriden mellemBaadfartenog Fledningen.

Sagenexpederedesaf Departementettil Amtmandenden
16deMarts,ogAmtet indsendteErklæringerunder23deMai,
hvilke paaAmtetsBegjæringsenereere det tilbagesendte.

3. Eidsvold-Sund-Bro.
Over Eidsvold-Sundgik tidligereen lavt liggendeBro, Forbere-

IileantlinFge._som efter en Skrivelsefra AkershusAmt af 14deJuli 1847 ?
skal være opført over 50 Aar tidligere af en daværende
Leilændingpaa Sundgaarden,somvar beneficeretEidsvold
Præstegaard,mensenereovergaaettil privatEiendom. Ved

CZrg=sg.

en Overretsdomaf 16deJuli 1821var GaardensEiendoms-
ret til Broen afgjort.

DenneBro, der var omtrent290 Fod lang, hvilende
paa 11 Pæleaagmed en 40 Fod bred AabningforFartøier
og kun indrettet for de lavereVandstande,idet Brobanen
laa omtrentpaa 6 Fod paa SundfosVandmærke,maa have
været til stor G-enefor Færslen, da der i 1846forhandle-
des mellemDepartementet,Amtet og Kanal- og Havnedi-
rektøren samt BroensEier angaaendeForandringervedden
til Bedste for Færslen eller Afstaaelse af Broen til det
Offentlige. Man havde tænkt sig en Udgravningaf det
vestre Landfæste, men efter KanaldirektørensErklæring
af 24deJuli 1847,somgik ud paa at en saadan Udgrav-
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ning vilde virke skadeligt, stod Sagen hen, indtil Regule-
ringen af Vormen mellem Eidsvold og Minne og Anlægget
af Hovedjernbanen blev sat iværk.

1854. I Forslaget til Reguleringen af Vormens Vandstand af
7de Marts 1854 var der, da denne Bro ved den foreslaaede
Regulering altid vilde komme til at ligge under Vand,paabe-
regnet en Forheielse af Sundbroen, anslaaet til en Udgift
af Kr. 800, saaledes at Brobanen skulde lægges 1Fod over
den regulerede Vandstand.

Efter nærmere at have iagttaget og overveiet Forholdene
ved Broen fandt Kanaldirektøren imidlertid, at den var for
daarlig til at paabygges, og at den efter en saadan For-
heielse i end heiere Grad vilde besævrliggjøre Trafiken til
Jernbanens Stationsbygning vedEidsvold, og desuden endda
maatte paaregnes i en 4 Maaneders Tid af Aaret at ligge
under Vand. Kanaldirektøren antog derfor, at man burde
undersøge, om ikke Broen enten aldeles kunde sleifes eller
ialfald fiyttes ned,til Færgestedet og der maaske ombyttes
med en Flydebro. Men da et saadant Arrangement vilde
blive langt kostbarere end denpaatænkteForhøielse, medens
det var sandsynligt, at Jernbanebestyrelsen vilde deltage i
Omkostningerne, henstillede Kanaldirektøren under 9de
Februar til Departementet at indlede Underhandlinger med
nævnte Bestyrelse, Sundeierne og Kommunen.

Efterat det i et Mode ved Broen var oplyst, at den
ikke uden videre kunde sløifes, anmodede Amtet Kanaldi-
rektøren om at træffe Underhandlinger med alle Vedkom-
mende om en heldig Løsning af Spørgsmaalet. Paa Grund
af, at disse Underhandlinger ikke kunde afsluttes til den
Tid, da den i Forslaget paatænkte Forhøielse af Broen
skulde udføres, segte Kanaldirektøren under 9de April og
meddeltes under 2den Mal Departementets Samtykke til at
udsætte hermed indtil den paafølgendeVinter.

I et den 20de Marts afholdt Mode negtede Jernbane-
direktionen at deltage i Omkostningerneved Sloifning eller
Flytning af Broen, ligesom den protesterede mod den da-
værende Bros Forheielse, der efter dens Formening end-
mere vilde vanskeliggjøre Adgangen til Stationen.
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En Flytning af Broenblev dervednødvendig,og paa 1854.
et Mededen 10deMai, hvor Sundeieren,der var tilstede,
blev opfordrettil at gjøreAnbudpaa Sundrettensamt op-
give,hvad han vilde bidragetil en ny Bro enten som en
Sum eller somReparationerog Vedligeholdelseaf Broen,
besluttedeman at tilskrive Eidsvold Formandskabangaa-
endeSagen.

Den 21de Mai blev der oversendtFormandskabeten
Fremstilling af Forholdeneved og Underhandlingernei
Anledningaf Broen med Oplysningom, hvorledesen ny
Bro skuldeopføreslige i Færgestedetmed Brobaneni Hei-
den 12 paa SundfossensVandmærkefor en Sum af 6,400
Kr., somman havdetænkt sig tilveiebragteved Bidrag af
Jernbanen, der vildekunne undgaa Bygningenaf en for
OverfartensLettelsepaatænktSkjærm,somvilde erstattes
af BroensLandkar, af Amtsformandskabet,EidsvoldsKom-
muneog specieltaf Gaardbrugernepaa Elvens Østside, da
Færslen over Elven ved den nye Broi heiGradvildelettes.

EidsvoldsFormandskabnegtedeat bidrage, og Sund-
eiernegjordeintet Tilbud,hvorforKanaldirektørenallerede
i sin Rapport af 30te Mai indberettedetil Departementet,
at man vanskeligenhverken fra Formandskabeteller fra
Jernbanenturde paaregnenogetBidrag,hvorforhangjorde
opmærksompaa Nødvendighedenaf, at der af det Offent-

aatte udredesen større Sum til en Vinterbro end i
Forslagetberegnet,antageligen

Efterat have ladet Broens Konstruktionog Omkost- 1856.
ningsoverslagnærmeredetaillereog efterathavekontraheret
om Tommerleveraneerkom han til det Resultat, at Broen
ikkevilde kunne opføresfor mindreendhenimodKr. 12,000,
og idet han under 30te Januar herom underrettedeDepar-
tementet,oplystehan tillige om, at Bygden og især den
østre Del af sammeskuldevære villig til at gjøreOpoffrel-
ser for at kunne erholde en for Heivande indrettet Bro.
En saadan vilde antageligkoste Kr. 24 28,000,og da
Kanalvæsenetnu kundeyde et betydeligt Bidrag af den
for VinterbroenberegnedeSumog dertil obtinereden For-
del at blive befriet for Vedligeholdelseaf mindst en Del
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1856. af Broen,antoghan, at det maatte være Anledning til at
faa Sagenheldigstordnet saaledes,at Kanalvæsenetydede
til Bygdende for VinterbroenberegnedeOmkostningersom
Bidrag til en fuldstændigereBro. Departementet,somfandt
en saadanOrdningheldig,tilkjendegavEidsvoldsKommune-
bestyrelse,at man vilde være villig til, saafremtKommune-
bestyrelsenmaatteville overtagefor dens Regning at op-
føre en til alle Aarstider benyttelig Bro paa det nævnte
Sted, indrettetsaaledes,at Farteier kunnepassereigjennem,

dette Øiemedat foranledigeKommunentilstaaet et Til-
skud af Kr. 12,000,mod at den isaafaldgik ind paa at
indtrædei den afsluttede Kontrakt angaaendeLeverance
af Materialiertil Vinterbroensamt paa at holdedetOffent-
lige frit for ethvert Ansvar medHensyntil den daværende
Vinterbro. Paa Grund af, at Vinterbroenstrax maatte
paabegyndes,gjorde Departementetderhos Kommunebesty-
relsen opmærksompaa, at den snarest muligt maatte be-
stemmesig, og at der alene kunde blive Spørgsmaalom
dertil at tilstaa den længereTid, saafremtden maatte fra-
falde sit Krav paa, at der alleredei den daværendeVinter
foretogesNogettil VinterbroensOmbygning.

Formandskabeterklærededertil,at derfradetsSideikke
skulde blive gjort nogenErindring mod, at Vinterbroens
Opførelseblev udskt,og traf Forberedelsertil Anlæggetaf
en til alle AarstiderbenytteligBro. Senere androg det i
en under 25deApril fra An*t expederetSkrivelseom Til-
ladelse til at benytte den ved Anlæggenei Sundfos ud-
sprængteSten til Broen samt om nogenForøgelseaf det
tilbudteBidragaf det Offentlige. Paa DepartementetsOp-
fordring af 5te Mai erklæredeKanaldirektørensig under
6te s. M. imod BidragetsForegelse,.men for Benyttelsen
af den udsprængteSten modG-odtgjørelseaf Transportom-
kostningerfor den alleredefremkjørte.

Da endnuingenendeligAfgjørelsemedHensyntil den
nye Bro var truffen, og da Regulerinsarbeidernekunde
ventes færdigeunder den forestaaendeVinter, udbadKanal-
,ifirektøren sig under 24de NovemberDepartementetSBe-
stemmelsemedHensyntil Vinterbroenog om,hvorvidtden
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gamleBro, naar den ved en ny Bros Optørelseblev unød- 1856.

vendig,skulde borttages og i saa Fald først maatte afkjø-
bes Sundeierne.

I Skrivelse af 18deFebruar meddelteDepartementet 1857.
Kanaldirektøren,at SagenangaaendeAnlægaf en Bro over
Vormenved Eidsvold-Sundstedvar saaledesordnet, at der
istedetforden projekteredeVinterbro skulde bygges en til
enhver Tid af Aaret benytteligBro, modat det Offentlige
dertil ydede et Bidrag af Kr. 12,000,samt overtagerAn-
svaret med Hensyn til den gamle Vinterbro, forsaavidt
dette Ansvar ikke maatte kunne dækkes ved Forskjellen
mellem den Sum, hvortil Omkostningerneved den faste
Bros Opførelsemaatte opløbe og Totalbelobetaf de til
Broens Opførelsefra forskjelligeSider vedtagneBidrag.

Departementetmeddeltederhos,at Broen skulde være
færdig i Imbet af Sommeren,og anmodedeKanaldirektøren
om at underhancllemedEieren af den gamleBro om dens
Optagelsesamt om Erstatningfor at denikkehavdekunnet
benyttespaa G-rundaf Opdæmningenunder den forlebne
Vinter, medensDepartementetantog,at Eieren ikke tilkom
nogenyderligereErstatning enten som Følge af Opdæm-
ningeneller den nye Bros Opførelse.

Efter de Forhandlinger,som Kanaldirektørenhavde
pleiet medBroeierne,negtededen ene af disse under 21de
April at tillade Broens Optagning,forindenen passende
Erstatning,somanslogestil Kr 8,000,var ham ogMedeier—
udbetalt,medensden andennegtedeselv at besørge Opta-
gelsenog forøvrigtforbeholdtsig alt Lovligt (6te og 15de
April). Da saaledesen lovligTaxt først maatte afholdes,
medensAarstiden var saa langt fremskreden,at Vandet
snart vilde voxe over Broen, henstilledeKanaldirektøren
under 28deApril til Departementetat udsætte*riledBroens
Optagelsetil den kommendeVinter, hvori Departementet
under 9de Mai erklæredesig enigt.

Den 17deMai 1857blev den nye Bro aabnet.
Efter RegjeringensIndstilling af 13de Februar faldt 1858.

der under 20des. M. Resolutionfor:
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1858.
Kongl.Re-
solutionaf
20deFebr.
1858ang.
Bro over
Eidsvold-

Sund.

At den af Departementetfor det Indre trufne For-
feining, hvorvedet Belob af Kr. 12,000 af de til Vor-
mens FarbargjørelsebevilgedeMidler er udredet som
Bidrag til Opførelseaf en Bro over VormenvedEids-
vold Sundsted,bifaldes.

2. At som Følge af dennenye Bros Opterelseden ældre
Vinterbro over bemeldte Elv ikke bliver at forheie
overensstemmendemed det af Kanaldirektørenunder
7de Marts 1854 afgivne Forslag, men derimodat
borttage.

I Henholdhertil paalagde DepartementetKanaldirek-
teren at lade afholdeTaxt over den gamle Vinterbro og
derefterbesørgeden borttaget.

Den 22de MartsblevTaxtforretningafholdt, og,senere
den 10de Juni, Overtaxt, hvorvedBroens Værdi ansattes
til Kr. 2,400, dog saaledesat intet Hensyn toges til den
ved.Opdæmningenaf VormenforvoldteSkade.

Erstatning Under 9de Aprilhavde den ene Eier, D. Vilberg, an-for Afsavn
115163V. draget om en ErstatningKr. 1,200 for det Tab, hanhavde

lidt ved at VinterbroenstodunderVandVinteren1856-57.
Efter DepartementetsOrdreaf 2den Juli tilbod Ka-

naldirektørenunder3de s. M. begge Broeierne at vedtage
den ved Taxten bestemte Erstatning, hvilket de ved Er-
klæringeraf 15de og 26de Juli, der af Kanaldirektøren
tilstilledesDepartementetden 6te August, gjorde. Angaa-
ende Erstatningen for Afsavn af Broen under Vinteren
1856-57 lod Departementetforhandlemed Eierne, og ene-
des man ifølge dets Skrivelse af 11te November om et
Beleb af tilsammenKr. 800, der blev udbetalt,oghvorefter
Eierne afgave Erklæringom, at alle Fordringer vedkom-
mendeBroen vare op-og afgjorte.

Den gamle Bro blev derpaaoptagetVinteren1858-59
for en omakkorderetSum af Kr. 400.
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Forslag

med deri senere foretagne Forandringer.

Leitnant Thams'sForslag af 7de Marts 1854til Vormens
Opdæmningved Dam i Sundfossen.

Den væsentligsteForandringi Planen, som ved dette
Anlæger foretaget,bestaar i, at den paaregnedeUdmine-
ring i Svanefossenifølge KanaldirektørensForestilling af
12teJuli medDepartementetsSamtykkeer indskrænket.

Forøvrigt er den bevægeligeDam ikke indrettet som
Fermettedammen med faststaaendeKar, hvorover løse
Broer anbringes.

Expropriationer, Forlig og Overenskomster.



Taxtf orretning af 19deApril 1855 over den af

EidsvoldsPræstegaard exproprieredeGrund til Anlæggene
ved Sundfossen.



Kontrakt medEierne af GaardenVilbergangaaende

Lændsefæsteaf 5te Marts 1870, thinglæst paa Eidsvold
Vaarthingden 30te s. M.

Forpagtningskontrakt.
Vi undertegnedeDavid Gulbrandsenog Olaf Hansen

give herveddet norskeKanalvæsenRet til paa vor Eien-
domVilbergat anbringeFæstighederforLedelændseroven-
eller nordenfor Eidsvold-Sundfos,enten ved Kar, Ringe,
Bolteeller desligepaa det faste Land eller i Elven.

5*
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I Afgift herfor betales til os aarlig medhvert Aars
Slutning4 — fire — Kroner.

NaarAfgiftenordentligerlægges,skalnærværendeKon-
trakt fra vorSidevære uopsigelig,hvorimodden til ethvert
Aar fra KanalvæsenetsSidekan opsiges.

DenneKontrakt forbliverhosKanalvæsenetsDirektion,
der meddeleros bekræftetAfskrift.

Vilbergden 5te Marts 1870.
Indgaar paa ovenstaaendeKontrakt medden Bemærk-

ning at der ei læggesos Hindringeriveienfor vor mulige
Færsel i Vanddraget.

David Gulbrandsen. Olaf Hans en.



Kontrakt medDavidGulbrandsenog Olaf Hansen

Vilbergom Damfæsteaf 30deOktober1874,thinglæstved
Extrathing forEidsvoldsSorenskriveriden24deOktbr.s.A.

Undertegnede,David Gulbrandsenog 01af HansenVil-
berg erkjendehervedaf Kanaldirektørenat have modtaget
Kr. 320, ved hvilketre Hundredeog tyve Kroner vi have
faaet fuldBetalingsaavelfor den til Eidsvolddammenhidtil
paa vor Grund tagne Sten og for al andenos ved Damar-
beiderne hidtil tilføiedeSkade som for Damfæstefor be-
meldteDam paa østre Side,hvorforvi hervederkjendedet
norskeKanalvæsensRet til for alleTider at have den østre
Del af den i Eidsvold-SundfosopførteDam staaendepaa
og fæstet til vor Grund.

Vilbergden 20deOktober1874.
David Gulbrandsen. Olaf Hansen.



T axtforre tning ved Svanefosden 14deApril1856

over Grund af GaardenFosterud til Udvidelseaf Elve-
løbet m. m.



Overskjønsforretning af 10deJuni1858tilInd-

løsningaf den gamleVinterbroved Eidsvold-Sund.
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6.

0 ver ensk om st mellemDepartementet og Eierne af
den gamle Vinterbro af Aaret 1858 om-Erstatning for Af-
savn af Broen under Vinteren 1856-57.

Iv.
Processer og Domme.

1. Eierne af Dorr og Minne kontra Departe-



mentet med Krav paa Erstatning for Tab
af Fiske.

Gjennem Amtet fremkomunder 6te Marts 1866 til De-
partementet en Klage fra Eierne af Gaardene Minne og
Dorr over, at Opdæmningeni Sundfossen havde forringet
Fisket i Vormen, med Krav paa Erstatning. Under 9de
Marts 1866 indhentede Departementet i den Anledning Ka-
naldirektørens Erklæring, der blev afgiven den 22de s. M.,
og hvori han benegtede Sandsynlighedenaf, at Opdæmnin-
gen kunde have havt den paastaaede Indflydelse tilfølge,
men tilskrev Mangelen paa Opsyn og Fredning, at Fisket
var gaaet tilbage, og tilraadede at konsulere Fiskeriinspek-
tøren.

Mod Indredepartementet blev anlagt Sag med Krav
paa Erstatning for Tab paa Fiske, for en væsentlig Del
støttet til den Paastand, at Dammen i Sundfos befordrede
Ansamlinger af Mudder og Sum paa Elvebunden (idetVan-
det somFølge af den mentesat staa stille i Nærheden af Bun-
den og kun være i Bevægelse i Nærheden af Vandfiaden)og
derved skadede Fisket. I den AnledningudbadRegjerings-
advokaten sig (29de Januar 1868) Kanaldirektørens Erklæ-
ring. Den 1ste Februar 1868 afgav han denne og anførte
deri, at der i Bunden af Elven er Strøm ligesaavel som
Overfladen,men desuagtet vilde man i enhver Elv finde, at
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der kunde danne sig Ansamlingeraf Sum og Sand. Han
fandt det derfor urimeligt at give Dammen Skylden for
saadanne, og allermindstvar det tænkeligt at saadanne
Ansamlinger kunde finde Sted paa Strækningen mellem
Minneog Fremmentangen.Han anførte endelig den fran-
ske Forfatter MinardsErfaring for, at de Dammei Elve,
der kun hævedeLavvandet og ei Heivandet, ikke for-
aarsagede Tilering ovenfor samme, tilligemed Erfaringer
fra tyske og belgiskeElve.

I Sagen havde ogsaa Professor Christie afgivet en
Betænkning, i Anledning hvilken Kanaldirektørenpaa
RegjeringsadvokatensOpfordring(21de Marts) under 8de
April 1877 end yderligere paaviste det Usandsynligei, at
Dammenhavde bevirketSlamansamlingerpaa Elvebunden.
Og ligeledespaaRegjeringsadvokatensForespergselaf 13de
April om deri Anledningaf Damanlæggeti Eidsvold-Sundfos
havde fundet nogenExpropriationSted i Henholdtil Loven
af 31teMai1848,eller omAnlæggetalene var blevet betrag-
tet somenDispositionoverFlodleiet,oplysteKanaldirektøren
i Skrivelseaf 14de April 1871, at der for Anlæggetkun
var exproprieretden til Bygningen af Dammen,Slusen og
OpsynsboligenfornedneGrund, samt at den gamle Vinter-
bro var borttagetmodErstatningtil de tidligereEiere.

I Anledning af sammeSag gav Kanaldirektørenpaa
Opfordringfra SagsøgernesAdvokatunder25de April 1871
en Del Oplysningerom DammensIndflydelsepaa Mjøsens
Vandstandi Vintertiden.

Efterat Høiesteretsdomaf 20de April 1872 (se Rets-
tidendefor 1872 Pag. 489 flg.) var faldenud til Fordel for
Departementet,ansogte',EierneStorthinget om Erstatning
for Fiskespilde,i hvilken AnledningStorthinget anmodede
Departementetom at indhenteOplysningerom de davæ-
rende Forholde vedkommendeFisket og om at meddele
næste Storthingdet Fornødne.

Efterat Amtet og Lensmandenhavde udtalt sig for, at
Vedkommendeydedes Erstatning eller ialfald Godtgjørelse
af Sagsomkostninger,besluttedeStorthingeti Møde den 9de
Mai 1874:
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«Som Bidrag til Dækkelse af Tab ved Aftagen af Fisket
i Minnesundefter Anlægget af SundfosdammensamtykkerStor-
thinget 1, at der af Statskassen udbetalesThomasog Anders
Stenberg samt Jens og Ludvig Dorr 450 Spd. (1,800 Kr.)».

HvilkenBeslutningblev befalettagen tilfølgeved kon-
gelig Resolutionaf 6te Juni 1874.

2. Ole Baadshaug m. Fl. kontra Departemen-



tet og Dampskibene med Krav paa Erstatning
for Skade forvoldt ved Opdæmningen og

Bolgeskvalp.

Af OleBaadshaugm.Fl. blevder ogsaaanlagtSag mod
,det Offentligei Anledningaf forskjelligeSkader, som ved
Reguleringenformentespaafertvisse nærmereangivneEien-
dommeved Vormen,og efterat hans Paastande for en Del
ved Vidneforklaningervare bekræftede,indhentedeDepar-
mentetunder 3dieNovember1868paaRegjeringsadvokatens
Foranstaltning gde September1868) KanaldirektørensEr-
klæring angaaendeSagen.

De Paastande,der gjordes,bestodei at:
større og mindre StrækningerLand nu stode under
Vand eller bleveopblødtederaf paa Tider,hvor de for
vare fri for Vand.
Udrasningerog Bortskyllingerbevirkedesved Vandets
stadige Indvirkning paa Steder, som før vare fri for
Vand udenforden kortvarigestore Flom.
Driftsvand.af mindreBivandlobblev forringet.
Fiskerierneødelagdes,fordiFisken under de nye For-
hold ikke mere sogte til sine gamleSteder, og dels
fordi Fisket var umuliggjortved Forandring i Vand-
stand og Strom.
I en Betænkningaf 14deNovbr.1868imedegikKanal-

direktorenomstændeligdissePaastandeogpaavistedetUrig-
tige i flere af de afgivneVidneforklaringer,idet de vare
afgivneuden ringesteSkjønsomhedpaa at kunnesammen-
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ligne Vandforholdene før og efter Reguleringen. Han ud-
talte derfor, at Vidneprovene vilde være lidet skikkede til
derpaa at begrunde en retfærdig Dom om, hvad der kunde
være Gjenstand for Erstatning, hvilket alene et sagkyndigt
Skjøn var istand til.

I Sagen afgav Kanaldirektøren paa Regjeringsadvo-
katens Forlangende (4de Februar 1870) under 8de Februar
1870 en Kontinuationserklæring,der i det Væsentlige inde-
holdt nærmere Oplysninger med Hensyn til Vandstandsob-
servationerne og Virkningen af den faste Bunddam samt
yderligere Gjendrivelse af den fremsatte Paastand om An-
samlingaf Mudder paa Elvebunden til Skade for Fisket.

Ved Underretsdom,afsagt af Sorenskriveren i Eidsvold
medMeddomsmændden 10deJuni 1873, blev Departementet
frifunden i det af Ole Baadshaug m. Fl. anlagte Søgsmaal,
idet det antoges godtgjort, at Dammen ikke havde forøget
Vandstanden over 10Fod paa SundfosMærke eller Sommer-
vandstanden, medens det paa den anden Side heller ikke
ansaaes bevist, at Vandstanden under 10 Fod paa samme
Mærke eller den regulerede Vandstand havde bevirket no-
gen Landespilde, Udrasning, Bortskylling eller Udglidning.
Heller ikke for Driftsvandets ogFiskeriernes Vedkommende
antoges det godtgjort, at Sundfosdammenhavde havt nogen
skadelig Indflydelse,idet det blandt Andet ikke ansaaes be-
vist, at det Græs, der paastodes at voxe paa VormensBund
efter Dammens Anlæg, havde sin Grund i denne.

Dommen blev efter dette Udfald af Citanten indanket
til Prøvelse for Overretten.

For at supplere Beviset for enkelte Punkters Vedkom-
mende blev der fra llte til 28deMai 1876 optaget et Aasteds-
Thingsvidne, der tillige agtedes benyttet i en af ham mod
Hovedjernbanen og OplandskeDampskibsselskabanlagt Sag,
hvorunder han hos disse blev tilkjendt Erstatning efter Skjøn
for den Skade, der ved deres Dampskibe blev tilføiet en
Del af de Eiendomme,for hvis vedkommendeSag var an-
lagt mod Departementet, gjennem Udrasninger og Jordfald
m. m. Efter meddelt Bevilling bleve begge Sager, baade
Departementets og Dampskibsselskabernes, procederede un-
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deret ved Overretten, og efterat være indskrænkede til kun
at vedkomme12 af de vedkommendeEiendomme,lÅev der den
4de August 1876 afholdt Skjøns- ogTaxtforretning. I An-
ledning af Udfaldet forlangteDepartementetunder 5te Septbr.
1876KanaldirektorensFormening om,hvorvidt der -TarGrund
til at rekvirere Overskjøn, hvilket denne ifølge Skrivelse
af 9deSeptember 1876 fraraadede, saafremt ikke Modparten
forlangte det, da Taxtbebabenes Størrelse ikke syntes at
nødvendiggjøresaadant, og da Hovedsagen her var den rets-
lige Afgjørelse af, hvorvidt Skadeserstatning skulde erlæg-
ges, samt hvorledes den skulde fordeles mellem det Offent-
lige og Dampskibsselskaberne, der som nævnt ogsaa vare
sagsøgte som Medskyldige i Elvebrudene. Imidlertid til-
stævnte baade Jernbanedirektionen og Grundeierne Over-
skjøn, der afholdtes den 28de September 1876.

Paa RegjeringsadvokatensForlangende af 23de Januar
1879 afgav Ingeniorkommissioneni Marts s. A. Udtalelse
angaaende nogle yderligt opstilledeSpergsmaal, efter at Ka-
naldirektøren under 3die:Marts havde meddelt de fornødne
Oplysninger.

Den 4de Juni 1881 blev af Stiftsoverretten afsagt saa-
dan Dom for Departementets Vedkommende:

«Det indstævnte kongeligeIndre-Departementpaa Stats-
kassens Vegne samt Kontraappellanterne Direktionen for
'Oplandske Dampskibsselskab og den norske Hovedjernbane
bør efter Skjøn af uvillige Mænd, optaget paa deres Be-
kostning, enhver for sit Vedkommendetil Hovedappellanten
Ole Olsen Baadshaug betale Erstatning, Indredepartementet
for den Skade, der ved SundfosdammensAnlæg i Vormen
gjennem de ved forheiet Vintervandstand forvoldte Udras-
ninger er tilfeiet (her nævnes 12 forskjellige Eiendomme),
og Kontraappellanterne for den Skade, som o. s. v.

Processens Oomkostninger lor begge Retter ophæves».

Hvorvidt denne Dom bliver appelleret, er ved Forfat-
telsen af dette Afsnit endnu uafgjort.
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V.

Arbeidernes Kostende.

1. Diverse Arbeider før Vormens Regulering.

Ved kongl. Resolution af 14de Juni 1844 bevilget til et
Afvisningsværkog til Seilmærkerm. m., kfr. høieste
Resolutionaf 9de Mai 1846, af det paa Budgettettil
tilfældigeUdgifteropførteBeleb  Kr. 3,600.00

2. Vormens Regulerin g.
StorthingetsBevilgningaf 6te September1854 til RegUlering

af VormenmellemMinneog Eidsvold. Kr. 96,000.00
Do. D. af 10deNovember1862 til Overskri-

delse af ovenstaaendeBevilgning 	 « 31,047.91
Bevilgningtil det oprindeligeAnlæg= Kr. 127,047.91

Do. Do. af 28de Oktober 1865 til større
Reparationer	 « 16,000.00

Bevilgetvedkg1.Resol.af 9deMarts1866til:
Opførelseaf et MaterialskurKr. 302.08
RedskaberforfremtidigeAr-

beider	 « 1,756.93
2,059.01

Bevilget af Departementetden 20deNovbr.
1866 i Henhold til Kanaldirektørens
Forslag af 10de s. M. Kr. 1,200, hvil-
ket Belab er overskredettil 


Do. af Do. den lste April 1867 i Henhold
til KanaldirektørensForslag af 26de
Marts s. A. til Udbedringaf Seillebet
ovenfor Minnesundved Hella indtil
Kr. 400, virkelig medgaaet 

Bevilget ved kongl. Resolution af 12te Fe-
bruar 1870 af det til Oprensningaf
ElvedragbevilgedeBelob til Anlæg af
en Ledelændseindtil Kr. 800, virkelig
medgaaet 

1,534.06

« 163.33

685.57
Lateris Kr. 147,489.88



'
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TransportKr. 147,489.88
Bevilgetved kongl.Resolutionaf 3dieFe-

bruar 1874 til Reparationaf den ud-



gaaede Del af DammenKr. 10,800,




virkeligmedgaaet 
 « 13,493.83
I Henholdtil DepartementetsBemyndigelse

af 8de Juni 1874 er de nedre Sluse-
porte fornyede 
 « 1,220.37

Fornyelseaf de øvre Sluseportei 1878 . .




979.00
Ommuringaf en Del af OverkanalensMur

og Reparationpaa Dammeni 1879. . . « 2,182.78
Do. Do. paa Do. i 1880 
 « 2,489.81

Kr. 167,255.67

Anleeggets senere Bestyrelse og Forhold til Staten.

Da Dam- og Sluse-Anlæggeter udført uclelukkende
af offentligeMidler,er dettes Bestyrelse direkte underlagt
Kanaldirektøren. Til Dammensog Slusens Betjening er
ansat en Opsynsmand,med fri Boligog Forpligtelsetil for
egenRegningat skaffeden fornødneMedhjælp.HansLøn
saavelsomde fornødneReparationersKostende udredes af
de til lobendeUdgifterfor KanalvæsenetbevilgedeMidler.
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VII.

Reglementer og Regulativer.

1. Bestemmelser for Baad- og Skibsfart samt
Tømmerfledning i den ovenfor Eidsvold-Sun d-



fos værende Del af Vormen, approberet ved
kongelig Resolution af 13de Juli 1.855.

§ 1.
Det skal fremdelessom hidtil være tilladt at lade

Tømmeretgaa løst i Elven, dog med Iagttagelse af føl-
gendeBestemmelser:

Naar det fra MjøsenkommendeTømmer,somda skal
holdes i Bommeeller Flaader, har passeret Minne-
strømmen,bliverdet at føre ud af Elverenden,der
benyttestil Skibsfarten,og at holde udenfor samme,
forsaavidtdet ikke i Medholdaf Litr. b strax kan
slippes.
Slipningaf løst Tømmerskal saaledes rette sig efter
Dampskibsruterne, at den foregaar mindst 4 Timer
før noget Dampskibforlader Eidsvold for Opgaaende
og passerer Minnestrømmenfor Nedgaaende,samt
selvfølgeligpaa saadan Tid, da intet Dampskiber i
Fart paa Elven.
Naar Vandstandener saa lav, at Tømmeretikke kan
gaa over Eidsvold-Sundbro,saaledessom den er eller
herefter vorder opført, eller over den i Sundfossen
opførendesDam,paaliggerdet vedkommendeForening
eller Tømmereiereat træffesaadanneForanstaltninger,
som af Sanaldirektørenansees tilstrækkeligefor at
Tømmeretikke ophobesmodBroen eller Dammen,men
at det passerergjennemde til dets Gjennemfartan-
bragte Aabninger.

§ 2.
Naar Vedkommendevælgerat bringe Tømmeretned-

over Elven i Bomme,skullefølgendeBestemmelseriagttages:
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Ingen Bom maa være paa mere end 100 Tylter almin-
deligt Sagtømmer,og dersom nogen Bom indeholder
andenLast, maa den i Størrelsesvare til ovennævnte
Svantitet.
Bommeneniaa til enhverTid, naar Dampskibekunne
ventes i Farvandet (hvilketogsaakan indtræffe uden-
for de bestemteRuter, naar t. Ex. Taage hindrerdem
fra at fortsætteden allerede paabegyndteFart) holde
sig udenfor Elverendenog forøvrigt vige for andre
større Seilfartøier,der skullepasseredem forbi. Som
Følge heraf bør Bommenevære ledsagedeaf fornødent
Mandskab,somer forsynetmed hensigtsmæssigeRed-
skaber.
Naar Vandstandener saa lav, at Bommeneikkekunne
passereover Sundbroeneller Dammeni Sundfossen,
maa de standsesfoi'andisse saaledes,at de ikke blive
liggendetil Hinder for Skibsfarten,og Tømmeretslip-
pes løst eller flagesmedIagttagelseaf Forskrifternei
§ 1, Litr. c. og § 3.

§ 3.
Flager eller Flaader af Tømmer eller anden Last,

hvilketil enhverTidkunnepassereElven,maaei værestørre
end 45 Alen lange, 10 Alen brede og ei Stikkedybereend
5 Fod, hvorhos de maa være forsynedemed Mandskab
og Redskabertil at styre dem. Naar Vandstandener saa
lav, at de ei kunne flyde over Sundbroen,paaligger det
Vedkommendeat føre demgjennemden eller de i Broen
anbragteAabninger,ligesomde ved Dammeni Sundfossen
kun maa passere gjennemSlusen, hvilket da sker uden
Betaling. Over Dammenmaa de aldrig føres.

4.
I Eidsvold-Sundbroskal til de Tider, Vandstanden

fordrer det, holdestvendemindst12 Alen bredeAabninger,
hvoraf den ene forbeholdesfor Skibs- eller Baadfart, og
den andentil Tømmerflødningen.AabningensBeliggenhed
antydesved udlagteBøierog paa et iøinefaldendeSted i
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Nærhedenaf Broen anbringes et Vandmærke,der viser
VandetsHeide over Broens øverste Tømmer.

5.

Som en Følge af § 1 Litr. b blive Dampskibsruterne
at bestemme saaledes, at der idetmindste en Gang om
Dagen, i Tidsrummetfra Kl. 5 Morgentil Kl. 9 Aften er
et ualbrudtOpholdi Dampskibsfartenaf 4 Timer, hvori
intet Dampskibuden i Nødstilfældebefarer Elven, saa at
denneda kan benyttestil Flødningaf lest Tømmer i be-
meldte4 Timer og tillige fra Kl. 9 Aften til Kl. 5 Morgen,
dog saaledes,at det om Natten ikke slippessenere end Kl.

Denne Reguleringaf Dampskibsfartenbestemmes af
Amtmanden,efter at han har givet VedkommendeAnled-
ning til deromat erklæresig.

Bestemmelser angaaende Dampskibsfar t
og Flødning af løst Tømmer i den oyenfor

Eidsvold-Sundfos værende Del af Vormen.




Fra Fartens Aabningom Foraaretindtil Udgangenaf
SeptemberMaanedmaa Dampskibsfartpaa Vormenikke,
uden i Nødstilfælde,findeSted i Timernefra Kl. 7 til 11
Formiddagog fra Kl. 9 Aften til Kl. 5 Morgen.

Slipningaf løst Tømmertil Fledning i Vormen kan
saaledesi det nævnte Tidsrum,findeSted hver Dag Kl. 7
Formiddag,og desuden fra Kl. 9 Aften til Kl. 1 om
Natten, men ikke paa nogen andenTid af Døgnet.




Fra Begyndelsenaf Oktoberindtil Fartens Ophermaa
Dampskibsfartpaa Vormenikke, uden i Nødstilfælde,finde
Sted i Timernefra-Kl. 8 Aften til K. 6 Morgen.

Slipningaf løst Tømmertil Flødning i Vormen kan
saaledesi det sidst nævnteTidsrumfindeSted hver Nat



— 79

fra Kl. 8 Alten til Kl. 2 om Morgenen,men ikke paa
nogenanden Tid af Døgnet.

Disse Bestemmelser,der nu afgives med Hjemmelaf
kongeligResolutionaf 13deJuli 1855 § 5 og 22de Sep-
tember 1856, jfr. Lov af 26deAugust 1854 § 7, forblive
gjældendeindtil videre.

AkershusAmt, Kristiania,27deJuni 1857.
Birch-Reichenwald.

Bekjendtgjørelse fra Kanaldirektøren af
11 te Februar 1866 i Medhold af kongelig

Resolution af 13 de Jüli 1855.

«Naar Vandeter lavere end 14 Fod paa øvre Vand-
mærkeved Eidsvold-SundfosSluse,forbydesdet for Efter-
tiden over Eidsvold-Sundfosdamat flødeløst og paa almin-
deligMaade Tømmer,der er længere end 12 Alen. Saa-
dant langt Tømmermaa da enten føres gjennemSlusen,
eller med Bistandaf det for TilfældetfornødneMandskab,
ledes Stok for Stok gjennemDammen.»

Instrux for Opsynsmanden ved Eidsvold
Dam og Sluse.

§ 1.
Opsynsmanden,der bliveranvist Boligved Sundfossen,

skal stadigenvære tilstedeog have Tilsyn med Dammen
og Slusen,overensstemmendemeddenneInstrux og deham
af KanaldirektørengivneForskrifter.

2.
Vandstandenovenfor Dammenmaa, saalængenogen

Naal kan anbringeseller borttages,ikke falde under 3.14



— 80 —

Meter og ikke overstige3.30 Meter paa Mærket ovenfor
Fossen.

3.
NaarVandstanden,efterat alleNaale ere optagne,over-

stiger 3.30Meter,og naar der ikke er hei Grad af Sand-
synlighedfor, at den strax igjen vil falde, skal Masterne
afkastes og oplæggespaa Stranden.



Naar Vanstandenovenforefter en Flom igjen synker

til 3.30 Meter, skal Masterne igjen oplægges,saaledes at
Vandetved Anbringelseaf Naale kan hindresfra at synke
under 3.14Meter.



Opsynsmandener ansvarlig for Naalene, hvoraf der

høist maa findeset Snes Stykker paa Broen, medens de
øvrigeNaale, der ikke bruges, opbevaresi det dertil be-
stemte Skur.



Naar Dammenkun for en Del er aaben, skal Opsyns-

mandenved at anbringeLedelændse,ordnedet saaledes,at
Tømmeretikke beskadigerDammensKar eller Naale, og
naar Dammener ganske aaben,skal han saavidt muligt
paase,at Tømmeretikke sætter sig fast paa Karrene.

Er Dammenganskesluttet, og det er at befrygte, at
Vandetvil synkeunder 3.14 Meter, maa Tømmeretikke
slippesigjennemDammen,men skal passereSlusen.

Damvogterenpaaser, at Flager eller Flaader af Tøm-
mer aldrig føresover DammenmengjennemSlusen,og at
løst Tømmer,der er længer end 7.50 Meter, naar Vandet
er lavere end 4.40Meter paa Vandmærketovenfor Sund-
fossen,enten føres gjennem Slusen eller med Bistand af
det for TilfældetfornødneMandskabledes Stok for Stok
gjennemDammen.
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§ 7.
SaalængeElven er farbar, skal Opsynsmandenuden

Opholdlade Fartøier og Flaader passereSlusen, om Som-
merenfra Kl. 6 Morgentil Kl. 10 Aften, og i den mer-
kere Del af Aaret saalængeSolener oppe.

8.
Opsynsmandenskal paase,at Porte og Klædningsamt

Mur og a. desl. ei beskadigesved Farteiernes Gjennem-
fart, og Nøglentil Portlaasenemaa kun benyttes af ham
og hans Folk. •

Ingen Tømmerstokeller større Isflag maa nogensinde
tillades at blive liggendeforan Dammen,da derved i op-
6taaendeStormkan bevirkesødelæggelse.



MindreReparationerved Dam, Sluse, Bygninger,In-

ventariumog Gjærder m. v. beserges strax udførte ved
Opsynsmanden.

Større Beskadigelserrettes saavidt muligt og indmel-
des strax til KanaldirektørensKontor.



Opsynsmandenfører dailigen en efter Schemaindrettet

Protokol,hvori noteres:
Vandstandenovenforog nedenforFossen,
FærselengjennemSlusenog Veirforholdene,samt
observererog noterer, hvis det forlanges,Regnmæng-

den, Temperaturenog a. desl.
Af denne Protokol meddelesAfskrift til de Tider,

Kanaldirektørennærmerebestemmer.



Opsynsmandenfører Liste over og er ansvarligfor de

Inventariesager,der findesnødvendigeved Anlægget,samt
indsendertil Kanaldirektørenhvert Aar Gjenpartaf denne
Liste, medForklaringover dederi foregaaedeForandringer.

6
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Opsynsmandenbesorgerfor egen Regningal denHjælp,
han maattebehøVefor at udføre de ham i foranstaaende
Poster paalagteForretninger.




Om ogsaa Is kan skjønnesat ligge i den nedre Del
af Vasdraget, kan efter Forlangende af JernbanensSta-
tionsmesterved Eidsvold1 å 2 Fag af Dammen aabnes

for at faa Isen,ovenfortil at skjære sig — og atter
gjensættes,saasnart.Aabningenikke længere er til nogen
Nytte.

Nogen større Aabning af Dammen maa under disse
Omstændighoderkun ske efter specielOrdrefra Kanaldirek-
tøren, som skal underretteAkershus Amts Velbestyrelse,.
derom5 å 6 Dage i forveien.

Kristiania,26de August 1879.

L. G-rentvedt.



III e.

Hurdalssjøens Sænkning og

Flødningen i Andelven.

6



III C.

HurdalssjsensSænkningog FIsdningeni Andelven.

I.

Sagens administrative Behandling.

Hurdalssjøen er omtrent 1 Mil lang og fra 4 til 8,000 Lokalbe-
skrivelse.

Fod bred med et Areal af omtr. 354 Millioner Kvadratfod ;
dens øvre Halvdel ligger i Hurdalens Præstegjeld, og dens
nedre danner Grændsen mellem Eidsvold og Nannestad.
Foruden gjennem flere mindre Tilleb faar den sin væsent-
lige Vandforsyning gjennem Hurdalselven, Gjødingselven
og Heggenelven fra et Nedslagsdistrikt, der strækker sig
ind over Hadelands og Totens Enemærker og udgjør nær
43/4Kvadratmil. En stor Del af dette Nedslagsdistrikt
er Skovland og har mange mindre Søer og regulerende
Bassiner.

Søen har sit Afløb gjennem Andelven, der efter at
have optaget Rise Elven, som kommersondenfraUllensager,
falder ud i Vormen strax nedenfor Eidsvold-Sundfos.

Ved den øvre Del af Andelven ligger Eidsvolds Værk 1858,
paa begge Sider af Elven, som har flere Vandfald, der be-
nyttes i Industriens Tjeneste, væsentlig til Sagbrug.

Angaaende Flødningsretten i Elven gjennem Værkets
Eiendom var der opstaaet Tvist mellem dettes Eier og en
anden Skoveier, der gjorde Paastand paa fri Flødning.
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1858. For at faa Spørgsmaaletafgjort søgteVærkets Eier en
tørenlEiEark--Erklæring fra Kanaldirektøren angaaende Fledningsforhol-
kheringaf
lete Decbr.dene i Andelven fra noget ovenfor Øvre-Fos til Dahls Fos
1858 ang.

Flødnings- eller nedre Sigtemelsfos,og efterat have besigtiget Lokali-
ifoLV:veenne.teterne afgav Kanaldirektøren under iste December føl-

gende Erklæring:
«Da der efter de modtagne Oplysninger i dette Elve-

stykke aldrig har været fiedet Tømmer uden af Eidsvolds
Værks Eiere til disses egne Brug, hvilket bestyrkes derved,
at de tvende saakaldte Sigtemelsfosse, der ligge ved. og
nedenfor Værkets nederste Sagbrug, ei ere bebyggede for
Flødning, og da Elven ovenfor dette Brug uden de i der-
være.ndeFosse af Eidsvolds Værks Eiere opførte Damme,
kun vilde være flødbar i korte Tidsrum ved høie Flomme,
saa kan neppe nogen Anden fiode Tømmer derigjennem
uden med Værkseierens Tilladelse og efter privat Overens-
komst med ham.

«Skulde denne Mening bestrides, saa maatte ialfald
Elvestykket betragtes som en Del af et Vasdrag, hvor der
i længere Tid har været drevet Flødning, og saaledes md-
gaa under § 3 i Loven af 26de August 1854, dor blandt
Andet indeholder: «det maa ikke være Nogen forment
mod Erlæggelse af Afgift for Benyttelsen af de til Flød-
ningens Lettelse foretagne Forbedringer eller anbragte Ind-
retninger selv at fløde sin Trælast, naar det sker uden, at
Fællesflødningenderved hindres eller forstyrres.»

«I ethvert Tilfælde maa altsaa den tidligere Flødning
ei generes, og Afgift betales af de opførte Damme, hvortil
vel maatte kommeAfgift for Landtraa og for det Vand,
der benyttes til Flødning, efterat denøvre Damer igjensat.»

«Da Værkets Eier desuden har havt og maa have sin
væsentligste Temmerbeholdningi selve Elveleiet, hvilken
Rettighed neppe kan berøves ham, saa maa der, for ei at
hindre eller genere hans Flodning, træffes fiere kostbare
Foranstaltninger sigtende til at danne en Rende for det
fremmede Tømmer, hvis Omkostninger saavelsom Omkost-



ningerne for Forandringen af Dammen paa øvre Sigtemels-



fos og Reguleringen af nedre Sigtemelsfos maa blive Vær-
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kets Eier aldeles uvedkommendeog derved belaste Flød- 1858.

ningen af det fremmedeTømmer i saa hoi Grad, at den
neppe vil lønne sig for et ringere Kvantum.»

Fra Sognepræst Otterbech og Gaardeier Andr. Larsen 1865.
blev der indsendt et Andragende til AmtQt om, at deri%dringe
maatte blive anstillet TJndersøgelseangaaende en paatænkt ruljsznig
Sæhkning af Hurdalsseen for derved at indvinde omtrent fizdeaniss-
3,930 Maal Land. Den 25de Februar oversendte Amtet S"kning.

Andragendet med Anbefaling til Departementet, somderpaa
under 29de April gav Kanaldirektøren Ordre til at foretage
-en forelobig Undersøgelse af Lokaliteten som antydet af
Amtet.

Undersøgelserne bleve overdragne til Ingenier Vogt, 1869.
som først, efter at en Del Erfaringer vare indhentede med vogts
Hensyn til Vandstandsforholdene,den 18de Januar kunde
afgive Forslag med Omkostningsoverslagtil en Sænkning. Slaa8n9knilig

Ileuerndals-
Af Landeierne var den forønskedeSænkning af Flomvand-af

stande angivet til 6 Fod, men uden at Heiden af den
Vandstand, der ønskedes sænket var angiven. I sit Forslag
lagde derfor Vogt til Grund en Flomvandstand omtrent
som den heieste, der var observeret i den Tid, Vandstands-
observationer havde været anstillede, og hvilken han antog
for almindelig Flomvandstand. Han gik derhos ud fra, at
man af Hensyn til de nedenfor Dammen ved Øvre Sagene
værende Interesser ikke burde forøge den tidligere Afløbs-
mængde,som han beregnede til 2,783 Kubikfod, men yder-
ligere reducerede til 2,600. Tillobsmængdentil Seen under
en almindelig Flom antog han til 3,800 Kubikfod i Sekun-
det. Med disse Forudsætninger opsatte han 3 alternative
Forslag, nemlig til 2, 4 og 6 Fods Sænkning af Flom-
vandstanden med1, 3 og 5 Fods Sænkning af laveste Vand-
stand, der respektive beregnedesat skulle koste Kr. 7,000,
9,280 og 14,160, fraregnet alle Erstatninger. Uden at an-
give de Arealer, der ved disse Sænkningerkundeindvindes, •
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1869. bemærkedeVogt, at hvilken af de 3 Sænkninger,manvilde
vælge som den for Landvindingenfordelagtigste,saa , vilde
man ikke kunne undgaaat berøreandre Interesser saavel
ovenfor i Hurdalssjøensom nedenfor i Andelven. Oppe
ved Søen var det væsentligde der liggendeDampsage,som
kunde.fQrulempesendel ved en Sænkningaf Vandstanden,
idet dels deres Kehrrader maatte forandres,dels vilde
Vanddybdenforan disseblive forringetil Temmeroplag,dels
Bryggerog Bolværkerblive ubrugelige. I Andelvenvilde
øvre SagenesBrug naturligvisforringesi Værdi i Forhold
til SænkningensStørrelse, medens de nedenfor liggende
Brug ikke kunde antagesat lide saameget,skjent Heidefor-
skjellen mellem laveste Vand og alinindeligFlom, der var
6 Fod, efter Sænkningenfor alle Alternativer kun blev 4
Fod. Thi dette Tab i R6ervoir var kun tilsyneladende,
da Flomvandstandenkun varedekort og strengt taget kun
var af liden eller ingen Indfiydelse paa de lavere Vand-
stande,somialmindelighedindtrafved Vintertide.

Ved under 19de Mai at oversende dette Forslag til
Kanaldirek-DepartementetbemærkedeKanaldirektøren,at AndragernetørensBe-
aftaZieniAtaivisselig havdesat Størrelsenaf den Jord, som skulde ind-
1869over vindes, for stor, idet man neppeturdesætte den over3,500Forslaget.

Maal for en 6 Fods Sænkning;endvidere bemærkedehan
med Hensyn til Vogts Omkostningsoverslag,at de vare for
lave, og forheiedehandem derforhenholdsvistil Kr. 8,800,
11,600 og 17,600. Men selv meddisseModifikationerskulde
en hvilkensomhelstSænkningsynes fordelagtigmedHensyn
til Landvinding,naar•man antog Vindingen omtrent pro-
portional med Sænkningen; idet, fraregnet Erstatninger,
hvert Maal skulde indvindesfor mellemKr. 4.83 og 7.33.
De dervedberørteInteresser derimodvare mange, og til-
dels af Betydning,men efter nærmerevidtleftigen at have
gjennemgaaetdem og anstillet Betragtningerover Vandaf-
lobet og Søens Reguleringsevnefør og efter Sænkningen,
ansaa han dem dog ikke som nogen absolut Hindring for
SænkningensUdførelse, idet han tilslut anferte: «Hvor-
vidt en 4 Fods Sænkningbør foretrækkesfor en 6 Fods,
kan ei afgjøres,førenddet ved mundtligOverenskomsteller
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ved Skjen er bragt paa det Rene, hvad de Skadelidende 1869.
blive at erstatte, og først da kan man vel ogsaa afgjøre,
om Expropriation i det Hele bør tilstedes».

Siden Forslaget med Departementets Skrivelse af lste
Juni 1869 blev oversendt Amtet for at tilstilles vedkom-
mende Ansøgere har denne Sag ikke været fremme.

Forslag.

Ingenier Vogts Forslag af 18de Januar 1869 med Kanal-
direktørens Betænkuing om samme af 19de
Mai s. A.



ILLE d.

Dam for Hunselvens Udløb af

Enavand, Dam for Konglestad-



elvens Udløb af Skumsjøen.



III d.
Dam for HunselvensUdIsb af Enavandog for Konglestad-



elvens Udlobaf Skumsjsen.

I vestre Thoten og med sin sydligsteEnde stikkende Lokalbe-
skrivelsoned I GransPræstegjeldliggerEna-Sjøeni RetningNord— OVer

Syd. Den har sine Tilløb fra de nærmestliggendenordreEnavand.

Trakteraf Gran og de nærmesteTrakteri vestre Thoten.
GjennemHunselven har den sit Alleb nordover,idet denne
Elv, efterat have optaget,foruden iogIe mindre Bække,
Konglestad-eller Ringstadelven fxa Skumsjee og Mustad-
eiven, ved Gjøvig falder ud i Mjøsen. Søen og Elvens
Nedslagsdistriktbestaar for en stor Del af gode Skovtrak-
ter, hvis Aavirke har sin naturlige Forselsvei gjennem
Vasdraget, og Elvens Vandfald ere tildels benyttedei In-
dustriensTjeneste.

Alleredelænge havde der saavel til Lettelse for Frød- 1872,

ningen som til de nedenfor liggendeBrugs Bedste væretAn.draErn_de
heielse af
Damfor
Enavand.

en Dam foran Søens Udleb,men da denneforfaldt, agtede
Bestyrelsen af Fællesfiedningeni Elven i Forening med
Brugseierne,efter en demimellemoprettetKontrak,at bygge
en ny Dam og til Forbedringaf Vandforholdenei Elven
gjøre den 2 Fod høiere end den gamle. For at kunne
iværksætte denne Forandring androgFlødningsbestyrelsen
ved OverretssagførerGaardergjennemAmtet om naadigst
Tilladelsedertil. Under 2den Marts fremsendteAmtetAn-
dragendetil Departementet,idet det troedeat kunne anbe-
fale Sagenpaa nærmereopstilledeBetingelser.
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1872. Departementet sendte under 13de Marts Andragendet
med Bilage til Kanaldirekteren, idet det anmodedeham om,
i fornødent Fald efter anstillede Undersøgelse paa Stedet
at udtale sig om Sagen.

Kana1direk- Kanaldirekteren var i Begyndelsen af April paa Stedet,
tørens Be-

tænkning af men da uheldigvis et stærkt Snefald netop indtraf, kunde
20de Apri1

1872. han ikke gjøre de fornodneIagttagelser. Da imidlertid den
nye Dam var paabegyndt og snart ventedes færdig, afgav
han under 20de s. M. en. foreløbigErklæring, der væsentlig
indskrænkede sig til en Droftelse af de af Amtet opstillede
Betingelser, som han ikke ganske kunde bifalde. Af de
Oplysninger, som hån paa Stedet havde kunnet indhente
om den gamle og den nye Dam, maatte han slutte, at denne
ikke væsentlig vilde forandre Vandstandsforholdene,og at
storre Skader ikke kunde antages at ville resultere af den,
medens den vilde være til Nytte for Fledningen og især
for Brugene, skjent den efter hans Formening -kundeværet
disponeret heldigere. Han foreslog derfor, at der gaves
Fællesiledningen Tilladelse til at opfore en Dam for Ena-
sjøen paa eller i Nærheden af den gamle Dam og paa Be-
tingelse, at den indrettedessaa, at almindeligVaarflomikke
hævedeshverken i Enavandet eller i Elven nedenfor, at der
erhvervedes sagkyndigtSkjon for, at Dammen opfyldte disse
Betingelser og derhos var forsvarlig og betryggende bygget.

Dammen blev udpaa Vaaren færdig, og da Departe-
mentei underhaanden var blevet underrettet herom, beord-

-rede det under 8de Mai Kanaldirekteren til at besigtige
den og derefter udtale sig om, hvorvidt den fandtes i den
Stand samt af saadan Beskaffenhedog Indretning, at der
burde meddeles naadigst Tilladelse til dens Benyttelse for
Fledningen og Brugene i Elven uden nærmere Forbehold.

Vogts I Skrivelse af 10de s M. overdrog Kanaldirekteren
Rapport af
20de Mai til Ingenier Vogt at inspicere Dammen. Den 21de Mai
1872 ang.
den nye afgav denne derefter Indberetning med Tegning og Beskri-

Dam for
Enavand. velse af Dammen m. m. Efter anstillede Maalinger og

indhentede Opgaver over Vandstande angav han Vandmas-
serne under ,almindeligFlom til 450 Kubikfod og nnder de
heieste Flomme til 750, medens de i Dammen anbragte
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Aabninger, naar de alle vare aabnede, under almindelig 1872.,
Flomvandstand i Seen kunde aflede 745 Kubikfod ogunder
heieste Flomvandstand 1,200. Som Mærke for almindelig
Flomvandstand havde han faaet opgivet omtrent Toppen
af en Sten, der ligger ca. 200 Fod ovenfor den nye Dam
og nærmest høire Bred: Af de Omkringboende gik den
under Navnet «Stenen» og opgaves det af dem,at saalænge
Vandet kun naaede Toppen af den, gjorde det ingen Skade;
men- at det derimod bevirkede Oversvømmelser af ilere
Jorder ved Soen og Bagvand for Kværnhaugens Brug
nedenfor,saasnart det steg derover. Toppen af denne Sten
laa 3.22 Fod over Lugesvillen i Dammens Flomaflob og
1.68 Fod under den heieste i 1860 og 1872 observerede
Vandstand. Vogt berettede derhos, at han havdeindhugget
et Fastmærke i en jordfast Sten 40 Fod ovenfor Dammen
paa heire Bred, 6.05 Fod over Flomaflobets, Lugesvil, og
bemærkede forøvrigt, at den gamle Dam efter Opgivende
skulde have havt 3 Aabninger, hvoraf de to hver med 2
Luger og den tredie kun med 1 saadan, hvilke Luger alle
forefandtes og maaltes. Den ene Aabning i den gamle
Dam var for et Fiske, men nogen saadan fandtes ikke
den nye.

Idet Kanaldirektøren under 27de Mai oversendtedenneKanaldirek

Indberetning til Departementet, bemærkede han, at det af
t;"finreunastKono:t:

erklEering
den fremgik, at Dammen, naar Fiskeriet sættes ud af Be- om Ena-

tragtning, kunde benyttes uden at foraarsage væsentlig om
dammen.

idethele nogen Skade. Deilmod kunde han ikke tilraade
at benytte Dammen uden Forbehold, men anbefalede at
knytte Benyttelsen til nærmere opstillede Betingelser, som
han nærmere motiverede.

Den eneste Skade, som der burde blive Tale om at
erstatte var Fiskeriet, da den nye Dam ikke var forsynet
med Fiskeluge som den ældre; men noget sagkyndigtSkjøn
fandt han ikke nødvendigt.

Departementet udvirkede derpaa kongelig Resolution
sKol)unjilo:DR

af 15de Juli, hvorved det bestemtes. 15de duli
1872ang.

At det i Henholdtil Lov angaaende Sænkning eller Ud- EnadailL
tapning af Indsoer m. V. af 31te Mai 1848 og Lov
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1872. dendeBestemmelsermed Hensyn til Flednings- og Flodrens-
ningsvmsenetaf 26de August 1854 tillades Bestyrelsen for
Fællesflødningeni Hunselvens Vasdrag, Totens Fogderi, Kri-
stians Amt til Fledningens Lettelse at opføre en Dam ved
HunselvensUdløb af Enavandetpaa følgende Betingelser med
Hensyn til Anlægget og Benyttelsen

De tre Stokke,-der danneBundlugenaftages 1/2 Fod, saa-
ledes at det nuværendeFlomleb sænkesomtrent0.5 Fod.
Bundlugernemaa ei optages i Flom eller, naar Tømmer
flødes. De kan kun benyttes af Brugene ved lavt Vand.
Vandet i Ena Sjø maa ei med Dammenholdes høiere end
til Toppenaf «Stenen» eller 2.83 Fod under Fastmærket
paa heire Bred 40 Fod ovenforden nye Dam.
Til Brug for Flødningenmaa Vandet ikke tappes lavere
end til 1.5 Fod under Toppenaf «Stenen» eller til 4.33
Fod under det faste Mærke.
Den Tid af Aaret, hvori Dammen ikke maa benyttes til
Slipning af Vand til Flødningen,bestemmesved det Skjøn,
der i Henholdtil § 4 i Loven af 31te Mal 1848 bliver
at afholde.
Flødningsbestyrelsener forpligtet til at meddeleen af ved-
kommendeBrugseiereved Hunselvenopnævnt Fuldmægtig
mindst 1—et--Døgn i Forveien Underretning om, naar
Damlugerneaabneseller lukkes.
Flødningsbestyrelsener forpligtet til, inden Dammen tages
i Brug, ved,et paa dens Bekostning optaget lovligt Skjøn
at godtgjøre.at Dæmningsarbeideter udført med behørig
Soliditet, samt paa sammeMaade naar det af'Amtmanden
forlanges,at godtgjøre,at Damankeggeter forsvarligtved-
ligeholdt.

	

Bkjønsfor- Det i Henholdtil ResolutionensBetingelse 5) og 7)forretning
den 3die fastsatte Skjøn afholdtesden 3die Mai paa Gaarden Blaa

	

den

-Mai1873
.811g. Ti varp, og blev da enstemmigskjønnet:for Dam-
mens Be- a.) Den Tid af Aaret, hvor Dammen ikke maa benyttesnyttelse.

til Slipningaf Vand til Flodningen,bestemmes til Ti-
den fra 15de Juni til 15deApril exclusive.

b.) Den ved Enavandetsnordre Ende af Flødningsbesty-
relsen i Hunselven opførte Dam ansees opført med
behørigSoliditet.
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SomovenfornævntkommerKonglestadelvenfra Skum- 1873,
sjøen og falder strax ovenfor Bredskalleni Hunselvensidau?see-
omtrent5/8 Mil ovenfordehs Udløbi Mjøsen: Skumsjøen?evsetradb;
har en Længdeaf ikke fuldt Mil og en midlereBredde
af omtrent 2000 Fod; dens væSentligsteTilløb kommer
gjennemVedsætelven. Elven, der tildels ligger dybt md-
skaaret i Dalbunden,har et stærkt Fald og passerer lidt
ovenfordens Udleb i HunselvenEgstadtjærnet.

Nedenfor Skumsjøenpaa Gaarden Konglestadfindes
et Sagbrugog længerenede v.edElven paa Gaarden Øvre
Aundalen ligeledes en Sag samt Melle og Spigerfabrik.
For at regulereElvens Vandføringen Del har Eieren af
Konglestaden Dam foran Skumsjøen,og til Lettelse for
Flødningenhavde Flodningsvæsenetnylig anbragt en Dam
for Udlebetaf Egstadtjærnet.

Til Fremmeaf Fledningenvar man ifæd med at an-foFrietaginengs.
bringetvendeDammeforan de ovenforSkumsjøenliggendeAnnidrtgaemnd;
Gillerhaugtjærnog Elssjøensamt agtede yderligereat faaIZonefileenstad
anbragten Dam for selveSkumsjøen.•I den Hensigt md-
gav Fabrikeier.0. Mustadpaa FlødningsforeningensVegne
under 20deFebruar et Andragende,ledsaget af Tegning,
0111 i Henholdtil Lov om Indsoers Sænkningm. V. at
forundesnaadigstTilladelsetil at opføre en Dam i Kong-
lestadelvenpaa G-aardenKonglestadsGrund. Dainsvillen
agtedeslagt i Hoidemedden i den.ældreKonglestadDam,
og Opdæmningenagtedes forhøiet til 6 Fod over denne
eller 1.67 Fod heiere.endfør. Efter at have indhentet de
fornødneErklæringer,hvorefterkun Eieren af Konglestad
formentesig skadelidendeved Opførelsenaf en Flødnings-
dam for Skumsjøen,oversendteAmtetAndragendetunder
10deMarts til Departementet,idet det anbefaledesamme
paa nærmereopstilledeBetingelser.

Den 15te Marts blev det tilstilletKanaldirektøren,for
at han i fornødent Fald efter anstillet Lokalnndersøgelse
skuldeudtale sig om Sagen.

I Slutningenaf Marts var Kanaldirektørenpaa StedetItIreanidisrAt
og afgav under 9de og13deApril til DepartementetsinEr-,ntegrk;y1:'
klæring. Han udtaltederi,at —somdet ogsaafremgikaf dea%å(Zge

7 men.
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1873. Sagen ledsagendeUdtalelserog Erklæringer de Interes-
• ser, som vilde blive berørte af en Opdæmningaf Skum-

sjøen og Fledningen gjennem den nedenfor liggende Elv,
forholdsvisvare smaaligeoverforden Nytte, som formentes
at ville opnaaesved at kunne erholdeen ordnet Flødning
gjennemVasdragettil Hunselven. Med Hensyn til den af
Konglestads Eier gjorte Indvending: «at Dammen vilde
blive til Skade saavel for hans Brug som for Flomfiødnin-
gen af hans Tømmerog Ved», anførteKanaldirektøren,at
en hensigtsmæssigtbygget Flødningsdamforan Skumsjøen
vilde have en raskere Nedfiedningaf Tømmeretgjennem
det nedenforligggendeVasdragtilfolge,hvorhosFledningen
kun vilde vare en forholdsviskort Tid af Aaret hovedsa-
gelig i Flomtid,naarder var tilstrækkeligVand saavel til
Flødningensom til Brugene. Den Omstændighed,at Kong-
lestads Eier muligensmaatte ordne Nedfiødningenaf sit
Tømmerog sin Ved paa en noget anden Maade end før,
kunde ikke tillæggesnogenBetydningligeoverfordenstørre
Interesse, som vilde•opnaaesved en Flødningi Fællesskab.
Kanaldirektørenanførteendvidere,at naar de i Ansøgnin-
gen omskrevneDammeved Gillerhaug og ved Elssjøen i
VasdragetovenforSkumsjøblive færdige,saa vilde man i
en høiere Grad end hidtil have det i sin Magt at regulere
Vandtillobet under Flom, og efter de Oplysninger, han
havde kunnet erholde,kunde han udtale som sin Forme-
ning, at VasdragetsVandforsyningved en økonomiskAn-
vendelse af Vandmassen,hvilken alene kunde opnaaes ved
Anbringelseaf hensigtsmæssigDam for Skumsjøen,vilde
være tilstrækkelig til Frennlødning af større Tømmer-
mængder. Efter Maalingerved Dammenfor Egstadvandet,
støttet til opgivne Vandstandsforholde,havde Kanaldirek-
tøren beregnetden størsteVandmasse,som man turde lade
Elven føre, til 520 Kubikfod,og beregnedehan i Henhold
hertil Støri.elsenaf Flomlebets Aabning. For at tilfreds-
stille de forskjelligeInteressermaatte DammensBenyttelse
i FlødningensTjeneste begrændsestil bestemte Tider og
den Heide, hvortil Vandeti Søen kunde tappes for Flød-
ningen, bestemmes, samt Brugseiernegives en Raadighed
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ningstidenfastsattes ved Skjøn,at den ovennævnteHeide,
hvortil Flødningenkunde udnytteVandet i Seen, sattes 2
Fod over Damsvillen,og at Amtets Forslag til Skjen med
Hensyn til Dammenssolide Opførelseog senere forsvarlige
Vedligeholdelsesattes som Betingelse. Til fremtidig Be-
tryggelsehavdeKanaldirektørenladet hugge et Fastmærke,
11.84 Fod over Damsvilleni Konglestaddammen,i en stor
jordfast Sten paa venstre Bred og 129 Fod fra den nær-
mest sammeBred liggende Luge i Konglestaddammenog
omtrentefter DammensRetning. Forøvrigt anbefaledehan
Hensigtsmæssighedenaf, at Bestyrelsen al Flødningen i
KonglestadelvenhenlagdesunderFeellesfledningeni Huns-
elven, da Flødningeni dennetildelsafhangaf Vandføringen
fra Skumsjøen.

Efter dette udvirkedeDepartementetfølgendekongeligeKn1.
uon

R

Resolution»af 24de April: 24de April

At der i Henhold til Lov angaaende Szenkning eller Ud-
1873ang.Dami

tapning af Indseer m. V. af 31te Mai 1848 og Lov indehol. xoner4enstact-

dende Bestemmelser med Hensyn til Flødnings- og Flodrens-
ningsvæsenet af 26de August 1854 naadigst meddeles Fabrik-
eier Ole Mustad paa en for Fællestlodning i Konglestadelven i
Vardals Herred, Thotens Fogderi, Kristians Amt, oprettende
Forenings Vegne Tilladelse til at opføre en Dam ved bemeldte
Elvs Udlab af Skumsjøen til Lettelse af Flødningen paa følgende
Betingelser med Hensyn til Anlægget og Benyttelsen:

Vandet i Skumsjøen maa ikke holdes heiere end 6 Fod
over Damsvillen, der lægges i samme Høide som nuvæ-
rende Konglestad Dams Svil, eller 11.84 Fod under et
paa venstre Bred i en stor jordfast Sten indhugget Fast-
mærke omtrent 129 Fod fra den nærmest venstre Bred
liggende Damluge i nuværende Dam.
Den Tid af Aaret, hvori Dammen ikke maa benyttes til
Slipning af Vand til Flodningen, bestemmes ved det Skjøn,
der i Henhold til 4 i Loven af 31te Mal 1848 bliver
at afholde.
Til Brug for Flødningen maa Vandet ikke tappes lavere
end til 2 Fod over Damsvillen eller til 9.84 Fod under
Fastmærket paa venstre Bred.
Under Flødningstiden maa altid saa 'storVandmasse slippes
gjennem Dammen, som er nødvendig for de nedenfor lig-
gende Brugs Drift.
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1873. 5. Den største Vandmasse som udslippes gjennem Dammen,
maa ikke overstige 500 Kubikfod pr. Sekund.
NaarFlødningen er ophørt, overlades Dammen til Brugs-
eiernes Benyttelse under Flødningsbeptyrelsens Kontrol,
forsaavidt angaar Dammens forsvarlige Behandling.
Flødningsbestyrelsen er forpligtet til at meddele en af
Eierne af nedenfor ved Konglestadelven og ved Hunselven
beliggende Brug opnævnt Fuldmægtig mindst 1—et—Døgn
i Forveien Underretning om, naar Damlugerne aabnes eller
lukkes.
Flødningsbestyrelsen er forpligtet til inden .Dammen tages
1 Brug, ved et paa dens Bekostning optaget lovligt Skjøn
at godtgjøre, at Dæmningsarbeidet er udført med behørig
Soliditet samt paa samme Maade, naar det af Amtmanden
forlanges, at godtgjøre, at Damanlægget er forsvarligt
vedligeholdt.
I Skrivelseaf 2de Juni indberettedeOverretssagfører

Hoff til Kanaldirektøren,at den jordfaste Sten ved Ufor-
sigtighedaf en Arbeidervar blevensønderslaaet,og at det
paa sammeanbragteMærke uheldigvisstod paa et lesslaaet
Stykke. De løsslaaedeStykkerbleve imidlertidstrax sam-
mensattei den tidligere Ordenpaa den urokkede Del af
Stenen og derefter Mærkets Heide ved Nivellementafsat
paa en anden ved Sidenderaf liggendestor jordfast Sten.
Han indberettedeendvidere,at den opførteDam, som ved
det afholdteSkjøn erklæredessolid,efter kort Tids Forleb
under Tæleløsningenblev undergravet, saa en ny Dam
maatte opføres. KanaldirektørensNærværelse paa Stedet
for at kontrollere Heiden af det nye Mærke unskedes,
inden nyt Skjøn afholdtes; men i Skrivelse af 4de Juni
meddeltedenne,at han ikke kundeforetagenogenReise i
den Anledning,menanbefaledeat faa en sagkyndig Mand
til at erklære sig angaaendeMærketsOverflytten,idet han
udtalte sig om MærketsBetydning.



Starrmyrenes Udtapning, Linderud-

sjøens Sænkning.



III e.
Starrmyrenes Udtapning,LinderudsjeensSænkning.

Fra de saakaldteMelstjærnog Musettjærni Tomter Lokalbe-

kommer en mindre Elv, kaldet Starrelven, som gaar i
skrivelse.

sydlig Retning og omtrent21,000Fod nedenforsit Udspring
optagerden fra Haresøeni øst kommendeFoselv. Omtrent
10,000 Fod søndenfor Sammenstødetaf disse Elve falder
den i Linderudsjøenefterathaveoptaget nogle kun ubetyde-
lige Bække og Tilsig fra de omkringliggendeHeider.

OmkringMelstjærnogMusettjærnog senere langs hele
Elvedraget ligger store, lavtliggende Myrstrækninger,be-
grændsedeaf lave skovbevoxedeForheininger;der paa en-
kelte Steder nærme sig Elven, saa denneindskrænkestil
en smal Rende eller Kloft. Disse Forsnevringeraf Elven
ere for det meste opfyldtemed Sten og Ur og danne lige-
som naturligeDæmninger,der hindre Myrenes Udtapning
og i Flom foraarsageOvelsemmelse.

Under almindeligt Sommervander Vasdraget fra de
ovennævnteTjærnpaa en Strækning af 14,000 Fod ned-
over til Lille Sløfos neppe synligt og bestaar der kun af
et bledereDrag i Myren. Først efterat have optaget Fos-
elven, der ved den nævnte Vandføringer et langt betyde-
ligere Vasdrag end Starrelven,faar Vasdraget bestemt ud-
prægedeBredder og et nogenlundejævnt Proffi, ligesom
Myrstrækningernelangs den Del af Vasdraget ere langt
større og fastere.

Fra Melstjærnog ned til LinderudsjøenharStarrelven
ved lavt Sommervandet Fald af ca 30 Fod. Paa den
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øverste Del ned til Lille Sløfos udgjørFaldet 18 Fod, som
er jævnt fordelt,medensde 12 Fods Fald paa den nedre
Strækning for det meste er koncenteretved de omtalte
Indsnevringer.

Den ovennævnteLinderudsjøer et ubetydeligt Bassin
med en Overfiadeved lavt Vand af ca. 51/4 Million Kva-
dratfod. Dens østlige Bredderere steile, medens de vest-
lige og sydlige for en Del ere myrlændteog vilde forbedres
ved en Sænkning. Foruden nogle mindre Bække optager
Linderudsjøeni sin sydlige Ende Nykjua, langs hvilken
den hovedsageligeDel af de Strækningerligge, .der kunne
indvindesved en Sænkning.

Linderudsjøenhar sit Udleb gjennemden ca. 1/4 Mil
lange Linderudselvtil Korsedegaardsvigeni Mjøsen. Denne
Elv har et betydeligtFald og er ikke som Elven ovenfor
omgivetaf Myre af nogen Betydenhed.

Under Flomtidbenyttes Vasdragettil Tommerfiedning,
og for at lette denne er der i Store Slefos anbragt en
Stem.

Ved selve Starrelvenfindes ingen Brug, ved Foselven
derimodligger omtrent 1/4 Mil ovenfor Sammenlebetfor-
skjellige Mellebrug og ved Linderudelvendet saakaldte
Viks Brug (Mølleog Sag). Dette sidste har en Damforan
Linderudsjøen,hvormeddet har Ret til at opdæmmeVandet
til en vis Heide, med Forpligtelsetil — naar denneHoide,
paa hvilken der findeset Flomløbi Dammen, er naaet —
tillige at aabne Damlugerne for Flommen. Flommen i
Søen stiger i Almindelighed1 Fod over Opdæmningshoiden.

IhIstrøms Myrene omkringStarrelven,der ialmindelighedbenæv-
Udkast af

llte Septbr. nes Starrmyrene,kunnefor en Del benyttes som Havne-
1.856 til en
Samkning. gang; men have dog som saadan neppe stor Værdi, deri-

moder (efter Åhlstrøm)selve Myrjorden,der hovedsagelig
bestaaraf Redderefter Vandvæxter,ganske god, naar den
kunde befries for Vandet. Paa nogle Landeieres Opford-
ring gav AgronomÅhlstrømi Skrivelse af 1lte September
1856 et løseligt Udkast til en Udtapning ovenfor Eaugs-
rudfos, hvorvedstarreMyrstrækningerskulde kunne gjøres
frugtbringendedels ved Opdyrkningog dels ved Skovvæx-
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tens Fremme. Formodentlig havde Eierne paa egenHaand
iværksat en Del Afgroftning og senere indgivet et Andra-
gende til Departementet i 1857 eller 1858 om Assistancetil
yderligere Undersøgelser med Hensyn til Starrmyrenes Ud-
tapning, og ved Ihlstrøm faaet udarbeidet et Sænknings-
forslag med Overslag lydende paa 6,000 Kr.

Senere indkom der Anmodning til Departementet fra 1874.
jioriEierne af samtlige langs Vasdraget liggende.MyrstrækningerSnZa 

om Assistance til at faa undersøgt, hvorvidt deres Udtap- ,,,sr141,inåne!
ning kunde ske ved en Sænkning af Linderudsjøen, og har ra,ufqtlf,n
daværende Landbrugsingeniør Smitt den 10de SeptemberSeptbr.1874,

1874 afgivet et Forslag, der gik ud paa at sænke Vandstan-
den i Linderudsjøen 2 2V2 Fod under Sommervandstand.
eller omtrent 5'/2 Fod under Flomvandstand. Da dette
Forslag stødte paa Modstand hos Eierne af Viks-Bruget,
og efterat Smitt havde afgivet en Erklæring af 3de Juli
1874, anmodede Departementet i Skrivelseaf 28deDecember
1874 Kanaldirektøren om efter at have ladet anstille den
fornødne tekniske Undersøgelse paa Stedet at udtale sig
om, hvilken Indflydelse LinderuddammensBorttagelse kunde
antages at ville have paa Vandstandsforholdene nedenfor
Søen og navnlig paa Viks-Bruget, hvorhos det bemyndigede
ham til for Tilfældet efter Omstændighederneat udarbeide
Plan og Omkostningsoverslagfor Sænkning af SøensAfløb.

Efterat have besigtiget Lokaliteterne fandt Kanaldirek-
tøren, at man ved alene at borttage Linderuddammen og
udvide Linderudsjøens Afløb neppevilde indvinde saa store
Landstrækninger, at LinderuddammensExpropriationderved
kunde berettiges, men at man, for at dette skulde blive
Tilfældet, maatte tage Skridtet fuldt ud og samtidig fore-
tage en fuldstændig Sænkning af Starrelven lige op til
Melstjærn. I den Hensigt overdrog han Leitnant Nysom
at anstille de fornødne Undersøgelser og udarbeide et
Forslag.

- Den 30te November afgav han et saadant til Sænk- 1875,
ning af hele Starrelven og Linderudsjøenmed Omkostnings-
overslag, lydende, Erstatninger undtagne, paa en Sum af stejkseg
Kr. 48,000. Efterat have .beregnet de til en Sænkning afNovbr- 187
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1875. Flomvandstanden1/2å 1 Fod under MyrenesNiveau 'nød-
vendige Proffieri de forskjelligeDele af Elven fandtNysom
det nødvendigtat sænke LinderudsjøensFlomvandstand3
Fod (under Opdæmningshoiden),og for at opnaa denne
Sænkning maatteLinderuddammenfjernes og derefterop-
arbeidesen Rende i Linderudelvenmed 25 Fods Bund-
breddeog.6.5 Fods Dybde. Til ErstatningfordetReservoir,
som Viks-Bruget dervedvilde tabe, foreslogNysom at for-
heie Opdæmningenaf Haresjøen 1 Fod, som efter et af
tvende uvillige MændforanstaltetForsegsskjønvar kalku-
leret at skulle erstattes med Kr. 2,574. Det Areal, der
ved den foreslaaedeSænkningskulde indvindes til Dyrk-
ning, var opmaalttil 3,397.4Maal, reducerettil 2,900Maal
Normaljord. Omkostningernepr. Maal vilde saaledes be-
lebe sig til ca. Kr. 13.00, medens Værdiforegelsenifølge
et af kyndige MændoptagetSkjøn kunde ansættestil Kr.
20.00, en Forøgelse: som efter LandbrugsingeniørSmitts
Erklæringsnareremaatteansees for lav endforhei. Hvad
Fledningenangik, udtalte Nysom, at den efter Rendens
Udgravningvilde foregaa med større Regelmæssighedog
Hurtighedend før, ligesomSlippedammenved Store Slefos
vilde kunne undværesog megetArbeidespares. PaaGrund
heraf antog han, at Flødningen,om den ikke direktedeltog
med i Udgifterne til Sænkningsarbeidet,saa burde den
paalægges en passende Afgift pr. Tylt for at indvinde
Midler til .RendensVedligeholdelse. Endelig nævnte han
som en Fordel, der vilde erhverves ved Sænkningen,at
Klimatet vilde forbedres,og de omkringliggendeJorder
blive mindrefrostlændte,ligesom ogsaa det til Myrene stø-
dende opdyrkedeJordsmon vilde opnaa en fuldstændigere
Afgreftning.

Kanaldirek- Den 9de Decemberoversendte Kanaldirektørendette
trqn% Forslag til Departementet,idet han foreslog,at det i Hen-



9dnelkbr. hold til Lov af 31te Mai 1848 tillodes vedkommende
skadelidendeGrundeiereat foretage den foreslaaede Sænk-



ning af StarrelvenogLinderudsjøen,naar en lovligFlerhed
af Grundeiernehavdeerklæretsig for ArbeidetsUdførelse.
Han udtalte derhosØnskelighedenaf at kunne faa arran-
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geret Erstatningentil Viks-Brugetfor Sleifningen af Lin- 1875.

deruddammenved en Forheielse af HaresjøensOpdæmning.
Skulde Enighed herom ikke kunne opnaaes, saa maatte
Dammenexproprieresved lovligt Skjøn af særligt dertil
af Kongen opnævnte Mænd. Forøvrigt fandt han ingen
Ulempeat kunne opstaa af de foreslaaedeArbeider, og at
der ikke burde udredes nogen Erstatning for den til de
foreslaaede Renders UdgravningnødvendigeGruncl og for
Materialets Oplægning, da tvertimodFordelen var størst
og Afgroftningenfuldstændigstfor de Strækninger,hvori-
gjennemRendenskulde gaa.

Ved kongelig Resolutionaf 18de November1876 blev 1876.
Kongl. Re-det bestemt: solution al
5.?a1. At det i Henhold til Lov angaaende Sænkning og Udtap- 16Nzbr

ning af Indseer og Myrstrækninger m. V. af 31te Mai Tilladele
Snegk.-1848 naadigst tillades Nils Simensen Haakenrud, Martinius til

Pedersen Bjertingstad, Jon Gulbrandsen Muset og Nils
Harildstad paa Sletvold af Romedals Præstegjeld i Hede-
markens Amt paa egne og medinteres!3erede Jordeieres
Vegne at foretage en Sænkning af Vandstanden i Linde-
rudsjøen og Starrelven i nævnte Præstegjeld i det Væsent-
lige overensstemmende med den i Kanaldirekterens Be-
tænkning af 9de December 1875 omhandlede, af hans As-
sistent, Artillerileitnant Nysom udarbeidede Plan.

2. At Bestemmelse om, hvorvidt og i Tilfælde hvilken Er-
statning i Henhold til bemeldte Lov maatte tilkomme ved-
kommende Elendomsbesiddere i Anledning af det herom-
handlede Sænkningsarbeides Udførelse, i Henhold til Lovens
§ 5 bliver at afgive ax Mænd, som dertil udnævnes af
Kongen. »



Starrmyrenes Udtapning.



III f.
Starrmyrenes Udtapning.

I den nordreEnde af RomedalsPræstegjeldligger de
saakaldte Starrmyre, der gjennemstrømmesaf Starrelven,
som ved GaardenHorne falder ud i Svartelven. Denne
Myr, hvis Areal udgjørnoget over 1,000Maal, skal inde-
holdegod Muldjord,blandetmedSlam fra de nævnteElve,
saaledesat den befriet forVandvildeafgiveen let dyrkbar
Jordbundaf fortrinligBeskaffenhed.Efter en Notis af af-
dødeKanaldirektørRøyem var den værdsat til en 35 å
36,000Kr. Eierne af Myrene,der er delt mellemGaardene
vestre Løken, søndreog nordreGaustad,RomedalsPræste-
gaard, Rohne,store og lille Frænning, Østby,Horne,Slags-
vold,Harstad og Banken,havdei 1850ladetAgronomÅhl-
strøm udarbeideet Forslag medOverslagtil en Udtapning__hlstrøms

Forslag
af sammeog andragetDepartementetom i Henholdtil LovreSnteaZda:
af 3ite Mai 1848 at faa Tilladelse til at realisereUdtap- ning.p-
ningen.

Dette Forslag gik ud paa ved en Omlægningaf Svart-
elven at fjærne den fra Myren,og saaled6shindr6den fra
at afgivenogetaf sit Vandtil samme,ogpaa at sænkeStarr-
elven. Strax nedenfordet Sted, hvor disseElve stede sam-
men, staar nemlig en Kværndami Svartelven, og Starr-
elvensSænkningkunde saaledesforegaaved, at densUdlob
flyttedesnedenfor denne Dam. Omkostningerneved Ud-
tapningen havdeÅhistremberegnettil Kr. 5,182.80.

Paa DepartementetsForlangendeafgavKanaldirektørenKana1dir

d. 10deSeptember1857enBetænkning,der gik udpaaat an-tEetenrMng
befaleden ansøgteApprobationtil Indvilgelsemed PaalægForslagetaf10cleSeptbr.

1857.
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om, at de Damme,hvormeddet oprindeligeLeie for Svart-
elven skulde afspærresfra det nye, maatte gjøres tætte, at
Starrelvensnye leie skildtes vandtæt fra Hovedelven, og
at dette Leie underKværndammensBund fik mindst 10
Fods Bredde og 4 Fods Dybde.

Kongl. Rafe- I Henhold hertil bevirkede Departementetfølgendesolution

14de7Novgbr.kongeligeResolutionaf 14de November1857 for:185 an.

Starrmy- «at det i Medhold af Lov angaaende Sænkning eller Ud-renes Ud-
tapning, tapning af Imisøer og Myrstrækninger m. m. af 31te Mai 1848

naadigst tillades Eierne af Gaardene vestre Løken , Horne,
Harstad, Østby, lille Fræning samt søndre og nordre Gaustad
Romedals Præstegjeld, Hedemarkens Fogderi og Amt, Kandidatus
med. Bryhn, Gaardbruger Anton Hansen Horne, Proprietær
Dreier, Sorenskriver Leganger, Landhandler Sabro, Gaardbruger
Lumnig Frodersen G-austad samt Prokurator Ræder at foretage
en Udtapning af de saakaldte Starrmyre i ovennævnte Præste-
gjeld overenstemmende med den af Agronom Åhlstrom under
21de September f. A. afgivne Plan, dog under følgende Betin-
gelser : at Dammene gjøres tætte, at Starrelvens nye Leie
ovenfor Kværndammen skilles vandtæt fra Hovedelven, og at
dette Leie under Kværnrendens Bund faar mindst 5 Alens
Bredde og 2 Alens Dybde.»
• Efter en Beskrivelseaf Ingenier Vogt af 30te Novem-
ber 1870 over Svartelven(se Fledbargjørelseaf denne Elv
mellemRokosøenog Akersviken) har dette Udtapningsar-
beide været udført,men som en rent privatSag ikke senere
vedkommetKanalvæsenet.



ni g.

Svartelvens Flødbargjørelse fra

Rokosjøen t 1 Mjøsen.



III g.
SvartelvensFledbargjerelsefra Rokosjeentil Mjesen.

Fra Gjetholmsjøenpaa Grændsenmellem Romedal Lokalbe-

og Loitan gaar Sag-Aaen og fra den no`rdenfori Lølten skrivelse.
liggende Rokosjøgaar Rokoelvenud. Et Stykke vestenfor
denne sidstnævnteSø stede begge disse Elve sammen og
danneSvartelven,som gaaende gjennem Loiten, Romedal
og dannendeGrændåenmellemVang og Stange falder ud i
Akersvigenved Hamar. Den er omtrent12/3Mil lang og

• optagerunderveisfiere Bække og Elve, blandt hvilke kan
nævnes Fura og Lager-Aaenfra Nord samt Starrelven fra
Syd.. Paa forskjellige Steder langs Elven ligger der 14
Brug, og for dem er der opført 12 Brugsdammeligesom
der ogsaa ovenfor i Sa:g-Aaenligger 2de mindre Brug.
For at regulere Vandføringenhavde disse Brug allerede
tidligere opført Damme foran Gjetholmsjøenog den søn-
denfor liggende Gransjø samt i Aaret 1830 anbragt en
Dam foran Rokosjøen,angaaendehvis Styre de under 22de
September1831 og 3de December 1842 afsluttede Over-
enskomster. Ved Kontraktaf 15de Marts 1865 dannede
samtligeBrugseiereen Forening til Bygning og Vedlige-
holdelseaf Dammefor de Søer og Tjærn, hvorfra Elven
faar sit Vand.

Omkringlille Rokosjøfindesder kun ubetydeligtdyrk-
bart Land, Breddernabestaarhovedsageligaf Skov, Myre
og Flydetorv. Ned til store Rokosjøgrændseren Del dyr-
ket og dyrkbartLand, men i Almindelighedbestaa Bred-
derne der af Ulænde, Skov, lavtliggeudeStargræsslorerog

8
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Flydetorv. Nedenfor langs Roko•og Svartelven er der,
efterat Starrmyrene.ere udtappede(se Afsnittet om deres
Udtapning),hovedsagelig2deMyre(Tromnæsmyreneovenfor
Klep-Dam og Myrene ovenfor Aadalsbruget), som paa
Grundaf deres lave Beliggenhedoversvømmesved heiere
Vandstande,ligesomder længerenede ligger adskilligeJor-
der, der ligge underFlomvandshøiden,men de ere dog af
ringe Udstrækning.

Østenfor Rokosjøerne ligger ikke ubetydelige Skov-
trakter;men ligetil Aaret 1868 blev alt Tømmerfra disse
drevet over til Glommenved Elverum. Efterat Hellesen
& Co. var bleven Eier af en størreDel af dem, begyndte
de det nævnte 4ar at fløde sit TømmergjennemRoko- og
Svartelvenned til Mjøsen,og havde til den Hensigt ved
Dammeog ElverensningerfledbargjortLilleaaenellerElven
ovenforRokosjøen,hvor Fledningenikke kom i væsentlig
Kollisionmed andre Interesser. Nedenfor derimodhavde
de mange Brug til den Tid havt DispOsitionenover•Elven
og dens Vandføringfor sig alene, og Fledningen i denne
Del af Vasdragethavde derforudensærskildte Foranstalt-
ninger vanskeligt for at gaa. For saavidt muligt at lette
og paaskyndeden havdeHellesen & Co. foretaget adskil-
lige Arbeiderder, bl. A. med de fieste af de om Rokosjøen
liggende Grundeieres betingelsesvise Tilladelse forheiet
Hammerdammenforanstore Rokosje,saa den kunde tjene
baadeFledningenog Brugsinteresserne,opførten Del simple
Skaaddammei Rokoelvenog Svartelvensamt udført nogle
Elverensninger.

1869. Forheielsen af Hammerdammen,der var en væsentlig
Underrets-
dom af 5te Betingelse for Fledningen, og det forandrede Styre af

DammenforanledigedeSagsanlæg mod Dameierne fra en
merdam-af GrundelerenevedRokosjøen,som endtemedat Damelernemen.

vedTJnderretsdomaf öte August1870tilpligtedesat nedrive
de i Aarene 1868 og 69 gjortePaabygningerpaa Dammen.

Hellesen& Som Følge heraf indgav Hellesen & Co. under 30te
Oog.

en41dart
ktbr

Oktober1869 et underdanigstAndragendeom Tilladelsetil
30te O.
1869om 2 at opføretvendeDamme,en for Enden af Rokosjøenog en
Dammes

Opførelse.for det Vand, der gaar til Svartelveni Leiten Thinglag.
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Da Leitens Kommunebestyrelse,hvemAnsøgningenvar 1870.
31.e.ishznendrt.forelagttil Erklæring,fandt denne for lidet oplysende til

at kunneudtale sig, og da en lignende Udtalelse var at gånnstrso.In
vente fra de øvrige Kommunebestyrelser,hvem Sagen ved- gelser.

kom, suppleredeHellesen & Co. sit Andragende med en
 

Anmodningom KanalvæsenetsAssistancetil at faa anstillet
Undersøgelseraf Forholdene.

I Henholdtil DepartementetsOrdreaf 27de April lod Vogts

KanaldirektørenIngeniør Vogt anstille Undersøgelser,hvor-ZertUrf.gouz.
efter denne under 30te November 1870 afgav et Forslag
med Overslagtil en Flødbargjørelseaf Svartelven mellem

gjørelse.

Rokosjøenog Mjøsentilligemeden Beskrivelseaf Vasdraget.
Overslaget,der omfattedeen Forheielseaf Hammerdammen,
Anlæg af 7 Skaaddammeaf Træ, 13 Buskedamme,Elve-
rensningerpaa 14 forskjellige Steder, Dækning af Elve-
breddersamt Forandringeraf Brugsdamme,men ikke Ad-
ministrationsomkostninger,belobsig til 4,320 Kr.

Ved under 12te Januar at fremsende Forslaget til 1871.
anlds3eek.-DepartementetbemærkedeKanaldirektøren,at dettilsigtede hiKatfanre

væsentligeFordele for Flødningenuden i mærkelig GradAitnian:,
at skade Brugs- og Jordbrugsinteresserne.Efter nogle Flosirugnet.
Betragtningerover den for Fledningen nødvendige Vand-
førings Størrelse og over Tiderne,indeii hvilke Dammenes
Aabningfor Flødning kunde tilstedes, anbefalede han at
lade de interesseredeParter udtalesig om Forslaget, inden
det approberedes,da det var vanskeligt at afgjøre, hvilken
Interesse her var størst.

Efter at være gjort bekjendt med Forslaget indgikSkoveiernes

samtligeSkoveiereom Rokosjøenen Forening af 6te JuniF6rteenZiaf
1871,An-

ragendefor i Fællesskabat foretagede til Flodningens Fremme d Forsla-

i Svartelven fornødne Foranstaltninger,hvoribiandtmangets Appro-

fandt en 7 Fods Opdæmningaf Rokosjøennødvendig, dog bation.

med den udtrykkelige Betingelse ikke at slippe Vandet
under den af Brugseierne erhvervede Opdæmningshoide.
Denne Forening omfattedeikke den fælles Flødning. Paa
deres og egne Vegne segte Hellesen & Co. under 6te
Septemberkongelig Tilladelsetil at faa realisereForslaget.
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1871. I en Erklæringaf 26e OktoberudvikledeBrugselerne
nE:surreliziVasdragetsstore Betydningfor dem og oplyste om, at de
ltitgbarfae.efter Kontrakterneaf 29de September1831 og 3de Deeem-

ber 1842 kunde opdæmmeRokosjøen34 Tommer i Tiden
fra 29de Septembertil 14de April, medensHellesen & Co.
havde ved en uhjemletOmbygningaf Hammerdammenførst
forøgetdenne Opdæmningtil 6 og senere til 5 Pod, indtil
Dammenved Dom af Sde September1870 maatte bringes
tilbage i sin tidligereTilstand. De bestredRigtigheden af
at Tømmerkvantumet,der kunde paaregnes til Flødning,
gik op i 3 å 4,000 Tylter aarlig og ansatte det til 6 å
800. De fremholdt,at en 7 Fods Opdæmningaf Roko-
sjøen vilde ødelægge al Dyrkningomkring Søen og langs
Svartelven og forpurreMyrensOpdyrkning,der er af Vig-
tighed i klimatiskHenseende. Videre anferte Brugselerne,
at de Skoveiere, der havde sluttet sig til Ansegerne,
havde desudensaa lidet Skov, at den hele Flødbargjørelse
maatte betragtes som et Foretagende til Enkeltmands
Fordel, hvorforen ForstmandsSkovbefaringansaaesønske-
lig. Flødningens Interesse ansaa de derfor underordnet
Brugenes,som vilde lide ved Stedflødningsaavelsom ved
Høstflødning,der desudenmaatteansees unødvendig,dadet
paaregnelige Tømmerkvantummaatte kunne bringes ned
med Vaarflommen.

Imitens Leitens Kommunebestyrelseudtalte sig i Mode den
Kommune-
bestyrelsee28de SeptemberangaaendeSagen i det ,Væsentligeoverens-
BArdeigstemmendemed Brugseierneog fandt med Hensyn til Sa-Septbr.1871.. gens Gavnlighedfor Distriktet det Værd, som Tømmerflød-

ningeni Svartelvenvilde have, forsvindendei Forhold til
de Værdier,der ligge i de langs Elven anlagte Brug.

KmtetsUd- Ved under 20de Novemberat remittereSagen,ledsagettalelse af
tOde1V71Novbr.af disse Erklæringer,til Departementetyttrede Amtet, at

Fordelenefor Fledningenved Gjennemførelsenaf Planen
ikke vilde staa i nogetsomhelstrimeligt Forhold til Vær-
dien af de Eiendomsrettigheder,som derved vilde udsættes
for Skade.
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Efter med Skrivelse af 7de Deeember 1871 at have 1872
faaet Sagen tilbagetil fornyetErklæring,og efterat VogtEtzleaniNi?
under20de Januar havde gjort sine Bemærkningertil de kniegobarl
fremkomne Erklæringer, imødegikKanaldirektøreni en 1872.

længereBetænkningaf 5te April de fremkomneModfore-
stillinger og anbefalede,at det burdetillades Hellesen&Co-
at lade optage sagkyndigt Skjøn over den Skade, som
maatteforvoldesved at indrette Dammen i Overensstem-
melse medVogts Forslag paa nærmerefastsatteBetingelser.

Paa Departementets Foranledningbefor Landbrugs-Landbrugs
ingeniørSmitt Vasdragetog afgav under 11te juli en Er-bgrekiiireZ
klæring,hvori han oplyste, at Rokosjøen saavelsomSvart- ii 118t7e2

elven var omgivetaf lav, langsomt stigende dels dyrket,
dels dyrkbar,hovedsageliggod Myrjord. Jorden om'Svart-
elven bestod for en Del ogsaa af opslemmet,altsaa bedste
Sort Jord, men laa saa lavt, at den skadedesaf Flommene.
Han fraraadedebestemtat indgaapaa Forslaget og at give
Tilladelse til nogen Stødvandsflødningindtil St. Hanstider,
idet Kanaldirektørensatte en saadanSlipning lig en mid-
dels Flom, som sikkerlig vilde være til betydeligSkadefor
Jordbruget. Som et passendeKompromisforeslog han, at
Flødningen gaves Ret til at holde Vandet 5 Fod over
Bundsvilleni Hammerdammeneller paa almindelig Flom-
heide saalænge,at den tidligerefastsatte Opdæmningsbaide,
34 Tommer over Bundsvillen, igjen kunde indtræde den
24de Mai.

I en Betænkningaf 2den Septemberiinødegik Kanal-Kanaldirel
direktørenLandbrugsingeniørensPaastandeog fastholdtsint=i1U
Mening: at 6 Fods Opdæmningaf Rokosjøenog Flødnings-grpttfr2
termintil 1ste Juni var de Betingelser, som uden synder-
lig Skade for Andre men nødvendigfor Fladningenmaatte
fastsættes. Han fandt det rettest at frafalde al Fordring
paa Fledning efter lste Juni og foreslog, at saavel Dæm-
ningsheidensom Flødningsterminenfastsættes ved Skjøn.

Brugs- og Jordeierneerklæredesig under22deNovem- Brugg- 0@

ber væsentlig betryggede,naar DæmningstidenophørtedenJgtZ
1ste Juni, baar Høstfbadningenbortfaldtog RokosjøenikkeN:;br212237!
dæmmedeshøiereend 6 Fod, dog paa nærmereopstillede
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1872. Betingelser,hvoriblandtnavnligkan fremkeves et Forbud
for Flødningenmodyderligereat sænke Hammerdammens
Flomlugerfor ikke dervedganske at berøveBrugeneVand,
Endvidereforlangtede en bestemtPerson at kunne holde
sig til med Hensyn til Erstatningfor Skade, og at denne
skulde bestemmesuden Proces. I Paategning paa denne
Erklæringhar Lensmandenoplyst, at de egentlige Jord-
eiere og Opsiddereved Rokosjøenvare aldeles imod, at
Fledningengaves nogen Rettighedsom omhandIet,samt at
en Opsidderi Tilfælde vilde faa hele sin Eiendom gjort
ubnigbar. Imidlertidhar et Par Grund- og Brugseierei
særskildtErklæringudtalt, at de Intet havde imodden be-
gjæredeRettighed,det skal dog bemærkes,at disse tillige
vare Skoveiere.

1873. Efter at alle Vedkommendehavde udtalt sig, blev Sa-
mtets Be-gen med samtligeBilage under5te Mai returneretfra Am-
rgtkenleltet til Departementet. Amtet, som fandt de opstillede Be-

1873.
tingelserbillige, anbefalede,at IngeniørVogt paanytskulde
befare Vasdragetog søge tilveiebragt en endelig Ordning
af Betingelserne,hvorpaa Tilladelse til de ansøgte For-
anstaItningerkundemeddeles. Endvidere foreslog det, at
der dannedesen fast Bestyrelse for Flødningen,bestaaende
af Lensmandeni Leiten og tvende andre Mænd,hvorafden
ene opnævntesaf Skoveierneog den anden af Brugs- og
Grundeierneeller RomedalsHerredsstyrelse.

Departe- Skrivelseaf 30te Mai erklærecleDepartementet,at
kurteeisseAadet fandt Betænkelighederved at anbefaleTilladelsenmed-
nejai delt i videre Udstrækning end til Opdæmningpaa den

Maade,som var omhandleti LandbrugsingeniørensErklæ-
ring af 1lte Juli 1872 (5 Fod oVerGrundlugensBundsvil
saa længe, at den bestaaendeVaarvandstand34 Tommer
over samme Svil indtraadte den 24de Mai). Det antog
derhos,at Tilladelsenkun burdeudfærdigesfor en beskik-
ket Fællesbestyrelsefor Flødningen,samt at Adgangen til
DammensfremtidigeBenyttelse for Fledningen kun burde
hjemlesen saadanBestyrelse.

Senere har denne Sag ikke været til Behandling af
det Offentlige.



Lillehammers Havn.



111h.
Lillehammers Havn.

Ved sit U.dløbi Mjøsen har Laugen Elven og tildels
.ogsaaMesna, der begge er materialførende,oplagten stor
Banke langs estre eller venstre Bred, saaledesat Laugen
har sit dybeste Leie langs hoire Bred ned til henimod
Vingnæspynten,omkringhvilken den har oplagten mindre
.Grund,medensMesna fra sit Udlob i Mjøsen holder en
snlal, men temmelig grund Rende nedovermellemvenstre
Bred og den store Banke. ForindenMjesens Vandstand
blev reguleretvedDammeni Eidsvold-Sundfoslaa Bankerne

-ved lavt Vand tildels tørre, og var Rendenlangs venstre
Bred da oftere .for grund til at befærdesmed Lastebaade
helt op til Lillehammer. Ogsaa den mellemLillehammer
og Vingnæs oprettedeFærgeindretning,for hvilken der ved
høieste Resolution af 23de Juni 1818 var fastsat et Regu-
lativ, havde til sine Tider de største Vanskelighedermed
.at tilfredsstilleKravenepaaOversætning,hvorforder senere
reistes Spørgsmaalom at erstatte den med en Bro over fra
Lillehammertil Vingnæs. Af D'Iirr. Kanal- og Havne-
direktørGedde,IngeniørkapteinSchive og Ingeniørloitnant
_Aubertblev der i den Anledning endog foretaget Under-
søgelser, men da de under 20de Oktober1828 erklærede
sig imod Broanlægget som altfor kostbart, blev det op-
givet.

Efterat et Dampskibvar sat igang paaMjøsen,og For- 1845.
boldene i Aarenes Løb havde forværret sig saaledes, at
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1845. DampskibetVaar og Høst ikke længer kunde naa op til
LillehammersBrygge, androg dets Direktion under 28de
Mai Havne- og Kanaldirektørenom at bevirke Undersø-
gelser og derefter de fornødneKorrektionsarbeiderfore-
tagne fra det OffentligesSide.

Med FinantsdepartementsSamtykke foretog Leitnant
Falsen disse Undersøgelserog afgav deromIndberetning
den 19de Oktober.

	

1848. Der blev imidlertiddengangIntet videre foretageti
Sagens Anledning. Paa en Reise opover til Gudbrands-

' dalen lagttogKanaldirektørendeuheldigeForholdeog gjorde
i sin Indberetningaf 9de OktoberDepartementetopmærk-
som derpaa.

	

1849. Da RendenefterhaandentilgrundedesNer og mer, saa.
Dampskibet underLavvandmaatte losse sit til Lilleham-
mer bestemteGods nede ved Hagefetten, blev Tilstandeni
Længdenfor besværlig. LillehammersKommunebestyrelse
indgav derforet Andragendetil Departementet,gaaendeud
paa endnu sammeEfteraar at faa anstillet Undersøgelse
om,hvorvidt denRende,der forbandtHagefettenmed Lille-
hammersBrygge, ved Udgravningkunde gjøres seilbar for
Dampskibe.

	

1850. Efterat KanaldirektørenpaaDepartementetsOpfordring
af 19de November1849 under21de s. M. havde erklæret
sig angaaendeAndragendet,blev han den 21de Februar
beordretat lade Undersøgelseanstille.

I Begyndelsen af Mai oploddedehan Renden og an-
bragte et Vandmærke,som han ved Skrivelse af 13de Mai
formaaedeFøreren af DampskibetDronningentil at obser-
vere fra 22de Mai til 1ste Oktober. Den 15de s. M. af-
gav han Indberetningtil Departementetherom, og da han.
senere fandt, at Lodningernemaatte fortsættesover hele
Elveleiet, erholdt han efter Forestilling af 19de November
under 21de s. M. DepartementetsSamtykke hertil. Disse
videre Lodninger bleve om Vinteren udførte af Ingeniør-
leitnant Thams.

	

1851. Under 8deNovemberafgavKanaldirektørenen Betænk-
ning angaaendoSagen. Efterat have antydetforskjellige
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Maader,hvorpaaen til enhverTid seilbarRendekundear- 1851.
rangeresop til LillehammersBrygge,og beregnetde dermed
forbundneOmkostninger,udtaltehan det somhensigtswes-
sigst at flytte LfflehammersBryggened til Hagefetten og
benytte dennesoM.permanentAnlobssted. Lillehammerlig-
ger nemligsaa heit over Mjesen(ca. 140Fod), at Afstan-
den fra den og ned til Hagefettenikke er større end nød-
vendigfor fra Mjøsenat føre en Vei med 1/20Stigningop
til Byen. KanaldirektørennæredenemligFrygt for, at en
Rende efterhaanden igjen vilde tiløres og foreslogderfor,
at derIntet foretogesmedden, forindender var udarbeidet
Plan for et hensigtsmæssigtVeianlægfra Lillehammertil
Mjesen.

Da senereSpergsmaalreistesomvedenDami Eidsvold-
Sundfosat regulereVandstandeni Mjøsenog den øvre Del
af Vormen,og denne Plan 1854besluttedesiværksat,bort-
faldt Sagen.



Lændse i Laugen ved Lillehammer.



Lamdsei Laugenved Lillehammer.

Til Opsamlingog Flaadningaf det Tømmer,der fra
Laugen skal føres over Mjøsen, er der tvers over Elvens
Udleb spændten Lændsemed en for Baadfarten anbragt
Aabning. Det hendte imidlertid, naar en betydelig An-
samlingaf Tømmerved Lændsenfandt Sted, at Baadfarten
hindredes og endog for ikke saa kort Tid ganske blev
stoppet. Herover reistes der Klage, og foranledigetved
en fra Amtet i den Anledning indkommenForestilling af
13de Aprif anmodedeDepartementetKanaldirektørenunder
25de s. M. om at undersøge Forholdene og udtale sig
om, hvorvidtder kunde være Føie til i Henhold til Lov
om Fledningsvæsenetm. M. af 26de August 1854 § 7 at
afgive BestemmelseangaaendeLændsensIndretningm. V.
til Betryggelse for, at den paa Elven foregaaendeBaad-
og Dampskibsfartikke ntilbørligenhindredes,og i Tilfælde
afgive Forslag til saadanneBestemmelser.

Kanaldirektøren lod Forholdene nærmere undersege
af Leitnant Nysom, der under5te Oktoberafgav Indberet-
ning med Situationskartog Forslag til en saadan Foran-
dring ved Lændsen,at Baadfarten ikke generedes. Efter
Nysoms Beskrivelse gik Lændsen tvers over Elven eller
Mjesen fra den ene Bred til den anden og bestod af 3 i
Vinkel mod hinandenstillede Arme, hvorved den deltes i
2de Hoveddelemed hver sin Udstikaabning. For Færslen
fandtes 2de Aabninger,en i den østligste Lændsearmog
en ved Sammenlebetaf Lændsens 2de Hoveddele. Den

1878.
Lokalbe-



skrivelse.

Nysoma
Forslagaf
5te Oktbr.

1878.

9
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1878. sidste (vestligste)af disse Aabningerbenyttedesaf et lidet
paa den øvre Del af Mjøsen og nedre Del af Laugen
gaaendeDampskibog laa saa heit op, at Tømmermassen
kun sjeldenfyldte Lændsen længer, end at den var fri,
dog kunde dette undersæregneOmstændighederhendesom
i 1874 og 78, og da det kun vilde være forbundetmed•en
Udgift af 4 å 500 Kr. at undgaade sjeldnereindtræffende
Standsningeraf Færslen,foreslogNysom at forebyggedem
ved fra den bestaaendeDamPskibsaabningat afpæle et
Lob saa langt op, som man kunde antage tilstrækkeligt,
ca. 200 Fod, uden dog dervedat tage Hensyn til Udstræk-
ningen af den ualmindeligeTømmermasse,der i 1874 laa
ansamletpaa Lændsen.

Ved under 14de Oktober at oversende Nysoms Be-
direktørens
Betsenkning
om Forsla-

tænkningog efter personligenat have iagttaget Forholdene
get af 14de fandt Kanaldirektørendet, ialfald under de forhaanden-
Oktbr. 1878.

værendeForholde,lidet rimeligtat kræve Lændsen indret-
tet efter de i 1874 stedfundneexceptionelleForhold, men
fremholdt Nødvendighedenaf det af Nysom foreslaaede
Arrangement. Han tilraadede derfor, at det paalagdes
Lændseeierneat indretteLændsen som af hant foreslaaet
samt at foretageTommeretsAfstikning fra den saa beti-
meligt og hurtigt,at ingen utilbørlig Standsning af Baad-
farten paa Elven kundefinde Sted.

	

1879. Efterat Departementetunder 13de November f.• A.•
havde remitteret Sagen til Amtet, modtog det den igjen
med Skrivelse af 29deOktobertilbage,ledsaget afErklærin-
ger fra forskjelligederi Interesserede, deriblandtfra For-
mandeni den bestaaendeFledningsforening,som betingel-
sesvis udtalte sig for en Flytning af Lændsen til et Sted
længereop i Elven.

	

1880. Kanaldirektøren,som med DepartementetsSkrivelse
Kanaldirek-
tørens

af 27de December 1879 havde faaet Sagen til fornyet
for-

nyede Be- Erklæring,lod IngeniørHeiberg paany undersøgeForhol-ttenkng
af 3die Ainng. dene og, efter at have modtagethans Indberetningaf 28de

1880.
Juli, oplyste han i Skrivelse af 3die August, at Brødrene

undegaard, der oprindelighavde motioneretom at faa
nedrammet4 å 6 Dopperog lagt tilsvarendeLændsestokke
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for at sikkre en stadig Fart gjennem Lændsen, nu sammen 1880.
med nogle Andre havde kjøbt Lændsen. Kanaldirektøren
antog derfor, at den af ham og Nysom foreslaaede Foran-
staltning ikke vilde inøde nogen Indsigelse, da den netop
Var den samme som af Motionæren foreslaaet, kun noget
fuldstændigere. Skulde Indsigelse dog fremkomme, antog
han, at hverken Ulemperne for Færslen vare saa nævne-
værdigt store eller de almene Interesser af saadan Betyd-
niug, at nogen offentlig Bestemmelse i Henhold til Fled-
ningslovens § 7 burde udfærdiges, saafremt ikke saadant
forlangtes af nogen i den uhindrede Færsel forbi Lændsen
interesseret. I ethvert Fald frafaldt han sit tidligere For-
slag om Paabud af Tommerets betimelige og hurtige Af-
stikning fra Lændsen, efterat Amtet havde oplyst om, at
der kunde opstaa Tvivl om, mod hvem dette Paabud burde
gjøres gjældende. Endelig udtalte han sig bestemt mod
enhver Flytning af Lændsen længer op i Elven, da det
hverken kunde ansees billigt eller fornødent at fordre saa
storartede Forandringer, for at nogle faa Baade og en til
enkelte Tider lystgaaende Dampbaadtil enhver Tid skulde
kunne komme frem.

Efter Amtets Forhandlinger med Lændseeierne afgave 1881.
disse, under 4de Marts en Erklæring, hvorefter de vedtoge
at anbrings 4 å 6 Pæle ved .den vestre Gjennemgangfor
Baade og Dampskibe, og i dette Arrangement fandt man
foreløbig begge de stridende Interesser tilfredsstillede.

9*
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Elvebrud i Gausa (Jøra) Elv.



III k.
Elvebrudi Gausa(era) Elv.

I.

Sagens administrative Behandling.

G-ausaeller Jøra Elven,der har sit Tilleb fra Hoi- 1.14,0l(vaellbsei;
fjeldenei Froen og Gausdalpaa Vestsidenaf Laugen, fal- n
der et Stykke østenfor Faaberg Kirke ud i sidstnævnte
Elv. SomFjeldelvmedbetydeligtFald fører den adskil-
ligt Materialmedsig, somden aflæggeri sin nedre Del
samt ved Udlebeti Laugen. Der har saaledes dannet sig
Sten-og Grusbanker,somdele Elven her i flere Arme og
kaste Vandmassenover fra den ene Elvebredtil denanden,
hvorveddisse Bredderangribesog kommei Brud, der be-
fordresved Is ogTømmergang.OvenforG-ustumgaardener
derimodElven nogenlunderegelmæssig,og densBreddertil-
dels beskyttedevedDækninger. Fra Gustumogtil Udløbet
har den et Fald af nogle og tyve Fod, som er temmelig
uregelmæssigtfordelt,og hvoraf den største Del er paa
den øvre Halvdelaf denne Strækning. De langs samme
liggendeEiendommebestaa ialmindelighedaf dyrkede og
tildelsveldyrkedeJorder; heire Bred med de indenfor lig-
gendeMarker Sveerne der ere afbetydeligUdstræk-



ning, liggeforholdsvislavt, medensTerrainet paa venstre
Bred strax stiger brat opover. Der ligger i den nedre
Del af Elven foruden mindre Banker 3 Øer, hvoraf de
tvendeøverste,Lille Romsdalenog Langøenere af større
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• Udstrækningog tildels opdyrkede,medens den 3die, Ryd-
ningsøen,er mindre,lavtliggendeog uden synderligt Værd.
For at afledeVandet fra det heire Løb ved Lille Roms-
dalseenvar der strax ovenforsammefor flere Aar tilbage-
bygget en Udstikkereller Bune af Sten gaaeride ud fra
heire Bred.

Et Stykke ovenfor Udlebet i Laugen gaar fra heire-
Bred et Flomløb,kaldet Lille Elven, ud modsydøst. Over
dette og Hovedlobet fører Hovedveien paa tvende Broer,
hvoraf den første, Lillebroen,har et Spændp,aa48 Fod og-
den anden,Storebroen,3 saadanne med 124 Fods Afstand
mellemLandkarrene.

Elvesengeni G-ausasnedreDel bestaar sandsynlig-
vis ogsaa i en større Dybde — af Elvestene, Grus og-
Sand. Nederst modUdløbeter Materialetfinereog i Sam-
menlobetmed Laugenligger store Grus- og Sandører, der
under lavere Vandstande tildels ligge tørre. Jordsmonet
langs venstre Bred er stenigt og noget lerholdigt,og synes_
i det Hele denneBred bedre at modstaa Elvens Angreb
end den heire. Ovenfor Storbroenpaa .CrenstreBred og-
nedenforKrokevjenpaa heire Bred er Fjeld Elvebred-
derne.

De Bække, som falde ud i Gausa nedenfor Gustum,
ere samtlige smaa øg føre ubetydeligt Material. Efter
Sigende skal ikke ubetydeligeStrækningeraf de paa heire
Bred liggende Marker allerede ved almindelige Flomme
staa underVand, og da væsentlig de Præstegaardentilhø-
rende Strækninger. Det samme skal være Tilfældet med
store Dele af Lille Romsdalenog hele Rydningseen,medens
Langøen først under større Flomme forstørstedelenover-
svemmes.

1871. Gjennem LandbrugsingenierSmitt modtog Departe-
mentet et Andragendefra endel Gaardbrugerei Faaberg
om teknisk Bistand ved en paatænkt Opførelse af nogle-
Forbygningertil Forebyggelseaf Elvebrud i Gausa. Det
anmodedederforunder6te Juli Kanaldirektørenom efter
anstillet Undersøgelseaf Lokalitetenat afgive sin Betænk-
ning angaaendeSpørgsmaaletom Foranstaltningertil det
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antydedeØiemedsamt Tilfælde Omkostningsoverslagover 1871.
de Arbeider,som maattefindeshensigtsmæssige.

Ved Skrivelse af 14de August beordredeKanaldirek- 1872.
tøren IngeniørVogt til at anstille Undersøgelserne,hvilket
blev efterkommetsammeHøst.

Den 25deOktoberafgavVogt en IndberetningmedFor-
slag til de Foranstaltninger,som han fandt at burdetræffes.
Vogt fandt af flere Grundeikke at burdeforeslaaen fuld-
stændig Korrektionaf Gausas nedre Del mellem Gustum
og Udlebet, men anbefalede at beskytte Breddernemod
fortsat Brud ved direkteForbygningog Dækning,daBred-
derne vare forholdsvis lave og lette at forbygge. Den
direkte Dækning havde desuden den Fordel fremfor en
fuldstændigKorrektion,at den ikke behøvede at udføres
paa en Gang eller i et kortereTidsrum,da Forbygningaf
de enkelte,Brud i mer eller mindreGradvare uafhængige
af hinanden. Da det derhosisær var den heire Bred, som
det gjaldt at beskytte, anbefalede han videre ved lave

• Grunddammeat sege at begrændse eller muligens ogsaa
noget indskrænkeden Vandmasse,som gik i beggede høire
.Elvefar,hvilket han ikke ansaa for at væretil nogenSkade
for det venstre Far, da Bredderne her vare stærkere, og
da Bruddenekunde tilstrækkeligforbygges. Dette lod sig
saa meget lettere gjøre, som der var de samme Eiere paa
begge Sider, saaledesat man ikke vilde medenogen Indsi-
gelse fra Udenforstaaende. Han foreslog Dækningen ud-
ført af Sten efter en Skraaning3 : 2 og gav nærmereAn-
visning med Hensyn til den. Omkostningerneberegnede
han idetheletil omtrentKr. 8,700 og gav et Udkast til,
hvorledesde burdefordelespaa de forskjelligeEiere.

Den 28de Oktober oversendte Kanaldirektørendette
Forslag, som han tiltraadte,til Departementet,som under
4de Novemberexpederededet videre til Amtet.
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Forslag.

Ingenier Vogts Forslag af 25de Oktober 1872 til Dæk-
. ningsarbeideri Gausa.
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LaugensFarbargjerelsemellemBaadstei eier ogHarpebro
FroensamtSænkningaf LosnasbeiesteVandstand.

1.

Sagens administrative Behandling.

Til Lettelse for den betydeligeFærsel gjennem Gud- 1847.
brandsdalen,hvorigjennemdengang.fast al Trafik overlandoAmIld=le
mellemKristiania og Throndhjemforegik,havdeKjøbmandsøgelser.

Wiese paa Lillehammervakt Motion om Dampskibsfart
paa Laugbnog om til denHensigt at faaVasdragetfarbar-
gjort fra Baadsto ved Losnas søndreEnde optil Harpebro
i Froen, en Længdeaf henimod4 Mile, samt om muligt
at faa Farbargjørelsenudstrakt helt ned til Mjesen. Da
hans Plan optogesmedInteresse af BeboerneopoverDalen,
henvendtehan sig i en Skrivelseaf 26de Juli til Chefen
for Indredepartementetmed en Del Oplysningerom For-
holdeneder og anholdtom,at Kanaldirektørenmaattegives
Anledningtil at undersøgedem og afgive sin Formening
om, hvilke Foranstaltninger der fra det OffentligesSide
muligensburde foretagestil Lettelse og Forbedring af en
intenderetDampskibsfart. Departementetbeordrede(under
29deJuli) Direktørentil at anstille de ønskede Undersø-
gelser.

Efter paa Returen fra en Reise videre nordover at Kanaldirek-

have besigtigetden omhandledeStrækning af Laucrenmed-tørensInd-
beretning

delte han i sin Indberetning til Departementetaf 28deAfg.281147.
10
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1847. August, at StrækningenmellemHolmen(eller Baadsto) og
Harpebro-Strømmenforsterstedelenvar farbar for Damp-
skibe, somikke stak dybereend 21/2å 3 Fod, og at de
Steder, der v1de lægge de største Hindringer iveien for
Dampskibsfarteni den omhandledeStrækning,nemligRand-
klevstrømmenog Nordlistrommen,lettelig og uden meget
store Bekostningerkundekorrigeres. Han antog, at Far-
bargjørelsenburdeudstrækkesgjennemHarpebro-Strommen
helt op til Harpebro Fos, fordi•der fandtes god Stoppe-
plads for Dampskibetog let Anledningtil Veianlægfra
sammeop til Hovedveien,uagtet denne sidste Strækning
vilde paakrævestørre Omkostninger,da Faldet her sand-
synligvisvilde nødvendiggjøreUdgravningaf en Kanal og
Anlægaf en Sluse. Til SagensnærmereBearbeidelse,be-
mærkedehan, var Optagelsenaf et hydrografiskKart nød-
vendig.

Ordre af Under 6te SeptemberbeordredeDepartementetKanal-684Septbr.
1847til Op- clirektørentil ved AssistentenLeitnant Schjeldrupat lademtadiaigeogoptage et saadantKart fra Harpebroeni Froen ned gjen-

delse af
Forslag. nem Losna og derefterat udarbeide fuldstændigPlan og

Overslagfor Farbargjørelsen.

Sebjeldrups AlleredesammeHost foretogSchjeldrupOpmaalingog
1.8adpepsorpttarf.Lodninger i Nordli- og Randklevstrommene, men kunde

1847 ' formedelstden langt fremrykkedeAarstid og et indtruffet
UheldmedNivellerinstrumentetikke fuldføre Undersøgel-
sen. Han afgav under28deSeptemberRapport.

1848. Efter at have modtaget en af B. Dorph udarbeidet
Beskrivelse med 3 Krokier af Elvestrækningennedenfor
Losna (dateret 24de Januar) reiste Kanaldirektem den
11te Mai ledsagetaf sin Assistent,IngeniorleitnantThams,
til Stedet for at fortsætteUndersogelserne.4 Vandmærker
anbragtestil ObservationafVandstandene,et ovenforHar-
pebrostrommeni Bassinet mellem samme og Fossen, et
nedenforStrømmen,et ovenforNordlistromog et nedenfor
Randklevstrem.

Vandstandsobservationernepaabegyndtesden iste Jull
og fortsattes indtil Isen havde lagt sig, undtagenforVand-
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mærketved Elstad nedenfor Randklevstrømmen,hvor de 1848.
afsluttedesallerededen 21de September.

direltl ea- sDa det til Fart paa Losna og den tilstødendeDel as

• LaugenbestemteDampskiballeredevar ankommetfra Eng-iF3,yerslisuf,..

land og færdigttil at sammensættes,var det af Vigtighed
snaråt at faa opgjortPlan for de nødvendigeRegulerings-sitl;ndki%
arbeider. Under 13de Decemberindsendtederfor Kanal-
direktørentil Departementetsin Rapport over BefaringenKlarese.
afLaugenElv og over de befaledeUndersøgelsersamtafgav
et Forslagmed Overslagtil de Arbeider,derburdeudføres
i Nordlie-og Randklevstrømmene.I denne Rapport gav
han en kort Beskrivelseaf LaugensVasdragfra Rosten og
ned til Mjøsenmed BemærkningerangaaendeMuligheden
af dets Farbargjørelse. Nærmerebeskrev han den Del
deraf,om hvis Farbargjørelseder dengangvar Tale. Ved
Nordlikommerfra Nord paa GrændsenmellemFroen og
RingeboFrya Elven ned i Laugen. Den føreri Flomtiden
megetMaterialmedsig, og da densFlom indtræffer tidli-
gere end Laugens,aflæggerden Materialet i denne strax
nedenforSammenlobet.Laugenbliverdervedopstuvet, og
den saakaldteNordlistrømdannet,hvor Elven har maattet
delesig i flereArme over Grunden. Det samme er Til-
fældetnede ved Vaala-ElvensUdlobi Laugen, hvor paa
lignendeMaadeRandklevstrømmener opstaaet. Forslaget
gik ud paa ved Bortryddelseaf større Stene, Separations-
værker,Parallelværkerog Buneraf Fletværk samt tildels
ved Gjennemgravningaf enkelteØrer at bringe Strømmen
til selv at oparbeidesig et for Baad- og Dampskibsfart
tilstrækkeligtLeb .og Fald. De samtlige Omkostninger
vare beregnedetil Kr. 11,200. MedHensyntil Spørgsmaa-
om, hvem der skulde udrede disse Omkostninger,gjorde
Kanaldirektørenopmærksompaa, at Elven efter fuldført
Reguleringvildekunne befaresaf Dampskibogalmindelige
Elvebaademeden Bæreevneaf 12 å 20 Tønder, som dels
kunderoes dels stages eller trækkesi Strømmene,medens
den ei vilde blive farbar for større Flodfarteier. Alligevel
maatte den anseesfor en alfar Vei.

10*
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Kongl.Re-
solutionaf
gdeMarts
1849ang.

Bevilgnbig.
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Ved kongelig‘Resolutionaf 8de Marts blev det der-
efter bestemt:
«1. At der til Farbargjørelsefor et Dampskib af en Stræk-

ning af Laugen fra Fryas Udleb i sammened til Elstad-
evjen overensstemmendemed det af den forrettende Ka-
naldi;ektør derom fremsatte Forslag — hvori det dog
overlades Arbeidsbestyrelsenat foretage de mindre wesent-
lige Forandringer,$9111under Arbeidets Udførelse maatte
findes hensigtsmæssige— af Statskassen naadigst bevilges
Halvdelen af det til dette Arbeides Udførelse beregnede
Beløb med Kr. 5,600, hvilket Beløb bliver at udrede af
den til uforudseedeog tilfældige Udgifter paa Budgettet
opførte Sum.

2. At den anden Halvdel af Udgifterne ved dette Foreta-
gende. eller Kr. 5,600, forskydesaf Statskassen mod, at
der for dette Beløb af det til Istandbringelsenaf en Damp-
skibsfart paa Laugen dannedeInteressentsbabudstedes en
4 pet. rentebærendeObligation,der bliver at indfrieinden
Udlebet af Aaret 1850».

Ved at meddeleKanaldirektørendenne Resolutiongav
Departementetham under 12te Marts Ordre til snarest
muligt at paabegyndeArbeidet.

Arbeidets Allerede den 16de Marts satte han Reguleringsarbei-PaabegYn-
delse. derneigang; men paa Grundaf stærk Tæle og vanskelig

Adgangtil dygtigeArbeidsfolkkundede ikkefremmesmed
den paaregnede linrtighed, saaledes at fiere af de fore-
slaaedeVærker endnustode tilbageat udføre, da Arbeidet
den•12te Mai paa Grandaf Vandets Væxt maatte indstil-
les indtil Videre. Under den da indtrædendeHjemmeflom
gik der en stærk Isgang i Elven, som forvoldte Beskadi-
gelse paa forskjelligeDele af Værkerne,og hvoromKanal-
direktøreni sin Rapportaf 24de Mai 1849 bemærkede,at
dersomhan tidligerehavde havt Anledning til at iagttage
den eller af foregaaendeBeretningerkunnet forestille sig
den, saa vilde han ikke paa alle Steder have foreslaaetden
benyttedeBygningsmaade. Til Arbeidet var anvendt Kr.
8,578.37, iberegnetKr. 568 i Diæter for Administrationen
og Kr. 960 som Værdi af resterendeMaterialier,ogudtalte
Kanaldirektøreni sin Rapport, at den kalkulerede Sum
efter RestarbeidernesUdførelsesandsynligvisvilde vise sig
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tilstrækkelig,saalremt ingenyderligereBeskadigelseindtraf 1849.
paa de udførteAnlæg.

Med Hensyn til Virkningenaf de alleredeudførte Ar-
beiderbemærkedehan i samme Rapport„at de egentlige
Stryg ved Randklevog Nordlivarebetydeligtformindskede.
Den øversteDel af Nordlistrømmenkunde saaledes uden
Vanskelighedroes op, og efter Udtalelse fra Dampskibets
Fører skuldedet sammevære TilfældetvedRandklevstrøm-
men. Han foreslog Arbeidets Gjenoptagelsetil Høsten,
hvortilDepartementetunder5te Juni gav sit Samtykke.

DampskibetDale-Gudbrandhavde strax, efter at El- Dampski-

ven var Ibleven isfri, villet begyndeen regelmæssigFart
(t)13etrfarsetgst

mellemBaadstoi Øier og Elstad i Ringebo, og trods de mil,æustse!g
incltrufneBeskadigelserpaa de opførteVærker antog Ski-
bets Fører dog, at Ruten kunde forlængestil Harpebroi
Froen under almindeligVandstand,naar den gamle Bune
ved Haringenblev bortryddet. MedKanaldirektørensSam-
tykke af 16deJuli blev Kr. 61.33af de bevilgedeMidler
anvendtpaa denne Bortryddelse,men Dampskibetmaatte
dogsenereindstillesin Fart gjennemRandklevstrømmen.

Under 1ste Mai modtogDepartementeten ForestillingAonfiedned;

af 10deMarts fra ProkuratorHindrum,GaardbrugerLundh,sntgftearulop

LensmandWalle ni. Fl., hvori de blandtAndet androgom, g'viaijedre°.g
at det maatte blive Kanaldirektørenpaalagt for Statskas-
sens Regning at undersøgeMulighedenaf en forlænget
DampfartopoverLaugenfra Harpebrotil Laurgaardi Sell
og igjennemOtta til Skiageri Lom. Paa sit Reiseforslag
af 30te Januar havde Kanaldirektørenogsaa foreslaaeten
Befaringaf Vasdrageti samme Anledningog under2den
Februar faaet den bifaldt.

I Forening med FlødningsinspektørSoot tiltraadte xanal-
Kanaldirektørenden 12te August ReisenopoverVasdraget. raepkptoørrte

De besaa da førstNordli-og Randklevstrommeneog before ipetb°r!19s
derefter den ovenfor liggende Del af Vasdraget. I sine
Rapporteraf 3de og 9de Septemberhar Kanaldirektørenit=a1?-g
særskildtbehandletBesigtigelsenog Befaringen. beiderne.

I RapportenoverNordli-ogRandklevstrømmeneaf 3die
SeptemberbemærkedeKanaldirektøren,at han havde an-
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1849. taget, at Dampskibetskuldekunne passere Randklevstrøm-
men ved høiere Vandstande,baade fordi den da havde
Dybde nok, og fordi Faldet i den ved stigende Vandstand
formindskedes,efter hvad Vandstandsobservationerneud-
viste. Efter tvende mislykkedeForsøg paa under høiere
Vandstandeat passere dem med Dampskibet havde dets
Direktion imidlertid opgivet det, og den Mening havde
gjort sig gjældende blandt Interessentskabet,at de fore-
slaaedeReguleringerei vilde føre til noget gunstigt Resul-
tat, men at man burdegribe Sagen an paaen andenMaade.
Paa KanaldirektørensForanledningblev der underog efter
hans Nærværelsepaa Stedet paany anstillet Forsog paa at
passereRandklevstrømmenmedDampskibet,men om det encl
enganglykkedes at kommeet Stykke videre op end tidli-
gere, maatte de dog ansees mislykkede, og maatte Strøm-
men dengang betragtes som inpassabel. Af Forsøgene
gjordeKanaldirektørenden Slutning,at det ved hoitVande
var Strømhastighedenog ved lavt Vande Strømsætningeni
Forbindelsemed en temmeligstor Hastighecl,som hindrede
Dampskibetfra at gaa op, og antog han Grændsenimeilem
disse Vandstandetil 3 å, 4 Fod paa Elstads Mærke. Med
Hensyn til Strømhastigheden,saa fandt han den vistnok
ved heieste Vand at maatte være større end oprindelig af
ham antaget, men DampskibetDale-Gudbrandvar ogsaa
uheldigtkonstrueretsom Flodfartei, idet dets Skrog (20
Fod bredtog 95 Fod langt) var for stort i Forhold til
dets Maskine,en enkelt, 30 å 35 Hestes Maskine,og idet
dets Hjulskovler derhos ikke stak dybt nok i Vandet.
OberstErichsonhavde engangløselig antydet Anlæggetaf
en Sluse som det rette Middeltil at kunne passere Strøra-
men, og DampskibetsAktieiere havde foreslaaet at grave
en Rende gjennemStrømmensøstre Leb, men Kanaldirek-
tøren holdt dog fremdelespaa den af ham foreslaaedePlan
dog med enkelte mindreModifikationerog begrundedenær-
mere "dennesin Formening. Nordlistrømmenantog han
som farbarog foreslogtilslut:
enten, at Arbeidettil Høsten skulde fortsættes etter den

paabegyndtePlan, dog med det Tillæg, at Værkerne
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ved Randklevstrømmenopførtestil en Heide, somsva- 1849,
rede til 4 paa Elstad Mærke,og at dergjennemLebet
mellemBorkeenog Gaasøenudgravesen 50 Fod bred
Rende til en saadanDybde,at den fik 4 Fod Vand
ved en Vandstandaf 3.5 paa Elstad Mærke,

eller, at Arbeidetindstilledesfor indeværendeAar, og at
der anstilledesnærmerelIndersøgelsermed Hensyn til
et Sluseanlægog derefter indgaves fuldstændigtFor-
slag om den hensigtsmæssigsteMaade, hvorpaa Rand-
klevstrømmenkundegjøres farbar.
I sin Rapport af 9de Septemberover Befaringen af

Laugen og Otta bemærker Kanaldirektørentil Slutning,
efterat have givet en Beskrivelseaf Elvenes Fald- og
Strømforholde,at der er mange og væsentligeHindringer
iveienfor en Farbargjørelseaf Laugen fra Harpefossentil
op modLaurgaard. Uden nærmere Undersøgelseved lav
Vandstandkundeman ikke angive nogen bestemt Maade,
hvorpaaElven kundegjøres seilbar eller endog tilnærmel-
sesvisnævne nogenSum,somdetteForetagendevildekoste.
Af den hele Distanse78,500Alen vare 33,000 Alen ufar-
bare forudende jævnligeAfbrydelsermellemkorte seilbare
Strækninger. De nødvendigeKanaler med en samlet
Længdeaf næsten2 Mile med20 å 30 Sluser vilde med-
løre langt større Omkostninger,end der ved dette Fore-
tagendeburde være Tale om.

Da Kanaldirektøreni sin førstnævnteRapportaf 3die
Septemberhavdefremsat tvende alternative Forslag med
Hensyn til, hvad der videre burde foretagesved Randklev-
strømmen, forlangte Departementetunder 5te September
hans bestemteErklæring om, hvilket af disse han ansaa
for det hensigtsmæssigste.Han anbefalededa under Gte
s. M. det andet alternative (Indstillen af Arbeiderneog
Anstillenaf nærmereUndersøgelsefor et Sluseanlæg).

Departementetgav under 8de s. M. Ordre hertil.
Direktionenfor Dampskibet,der frygtede for, at detDampskil

nu reiste Spergsmaalom Anlæggetaf en Sluse vilde for-
netm

hale Sagen og for længereTid hindre Dampskibeti at faa iertd:
udstrakt sin Rute opover til Froen, fremholdtigjen sin j:t'sretZtt,

sin
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1839. Plan: at faa. oparbeidetentilstrækkeligRende i Randklev-
strømmensestre Lab. Kanaldirektørenhavde 1 en privat
Skrivelse søgt at overbevise,dem om Uhensigtsmæssigheden
af dette Projekt, men paa en Generalforsamlingi Interes-
sentskabet den 9de Oktober, hvor denne Skrivelse blev
foretaget,var dog Stemningen for Direktionens Plan saa,
samlet, at denne under 15de OktoberandrogDepartementet
om, at den omhandledeRende strax maatte blive opar-
beidet, idet den samtidigt søgte at motivere Fordelene
derved. Paa DepartementetsAnmodningaf 20de s. M.
om at erklære sig herover, henviste Kanaldirektøren
under 23de Oktober til sine Udtalelser angaaende dette
Spørgsmaal.1 sit Forslag af 13de December 1848 og sin
Rapportaf 3die September1849 og paapegededet Usand-
synlige i at kunne udføre Renden i den indeværende
Høst, hvorhos han androg om Udsættelse med at give
udførligere Erk.læringom det i Ansøgningen fremsatte
Forslag, indtil han havde indhentetden svenske Oberstleit-
nant ErichsonsFormeningom Sagen. Hertil gav Depar-
tementet under30te Oktobersit Samtykke.

Efter at have udarbeidetet Extrakt af Sagen vedkom-
mendeFarbargjørelsenfor et Dampskib af Randklev-
Nordlistrømmenoversendte Kanaldirektørenunder 23de
Decemberdette med ftere Bilag til Erichson,der velvilligen_
havde lovet ham at afgive sin Formeningderom.

1850. Den lste Marts modtoghan et Promemoriaangaaende
rkelharnsgSagen fra Oberstleitnanten,hvorefterden af bampskibsdi-
daaft81%rektionenforeslaaedeRende fraraadedesog Anlæg af en.

Sluse med Kanal anbefaledessom det rette Middel. De-
rbeiderne.

Departe- naldirektørensForslag under 11te Marts,at det ikke kunde
mentet
afslear anbefale dens Forslag, og at det derfor ikke havde troet

 ampskibs-
direktio- at burdegjøre det til Gjenstandfor underdanigstForedrag,
nens  lragendAn-

e. medmindresaadantudtrykkelig skulde forlanges. Samtidig-
anmodededet Kanaldirektørenom at afgive Forslag med
Overslagtil RandklevstrømmensFarbargjørelse.

analdirek- I sidste Halvdel af April var Kanaldirektørenpaa,tørensvi-
ersøgelse.eUnder-Stedet for at gjøre de videre fornødneUndersøgelseri An-

partementetmeddeltederpaaDirektioneni Henholdtil Ka-
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ledning af Sluseprojektetog anstillede nogleForsøg ved 1850.

Nordlistrømmen(kfr. KanaldirektørensSkrivelse af 15de
Mai). Og efterat de saaledesindhentede Materialier vare
ordnede,oversendtehan dem under 4de Juni til Oberst
Erichsontil videreUdarbeidelseaf Plan til en Sluse samt
senereunder 16deJuli Vandstandslistertilligemeden Del
BemærkningerangaaendeBundensBeskaffenhedved Rand-Eriehsons

enege.
klevfossen. Den 18deJuli sendte Erichson den, forlangte

Tegnitil

Tegning.til Slusenuden nærmereBeskrivelse,dahanhavde
instrueret Kaptein Waligorski, der overbragteTegningen,
medHensyn til de fornødneForklaringer. Kanaldirekto-Kanaldirek-

tsiyargenasfrtre-
ren udarbeidedederefter et fuldstændigtForslag til Sluse-
ånlæggetmed tilhørende Overslag ved RandklevstrømmenåNuls8e5?
og oversendtedet under 31te Augusttil Departementet,idet ra1,2kire?-
han lovedesenereat udtale sig angaaendeNordlistrømmenStrem.
og de enkelteandre Arbeider,somkundebehøvespaaandre
Steder i Laugen,naar han havdeundersøgtVirkningen af
den sidste Flomgang.'Efter dette Forslag skulde saavidt
muligt Lebet indom Borkeen benyttes og gjennemØen
graves en Kanal og i den anlæggesen tarvelig Sluse, me-
dens den øvrigeDel af Lobet skulde afdæmmes.Omkost-
ningerneved Anlæggetvare anslaaedetil Kr. 20,000.

Departementetlod gjennemAmtet Interessentskabet
gjøre sig bekjendtmed Forslagetog indlededeUnderhand-
linger om Maaden,hvorpaade tornødneMidler kunde til-
veiebringes. ,

Efter en ReisegjennemØsterdalenog GudbrandsdalenKanal-
terkeitengreei.

indberettedeKanaldirektørenunder 17deSeptembertil De-
partementet,at den sidste Flom ikke havde foraarsaget
væsentligeForandringeri Elveleiet mellemNordli og El- rrr:eliødbein
stad, kun udenforOnshusvar det for Dampskibetbestemte

z2
ønseagvee

Løb blevetnoget dybereuden dog at have faaet tilstræk-
trrd

kelig Dybde. Han foreslog,at der endnu den daværende
Høst blev udført endelmindreArbeider ved Nordlistrøm-
men og mellemsamme og Randklevstrømmendels for at
benytte de i Behold værende Materialier og dels for at
give Elven Tid til at uddannesig efter de nye foreslaaede
Værker,,dogunder Forudsætning,at det•var afgjort med
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1850. Hensyn til Randklevstrømmens Farbargjørelse. Han ind-
berettede videre, at han paa DampskibsdirektionensAnmod-
ning havde befaret Elvestykkerne ovenfor Nerdlistrømmen
og nedenfor Elstad, hvilke forhen ikke havde været under-
segte, og bemærkedemed Hensyn til dem, at der ovenfor
Nordlistrømmeningen Hindringer fandtes for Dampskibet
indtil under Harpebrostrømmen,og at han ansaa det for
uhensigtsmæssigtefter de vundne Erfaringer at søge denne
Strøm farbargjort. Nedenfor Elstad havde han fundet
Elven grund paa flere Steder, især ved Gaarden Trøstager,
hvor den paa en Længde af 150 Fod kun var 2 Fod dyb
ved laveste Vand. Dampskibet, som derfor til sine Tider
ikke hairde kunnet gaa op til Elstad, havde ved Hjælp af
Harver og Sneplauge forsegt at skjære en Rende gjennem
Grunden, men forgjæves. Elvebredderne stode her i Brud
og for at beskytte dem var der fremsat Forslag om An-
bringelse af Buner, som tillige skulde indskrænke Elveleiet
og fordybe Strømfuren. Et Mede af Landeierne agtedes i
den Anledning afholh, og saafremt Forslaget maatte anta-
ges, var det Kanaldirektørens Hensigt at foreslaa for De-
partementet at understøtte •Foretagendet med en ringe Sum,
for at formaa Landeierne til at udføre Arbeidet saaledes,
at den størst mulige Fordel for Seilfarten opnaaedes.

Vand- Paa denne sin Reise lod Kanaldirektøren anbringe nye
ssetarvnatner.. Vandmærker under Harpebrostrømmen, ved Onshus, Elstad

og Baadstø, men ansatte foreløbig kun Observatører ved
det førstnævnte og formaaede Dampskibsførerentil at ob-
servere de tvende sidstnævnte.

Bevilgning Efterat Dampskibets Direktion havde konferreret med
vteildBTurn.ser.Landeierne og faaet deres Lofte om Bidrag til Anlæg af

ag er' de foreslaaede Buner ved Trøstager, satte den sig i For-
bindelse med Kanaldirektøren for at faa udvirket et Til-
skud af offentligeMidler til dette Foretagende, idet den
selv lovede at bidrage for DampskibetsVedkommende. Sa-
naldirektøren indgik da under 28deSeptembermed en Fore-
stilling til Departementet, hvori han under Henvisning til
sin Indberetning af 17de s. M. foreslog bevilget Kr. 200
af Kanalvæsenets tilfældige Udgifter som Bidrag til Lau-
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gens Reguleringved Trostagersandenunder Forudsætning 1850.
af, at der for denneSum og det forventedeBidrag fra
Dampskibsdirektionenog Landeiernekunde udføreset saa
fuldstændigtArbeide,at HensigtenmedSandsynlighedkunde
ventesopnaaet.

I Skrivelseaf 4deOktobergavDepartementetsit Sam-Bunernean-

tykke hertil paa de foreslaaedeBetingelser,hvorefterKa- kegges.
naldirektørenallerededen 14des. M. reiste til Stedet,slut-
tede Kontrakter medLandeierne om Bidrag i Materialier
og traf Forberedelser til ArbeidetsPaabegyndelse. Det
bestodi Anlægaf 4 Buner paa heire Bred, tilsammen315
Alen lange og 4 paa venstre, tilsammen250 Alen lange,
samt i en 100 Alen lang Dam tværsoverLobet indenfor
Trestagerøenfor at afstænge dette (kfr. Kanaldirektørens
Skrivelsetil Departementetaf 4de November).

De her nævnteAnlæg bleve fuldførteVaaren 1851,og
efter forskjelligeSkrivelser fra DampskibsfererHenriksen
og en af DampskibetsDirektører skal de have gjort god
Virkning.

Paa en Generalforsamlingaf Interessentskabet for Generalfor-
samling i

Dampskibetblev der enstemmig fattet følgendeBeslut-Dampskibs-
selskabet

ninger: ang. Andra-

Til Arbeiderneved TrestagersandenbevilgesKr. 120.
ee

Direktionenbemyndigestil paaInteressentskabetsVegne gen.
at indgaa til Regjeringenmed motiveretAndragende
om,at den—Regjeringen—vil foranledigeen kongelig
Propositionfremsat for næste Storthingom,at Laugen
Elv vorder farbargjort for DampskibsfartmellemRin-
gebo og Froen paa StatskassensBekostning,ialfald
mod at Interessentskabetbetaler en billig aarlig Af-
gift til Statskassen.
Direktionenbemyndigestil paaInteressentskabetsVegne
at ingivemotiveretAndragendetil Regjeringenom at
bevirke, at den Sum, somInteressentskabetfor Dale-

, Gudbrandi sin Tid forpligtedesig til ved udstedt Ob-
ligation at betale til Statskassenfor den intenderede
Reguleringaf Randklev-ogNordlistrømmene,men som
ei førte til det forønskedeMaal, maatte eftergives
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1850. Interessentskabet,.dog medBibeholdaf Interessentska-
bets juridiskeRet i den herommeldteAnledning.

	

Undersø- Forat kunneudarbeideet fuldstændigtForslag til de
gelse af
Nordli- nødvendigeReguleringsarbeideri Nordlistrømmenfik Kanal.
strøni. direktørenpaa Forestilling af 19de .NovemberDepartemen-

tets Samtykkeaf 21de s. M. til at ladeAssistenten foretage
en fuldstændig Oplodningaf Elveleiet, hvilken ogsaa i
Slutningenaf Decemberblev udført.

	

1851. Den 4de Februar indsendteKanaldirektørendet belo

	

Fo

-
Kanaldirek-
tørens r-

vede Forslag til ReguleringafNordlistrømmenog et neden-
slag til

Regulering
for liggendeElvestykke. I NordlistrømmenvarFaldet i det

af Nordli-
strøm m. m.

Hele, men ujævntfordeltved laveste seilbart Vand 5 Fod,
og det kunde saaledes synes at være ligesaa megenGrund.
til at anlæggeSluse her som i Randklevstrømmen,men
da en saadanmedtilhørendeKanal vilde koste 28 å 32,000.
Kr., og da der her var Anledningtil at faa en nogenlunde
retSeilrende,foresloghan en saadanog beregnedeOmkost-
ningerneved den til Kr. 10,800. I Elvestykket nedenfor
ved Langsand foresloghan ved Gravning og ved Repara-
tion af en tidligereanbragtDam og Bune at oparbeideen
Rende hvis Kostendeberegnedestil Kr. 1,200.

	

Erichsons I sidste Halvdel af Mai befor Oberst Erichsoni For-
og Kanal-

direktø- ening med KanaldirektørenRandklev-og Nordlistrømmene
rens Befa-

ring. for efter en personligIagttagelseaf Lokaliteterneat afgive
sin Formeningom de Foranstaltninger,som burdetræffes.
Den Konferance de nævnte Herrer her havde, ledede til,

• at Kanaldirektørenstrax foretogvidere Undersøgelsermed
Hensyn til Mulighedenaf at omgaaNordlistrømmenmed
en Kanal og Sluse.

KanaldiFrek- Han udarbeidedeet nytForslag i den Retning,og idet
tørens or-



slag til
Sluseankeg han gav en kort Beskrivelseaf de ved Befaringengjorte
i Nordli- ogRandklev- Iagttagelser med Hensyn til Vasdraget forøvrigt mellem
strømmen. Bredeveieni Froen og Baadstø, opsattehan samlet sit tid-



ligere Forslag til Sluseanlæggeti Randklevstrommenog det
nu for Nordlidstrømmenudarbeidede,hvorefter Udgifterne
skulde blive:
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for Kanal medSluse vedRandklevstrømmenKr. 30,742.67 1851.

« Nordlistrømmen. . « 69,446.67
- Tilsyn, Redskaber,midlertidigeBygnin-

	

ger og uforudsedeUdgifter omtr.10pet. « 9,810.66

tilsammenKr. 110,000.00

Saaledes oversendte han det under 17de Juni til De-
partementet.

Efter dette Forslag skulde Kanalen om Nordlistrøm-
men anlægges paa venstre Bred, den øvre udgravesi den
flade Sand og for den nedre benyttesLøbet indenomLang-
øen med Slusen i den fremspringendeOdde ovenforLang-
øen. Slusen tænktes bygget som den i Randklevstrømmen.
Paa DepartementetsHenvendelse anbefalede OberstErich-
son Forslaget.

I Anledningaf deAndragender,som i Henholdtil Be-Kongi.Re-
slutninger af G-eneralforsamlingeni Interessentskabetfor

sIOlf

Dampskibetbleve indsendte fra dettes Direktion til Depar-EIZAgise
af Damp-

tementet, faldt der under 14de August kongelig Resolu- skibssel-
skabetsTil-tion for: skudsamt
Arbeidernes

<1. At det naadigst befales tilkjendegivet Direktionen for Damp- Fc2r-
skibet Dale-Gudbrand i Anledning af dens underdanigste
Ansøgning, at der ikke for det nu forsamlede Storthing
bliver at fremsætte nogen naadigst Proposition angaaende
Bevilgelse af de fornødne Midler til Farbargjørelse af Lau-
gen Elv mellem Elstad i Ringebo og Harpebro i Froen.
At det naadigst bestemmes, at noget Krav for Tiden ikke
bliver at gjøre gjældende i Anledning af den af den nævnte
Direktion overensstemmende med den kongelige Resolution
af 8de Marts 1849 udstedte Obligation for et Beleb af ind-
til Kr. 5,600.
At det naadigst paalægges Departementet for det Indre i
betimelig Tid, inden næste Storthing træder sammen, at
indgaa med en underdanigst Indstilling om, hvorvidt der
for bemeldte Storthing bør fremsættes nogen naadigst Pto-
position angaaende Bevilgelsen af de fornødne Midler til
Farbargjørelse af den omhandlede Strækning af Laugen
samt i Forbindelse dermed angaaende den ansøgte Efter-
givelse af det under denne Resolutions 2den Post omhand-
lede Beleb».
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kunde iagttage det, bemærkedeman ingen Forandring i
Nordlistrømmen,Ved Langsanden derimodgik Dybfaren
nu søndenforBunen, saa at det var vanskeligt at komme
ind, og da man fandt Tidspunktetbeleiligt til at restaurere
Dammenog aabneVinterrendenvestom Langsanden, fore-
slog Kanaldirektørende i den Hensigt fornødne Arbeider
og lod dem med DepartementchefensSamtykkestrax sætte
iværk og hertil anvendeet Beleb af Kr. 400, mod senere
deromat :afgive Forestilling. I Randklevstrømmenfandt
man heller ingen væsentlig Forandring,og omtalte man
Mulighedenaf at benytte Lebet indenom Borkøen samt
Hensigtsmæssighedenaf at benytteet mindre dybtgaaende
Fartei med stærkere Maskine. Ved Trøstagersanden_
fandt man Virkningen af de der anlagte Buner god, og
enedes om delvis Forhøielse delvis Forlængelse af flere
af dem.

Ved Tromnæsstrømmenkom Anbringelse af Morings-
indretningerpaa Tale.

Kanaldirek- Senere efter!tHjemkomstentil KristianiaforeslogKanal-
stilling af direktørenvidereunder2denNovember,

1851, I Forening med Departementchefenog xpeditions-
Departe-sekretærenbefor KanaldirektørendenheromhandledeStræk

Ka-

-
mentehe

naldirektø-
ning af Laugen. Saavidt man ved den flygtigeBesigtigelsefens og —

rens Befa-



ring.

tørens Fore-

8

at der forudenoven-
2
1de5n1 gNaonvb.r.anferte Kr. 400 endnu anvendtesKr. 200 til at fuldføre
13unerne

- Cleøvrige foreslaaedeog paabegyndteBuner ved Langsan-ved Lang
sanden. den for at være saa meget sikrerepaa et heldigt Udfald,

og søgte han DepartementetsApprobationpaa Anvendelsen
saavel af disse 200 Kr. som af de underBefaringen dispo-
nerede400 Kroner. Inden dennevar udfærcliget,men for-
modentligmed DepartementschefensSamtykke blev samt-
lige de foreslaaedeAxbeiderudførte,og efter en Skrivelse
fra en af DampskibetsDirektører havde de gjort den til-
sigtede Virkning, men Direktøren gjorde opmærksompaa,
at Strømmenved Langsandenssydlige En& senere havde
taget Retning tværs over Laugen lige moddet østre Land,
ligesomhan ogsaa indberettedeom et Jordskred strax nor-
denforRandklevbjerget,som havde havt en skadelig Ind-
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flydelsepaa Strømsætningender, saaledesat Strømmenka- 1851.

stedestværs over.LaugenmodVaala-Elven.
Forinden Departementetgjordevidere ved Kanaldirek-

tørens Forslag af 17deJuni, ønskede det efter de Udta-
lelser,somvare faldneunder den sidst anstilledeBefaring,
at erholdeOplysningom,hvorvidten anden Konstruktion
af Dampskibetkun,devære af Indflydelsepaa Valget af
de Midler,hvorvedStrømmeneskulde kunne farbargjøres,
og konsuleredei den AnledningBestyreren af Akers me-
kaniskeVærksted,Kaptein Stenstrup, hvemdet anmodede
om efter Konferance med Kanaldirektørenenten alene
eller i Foreningmeddenneat afgiveBetænkning.

I Forening befor Kanaldirektørenog Stenstrup den 1852.
omhandledeDel af Vasdraget først i Midten af Mai ogStenstrups
senereunder Heivande i Begyndelsen.af August. Underci:Jtiraeln-8
12te August afgav Stenstrupsin Erklæring,hvorefterRand- Befaring.

klev- og Nordlistrømmenepaa hensigtsmæssigsteMaade
skuldekunne farbargjøresved i Randklevstrømmensøstre
og Nordlistrommensvestre Lob at fordele Faldet jævnt
regelmæssigeRender,om hvis Dimensionerhan og Kanal-
direktørenvare enige. For i denneRetning:at kunne ud-
arbeidenyt Forslag med Overslag ansaa KanaldirektørenRanaldirek-
det nødvendigtat anstille forskjelligeForsegsarbeiderforstiaregn:fige-

ioarrai.s:at samleErfaringermedHensyntil:Priser samt Tiden og
Maaden,hvorpaa Arbeiderneburde tages fat, og foreslogarbeiderne.

under 20de September,at der til dette Øiemedbevilgedes
Kr. 2,400af KanalvæsenetstilfældigeUdgifter.

For de til Langsandenved Onshusm. m. disponeredeRengi.Re-
Midlerfaldt der under 20deFebruar saadan kongeligRe-sgCleirebarf.

1852ang.solution: BevilgningtilBuner
«At der af de til tilfældigeUdgiftervedKanalvæsenetsamt vse.d,,Idaap:g-
til Understøttelseaf enkelte Arbeider i Elyedragenebe- —
vilgedeMidler naadigst tilladesanvendtet Beløb af indtil
Kr. 600 til Udførelseaf nogleaf den forrettende Kanal-
direktør foreslaaedeArbeidertil Reguleringaf et Stykke
af Laugen Elv nedenforNordlistrømmen.»

Ifølge en Skrivelsefra DampskibsførerHenriksen af
2de Marts vare disseArbeiderda færdige.
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1853. Den 10de Januar indsendte Kanaldirektørenet nyt
Kanal"  irektørensForslag til Farbargjørelseaf Nordli- og Randklevstrøm-.d

Forslag af mene ved Strømkanaler. Han gav deri først en kert histo-10de Janr.
1853 til Far- risk Oversigt over Sagens hidtidigeGang og paaviste For-bandørelse
af Nordli- delen ved Stromkanalerfremfor den tidligere anvendteog Rand-
klevstrøm- Methode at koncentrereElvens Fald paa efikeltePunkter
mene ved

Strøm- og passeredissevedHjælpaf Sluser. De foreslaaedeStrem-kanaler.
kanaler skulde have Bundbredderaf 80 Fod, en Dybde
ved laveste Vand af 3 Fod og et ,relativt Fald af Vi000,
hvorvedefter al SandsynlighedVanets Hurtighedei vilde
kommetil at overstige3.8 å 4.4 i Sekunclet. Det hele An-
læg beregnedehan til at koste Kr. 56,000.

Paa Grundaf disse betydeligeOmkostningerfandtDe-
partementet,at Sagen burde henstaa og sættes tilside for
de ProjekteromForbedringeraf Veien glennemGudbrands-
dalen, som nu vare bragt paa Tale. Det gav derforogsaa
mundtligOrdretil ikke at foretagede paatænkteForsøgsar-
beider. For dog midlertidig at assistere Dampskibsinteres-
sentskabettil at holdeSkibet igang paa den farbareStræk-

Kongl.Re-
,solutionaf ning blev det paa DepartementetsIndstillingved kongelig

23de Resolutionaf 23de Mai 1853 bestemt:1853 ang.
Bevilgeing «1. At der som Bidrag til Bestridelse af DriftsomkostningerneDam-

skibetsp ved Dampskibet Dale-Gudbrands Fart paa Losna i inde-
Drift. værende og næste Aar naadigst tilstaaes -bemeidte Damp-

skibsinteressentskab af Statskassen et Beløb af 200 Spd.
(800 Kr.) for hvert af de nævnte Aar under Betingelse
af, at Datnpskibet i al den Tid af bemeldte Aar, hvOri
Vandstanden tillader det, holdes i Gang paa Losna.

2. At ovennævnte Beleb naadigst befales ndredet af den til
Bestridelse af tilfældige og uforudseede Udgifter i Alminde-
lighed paa Budgettet opførte Sum».
Interessentskabetbesluttedepaa en Generalforsamling

at anvendeKr. 80 til at rydde væk en Del af det oven-
nævnte Jordskredved Randklevstrømmen.

Soots For-
411agaf 26de

Da Udsigternetil at se Vasdragetfarbargjortsaaledes
Mai 1853 vare smaa,tog FlodningsinspektørSoot ogsaa her fat i Sa-W.Farbar-
gjørelse. gen, idet han under26de Mai indsendteet Forlag til Far-

bargjørelse,hvorefter denne skulde kunneudføresfor Kr.
18,000, og androghan om DepartementetsMedvirkningtil
at dette Belob blev bevilget af Statskassen.
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Hans Forslag var baseret paa den Forudsætning,at 1853.
Elvebundeni Strømmenebestod af finere Material under
det synlige Lag af grov Grus og større Stene, og at Van-
dets egen Kraft, naar dette øverste, grovereLag bortVoges
i passendeBredde, vilde fordybeElvelelet saaledes,at Fal-
dene ganske eller for den største Del vilde forsvinde-der
og koneentreresstrax nedenforHarpefos. For at moderere
StrømhurtighedenovenforLosna og for at ophæveet Par
mindreStryg nedenforStav tænkte Soot sig derhosen be-
vægelig Dam i Hovdefos.

I en Betænkningaf 18deNovemberover detteForslag
udtalte Kanaldirektøren,at Soots Plan var støttet paa en
feilagtig Anskuelse af Terrænforholdeneog ei lod sig ud-
føre uden meget betydeligeOmkostningerog stor Resiko,
samt at han navnlig ved de af ham foreslaaedeArbeider
ikke vilde opnaa Hensigten. Hans Overslag var derhos
opførtaldeles paa en Slumpuden at være støttet til nogen
Beregning,Tromnæsstrømmenvar aldelesudeglemtog ingen
Erståtningssummeropførtfor de ei ubetydeligeStrækninger,
som ved Dammeni Hovdefosvilde sættes underVand.
• I Henhold hertil fandt Departementet,at intet videre 1854.
burdeforetages og bevirkededet hele Foretagende op- og ution,K)1ong1.R:f-

afgjort ved kongelig Resolution af 18de Januar 1854, der18deJanuar
1854 ang.

led saaledes: Anlæggets
Afslutning.

«A. At det naadigst bestemmes
At der ikke for det i 1854 sammentrædendeStorthing
bliver at fremsættenogennaadigstPropositionangaaende
Bevilgelse af de fornødneMidler til Farbargjerelseaf
Laugen Elv mellem Elstad i Ringebo og Harpebro
Froen.
At der paa det bemeldteStorthingforelæggendeskongl.
Budgetforslagbliver af opfereet Beleb af 200 Spd.(800
Kr.) aarlig som Bidrag til Bestridelseaf Driftsomkost-
ningerne vedDampskibetDale-GudbrandsFart paa Ind-
seen Losna i Aarene1855-1857, under Betingelse af,
at bemeldteDampskibi al den Tid af bemeldteAar,
hvori Vandstanden tillader det, holdes i Gang paa
Losna.

B. At det naadigst maa behage Deres Majestætat bifalde og
med heieste Underskrift at forsyne underdanigstvedlagte

11
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1854. Irdkast til ei naadigtPropositiontil Storthinget angaaende
Udleverelse Interessentskabetfor DampskibetDale-Gud-
brandaf en af sammesDirektion udatedtObligationfor et
Beløb af indtil 1,400 Spd. (5,600 Kr.), uden at 'derefter
sammegjøres noget Krav gjældende,samt angaaendeende-
lig Bevilgning af det bemeldteInteressentskabved kongelig
Resolutionaf 7de April 1852 foreløbigttilstaaedeLaan af
Statskassen, stort 1,500 Spd. (6,000 Kr.)».

"rthill.gs"• VedStorthingsbeslutningaf 6te Juli 1854, sanktioneret
beslutning
aiffra;31-111ived kongeligResolutionaf 26deAugust s. A., blev det imid-g.

Eftergivelse lertid bestemt:og Bevilgninvideng.
«1. Storthinget samtykker i , at Interessentskabet for Damp-

skibet Dale-Gndbranderholderudlevereten af sammesDi-
rektion for af Statskassen ydet Forskud til Farbargjørelse
af LaugenElv mellemElstad 1Ringeboog Harpebroi Froen
tilfølge kongelig Resolution af 8de Marts 1849 udstedt
Obligation,lydendepaa et Beleb af indti11,400 Spd.(5,600
Kr.), saaledes at der efter sammeikke gjøres noget Krav
gjældendemodInteressentskabet.
Ligeledes samtykkerStorthinget i Bevilgelsen af det be-
meldte Interessentskabved kongeligResolutionaf 7deApril
1852 under Forbeholdaf Storthingets Samtykkeforelobigt
tilataaedeLaan af 1,500 Spd.(6,000 Kr.) paa de i bemeldte
ResølutionindeholdteBetingelser, dog saaledes at Interes-
sentskabetfritages for at svare Renter af Laanet til For-
faldstid.
Som Bidrag til Beatridelse af Driftsomkostningerneved
DamskibetDale-GudbrandsFart paaIndsøenLosna i Aarene
1855 og 1856, underBetingelse af, at bemeldteDampskib
i al den Tid af bemeldteAar, hvori Vandstandentillader
det, holdes i Gang paa Losna, bevilges af Statskassen
aulig .200 Spd. (800 Kr.) eller lalt 400 Spd., hvortil op-
føres paa Budgettet i den kommendeBudgetterminaarlig
133 Spd. 40 Skill. (Kr. 533.33).
Som Bidrag til Farbargjørelsenaf Laugen Elv mellemEl-
stad i Ringebo og Harpebroi Froen bevilges Interessent-
skabet for DampskibetDale-Gudbrandengang for alle af
Statskassen et Beleb af 4,500 Spd., uden nogen Forplig-
telse for Statskassen til at deltage i Vedligeholdelsenaf
de Indretninger, som i Anledning af Farbargjørelsenan-
bringes I Vasdraget, hvilket Bidrag opførespaa Budgettet
for den kommendeBudgetterminmed 1,500 Spd. aarlig, og

• udbetalesInteressentskabetimod saadanSikkerhedfor Pen-
genes Anvendelsetil Øiemedet,som Regjeriagen finderan-
tagellg».
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Da Kanalvæsenets Befatning med Arbeidet saaledes 1854.
-var endt, blev i Henhold til Andragendetfra DampskibstØr
,direktionenog KanaldirektørensAnbefalingaf 10deAugustdeZn:f Ar-

,de alleredeanskaffedeMaterialierved DepartementetsSkri- oph=

velse af 9de Septembermod en passendeGodtgjørelseover-
dragnetil Interessentskabet og tilladt det at benytte Red-
skaberneved de paagaaendeArbeider.

Den 28de April beordredeDepartementetKanaldirek- 1855
tøren til at inspicereSoots Arbeiderog efter en Befaring K

dinktøreis
i Begyndelsenaf August indberettedehan under16des. X., ziliZeitdeat der mellem Gaasøen og Borkøeni RandklevstrommenAprilblmosots
samt mellemVesleøiernei Nordlistrømmenvar gravet om- Arbeidor-

trent 50 Fod bredeRender ned i Dybde med Vintervand-
standen samt en ganske smal Rendedennem Sandenforan
Onshus, og var hertil medgaaet noget oyer 4,800 Kr., me-
dens det udførteArbeide kundeanslaaestil Kr. 4,100.

Efter en i Henholdtil DepartementetsOrdreforetagen 1858.
ny Besigtiielse berettedeKanaldirektørenunder21deApril, n1d1rnelL-

at der i det foregaaendeAar var udførten mindreUdgrav-b=ing;f

ning i Nordlistrømmen,optaget nogle Stene ved Randklev-2glitt(51

bjerget og udlagt 2de JeWer nedenforRandklevstrømmen
til Beskyttelse af venstreBred modStrømsætningenfra den
-nye Rende. I den indeværendeVaar var intet Arbeide
blevet udført. Til Arbeidet var medgaaet6,000 Kr., til
Soot udbetalt800 Kr. og Resten af de udbetalte10,000Kr.
eller 3,200 Kr. indsatte i LillehammersSparebank.

Ved UndersøgelsernemedHensyn til Omlægningenaf L08/18,8
S

,den GudbrandsdalskeHovedvei langs Losna og Laugen fra
eenkning

af Itensyn
til Veian-

Stav i Øier til Gjetlundi Froen opstodderSpergsmaalom, læg.

hvorvidtdet ikke maatte lade sig gjøre ved Udgravningaf
Elveleiet enten alene ved Stav eller tillige ved de ovenfor
værendeStrømmeat sænkeLosnasheiesteVandstandmindst
2 å 3 Fod for ved at føre Velanlæggeti mere lige Linie
over de i Flom oversvemmedeVolde at faa det baadekor-
tere og billigere, og for dervedat spare Kristians Anits-
kommunefor en betydeligSum ved Fuldførelsenaf Veian-
lægget mellemBjergevangenog FodvangsKirke. I Anled-
ning heraf anmodedeDepartementetunder28deJuli Kanal-

11
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1856. direktørenom.snarestmuligt at anstille de til Bedømmelse
af ovennævnteSpergsmaalfornødneUndersegelserog kon-
ferreremed Soot om den Inditydelse, en saadanSænkning
af de heieste Vandstandevilde have paa de af ham drevne
Reguleringsarbeider.

oipt:te Kanaldirektørenvar deroppei Midten af August og
?jvdeirai=lod Leitnant Bang i Foreningmed Leitnant Dahler optage

et Kart i Vs000over den hele Strækning fra Fryas
ding til nedenforHovdefos samt Nivellements med Lodnin-
ger og Boringer.

1857. Den 7deJanuar indsendteKanaldirektørenForslag med
"1141direk"Overslagtil Sænkningaf Losnasheieste Vandstand3 Fod.tørens For-
enaslegtilEenk-Les"Han fandt at burdeindskrænkesig til denneSænkning,das
Ilingaf7deefter Beregning Udgifterne ved at forege den til 4 FodJanr. 1857.

vilde blive uforholdsmæssigtstore. Ved sine Beregninger
gik han ud fra, at den største Vandmasse, som Laugen
førte i Flom, var 50,000 Kubikfod, og beregnede, at en
saadanFlom, som ved Losna sænkedes3 Fod, skulde sæn-
kes 1.4 Fod ovenfor Tromnæsstrømmen,0.8 Fod ovenfor
Randklevstrømmenog 0.3 ovenforNordlistrømmen.

Kanaldirektørenhavde af Hensy'n til Omkostningerne
paaregnetat udvideProfilerneogsaa under den lave Som-
mervandstand,men for at ikke denne dervedtil Skade for
Dampskibstrafikenskulde sænkes, havde han foreslaaet
Grunddammeni Stavstrømmenanbragt paa et Sted, hvor
Flomprofiletendnuvar temmeligtstort, saaledes, at Flom-
mens Afiøb ei hindredes,medensLavvandet hævedes. Den
af Soot paatænkte Dam i Hovdefos vilde derved kunne
undgaaes. Med Hensyn til den Indllydelse,, en Sænkning
som foreslaaetvilde have paa Dampskibsfarten,saa yttrede
Kanaldirektøren,at Forholdene forsaavidt vilde forværres
noget, som Faldet i Strømmenevilde forøges, men dette
var dog kun af ringe Indflydelsepaa Hurtighedenog kunde
rettes paa ved de TJdgravninger,som Soot dog skulde fore-
tage. Ved Sænkningenvilde ikke ubetydeligeFordele vin-
des for Landeiernenedenfor Randklev- og især nedenfor
Tromsnæsstrømmen,idet større Strækninger af det lave
Terrain langs Elven vilde blive skikket for regelmæssig
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Dyrkning,saaledes at der var Grandtil at paaregneBidrag 1857.
fra Landeierne. Arbeidetvaranslaaettil at kosteKr. 36,000.

Denne Sænkningvandt ogsaa Landeiernes Bifald, og
efterat de gjennemAmtet vare gjorte bekjendt med For-
-slaget,indlededede Underhandlingermed Dampskibet6Di-
rektion deromfor bl. A. at faa afgjortSpørgsmaaletomden
Erstatning, som Direktionenantoges at ville gjøre Krav
paa, samt subskriberedeKr. 3,560 til Sænkningsarbeiderne.

Inden Vaarilommenkom, havde Soot fortsat sine Ar- Uheldig

beider og bl. A. opførtDammeni Stavstrømmen. HvorveimPergY faamrtp
de ikke vare færdige,agtedeman dog at foretage en Pre-2dte&
vefart opoverStrømmenetil Froen med Dampskibet i Be- tnin

gyndelsen af Juni for at erfare Virkningenaf de udførteaf
Arbeider. Under 25de Mai beordredeDepartementetKa-
-naldirektørentil at deltage i Farten for derefter at afgive
Indberetningom Udfaldet. Ifølge hans Skrivelseraf 3die
Juni til Departementet og Kristians Amt stod imidlertid
Dampskibetheit paa Grundi Tromsas Munding, saaledes
at Prøvefarten maatte indstilles, uagtet Vandstandenvar
saa hei, at Kanaldirektørenikke kunne foretage de for-
nødneLodningerfor at gjøre sig en Ide om de i den for-
løbne Vinter af Soot udførte Arbeider. Først senere
Slutningenaf August fakhan Anledning til at danne sig
Begreb herom, og under 7de SeptemberindberettedehanKanaldirel
til Departementet,at den af Soot opførteDam i Stavstrøm-tøerrezinir.,

men var for lav, da den ved daværendelave Vandstand7aisiTei2
netop var synlig, og at nogle Aag af den vare bortrevnesVet2j'
af Flommen. Gravningeni Randklevstrømmenhavdeværet
fortsat, men der mangledefremdeles2 å 3 Fod paa fuld
Dybde, medens den langs Kanalensvestre Bred opkastede
JeW tildels var ødelagt. I Nordlistremmenvar det vestre
Løb forladt,da det østre, tildels som Følge af de tidligere
for Fryas Afvisning udførteArbeider,var betydelig fordy-
bet, saa det nu ved forholdsvisubetydeligeArbeiderlod sig
farbargjørefor Dampskib. Kanaldirektørenbemærkededer-
hos, at der efter Opgavefra en af Dampskibets Direktører
skulde være Kr. 5,200 i Behold af Bevilgningen, og at,
skjønt denne Sum vilde være utilstrækkelig til de reste-
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1857. rendeArbeider, Interessentskabetdog ved et Tilskud at
Kr. 8 å 12,000 vilde kunne opnaa tilstrækkelig Dybde i
begge Strømmeog reducereStrømhurtighedentil 7 å,8 Fod.
pr. Sekund.

Bor at faa nærmereRede paa StrømmenesTilstandortaf 21re
/ukittd127.10d Kanaldirektørendem senere paa Høsten oplodde ved
er i Strem-Leitnant Bang, som under 21de Oktober afgav RapportIliterie.

herover. Vandstandsobservationerbleve derhosigjen anstil-
lede ved de forskjelligeVandmærkerindtil omkringMidten
af NoVemberMaaned.

riasttrrt Da Soots Foranstaltningertil Laugens Farbargjørelse-
derne op- maatteansees for fuldstændigtmislykkede, og Interessent-

gives,
skabet for Dampskibetikke magtede at udrede de videre_
fornødne Penge, blev Farbarderelsesprojekterneopgivne.
Spørgsmaaletom Losnas Sænkning var derimodfremdeles-
underOverveielse.

Fra Præsten i Ringebo var der indløbet Klage over
den Skade, som Soots Gravningsarbeideri Randkleistrøm-

"men havde paaførtPræstegaarden,se forøvrigtheromunder
Afsnittet om Forbygningerved RingeboPræstegaard.

1858. Den for en 3 Fods SænkningberegnedeSum har dog-



!eibestyre-formodentligværet for hei til at Veianlæggetfandt det for

Ju-
nmeF

2de
or-

af n delagtigt at arrangere sig derefter. Bestyreren af dette-ni1858

seentil 1 Fods Anlæg havde imidlertidunder2den Juni foreslaaetat sænkekning
Losna. denneVandstandkun 1 Fod. som fremdeles ønskelig for

Veien og beregnetOmkostningernedervedtil 1,600 2,000
Kr., hvilketForslagDepartementetunder25des. M.bifaldt,
idet det samtykkedei, at Sænkningsarbeidetudførtesførst.
efter at. Veianlæggetvar fuldført.

1861. Udførelsenblev efter DepartementetsSkrivelse af 6te
Re-

solution af
August overdraget Kanaldirektøren,og efter at han paa.

edeNovbr.DepartementetsForanledningunder 19de s. M. havde ud-
1186 ang.

3evilgningtalt sig nærmereom Arbeidet,blev ved kongeligResolution
fil Losnas
3s3nkning.af 16de November

«Departementet bemyndiget til af de til Veivæsenet&
Freiiime 1 den indeværendeBudgettermin bevilgede Midler at
anvendeet Beleb af indtil Kr. 2,000 til ved Udgravningeri
Staystrømmenved Udlebet af Indseen Losna I Gudbrandsdalen
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at søge bevirket en Sænkning af denne Indsos bedesteVand- 1861.
stand for at sikre de lavere Strækningeraf den langs samme
forendenyanlagte Hovedveimod at overskylles i Flomtider».

Loitnant Bang, der overdrogesnærmere at studere 1862.
Forholdeneog sætte Sænkningsarbeiderneigang, fandt atBangsFor-

de bevilgedePenge helst burdeanvendes til en UdvidelseFosi=gna
af de trangeste Profileri Hovdefossen,da den største Op-
stuvning for Losna i Flomtiden foregik der. I Forening ningen.
med ham besigtigedederforden ny ansatte Kanaldirektør

Midten af NovemberMaanedStedet og fandt videre Op-
maalingsarbeidernødvendige.

I April Maaned blev af Ingenier Blix afnivelleret 1863.
Tverprofileraf Hovdefossenog opsat et koteretKrokisamtBlix's Rap

optaget et Nivellement fra Losna til nedenfor Hovdefos,Pgatiaif:
hvoromhan den 6te Mai gav Indberetning. Af det Læng- ollninMgeaar.-

deprofil over Vandstandene,som kunde opsættesefter Mær-
ker, dels fundnei Marken dels opgivne af kjendte Folk,
fremgik,at Vandet i Hovdefossen voxede stærkere under
Flom end i Stavstrommen. Det bestemmendeProfil i Hov-
defossenmaatte saaledesvære mindreend i Stavstrømmen.
Kanaldirektørenfandt det derfor ogsaa utvivlsomt fordel-
agtigt at sprængenoget i Hovdefossen. I den Anledning
afgav han under6te Juni en Erklæring til Ingenierbriga-Kanaldirek

den, hvori han fremholdtdette. Da Elveleiet var megetttiegrenkI,12%
uregelretog de Oplysninger,man havde om VandmassenZjanngni.rg
og Faldets Beskaffenhedi Fossen, vare heist ufuldkomne,

srzu.

saa han sig imidlertidikke istand til at udføre nogensom-
helst sikker Beregningover, i hvilkenUdstrækningog med
hvilken Virkning Sprængningburdeforetages, naar Sænk-
ningen skulde være saa forholdsvisubetydeligsom 1 Eod.
Han fandt derforat maatte bestemme den efter et Skjøn
og angav paa Krokiet SprængningensUdstrækning,hvor-
efter den udsprængendesMasse skulde udgjøre108 Kubik-
favne og Omkostningernedervedea. Kr. 2,000. Det knap-
peste Profil i Fossen vilde derved udvides med ca. 440,
Kvadtatfod, og da dette var paa det virksomste Sted
Afiøbsrenden,hvor Hastighedenvar størst, maatteenSænk-
ning ovenfor Hovdefosabsolut finde Sted, og da derveddet



— 168 —

1863. relativeFald i Stavstrømmenforøgedes,tillige i Losna;men
det var tvivlsomt, om Sænkningenkunde opnaa samme
Grad paa begge Steder, medmindreder ogsaa foretoges
Gravningeri Stavstrømmen. Skuide man derforogsaa her-
til kunne anvende et lignende Beleb af Kr. 2,000, saa
maattehan anse dette Arrangementfor det hensigtsmæs-
sigste. Maatte manderimodindskrænkesig kun til An-
vendelsenaf de engangbevilgedeKr. 2,000, saa vilde han
foreslaa,at der kun anvendteset mindreBeleb heraf, ea.
480 Kr., til Bortsprængningaf de værste Ujævnheder
Hovdefossen,der udgjordeomtrent en 30 Kubikfavne, og
benytte Resten til ved Gravning at udvide de knappeste
Proffier i Stavstrømmen.Efterat Ingeniørkommissioneni
det Væsentlige havde tiltraadt KanaldirektørensForslag,
anbefaledeIngeniorbrigadendet under27de Juni til Appro-

Dep.tetsbationaf Departementet. Dette bifaldt derefterunder23de
lae

Bestem-
me af Jull, at af de ved kongelig Resolution af 16de November23deJuli
1863om 1861 bevilgedeMidlertil Udgravning i Stavstrømmenan-kenknings-

arbeiderne.vendes et Beleb af indtil 480 Kr. til Sprængningeri den
nedenforsammeliggendeHovdefosunder Forudsætningaf,
at ingen Expropriationsudgifterpaaførtesdet Offentligeved
denneForandringi Planen.

!:beiderne; Ved Skrivelse28de August beordredeKanaldirektøren
Udførelse. Ingeniør Lassen til at udføreArbeiderne. De paabegyndtes

i Oktoberog sluttedes i Slutningen af Deeember,efterat
Eierne af Breddernelangs Laugen ved Hovdefosunder14de
Oktoberhavde afgivet Erklæring om Frafald af ethvert
Krav paa Erstatning (kfr. EngebretW. Vasendruds Er-
klæring af 19de November 1863, hvorefterhan mod Kr.
60 frafaldt alt Krav paa videre Erstatningfor 6 Fiskebure
eller Nødvarppaa vestre Side af Laugen).

1864. Efter den af I,assen den 30te Mai afgivne Rapport
Lassens

Rapport af
blev næsten alt grovt Materialpaa venstre Bred af Stav-

30teMai
L864om Ar-

strømmenfra Losna til Moxens Udleb fjernet og oplagt
beiderne. langs Stranden,idetheleomtrent513 Kubikfavne. Den af

Soot opførteDam blev derimodaf Mangelpaa de foinødne
Redskaberikke ryddetvæk. I Rovdefossen blev omtrent
421/2KubikfavnFjeld bortsprængt. Det heleArbeidehavde
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kostet Kr. 1,747,65 og maattedermed ansees for fuldført. 1864.
Ved under lste Juni at oversende denneRapport til De-
partementetbemærkedeKanaldirektøren,at han efter at
have besigtiget Arbeidetfandt, at det vilde være resultat-
løst, inden man havde seet Virkningerne af en Flom, at
anvende de af BevilgningenresterendeKr. 252.35.

senere begyndteLandeiernemer og mer at interessere 1876.
sig for at indvindefor regelmæssigDyrkningde ikke ube-AonuidLaogsennads.
tydelige Strækninger(opgivettil 5,000 Maal) af de lavtlig- weenrIg?nrge
gende Bredderlangs Losna, der aarligaarsoversvømmesafokaifb,476
Flommene,men som ved en Sænkningaf disse vilde afgive
en fortrinligJord til Dyrkning. I et Andragendetil Kon.
gen af 25 Oktobersøgte paa deres VegneSognepræstHald
samt GaardbrugerneJohn Mæhlumog Ole Elstad om, at
der paa offentlig Bekostning maatte blive foretaget nye
Undersegelser og opgjort ny Kalkule over Sænkning af
Strømmeneved Stav, Tromnæs og Randklev til Forebyg-
gelse af, at de aarlige Flommei Laugenskuldeoversvemme
Voldene,og forhindre,at de kunne tages under Dyrkning.
Andragendetvar paategnetaf AmtsagronomKraabel, der
erklæredesig til Fordel for Foretagendet,da Jorden over-
alt var god og for en stor Del af udmærketBeskaffenhed
samt Udstrækningenbetydelig,dog ansaa han det nødven-
digt, at Sænkningenskeede til en saadan Dybde, at den
laveste Del af Voldmarkenkom til at ligge 1 å 1V2 Men
over almindeligFlomvandstandi Elven.

Under 2den DecemberoversendteAmtet Andragendet
til Departementetledsaget af sin Anbefaling.

Efter ved forskjellige Leiligheder at have befaret 1879.
Randklev-,Tromnæs-og Stavstrommenesamt Hovdefosmed Nysoms
mellemliggendeElvestykker afgav LeitnantNysom paa Ba-BeatIfij3141e1"
sis af de tidligere Undersøgelserunder 23de December en

nae:.r.,zy

BetænkningangaaendeLosnas Sænkning. Han oplysteom, Sminrnrieng.

at af de under Flom oversvemmedeLandstrækningerlaa
større Dele saavel ovenfor Randklevstrommensom især
mellem denne og Tromnæsstrømmensamt ved Losnas øver-
ste Ende. Efter senere erhvervede Oplysninger skulde
saaledes ca. 1,150 Maal ligge ovenfor Randklevstrømmen.
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1879. Skulde man altsaa indviide samtlige Strækninger, saa
maattealle tre Strømmeudvides; thi undlod man at fore-
tage noget i Randklevstrømmenog udvidedekun de neden-
for liggende Strømme,saa vilde ovenfor nævnte Strøm
Vandstandenkun sænkesen mindreDel som Følge af, at
Vandstandennedenforblev lavere. Da der mangledeKôte-
kart over Torrainet,var det ikke muligt at bestemme,hvil-
ken Sænkning der svarede til den af Kraabøl opstillede
Betingelse,men efter Konferance med en Del af de i Sa-
gen interesseredeGaardbrugerekom Nysom til detResultat,
at en 4 Fods Sænkningaf almindeligFlom vilde være til-
strækkeligfor øiemedet,og at en mindre Sænkning vilde
være til stor Nytte for Distriktet. I Mangel af Vandmas-
semaalingeri selve LaugenberegnedeNysom tilnærmelses-
vis Vandmassenefter de ved Eidsvold-SundfosDam anstil-
lede ObservationerunderHensyntagentil Mjøsens Regule-
ringsevne og Forholdet mellem Nedslagsdistrikterne.Og
for de saaledes fundne Vandmasserbestemte han under
Antagelseaf visse Fald og 7 Fods Sænkningaf Vandstan-
den ovenforHovdefosde nødvendigeProfileri de forskjel-
lige Strømmeog opstilledederefter en Beregning over de
nødvendigeUdvidelserfor en 4, 3 og 2 Fods Sænkning
samt Overslagover disses Kostende, saavel under Forud-
sætningaf, at der udførtesArbeideri samtlige Strømmeog
Fosse, som at der intet Arbeideudførtes i Randklevstrøm-
men. Endelig opstillede han en Beregning, hvorved han
paaviste,at en 4 Fods Sænkningpraktisk talt ikke vilde
have nogen skadeligIndvirkningpaaVandstandennedenfor)
idet dennekun vilde forhøies1 å 2 Tommerog Vandmas-
sen'kun forøgesmed0.8 pet.

Kana1direlt- Den 31te Decemberafgav Kanaldirektørensin Erklæ-tørensEr-
klæringaf Fing,ledsagetaf Nysoms Betænkning. Han oplyste deri,31teFebr.
1879ang. at den betydelige Forskjel, som fandt Sted i Omkostnin-Sænknin-

gen. gerne efter KanaldirektørRøyems oprindeligeForslag og
det tilsvarendeAlternativi Nysoms Forslag.1aa dels i, at
man nu ikke turde anvende saa smaa Arbeidsprisersom
dengang,men væsentligdog i, at dereftersenereindvundne
Erfaringermaatte ganskeandre Udvidelser af Profilet til
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for at opnaaden forønskedeVirkningend tidligereantaget, 1879.
og specielt,at der maatte føres en dennemgaaenderegel-
mæssigRende gjennem hele Strømmen,og at man ikke
kundeneie sig med partielle Oprensningeri de Profiler,
hvis Kvadratindholdvare for smaa og paaregnefuld Virk-
ning af de øvrige uden Hensyn til, om betydelige Dele af
demlaa i Dødvandeller endogi Bagevje. Kanaldirektøren
antog derfor,at man ikke turdepaaregneat opnaadenfor-
ønskedeVirkningpaa nogen lettere eller billigere Maade
end efter Nysoms Forslag, men fandt dog de fremkomne
Resultatersaa ugunstige,at han ikke kunde tilraade,at der
af det Offentligeydedes yderligere Bistand til Opmaaling
eller Bonitering af de indvindendesLandstrækninger,da
det ikke med Rimelighedkundeantages, at noget Arbdde
her vilde komme til Udførelse. Endvidere fremholdthan
paa Grundaf de til forskjelligeTider reiste Stemmer for
Istandbringelseaf Dampbaadsfartpaa Losna,•at Sænknin-
gen og Farbargjørelsenstode stik imod hinanden, saa den
ene maatte opgives,hvis den andenskulde fremmes.

Forslag.

KanaldirektørRøyems Forslag af 13de Deeember1848 til
Farbargjørelseaf Randklev-og Nordlistrøm-
mene,kfr. Rapportaf 3die September1849.

Do. Do. Forslag af 31te August 1850 til et Sluse-



anlæg ved Randklevstrømmen.
Do. Do. Indberetningaf 17deogForestilling af 28de

September 1850 ,angaaende en Bune ved
Trestager.

Do. Do. Forslag af 4de Februar1851 til en Regu-
lering af Nordlistrømmenog et nedenfor
liggende Elvestykke.



— 172

KanaldirektørRøyemsForslag af 17de Juni 1851 til en
Kanal med Sluse forbi Nordlistrømmen.

Do.	 Do. Forslag af 2den November1851 til Anlæg
af flere Buner ved Langsanden.

D . Do. Forslag af 20de September1851 til nogle
Forsøgsarbeider.

Do Do. Forslag af 10de Januar 1853 til Far.bar-
gjørelse af Nordli- og Randklevstrømmene
ved Hjælp af Strømkanaler.

FlødningsinspektørSoots Forslag af 26de Mai 1853 til en
Farbargjørelseaf Strømmene,tilligemedKa-
naldirektørRøyemsBetænkningom samme
af 18de Novembers. A.

KanaldirektørRøyemsForslag af 7de Januar 1857 til en
Sænkningaf Losnas heiesteVandstandmed
3 Fod.

Do. Do. Forslag af 17de Mai 1858 til en 2 Fods
Sænkningaf Losna.

D . Do. Betænkningaf 19deAugust1861 angaaende
en Sænkning af Flomvandstandeni Losna
1 Fod ved Oprensningi Stavstrømmen.

KanaldirektørThams's Forslag af 6te Juni 1863 til en
Sænkning af Losnas Flomvandstandved
Udgravningi Hovdefos.

Løitnant Nysoms Forslag af 23de December 1879 til en
Sænkning af Flomvandstandeni Losna og
ovenfor liggendeElvestrækning, tilligemed
KanaldirektørGrentvedtsBetænkning der-
over af 31te Decembers. A.
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Arbeidernes Kostende.

Hvad der af private Midler er bidraget til de oven-
nævnteArbeider savner man Oplysningerom og kan saale-
desber kun opføresde af detOffentligegivneyilskud uden-
for hvad Undersøgelserm._m.have kostet:
1. BevilgetifølgekongeligResolutionaf 8de Marts 1849:

somBidrag til Farbargjørelseaf Strømmeneoven-
for Losna  Kr. 5,600
somLaan, der ved Storthingsbeslutning
af 6te Juli 1854er eftergivet	 « 5,600

Bevilgetaf KanalvæsenetstilfældigeUdgif-
ter ifølgeDepartementetsSkrivelseaf 4de
Oktober 1850 til Anlæg af Buner ved
Trøstagersanden  « 200

Bevilget ved kongeligResolutionaf 20de
Februar 1852i Henhold til Kanaldirek-
tørens Forestilling af 2denNovbr.1851
til Buner ved Langsanden  « 600

Bevilgetved Storthingsbeslutningaf 1854
til Farbargjørelse af Strømmenei Hen-
hold til SootsForslag 	 « 18,000

Kr. 30,000
2. Bevilget af Veifondetved kongeligReso-

lution af 16deNovember1861 til Losnas
Sænkning	 « 2,000

Kr. 32,000
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Forbygningeri Laugenved RingeboPræstegaard.

I.

Sagens administrative Behandling.

Som underAfsnittet om Laugens Farbargjørelseom- 1857.
handlet havde FlødningsinspektørSoot foretaget en Ud-
gravning af Elveleiet i Randklevstrømmen.Ved denne
Gravningansaa Sognepræsteni Ringebo sig forurettet og
Præstegaardenudsat forFare. Efteratheromvar gjortInd-
beretningtil Stiftsdirektionen,foranledigededennevedSkri-
velse af 18de Mai, at Kirkedepartementetunder26de s. M.
indhentedeKanaldirektørensErklæring angaaendeForhol-
dene. Efter at have paa Stedet iagttaget dem indberettede
Direktørenunder3die Juni til Kirkedepartementet,at de Kanal-

r:oørrtenatit
af Soot udførteArbeiderikke grundedesig paa nogen ham
bekjendt Plan, og at der til deres Udførelse ikke var 3digu.ni
erhvervetsaadankongelig Tilladelse,som omtales i Loven
af 31te Mai 1848. Vandstandenvar forøvrigt under hans
Nærværelsepaa Stedet for hei til at kunne dannesig nogen
bestemtMening om UdgravningensIndflydelsepaaBredden.
Elvebrudindtrafjævnlig, forindenGravningsarbeidernebe-
gyndte, og skjønt det ikke var usandsynligt,at de efter
den udgravedeRendes Beliggenhedkunde være noget forø-
gede, paastodesaf Soot, at han ved en StenjeWhavdegivet
Strømmene en passende Retning. Kanaldirektørenansaa
det i ethvert Fald hensigtsmæssigtat forbygge Præste-
gaardens Bred og derved forebygge videre Udskjæring.

12
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1857. Senere under 15de Septembertilskrev han atter Kirkede

direktns

-
partementetefter i Begyndelsenaf Maanedenathavebeseet

RaP"rt af Stedet underlavt Vand og indberettede,at Bredderne af15deSeptbr.
PræstegaardensVold da vare i bedre Stand, end han tidli-
gere havde seet dem. Skjønt den oven omtalte Stenjetté
var raseret af Flommen,saa var dog intet Spor til nye
Brud at se. Forbygningerkundederfor synesunødvendige,
men da Laugen ofte forandredeLeie, foresloghan ved An-
læg af nogle Buner at konserverede daværendeForholde
og tillige give Almuenet gavnligtExempelpaa Maadenat
indvindenyt Land. Man fandtimidlertiddengangikke at
burdeforetageNoget.

1859. Da Kanaldirektøreni Begyndelsenaf Mai 1859 i an-
Kanal-den Anledningvar ved Laugen,fandt han Præstegaardens

direktørens
Forslag af

llte Mai og Volde stærkt afbrudteaf det foregaaendeAars Flom og
24de Aug. næstenefter hele deres Længde. Herom underrettedehan
1859 til

Aniteg af Kirkedepartementeti Skrivelseaf 1lte Mai, idethangjorde
Buner.

opmærksom paa, at Bredden stod ganske steil paa en
Længdeaf næsten 2,000 Fod, og tilraade.deDepartementet
at lade den beskytteved 10 Buner paa omtrent100 Alens
Længdefor at forebyggevidereBrud. Omkostningerneder-
ved anslog han til ea. Kr. 800. ,Under 13de s. M. bifaldt
Departementetdette Arrangementog anmodedeKanaldirek-
tøren omat veiledeSognepræstenmed Hensyn til Arbeidets
Udførelse. Da han imidlertid,efter at Aarets Flom var
abben, var paa Stedet for at meddelede fornødneInstruk-
tioner, fandt han Forholdenesaa forandrede,at han maatte
udsætteArbeiderne,indtil nærmereBestemmelsefra Depar-
tementetvar indhentet. Dybdenforan Bruddenevar nem-
lig i den Grad forøget, at Bunerne hovedsageligmaatte
udføles fra Isen af, og at Omkostningerneantagelig vilde
gaa op i Kr. 2,400, ligesomAnlæggetmaatte forestaaes af
en Ingenier. I Skrivelseaf 24de August underrettedehan
Kirkedepartementetherom. Dette bifaidt den 3die Septem-
ber, at Forbygningsarbeiderneforetoges paa den Maade,
som den større Dybdegjordefornøden.

For at gjøre Dækningsarbeidernefuldstændigere,fandt
Kanaldirektøren,at en Del af Stranden paa Naboeiendom-
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men Vestad ogsaaburde 'dækkespaa samme Maade som 1859.
Præstegaarden,samt at det indom Borkøen paa nævnte
EiendomgaaendeElveløbburdeafspærresved13Tværdamme,
og endeligat der burdegravesen Rendefra dette Lob til
det Bassin,somlaa indpaa Præstegaardensog tilstødende
Volde,for at dette Bassin efterhaandenkunde fyldes. I
Rendentænkte han .siganbragten Dammed Luger til at
regulereVandetsPaaslipningog ved Bassinetsnedre Afteb
en lignendeDam til igjen at slippe Vandet ud, naar det
havdeafsat sit Material.

I Skrivelse af 29de Septembererklærede Eieren af Bidragfra
Vestadsig for sit Vedkommendefor deforeslaaedeArrange- it
ments,og tilbed i Skrivelseaf 21des. M. at bidrage Kr.
200 medKr. 20 aarlig i 10 paa hinanden'følgendeAar
ligesomogsaaG-aardbrugerneArne Berg og Paul E. Bjørge
tilbødehver at bidrageKr. 40.

Kanaldirektørenafgavunder 31te Decembertil Kirke- Kanal-
departementetet Forslag til ForbygningsarbeidermedOver-Froerkst:rgen41

inFnogrsba3rti.slag paa Kr. 2,680,ledsagetaf ovennævnteErklæringerfra
Eieren af GaardenVestadm. fl. I dette Forslag var ikkeIgZbalf.2.
optagetde til Opfyldningaf Bassinetpaa Præstegaardsvol-
den paatænkteForanstaltninger,hvorovervanskelig kunde
opstillesnoget Omkostningsoverslag,men det var kun an-
tydet somet interessantForseg. Forslagetgik derimodud
paa at bygge12 Buner langs VoldennedenomBorkøen til
Elstad og 13 Dammei Lebet indenomBorkøen,alt dels af
Faskiner og dels af Pæleværk belagt med Bar og Sten.
Kanaldirektørengav samtidigen Beskrivelseaf Lokalite-
terne, ledsagetaf et Kart, og henpegedepaa Sandsynlighe-
den af, at Løbet indom Borkøen engang rimeligvisvilde
naa frem til den indre lavtliggendeDel af Præstegaards-
volden,hvor Bassinetlaa, og derved vilde til stor Skade
for denneVold en temmeligstor Flomarm kommetil at
gaa over samme.

I Skrivelseaf 13deJanuar gav Kirkedepartementetsit 1860-
eSamtykketil, at de 12 Buner og 13 Dammebleve opførte,Kitr=r- 

menkunde ikke indgaapaa af OplysningsvæsenetsFondat
udredede nødvendigeMidlertil de paapegedeForseg med slaget.
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1860. at lade Elven fylde Bassinet paa Præstegaardsvoldenuden
som Forskudmod Refusionaf Præsten. Det vedtog derhos
de fra NabogaardenesEiere gjorte Tilbud og anmodede
Kanaldirektørenom i Overensstemmelsemed de gjorte Til-

, bud at give VedkommendeAnledningtil at yde videre Bi-
drag ved Kjørsel og ved Leveranceaf Materialier.

Sognepræstennegtedeforelebigat bekoste de fornødne
Foranstaltningertil Bassinets Opfyldning,indtil nærmere
Erfaringer.vare gjorte med Hensyn til Forsandingen.

Forbyg- Sten og Faskinmaterialblev paa Vinterføretfrembragt,
ningsarbei-
det pa,abe- og i Begyndelsenaf April kom Leitnant Bang til Stedet

gyndes,sangsRap-for som Ingeniør at forestaaArbeiderne. Uagtet Isen for
oagfi';Ideeen stor Del alleredevar gaaet op, saa blev Arbeidet ved

Juni 1860.
Hjælp af Stilladsersat igang og fortsat indtil Begyndelsen
af Mai. Efter 2de Rapporterfra Bang af 9de Maiog29de

• Juni stod da endnukun igjen at bygge Bunerne No. 1 og
12 samt den yderste Halvpartaf Pæleradeni No. 11,hvilke
maatteopsættestil senere dels for Dybdensog dels forTæ:
lens Skyld: I disse Rapportergav Bang tillige en kort
Beskrivelseaf Maaden,IirorpaaBunerneog Dammenevare
byggede(cfr. forøvrigtKanaldirektørensSkrivelser af 21de
Februar,13de og 13de Marts, 7de, 14de, 22de, 28de og
30te April, 16de og 19de Mai; Bangs Skrivelser af 10de,
18de og 25de April, 9de og 15de Mai, 27de Juni ; Sogne-
prætensaf 14de Februarog 21de Marts.)

Kanal- Efterat Aarets store Vaarflomvar afiøben, besigtigede
direktørens  Rapportaf Kanaldirektørende udførteVærker og gav derom Indbe-
7deSeptbr. •••

1860. retning Ankedepartementetden 7de September. Ifølge
denne havde Forbygningsarbeidernelidt ikke ubetydeligt
ved den store Flom, da de fleste Dammei Borkolabet ved
Temmergangen vare gjennembrudtei større og mindre
Længder,medensBunernei Hovedelvenhavde lidt mindre
og Rødderneaf dem, opbyggedeaf Faskiner, kun vare be-
skadigedepaa 2de Steder. Vandstandenvar under hans
Besigtigelse for høi til, at han kundebedømmeForbygnin-
gernes Virkning,imidlertidvar der trods den ualmindelige
Flom ei skeet videre Skade paa Mælerne,medensman paa
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sine Steder kundebemærkeForsandingnæsten til Heiden 1860.
af Middelvand.

Efter KanaldirektørensOrdrebesigtigedeBang paa en
Reise gjennem Gudbrandsdalenunder gunstigere Vand-
standsforholde i December Maaned Værkerne, og efter
hans mundtlige Meddelelse indberettedeDirektøren under
24de Januar 1861 til Kirkedepartementet,at foruden Be- 1861.
skadigelserpaa Værkernevar flere af de anskaffedeog op-direkttens
lagte Materialierbortskyllede af den overordentligeF1011412rartnuaafr
saaledesat der endnuvilde medgaaca Kr. 924 for at re- 1861.
parereog fuldføreArbeidet. Dette Belob oversendte der-
efter Departementettil Direktørenden 7de Februar.

Inden Aarets Vaarflomkom, blev Bunerne og Dam- Bangs
mene gjorte færdige,og afgav Bang under 27de Juni Rap-ItAntunaT
port over Arbeidet,hvorefterdet idethele havdekostet Kr. 2=3:.
3,244.95. Han bemærkedederi, at man, uagtet Forbygnin-Afilutning.
gerne paa flere Stedervare beskadigedesaavel af Tømmer
som af Tømmerflederne,dog maatteanse Arbeidetfor over
Forventningvellykket.' Saaledesvar der ved BunerneNo.
3, 4, 5, 6 og 7 oplagtMateriali stor Afstand paa begge
Sider af dem og nærmestved Bunernelige til Høiden af
den øverste Hammer. I Borkøevjenhavde derpaade fleste
Steder oplagt sig MaterialunderforrigeAars Flom,medens
Elven ved enkelte af Dammenehavdebrudt betydeligtpaa
Bredderne,dels som Følge af mindregod Befæstigelse til
Bredderneog dels som Følge af at Fløderne, for at faa
Tømmeretlettere ud af Evjen, paa et Par Steder havde
afhugget større Stykket af Dammene.

Efter at Aarets Flom var afløbet, og Lavvand ind- Bangs
traadt,besigtigedeBang paany i Slutningen af Septembetitfg
Værkerneog afgav under iste OktoberenRapportomderesVterk:rnmesTilstand.Tilstand. Idetheletagethavde de staaet sig godt, flere af
Bunerneog Dammenevare dog mere eller mindre beskadi-
gede, og Omkostningerneved at istandsættedemansloghan
til Kr. 880. Dette Belob med Fradrag af, hvad der var
tilovers siden Vaaren,blev under 16de Oktober oversendt
Bang fra Kirkedepartementetog Reparationsarbeidernepaa-
begyndtessammeMaaned.
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1862. Saavel Bunernesom Dammenebleve istandsatte og de
Repara-  tionsarbei-sidste saaledes, at de vare heiere ved Bredderne end i

der. Midten. Deres Befæstigelse til Land skulde været gjort
med. Faskiner, men da Flommen indtraadte usædvanligt
tidligt paa Vaaren, blev dette kun ufuldstændigtudført.
Paa Grund heraf og paa Grund af det temmeligt store
Fald i. Borkeevjen (henved 3 Fod), der nødvendiggjorde
en stærkereKonstruktionaf Forbygningerneder og strax .
nedenfor,anrettededette Aars Flom ogsaå stor Skade paa
Bredclerne. Bunernederimodhavde paa enkelte Beskadi-
gelser nær holdt sig godt og fremdelesvirket heldigt, saa.
der var al Sandsynlighedfor, at Elveleiet lidt efter lidt
lidt vilde forheie sig yderligeremellem Bunerne og danne
Græsmark;de af Faskiner dannede Forbindelsermellem
Bunerneog Breddenvare næsten overalt forsandede(kfr.
Bangs Rapportaf 12te Marts 1863).

Til de sidste Reparationsarbeidervar anvendt Kr.
787.45 og saaledesdem iberegnedeidethele forbrugttil For-
bygningsarbeiderneKr. 4032.40, medens der af de bevilL
gede Summerendnuvar Kr. 170.65 i Behold.

OmkringMidten af November var den ny tiltraadte
Kanaldirektørpaa Stedet for at undersøge,hvad der burde
foretagesi Borkøevjen.

	

1863. Han instrueredeBang med Hensyn til sin Plan og lod
Bangs Ho- ham kalkulereOmkostningerneved de videre fornedne Ar-
"rt beider. I en Rapportom Forbygningsarbeidernefra deres

Marts 1863. Begyndelseaf, dateret12te Marts 1863, anterte Bang sit
Overslag,der lød paa Kr. 158.40.

Kanaldirek- Idet Kanaldirektørenunder s. D. oversendte denne
terens Be-

ttenkning af Rapporttil Ingenierbrigaden,bemærkedehan, at omBorko-



1182301M,lebet skulde ventes tiløret, saa blev det nødvendigtat md-
slag til

yderligere snevre Profiletøverst, saa mindreVand kom ind. Hastig-



Arbeider.heden i Lebet nedenforIndsnevringenvildedervedformind-



skes, saa Vandetkunde afsætte Material og efterhaanden
udfylde Lebet. Indsnevringenmaatte foretages lidt efter
lidt ved at rykke Elvebreddernesammen,og Bunden i og
omkringden, omendskjenti sig selv temmeligstærk,belæg-



ges med Faskiner og stor Sten. Paa denne Maade troede
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han at kunne fjerne Faren for et Gjennembrud mellem 1863.
Borkøevjen og det indre til Bassinet paa Præstegaardsjordet
førende smale Løb samt sikre de øvre Buner paa Vestads
Bred. Han foreslog derfor, at det til Korrektionen af
Borkølebet ved Ringebo Præstegaard i Behold værende
Material og Penge anvendtes til at indsnevre Profil 13 i
Borkølebet, og at Dammene 15 til 24 afbrødes nærmest
Borkøen, og det derved vundne Material anvendtestil Dæk-
ning ved Dammenes Sammenstødmed venstre Elvebred.

Efterat Ingeniørkommissionen i et Mede den 13de Ingeniør-

Marts havde erklæret sig enig heri, remitterede BrigadenntmsLiZt:
Sagen til Kanaldirektøren til Forfeining. Arbeidet blev;i4njt:fi6d3e.
udført af Simen Elstad, som under .9deMai afgavRegnskab
og indberettede, at det var færdigt. Ved herom at under-
rette Ingenierbrigaden i Skrivelse af 22de Mai gjorde Ka- Kanaldirek-

tøerreznIngda-f
naldirektøren opmærksompaa, at Forbygningen af Borko-
lobet dermed ei kunde ansees fuldført, men at det vilde 21221'2
blive nødvendigt til Vinteren igjen at forhøie den paabe-tilot:sPaarrbaei-

d
gyndte Dæmning i Forhold til dens Virkning i indeværende

erne.

Aars Flom, for at faa Imbet fuldstændig forsandet. Af de
bevilgede Beleb var i Behold kun Kr. 12.25, som remitte-
redes Departementet.

.Kanaldirektøren havde i det foregaaendeAars Oktöber 1864.
Maaned besigtigetStedet og fundet, at den gjorteBegyndelse

l
Kanal-

roeaør
til en fuldstændig Afspærring af Borkelebet havde vist sig

rl:lge:ftl

hensigtsmæssig. Herom gav han under 12te Januar Ind-12 tfl%-
beretningtil Kirkedepartementet og foreslog med Henvis-

4ø.elexeu:efii

ning til sine Skrivelser til Ingeniørbrigaden af 12te Marts f°rIetr'°-
og 22de Mai 1863, at der bevilgedes Kr. 360 til en For-
heielse af den paabegyndte Spærbune eller Dam foran Bor-
kelebet op til almindelig-Flom. Den 21de Januar gav
Departementet Anvisning paa Belobet, og Forheielsen blev
derefter udført om Vaaren af Simen Elstad. Kanaldirek-
tøren afgav under Iste Juni Indberetning til Kirkedeparte-
mentet derover. Ifølge den var der medgaaet Kr. 235.07
og saaledes i Behold Kr. 124.93, som han agtede at benytte
til nogle mindre gjenstaaende Arbeider, der først kunde ud-
føres ved næste Lavvande.
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1865. I en Indberetningaf 20de November meddelteKanal-
nenni

asd,7c,--r.direktøren,at de udførteForbygninger,navnlig den sidst
.123ki;ztvirbarf; udførteDam, i de forelebne 2 Aar skulde have holdtsig

1865. aldeles uforandret. At den havde havt en heldig Virkning
sluttede han deraf, at medens Elven tidligere bestandig
havde brudt i Borkeløbet,saa havde dette ikke været Til-
fældet i de sidste 2 Aar tværtimodviste der sig Tegn til
Tiløring. Under sin Nærværelsepaa Stedet beordredehan
Dammen forstærket og forhøiet noget og nogle udsatte
Punkter i Borkeløbetsikret med Ris og Stenfyld. ,

	

1866. Disse Arbeiderbleve først dette Aars Vaar udførteaf
Ranal-

direktørens Sinien Elstad og kostedeKr. 115.20. Den 17de Mai gav
Rapport af

17de Mai
1866 om Re-

KanaldirektorenIndberetning derover med Regnskab til
parations- Kirkedepartementet.
arbeider.

	

1871. Paa en Reise gjennemGudbrandsdalenbesigtigedeIn-
Vogts

af
Rap-

p rt Mie genior Vogt efter KanaldirektørensOrdreVærkerneog af-
N°:vbt4æ1r8:T1gav under3die Novemberen Indberetning,ledsaget af et
ketzlasZil- Kart, hvorpaade sidenArbeidetsAfslutningindtraadteFor-

andringervare indtegnede. Saavidt det kundeskjønnes,var
Afspærringsdammenoverst i Borkøevjen urørt, medens de
lette Tværværkernedoveri Evjen vilre i mer eller mindre
Grad i misligForfatning. Evjen mellemVesleøenogVestad
Vold havde i de senereAar udvidetsig betydeligt,og stode
Breddernenæsteni hele Længdeni Brud. Øverst i denne
Evje var der opført en Tværdami Lighed med den over
Borkeevjen.

	

1879. Frygten for et Gjennembrudfra Borkeevjen til den
Frygt for

et Gjennem-
lavere liggendeDel af •PræstegaardensVold med det tid-

brud ved
Borkøevjen.

ligere omtalteBassin komigjen op, og efteratSognepræsten
havde konfereret medEieren af Vestad om de Foranstalt-
ninger,der burdetræffesfor at forebyggesaadantGjennem-
brud, lod de ved'tvendeaf Bygdens Mændforfatteet Over-
slag over Omkostningerneved at beklædeLandbreddeni
Borkøevjen. UnderForudsætningaf, at detteOverslag,der
låd paa Kr. 600, ikke overskredes, forpligtedeEieren af
GaardenVestad sig til deraf at tilskyde sin Andel efter
Forholdet mellem hans og PræstegaardensSkyld. Sogne-
præsten indgik derpaa iiied Andragendetil Kirkedeparte-
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mentet om at ladeKanaldirektøren overveie,hvad der burde 1879.

gjøres, og det saa betimeligt, at næsteAars Vaarflom kunde
modes med betryggende Foranstaltninger. Efterat Stifts-
direktionen under 31te Juli i en Paategning paa Andragen-

ylet havde udtalt sig for Ønskelighedenaf en Undersøgelse
ved Kanaldirektøren, oversendte Departementet ham Sagen
under 16de August til Betænkning.

Den 12te November afgav Kanaldirektøren efter selv Kanaldirek-

at have besigtiget Forholdene paa Stedet sin Erklæring. tæli3nrrtiljeaf
Han oplyste deri, at de i 1858 og 59 til Befordring af12tei8Tvbr.
Borkøevjens.Tilgrunding anbragte Tværdamme i større og
mindre Grad vare ødelagte, og at Laugens Flomvandmasse
aarlig skar sig større og større Lob saavel gjennem Borkø-
evjen som gjennem den ved Siden af løbende Vesleevje.
Navnlig fandt han Skjæringen stærk i den skarpe Bøining.
som Borkøevjen gjør i sin nedre.Halvdel, hvor den truede
med at bryde sig nyt Løb i en naturlig Forsænkning ned
modPræsteevjen. Til Forebyggelse af videre Skader kunde
han ikke anse de af hine tvende Mænd foreslaaede Foran-
staltninger for betryggende, og fremhævede, at man ved
den blotte Dækning af Bruddet ikke vilde sikre sig mod
.det befrygtede Gjennembrud. Bruddet foreslog han af-
skraanet med et Anlæg lig 1V2Gange Hoiden samt dæk-
ket med et 1 Fod tykt Lag Sten paa Underlag af Bar,
hvilket han beregnede til en Udgift af Kr. 2,500, og for at
hindre et Gjennembrud foreslog han at forhøie den lave
Dam ved øvre Ende af Borkøevjen og forlænge den til op
forbi Vesleevjen, hvilket han beregnede til en Udgift .af
Kr. 3,000. Forhoielsen og Forlængelsen skulde ske som
Stenjette paa et Underlag af Bar.
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II.

Forslag.

Kanaldirektør

Kanaldirektør

Kanaldirektør

RøyemsForslag af 31te December1859 til
Forbygningsarbeideri Borkoevjenm. m.

Thams'sRapportmed Forslag af 12teMarts.
1863 til en Indsnævring af Profilet øverst

Borkeevjen.
GrøntvedtsForslag af 12te November1879

til Dækning af et Brud og til Forheielse
af den øvre Dam i Borkeevjen.

Arbeidets Kostende.

Til de her omhandledeArbeider er af Kirkedepartementet
udredetidethele  Kr. 4,540.07

hvorafEierneaf Vestad,Fougner,samtGaard-
brngerheBerg og Bjørge ifølge Erklæ-
ring af 21deOktober1859 skulle refun-
dere Kr. 280.
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III n.
SellsmyrenesUdtapningog Ulaelven8Regulering.

I.

Sagens administrative Behandling.

Ved Sydendenaf Sellsmyrenefalder fra Fjeldene paa
Østsiden (Rondene)Elven Ula ned i Laugen. Den gaar
med et stærkt Fald tildels gjennemet med store Stene op-
fyldt Leie af lerblandetGrus, og begrændsesdens trange
Dalføre fierestedspaa Siderne af Morænegruslige op til
Fjeldkammene. Denne Grus staar med bratte Skraaninger
og tildels i Brud, hvor Fjeldbækkenestyrte ned. Naar
Vandmassen,som gaar i den, tiltager, angriber den Elve-
bredderne,medenstillige de nævnteFjeldbækkekunnetilføre
den Material,som den da fører med sig ned i Dalen.

I Aaret 1789 indtraf efter Sagnet enoverordentligstor
Flom, der førte saadanneMasser Materialhelt ned i Sells-
Dalen, at hele LaugensLeie trykkedesover moddenvestre
Fjeldfod og hævedes,hvorvedde ovenfor liggende betyde-
lige Strækningeraf god og dyrket Mark for en Del sattes
under -Vand. Senere er under større FlommeForholdene
forværrede,saa man længe havde næretØnskeomat standse
Ødelæggelsen.

Kanalvæsenets Befatning med Forberedelsernehertil
skriver sig fra Aaret 1855. EfteratAmtmandeni Kristians
Amt under 14de April havdehenledet DepartementetsOp-
mærksomhedbl. A. paa Ønskelighedenaf, at en Underse-
gelse kunde blive anstillet angaaende Sænkningenaf en

13

1855.
Lokalbe-



skrivelse_
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1855. Strækningaf LaugenvedSellsmyrene,udsattehandogindtit
2denJuni med at anholdeom,at Undersegelsenmaatteblive
overdragetKanaldirektøreni Paavente af at erholdeAndra-
genderdesangaaendefra vedkommendeGrundeiere,ledsaget
med forelobigePlaner, somderomskullevære gjorte.

Kanaldirek- I Skrivelseaf 9de Juni beordredesKanaldirektørenaf
tørens fRapeimpar-tementettil at anstilleUndersegelseri Anledningafport a im
Aug. 1855
omz,foz- en paatænktSænkningaf Vaagevandet,og da han saaledeg

kom til at maattepassereSell, anmodedeAmtmandenhani
i Skrivelseaf 28deJuli om ogsaaat besigtigeSellsmyrene.
Den 11te Augustbesaa han Myrene,og i sin Rapport til
Departementetaf 16des. M. bemærkerhan:

«DisseMyrer,der indtageheleDalbundensBredde—om-
trent 3,000 Fod i en Længdeaf over 1/2Mil, er frem-
komnederved,at Materialetfra Ulaelvenhar opfyldtLau-

• gens Leie ved SellsKirke og derved forhindret Vandets
Allob. Denne Opfyldningskrider fremdelesfremadog det
saa megetraskere,somLaugen er trykket tæt•hen under
den høiereDalside. Nedenforden egentlige Snævringud-
vider Elven sig, dannerfiere Leb omkringstørre ogmindre
Øer og har et raskt Fald i mere end Mils Længde til
ned imodLoftsgaardsBro. Ved at samleElven i et Leie
og udgravede større Stryg, hvorveden stor Del af Faldet
koncentreresi den snævreStrube, samt ved at omlægge
Ulas Udløbvil Afløbeti betydeligGrad befordresog store
Strækningervindesfor en regelmæssigDyrkning. For at
læggeen ordektligPlan og sættes istand til at beregne
Omkostningernemaatteder optages et Kart med Nivelle-
ment og LodningoverElvestykketfra SellsKirke til Lofts-
gaards Bro». Han udbad sig derpaaDepartementetsnær-
mere Bestemmelseom,hvorvidtder skulde udføres videre
Undersøgelser.

Dept.tets Under lste Septembergav dette ham Ordre til at an-
merstøn_stille de fornødneUndersøgelserog afgive Forslag med
gelser Omkostningsoverslagtil SellsmyrenesUdtapning.
1856. Den 13de Mai afreiste Kanaldirektøren ledsaget af

LøitnantA. Bang til Sell for at sætte ham iværk med de
fornødneMaalingerogUndersøgelser.VedLaurgaardsBro,



— 195 --

Fævolden,Skjennaog LoftsgaardsBro bleveVandmærker 1856.
opsatteog observeredefra Slutningenaf Mai til Begyndel-
sen af November.

Efterat Undersøgelserog Maalingervare afsluttede, 1857.
indsendteKanaldirektørenunder 19de Marts sit Forslag Kd"reitnøarle-ns

s'eolisslagyrteiltil Sænkningenbaseretpaa en Reguleringaf Laugens og
Ulas Leier, ledsagetafOmkostningsoverslag.Det indeholdt
tvendeAlternativermedHensyn til FlommensSænkning,111C,rts1857.

og vilde Arbeidetefter den største Sænkningkoste 85,380
Kr., medensdet efter den mindstevar beregnet til 50,800
Kr., der under et Mode paa Laurgaard den 1lte August
1859senereforheiedestil Kr. 56,000.

For at samlevidereErfaringermedHensyntil Vand-
forholdene bleve Observationerfremdelesgjorte ved de
avennævnteVandmærkerfra Midten af Mai til henimod
Midtenaf November.

Efterat Forslaget var kommunieeret,sammenkaldte
Amtmandenet Mødeaf de Interesserede,hvilketefterderes
Ønskeovervaresaf ImitnantBang. Paa Kanaldirektørens
Vegnefremsattedenneder den Formening,at detvarbedst
at holdesig til den mindste Sænkning,hvorimodAlmuen
holdt paa den største (kfr. KanaldirektørensSkrivelse af
26deNovember1857).

De Interesserede,Eierne af 30 Gaardei SellsAnnex-'tNeds?n

Koinite afsogn, valgte en Komite for paa deres Vegne at arbeideLandelerne.
for SænkningsarbeidetsFremme. GjennemAmtetindsendte
denneKomite derpaa til DepartementetAnsøgningam, at
der i Medholdaf Lov angaaendeSænkningellerUdtapningAndragende

af Indseer og Myrstrækningerm. V. af 31teMai 1848§ 1 12Wi-Seenk
maattemeddelesdemTilladelsetil at sænkeVandstandeni

ning.

de saakaldteSellsmyreroverensstemmendemedKanaldirek-
tørens Plan af 19de Marts saaledes,at den ved heieste
Flom komtil at staa 2 Fod under de lavesteMyrer, samt
om, at der til dette ForetagendesUdførelsemaattetilstaaes
dem a) et Laan af Statskassen, stort 73,380 Kr. mod
Garanti af Sells AnnexsognsKommuneog forøvrigtpaade
i StorthingetsBeslutningaf 24deSeptemberopstilledeBe-
tingelser og b) et Bidrag stort 12,000Kr. eller in subsi-

13*
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1857. dium 10,000 Kr. af de ved samme Storthingsbeslutningtil
Understøttelsefor MyrdyrkningsforetagenderbevilgedeMid-
ler, og endeligom, at Arbeidetmaatte blive bestyretaf en
af DepartementetantagenkyndigMand. Komiteenanførte,
at Sellsmyrene,der indtageden største Del af den af Lau-
gen Elv gjennemstrømmedeSellsdal, i ældre Tider havde
været af betydeligtmindreUdstrækning,Hovedveien gjen-
nem Dalen skuldei forrige Aarhundredehave gaaet over
den største Del af de nuværendeMyre, og endnu levende
gamle Folk kundeerindre,at disse havde været opdyrkede,
medensde nu for største Del stode under Vand et Par
Uger om Aaret. Komiteen anførtevidere, at disse For-
holde indvirkede særdeles skadeligt i flere Henseender.
Saaledesvar Klimatetblevet meget usundt,hvilkettilstræk-
kelig bevistes derved,at den for sine giftige Virkninger
bekjendte Plante Sellsnæpen(Skarntyden)voxede i stor
Mængdepaa Myrene. Videre var en betydelig Jordstræk-
ning unddragetKultur og Dyrkning; vistnok avledes der
paa en Del af Myrenenoget Græs, men dels var dette af
daarligBeskaffenhed,dels var dets Indhostningsaabesvær-
lig og skadeligfor HøstfolkenesHelbred,at Arbeidetneppe
erstattedesved det vundne Udbytte. Komiteen anforte,
at Størrelsenaf en Del af Myren, der ved den paatænkte
Sænkningvilde kunne blive modtagelig for Dyrkning, af
Kanaldirektørenvar bleven opmaaltog befundenat udgjøre
5,900 Maal, men tillagde,at en anden Del deraf, nemlig
Strækningenfra PladsenFævoldentil Laurgaard,af Længde
5,000 Fod og Bredde3,000 Fod, samt fra Ulen til Lofts-
gaards Bro 12,000 Fod, der ikke af Kanaldirektørenvare
medtagneved Opmaalingen,ogsaa for den største Del efter
Sænkningenvilde afgive dyrkbarJord. Jorden var under-
søgt af ilere kyndigeMænd,hvoriblandtden i Statens Tje-
neste ansatte AgronomÅhlstrøm, som havde fundet den
god og let dyrkbar,naar Oversvømmelserneophørte. At
kunne indvinde saa stort Areal god Jord, fandt Komi-
teen at være en betydeligGevinst for Nationalformuen,og
den ansaa det utvivlsomt,at Sellsmyrene,naar de kunde
undergivesregelmæssigDyrkning, vilde i væsentlig Grad



— 197--

bidragetil, at Gudbrandsdalenselv i daarlige Aar vilde 1857.
kunnebrødfødesig selv. Efter KanaldirektørensOverslag
vilde Omkostningerneved en saadan Sænkning,at Vand-
standen ved høiesteFlom stod 2 Fod under de laveste
Myre, beløbe sig til 85,380Kr., hvilken Sum efter Ko-
miteensMeningvistnokvilde være vel anvendt,naar Hen-
syn toges til de betydeligeFordele,somdervedi Fremtiden
vildevindes,men dogvar megetbetydeligi Forhold til de
pekuniære Kræfter, hvorover Grundeiernekunne raade.
Gaardeiernevare nemligsomFølge af det tunge og kost-
bare Jordbrugi AlmindelighedmindreformuendeFolk, der
havde nok medat kjæmpefor Tilveiebringelsenaf de dag-
lige Fornødenheder. De haabedeimidlertid,at Statssty-
relsenvilde findetilstrækkeligGrundtil at tilstaa demden
fornedneHjælp,saamegetmere som Staten i en Retning
formentligogsaa vilde høste direkteNytte af Sellsmyre-
nes Sænkning,forsaavidtder nemligi den nærmesteFrem-
tid antageligvilde blive Spergsmaalom at omlæggeden
gjennemSellsdalenførendeHovedvei. Der vilde for denne
kunne vindesen megetjævnere Bane og Omkostningerne
saaveltil Oparbeidelsesom til Jordafstaaelsevilde blive
betydeligt mindre, naar Veien efter Sænkningenkunde
læggeslige over de nuværendeMyre langs Laugen Elv,
end om man skuldevære nødt til at anlægge den længere
oppe i Dalens Skraaning, hvor Terrainetvar stenet, og
hvor den vilde komme til at overskjærede allerede nu
bedreopdyrkedeMarker. Sluttelig gjorde Komiteen op-
mærksompaa, at 6 Eiere af Gaarde,der vare medinteres-
seredei nærværendeForetagende,ikke afgave Mede ved
den Samling,hvori dets Iværksættelsebesluttedes.

Amtet antog,at de i Lov af 31teMai1848foreskrevne
Betingelserfor Meddeleiseaf Tilladelsetil at udføre saa-
danneForetagendersom det heromhand.ledeaf Ansøgerne
'varefyldestgjorte,idet Eierne af 30 i Foretagendetinteres-
seredeBrug meden samletSkyldaf nogetover 107Skyld-
daler deromhavdeforenet sig, medenskun Eierne af om-
trent 7 Skylddalerikke havdesluttet sig dertil. MedHen-
syn til det ansøgteLaan, somAmtet ogsaa anbefaledebe-
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1857. vilget, antog det, at den af Sells Sogns Kommunestillede
Garantifor Tilbagebetalingenvar tilstrækkelig,og at nogen.
yderligereSikkerhedvanskeligvilde kunne skaffes af Del-
tagerne, da disse antageligenmaatteyde Kommunennogen
Sikkerhedfor dennesmuligeAnsvar. Amtet vidste derhos
Intet til Hinder for, at naadigstApprobationi Henhold til
Formandskabslovenmeddeltes paa Kommunebestyrelsens
hertil sigtendeBeslutningaf 4de Februar 1857.

1858. Departementet,fandt ingen Betænkelighedved Medde-
Depttets lelsen af den attraaedeTilladelsei Henhold til Lov af 31te

af 27cle Mai 1858 og afgav under27de Januar saadanIndstilling.Janr. 1858,
ligl. Res.

af GteMarts « 1. At det i Medhold af Lov angaaende Sænkning eller 13d-
1858 ang.
TRIadelse tapning af Indsøer og Myrstrækninger m. V. af 31te
og Bidrag. Mai 1848 § 1 tillades Ansegerne (i Indstillingen er samt-

lige 30 Gaardeiere opregnede) at sænke Vandstanden i de
saakaldte Sellsmyrer i Sells Annexsogn overensstemmende
med den af den fungerende Kanaldirekter, Ingeniørmajor
Itøyem, under 19de Marts f. A. afgivne Plan, saaledes at
Vandstanden ved heieste Flom kommer til at staa 2 Fod
under laveste Myr.

2. At der til dette Arbeides Udførelse tilstaaes Eierne af for-
annævnte Gaarde paa Betingelse af, at dets Bestyrelse over-
drages af en af Departementet for det Indre dertil antagen
Mand, hvis Aflønning af Departementet bestemmes, men for-
øvigt bliver det Offentlige uvedkommende:
a) et Laan af Statskassen, stort 73,380 Kr. under Be-

tingelse af, at Sells Annexsogns Kommune indestaar
for sammes Tilbagebetaling, samt forøvrigt paa de
Storthingsbeslutning at 24de September f. A. angaaende
Laan til Myrers Udtapning og Opdyrkning bestemte
Vilkaar.

b) naar foranførte Laanebeleb maatte være medgaaet, et
Bidrag af Statskassen stort indtil 12,00.,0 Kr., der
bliver at udrede af de til Fremme af Myrdyrknings-
og Udtapningsarbeider i indeværende Budgettermin be-
vilgede Midler.

13. At den af Sells Annexsogns Kommunebestyrelse under 4de
Februar d. A. fattede Beslutning om Garanti for ovennævte
Laan overensstemmende med Lov om Formandskaber paa
Landet af 14de Januar 1837 § 39 approberes, forsaavidt
Kommunen derved kan paaføres Udgifter for et længere
Tidsrum end 5 Aar».



— 199 —

DenneIndstillingblev ved kongeligResolutionaf 6te 1858.
Marts bifaldt.

Imidlertidhavde vedkommendeEiere faaet Betænke-
lighederved at indladesig paa ForetagendetPaa de i Re-
solutionenopstilledeVilkaar,dels fordi der maatteudstedes
solidariskForskrivelsefor Laanesummentil det Offentlige, -
ligesomder af Sells SognsKommunebestyrelsesom Betin-
gelse for at stille Kommunensom GarantforLaanetfordre-
des solidariskPanteforskrivelsefor Beløbet,hvilketaf Ved-
kommendefandtes altfor voveligt;dels fordiLaanesummens
Tilbagebetalingi et Tidsrumaf 10 Aar fandtesaltfortryk-
kende medHensyn til, at selve Sænkningsarbeiderne,efter
hvis TilendebringelseJordens Bearbeidningtil foreget Pro-
-duktionsevneførst kunde begynde,efter Kanaldirektørens
Forslag til ovenanførte approberedePlan for Arbeidet
maatte forudsættesat ville medtage en Tid af mindst 3
Aar, og dels endeligfordi der hos Vedkommendevar op-
staaet Tvivl, om det ikke vilde være rettest ialfald for det
første at indskrænkesig til Realisationenaf en 1 hint For-
slag indeholdtbilligerePlan, hvorefter høieste Flom vilde
kommei Niveau medlavesteMyr.

SomFølge heraf vilde Eierne af Sellsmyrenikke be-
nytte sig af den demved ovennævnteResolutiongivneAd-
gang til at erholdeBidragog Laan af Myrdyrkningsfondet
til MyrensUdtapning,og Arbeidetblev derfor heller,, ikke
sat iværk.

For SagensFremmeberammedeAmtmandenet Møde 1859,
paa Laurgaard af samtligeInteresseredetil den 12te Au- Mødepaa
gust, efterat han i Skrivelseaf 15de Juli havde anmodet1:alZgia2etV
Kanaldirektørenomi ForeningmedLeitnant Bangat over- k ringta1:Z.a

være samme. Forhancllingernedreiede sig væsentlig om,
hvorvidtman skuldenøie sig med det andet-Alternativ i
KanaldirektørensForslag (denmindreSænkning),ogefterat
dennehavde udtalt sig for en Forheielseaf Overslagetfor
dette Alternativtil 56,000Kr., blev der af en Pluralitet
af MyrensEiere paa Medet vedtageten Erklæring, hvori
de erklæredesig villigetil at lade Sænkningenudføreover-
ensstemmendemedden angivnebilligstePlan og underBe-
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1859. styrelse af en af Departementetfor deres Regning antagen
Ingeniør,Saafremtde af det Offentligeerholdt laant med
eller uden Garantiaf Sells Annexsogns Kommune 44,000
Kr. paa Vilkaar, at Renterneaf.dette Laan henstode uop-
krævedei 5 Aar og efter disses Udlob lagdestil Kapitalen,
hvorefterden samledeSum skulde forrentes og afdrages i
de nærmestfølgende23 Aar og, saafremtde desudenaf det
Offentligeerholdtsom Bidrag til Arbeiderne 12,000 Kr.,
eller hvis den hele Overslagssumikke skulde medgaa, en
forholdsmæssigAnpartaf dette Beleb. Til Sikkerhedfor
Kommuneneller i Tilfældedet Offentligevedtog enhver af
de vedkommendeEiere at udstede Obligation for den paa
ham faldendeAndel af Laanebeløbet,saaledessomdenneefter
foretagenBoniteringog Beregningnærmeremaatte bliveat
bestemme,med 1ste Prioritets Panteret 1 den forøgede
Værdi,Eiendommensom Følge af Sænkningenerholdt, og
desudensekundærPanteretnæstefterældre Pantehæftelser.

Aratets Denne Erklæringblev af AmtettilstilletDepartementet
Erklæring.

ledsagetaf et Andragendepaa VedkommendesVegne om,
at der meddeltesErklæringensUdstedere Tilladelse til at
udføreSænkningenoverensstemmendemed den anførte bil-
ligste Plan, og at der hertil tilstodes dem et Bidrag af
12,000 Kr. og et Laan af 44,000 Kr. paa de i Erklæringen
angivneVilkaar, saaledesat de til det Offentlige udstedte
Panteforskrivelserhver fik sin Anpart af Laanet. Med
Andragendetfulgte en af Lensmandeni Vaage affattetFor-
tegnelse over de Gaarde,der havde Andel i Sellsmyren,og
hvis Skyld tilsammenudgjorde110 Daler 4 Ort 20 Skil-

medensde, der havde vedtaget ovennævnteErklæring,
deraf repræsenteredeet Skyldbelebaf 74 Daler 2 Ort 16
Skilling. Endviderevedlaa FortegnelsenPanteattester,der
viste de paa GaardenehvilendeHæftelser,hvoraf forøvrigt
en stor Del mentes dels at være indfriet dels at værebort-
falden ved FøderaadstagernesDød, uden at Afiæsning af
vedkommendeDokumenthavde fundetSted.

Amtet anbefaledei det Hele Andragendetog bemær-
kede med Ilensyn til de ansegte Vilkaar for Laanet, at
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den for Laan af MyrdyrkningsfondetbestemteIndfrielsestid 1859.
formentligmaatte erkjendesat passemindre,hvor der var
Spergsmaalom store Foretagender,hvis Udførelsemedtog
fiereAar, saa at Laantagerenkun for en ringe Del kunde
vente i MyrensforegedeAfkastningat findeMidler til at
forrenteog afdrageLaanet. Endmeregjaldt dette, yttrede
Amtet, naar,somher var Tilfældet,en vidtstraktMyrstræk-
ning var delt mellemen Mængde for største Delen ube-
midledeEiere, der ikke vare istand til at reise de fornedne
Midlertil, saasuart Udtapningsarbeidetvar endt, strax og
paa en Gang at opdyrkedet Areal, der tilfaldt dem, men
for en stor Del udelukkendevare henviste til deres eget
personligeArbeide,saa at Opdyrkningenkun kunde ske
efterhaandenog i smaa Partier. Under saadanneOmstæn-
dighedervilde en Eier ikke lettelig,uden at kunne erholde
Laan paa temmeliglang Afbetaling,vove at indlade sig
paa Foretagendet,og vilde heller ikke være istand dertil
med Udsigt til at kunne opfyldesine Forpligtelser. Amtet
anbefaledederforpaa det Bedste Indvilgelsenaf den an-
segte forlængedeAfbetalingstidfor Laanet nemlig28 Aar.

de ovenanferteHensynsamt i ForetagendetsalmeneVig-
tighedhaabedeAmtet,at der ogsaavilde findestilstrække-
lig Grund til at tilstaa vedkommendeEiere det sammeBe-
leb, 12,000Kr., somBidrag eller Gave, der ved kongelig
Resolutionaf 6te Marts f. A. blev dem indvilget,uanseet
at der nu kun var Spørgsmaalom en Overslagssumaf
56,000Kr. mod84,000Kr. tidligere. Selv i Forhold til
denneformindskedeSum formente nemlig Amtet det an-
søgteBidrag efter Omstændighederneat maatteanseestem-
meligtmoderat,ligesomdet antog,at der ikke letteligvilde
opstaa Tilfælde,hvori det af forrige Storthing til saadant
ØiemedbevilgedeBeleb mere egnedesig til at kommetil
Anvendelseend nærværende. Med Hensyn til den Sikker-
hed for det ansegteLaan, der kunde bydes det Offentlige,
oplysteAmtet, at Sells SognsKommunesGaranti for Laa-
net ikke kundeventes,ialfald ikke uden paa Vilkaar, at
vedkommendeEiere til Sikkerhedfor Kommunenudstedte
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1859. solidariskPanteforskrivelse,hvilket disse ikke vovede at
indlade sig paa. Paa andet Vilkaar kunde det efter
Amtets Formening.uanseet Foretagendets overordentlige
Vigtighedfor Distriktet,ikke billigen ventes, at Kommu-
nen i dette ubetydelige(ikke fuldt 300 Skylddaler)og fat-
tige Sognskuldepaatagesig G-arantienfor Laanet,en Ga-
ranti, der ikke kundenegtes at ville medføreResiko. Am-
tet antog derfor,at det i Tilfælde vilde være nødvendigt,
at det Offentligedirektetilstod hver af vedkommendeEiere
udenKommunensMellemkomstden paa ham faldende An-
del af Laanesummenmod Panteforskrivelse. Med Hensyn
til denne bemærkedeAmtet, at der formentligikke var
Adgangfor Eiernetil, saaledes somi ovennævnteErklæ-
ring forudsat,kontraktmæssigenat give det Offentligelste
Prioritets Panteret i MyrensforogedeVærdi,men selv om
der bortsaaesfra dennePanteret i den foregedeVærdi og
alene togesHensyntil den sekundærePanteret, enhver af
Eierne kundegive,vilde det efter AmtmandensFormening
fremgaaaf de fremlagtePanteattester, at de større Lod-
eiere i Myrenkunne stille fuldkommenbetryggendePant
for den paa enhveraf demfaldendeLaanesum, og at det
ikkun var nogleaf de mindreLodeiere,hvis Brug allerede
vare fuldt ud behæftede,saa at det Tab, der kunde opstaa
for det Offentlige,selv i værste Fald ikke kunde blive be-
tydeligt,og dette Tab vilde, om det tillagdesdet somGave
begjærteBelebaf 12,000Kr., tilsammenikke udgjøre et
Bidrag,sompaa nogenMaadekundesiges at staa i Mis-
forholdtil Foretagendetsalmene Vigtighed. Med Hensyn
til, at Vedkommendenu have foretrukketat søgedenmindre
Sænkningudført,bemærkedeAmtet sluttelig,at dette grun-
dede sig forudeni Hensynet til de mindre Omkostninger
ogsaa deri, at man paa Grund af Distriktets i Almindelig-
hed tørre og regnløseSommereog den manglendeAdgang
til medFordel at kunne i sin Tid anvende Agervanding
paa Myrstrækningerhavde antaget, at man for Produktio-
nen muligensi det Hele vilde være bedre tjent med den
mindreend med den større Sænkning.
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Departementetfandt, efter hvad der af Amtet var op- 1860.
lyst og efter KanaldirektørensErklæring,Intet at erindre
mod, at man for Tiden indskrænkedesig til den mindrejaanfr258660,
Sænkning. I Henholdtil dets Indstilling af 25de Januar akflitPer.L.
blev der under 1lte Februar fremsat kongeligPropositionbrilar 1860.

for Storthinget.
UnderSagensBehandlingi Storthingetblev det i Hen-Storthings-

beslutning
hold til et af AmtmandAall fremsatForslag i Mødedenaf 12te Mai

1860 ang.12te Mai besluttet: Bevilgning.

«Storthinget samtykker i, at der af de ved Storthingsbe-
slutning af 24de September 1857 til Myres Udtapning og Op-
dyrkning bevilgede Midler tilstaaes Landeierne i Sellsmyren i
Kristians Amt et Laan til Sænkning af Vandstanden i den
nævnte Myr indtil et Belob af 90,400 Kr. under Betingelse af:

1. at der anstilles nærmereUndersøgelser om,hvormegetVand-
standen bør sænkes, og at Arbeidet udføres efter den Plan,
som Regjeringen efter disse Undersøgelseh Udfald finder
hensigtsmæssigst;

2, at der for Laanet udstedes Obligationer med saadan Sik-
kerhed, som Regjeringen finder antagelig, i hvilken Hen-
seende Regjeringen dog, forsaavidt det for at bringe Fore-
tagendet istand skulde være nødvendigt, bemyndiges til at
modtage en mindre fuldstændig Sikkerhed for et Beløb af
indtil 1/7 af det hele Laan ;
at Laanene tilbagebetales inden 28 Aar, saaledes at Ren-
terne lægges til Kapitalen 1 de første 5 Aar, dog uden
Beregning af Rentes Rente, og i de følgende 23 Aar ind-
betales med 1/23 aarlig af det samlede Kapital- og Rente-
beløb, samt med 4 pet. Rente deraf;
at der føres fornøden Kontrol med, at Pengene blive an-
vendte til Arbeidets Udførelse overensstemmendemed den
vedtagne Plan.

Tilfølge denne Beslutning lod DepartementetSagen
undergivesvidere Behandlingaf de sagkyndige.Autoriteter,
og for ogsaa at se den bedømt fra et landbrugsteknisk
Standpunkt blev Landbrugslærer,AgronomHedendahl,an-
modet om at bese Forholdenepaa Myrene og afgivesin
Erklæring.

I Marts1861afgavHedendahlsinBetænkning,hvorihan 1861.
Heclendahls

anbefalededen størsteSænkning,medenshan tillige udtalteBetænkning
af Marts

den Mening,at der ikke kunde være nogenBetænkelighed1861 ang.
Grundene.
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1861. ved til en Begyndelseat foretage den mindre,saavidt denne
var besluttet, idet denne kun var en Begyndelse til den
større og fuldstændigere, som kunde udføres senere. Han
fandt Jorden i hele sin Udstrækning dyrkbar, og især den
lavest liggende bestaaende af god Myrjord saavel i Over-
fladen som i Undergrunden, og anbefalede, at Afgroftningen
i Myren udførtes saa tilstrækkeligt dyb, at ndergrundsvan-
det ikke til nogenAarstid skulde kunne virke skadeligt un-
der Myrens fremtidige Brugning. De Erfaringer, som hav-
des efter sidste Aars Flom, der var 2 å 3 Fod heiere end
nogen anden i Mands Minde, talte for hans Formening.
Han udtalte derhos Ønskeligheden af, at hele Myrens Af-
greftning udførtes i Forening med Sænkningsarbeidet, saa-
ledes at de dermed forbundne Udgifter reparteredes paa de
forskjellige Eiere efter den Nytte, de havde deraf.

Amtets I Skrivelse af lste April til Departementet gjordeAmt-
Skrivelse

anste April manden opmærksom paa, at han ved nærmere at forhøre
1861 ang.
Udskift- sig hos Eierne var kommen til Kundskab om, at blot den

ning.
nordre Del af Myren var uudskiftet og laa i fuldstændigt
Sameie, medens den søndre og større Del var delt mellem
Eierne saaledes,at hver havde sin særskildt betegnede Del.
Paa Grund heraf vilde det, forinden der kunde fattes Be-
stemmelse om 'SænkningensUdførelse, være nødvendigt, at
Myrene for enhver Eiers Vedkommende opmaaltes og boni-
teredes, i hvilken Anledning han anholdt Departementet om,
at dette maatte blive gjort snareSt muligt.

Departementet fandt den omhandledeOpmaaling nød-
vendig, forinden Sagen.forelagdes Grundeierne til ny For-
handling, og sendte den under 24de Juni til Ingenierbriga-
dens Erklæring, idet det anmodede den om at lade Opmaa-
lingen udføre paa en af Hedendahl i Skrivelse af 6te Juni
antydet Maade.

Opmsaling Leitnant Bang blev derpaa overdragetOpmaalingen,og
afeles

.my- begyndte dermed i Slutningen af Juli Maaned. Den blev
senere fortsat af Leitnant H4er, der fuldendte den i Slut-
ningen af December.
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Karterne udgjordeialt 10Plader i 1/2000Maalestokmed 1862.
Lodningerog Nivellements. Boniteringenblev i Mai Maartaokcitbesr::
ned paabegyndtaf AgronomJakobsen, som den 6te Juli ognBeskri-

indsendtesin Beskrivelsetil samme.
Den nye tiltraadte KanaldirektørThamsbemærkede Kanaldirek-

Skrivelseaf 26deSeptembermedHensyn til Forslaget,at
geerptaefjedreUlaelven, der utvivlsomt var den, som havdeforaarsaget
.48,6s2hiagit.Opdæmningen,ei burde, somforeslaaet,udmundei den ud-

dybedeElveseng, da den ved førsteFlom vilde kunne til-
læggeAlt, hvad der var udgravet. Han foreslog,at den
skuldefer8s separat fra Hovedelven2,000Fod længerened
ud i ElvebugtennedenforUllervolden,hvor der gaves et
Bassin,hvori den kunde afsætte sitMaterial,og bemærkede,
at selv om dette blev gjort, saa vilde det efter længere
eller kortere Tids Forløb blivenødvendigtat hjælpe paa
Ulas Profil, men hvor ofte og i hvilkenUdstrækningvar
umuligtat beregne. Han antog derhos,at der i Overslaget
var gjort formegetRegning paa, at Elven selv skuldeop-
rense sit Leie,og frygtedehan for,at man maatte paaregne
større Gravningsomkostninger,da Forøgelsenaf Laugens
relative Fald efter den kunstige Gravning kun var ube-
tydelig, samt desuden forogedeUdgifter til Forbygninger
af de Elvebrud, som man paa Forhaand medBestemthed
kunde forudsevilde-findeSted under ElvebundensFordyb-
ning navnlig i de Dele af Elvebredden,der var konkave.
DisseForholdegjorde det umuligtpaaForhaandat beregne
UdgifternevedSænkningen; kun det troedeKanaldirektøren
at kunne udtale, at Ulas Korrektion og Foranstaltninger
til under Arbeidetat skaffeVandetbort vildekoste mindst
dobbelt saa meget,Forbygning af Elvebrudog upaaregnet
Gravningmindst5 Gange saa megetsompaaregnet. Uden
at turde medBestemthed erklæredet for tilstrækkeligttil-
raadede han, ikke at paabegyndeArbeidet uden at gjøre
Regning paa en Udgift af mellem160 å 200,000Kroner.
Den mindreSænkningfraraadedehan, da den vilde komme
til at koste forholdsvismere,idetKorrektionenaf Ula,Vand-
afiedning,Opsyn,Redskaberog Elveforbygningvilde blive
omtrentde samme, saaledesat Besparelsenvæsentligvilde
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1862. blive i den paaregnede og upaaregnelige direkte Gravning.
Han berørte derhos endnuSpergsmaalet om, hvorvidt Flom-
men nedenfor vilde blive foreget. Flomvandet kunde nem-
lig komme saaledes, at Forøgelsen blev betydelig, men og-
saa saaledes, at den var umærkelig. Der manglede Vand-
standsobservationer for at angive noget Sikkert herom; men
selv om Vandmassen blev mærkelig forøget Ted Enden af
den regulerede Elv, vilde den dog blive forsvindende strax
nedenfor ved Loftsgaards Bro, hvor Otta med over dobbelt
saa stor Vandmassestødte til. Han troede derfor, at Hensynet
til FlomvandmassensForegelse kunde sættes ud af Bettagt-
ning i nærværende Tilfælde.

Ingerdør- Ingenierkommissionen afgav under lste Oktober sin
kommis-

sionens Be- Betænkning. Den henholdt sig til Kanaldirektørens Ud-tamkning
af lste

Oktbr. 1862.
talelse, og fandt, da det heldige Udfald af Foretagendet
væsentlig vilde Afhængeaf, om Ulaelv kunde gives et mod
skadeligOpgrunding betryggendeUdleb,at Forslag medOver-
slag i denne Henseende nærmere burde afgives, efterat•de
nødvendigeForundersøgelservare anstillede. Den fandt det
endvidere medKanaldirektøren høist tvivlsomt, om det turde
paaregnes,at Laugen. selv vible kunne oprense sit Leie saa-
vidt som tidligere paaregnet, og kunde heller ikke paa For-
haand beregne de med Elveforbygninger m. m. forbundne
Udgifter. Foretagendet stillede sig derfor, forsaavidt Ud-
gifterne ved Arbeidets Udførelse angik, særdeles usikkert ;
men da Vandstandsforholdene ovenfor Ulens Udlob stadig
forværredes ved det Material, som denne Elv medførte i
Flom og afsattes i Laugen, saa fandt Kommissionen deri
en Grund mere for, at ialfald Undersøgelser burde anstilles
om, hvorvidt Ulaelv uden alt for betydelige Udgifter kunde
gives den ovenfor omhandledeforandrede Udmunding.

1863. I Henhold hertil anmodedeDepartementet Kanaldirek-
Under- tøren om at lade anstille de fornedne IJndersøgelser for at

søgelse af
Ulaelvs hindre Materialoplægning fra EJlaelvi Laugen, og saaledes
UdIøb.

forebygge, at Vandstandsforholdeneovenfor forværredes. I
den Anledning blev efter Kanaldirektørens Ordre et Kart
i 1/2000over Terrainet omkring Ulas Udlob optaget af In-
geniør Lassen.
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Under 22de Marts afleveredeLassen sin Rapport over 1864.

-Undersøgelserne,og under Bearbeidelsen.af Sagen komKa RaLpapsosreraf
naldirektøren paa den Tanke ved Opførelsen af Damme paa 221d8e64manirts
hensigtsmæssigeSteder i Ula at danne Bassiner med stille-Ulas Udløb.

staaende Vand, hvor Materialet, som Elven førte nedover,
kunde oplægge sig. Han beordrede derfor under 21de Au-
gust Ingeniør Vogt til at foretage de fornødne Undersøgel ugnidseersj-
ser opover langs selve Ulaelvens Leie saalangt opover som Seelaervosg
til de Steder, hvorfra de væsentligste Sten- og Jordskred 21=rpttbal:f
komme. Under 22de September indsendte Vogt Rapport 1864.

med Kroki over disse Undersøgelser.
Fra Anders Formo og endel andre Gaardbrugere I Sell 1865.

indleb der til Departementet et Andragende om, at der for ATotansde

offentligRegning maatte udføres de fornedne Regulerings-Regulering.

og Oprensningsarbeiderved Ulaelvens Udleb i Laugen for
at hindre, at Vandstandsforholdeneforværredes ved Afsæt-
ning af •det Materiale, Flomvandet medførte. Ansøgerne
anførte, at medens det hele Foretagende vilde kræve bety-
delige Summer, vare de fleste af Lodeierne' ubemidlede
Folk med smaa og stærkt behæftede Eiendomme. Paa
Grund af fiere daarligeAaringer vare de derhos i den senere
Tid gaaede tilbage i økonomiskHenseende, og en stor Del
endog aldeles forarmede. De nærede derfor Frygt for, at
de,naar de bevilgedeLaan til Foretagendet modtoges,senere
vilde blive ude af Stand til at udrede de fornødneForskud
til Dyrkning af den indvundneJord, og at de saaledesikke
alene kunde kommetil at savne den fulde Nytte deraf for
deres Brugstid, men endog udsætte sig for en Resiko ved
Laanesummens Forrentning og Tilbagebetaling, som vilde
overstige deres Kræfter. Der indsaaes ikke, hedte det, at
være noget Haab omForetagendets Fremme uden en videre-
gaaende offentligBistand, og todeierne androge derfor om,
at Arbeiderne ialfald i saadant Omfang, som udkrævedes
for, at Vandstandsforholdene i Sellsmyren ikke fremtidig
skulde blive værre, end de vare, maatte blive udførte for
det Offentliges Regning. At Myrene forvandledes til en
Indsø, hvilket under de daværende Forholde maatte befryg-
tes at ville ske, formenteAnsøgerne, vilde være en Ulykke,



— 208 —

1865. der ikke kom til at rammeBygden alene, men ogsaa vilde
føles i videreKredse. Dette AndragendeoversendteDepar-
tementetunder 26de Oktobertil Kanaldirektøren,idet det,
henvisendetil sin Skrivelse af 28deAugust1863, udhadsig
DirektørensUdtalelseangaaendeSagens Stilling og navnlig
om, hvorvidt Resultatet af Undersøgelserneledede til at
antage, at de omhandledeArbeider kunde ventes udførte
uden uforholdsmæssigeOmkostninger.

Kanaldirek- Under 2den Decemberafgav Kanaldirektørensin Be-tørens 13e-
t0,12:g tænkning angaaendeSagen. Han begrundededens sene

Deebr. 1865 Expeditioni at han underUdarbeidelsenaf et Forslag tilang. Ula.
Spergsmaaletsgunstige Lesningstadig var kommen til det
Resultat, at der udfordredesstore Summer uden at opnaa
stor Sikkerhed. Af den G-rundlod han Sagen ligge i Haab
om at skulle kunne udfinde anbefalelsesværdigeForholds-
regler ved et fortsat Studiumaf Elvens Materialferingog
de til BjergstrømmesKorrektionanvendbareMidler. Han
gik derefterover til i muligste Korthed at fremstille de
Resultater,hvortilhan var kommen,og anførte som eneste
Middel,hvorvedMaterialetkundeventes holdt tilbage: ved
Hjælp af Damme at danne større Bassiner med roligt
Vand og hvorved naar de vare fyldte Elvens
relative Fald forandredessaaledes, at den ikke længere
kunde føre Materialetfrem. EfterhandenMaatteet System
af saadanne Damme opføres og Elvens Udleb i Laugen
korrigeres. Undersøgelsernevare endnu kun at betragte
som Rekognoseringerog derforikke tjenlige til derefterat
udarbeideet Forslag til Dammenes Konstruktion m. m.
Imidlertid,mente Kanaldirektøren,kunde man deraf dog
danne sig en Ide om den Sum, der maattetil, forat bygge
den nederste Dam, hyor Lokalforholdenevare gunstige.
Han anslog denneDams Kotende til ca. 24,000 Kr. og
Korrektionenaf Ulas Udleb til ca. 4,000 Kr. og antog
efter et løst Skjøn, at man da skulde være sikker mod
Ulas videre Ødelæggelsenede i Dalen i ca. 10 Aar, efter
hvilken Tid da den næste Dam maatte opføres. Kanaldi-
rektørensammenfattedeResultatet af sine Betragtningeri
Følgende:



— 209

At en Sænkning af Flommen til Fordel for Sellsmy- 1865.
rene ei kan paabegyndesmed nogensomhelsttJdsigt til
et heldigt Resultat, med mindre Ulaelvs stærke Ma-
terialføring er forebygget.
At .Korrektion af Ulaelv nedenfor Ulafossene lidet
eller intet vil gavne, men
at Materialet maa standses i Uladalen.
At dette kun hensigtssvarende kan ske ved Anlæg af
Damme„ hvorved større Samlebassins for Materialet
dannes.

5, At Anlægget af den nederste Dam i Uladalen kun vil
sikre i kort Tid, og at man derfor mindst maa gjøre
Regning paa at maatte bygge en Dam til, for at opnaa
nogen Sandsynlighedfor, at Ula vil blive uskadelig i
et Tidsrum af ca. 30 Aar.

6. Omkostningerneved 2 Damme i Uladalen og en let
Korrektion af den nedre Ula vil andrage til omtrent
60,000 Kr., naar Dammene gjøres ca. 40 Fod høie.
Denne Kanaldirektørens Betænkning blev af Departe- 1867.

mentet sendt Ingenierkommissionentil Erklæring, og under Ingenirar-

19de Marts afgav den saadan. Kommissionenudtalte deri,
konmenmsto-

at den efter de hidtil anstillede forelebige UndersøgelserUniiinjtasf
ikke havde seet sig istand til at afgive nogen bestemt For-

187.

mening om den hensigtsmæssigstePlan for de projekterede
Damme, men at nærmere lletailleundersøgelser hertil ud-
fordredes. Under 2den Mai beordredes Kanaldirektøren til
at lade de ombandlede Detailleundei'søgelser vedkommende
Inaelvens Regulering anstille, og i August Maaned bleve
Undersøgelserneforetagne af Ingeniør Vogt.

Under 5te Mai afgav han til Kanaldirektøren et paa 1868.
disse Undersegelser støttet Forslag med Omkostningsover- vogta
slag til Ulaelvens Regulering. Dette Forslag gik ud paa Fgestf
ved Hjælp af 4 Damme at danne ligesaamangeBassiner til

%s(,6esg:iiiviinasg

Materialets Opsamling og paa at korrigere Elvens Udleb Davmeile.
Laugen. Efter det skulde den nedersteDam i Nærheden af
Styggebro, hvor Profilets Bund og Sider var Fjeld, opføres
i sin fulde Heide (ca. 40 Fod) og tillige tjene som Beskyt-
telse mod mulige Uheld ved de øvre Damme, der, ikke

14
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1868. kundefundamenterespaa Fjeld. Paa Grund af denmindre.
Sikkerlied,'dissedervedbyde,var det tillige foreslaaetførst
efterhaanden,:somdet bagenforliggendeBassinblevudfyldt,
at opføredemi sin fuldeHøide. De samledeOmkostninger
vare beregnedetil 44,000Kroner.

Kana1- KanaldirektørensendteVogts Forslag til Departemen--
direktarens
Bargåtgiu tet, idet han i det Væsentligetiltraadte samme,og kun i
1868over

Vogts
por- enkelteHenseenderfandt at burdemodificeredet. Han led-



slag. sagede det med en længére Betænkning,hvori han paa
Grund af de lokaleForholdefrafaldt sin tidligere udtalte
Hensigtat føre ElveløbetomkringDammeneistedetfor at
lade Vandetgaa direkte over dem. Paa Grund af Ube-



kjendskabmedUlas største Vandføringog med dens Ma-



terialferingsaavelsommedPaalidelighedenaf deforeslaaede,
utvivlsomtbilligste Bygningsmaaderaf Dammene,mente
Kanaldirektøren,at man burde forsøge sig frem med al
muligForsigtighed,saa ei større Pengesummertabtes og
Ulykkerafstedkommes.Han foreslogderfor,at man først
skuldeopføreden nedersteDam, men B Fod lavere end
foreslaaetaf -Vogt,altsaa kun til Heiden 384 og forbinde
de øvre SkiktersSténemed Jern istedetfor med Cement,
der om Vintei.envildefryse itu og stadig trænge til Re-



paration. Viste det sig da modFormodningefter 1 Aars
Forløb,at denneDamvar fyldt,' saa mentehan, at Sagen
burdeopgives,da det vildekoste mereat standseMaterial-



førselen end Sellsmyrenevare værd. Fik man derimod
gunstigeResultater,vildeman strax kunne foretageKor-



rektionenaf nedreUla og imidlertidanstillemindfeExperi-



mentermed Bygningaf smaa Dammefor at vindeSikker-



hed i Besvarelsenaf Sporgsmaalet,omhvorledesde andre
Dammeburde bygges. Kanaldirektørenudtalte endvidere
medHensyn til Overslaget,at Forholdeneogsaaderi med-



førte en stor Usikkerhed,og, idet han beregnedeDam No.
1 medExpropriationtil 	 Kr. 12,000
NedreUlas Korrektiontil 
 « 8,000
og uforudseedeUdgifterogForsøgsarbeidertil . . « 4,000

eller tilsammenKr. 24,000
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foreslog han uagtet al Usikkerhedsaavel i Plan som i 1868.
Overslagdog denneSumanvendt. Han bemærkedederhos,
at der var mangeChancerfor, at Arbeidet kunde lykkes,
og i saa Tilfælde vilde 6,000 Maal Jord af Sellsmyrene
reddes for Undergang. Landeiernevilde da ved en for-
standigBenyttelseaf sine Midlerog sinArbeidskraftkunne
i TidernesLøb selv udvideLaugensUdløbog derved ind-
vindehele eller den største Del af dette Areal til fuldt
Brug.

Efterat Ingeniørkommissionenhavdeudtalt sig til For- Dep.tets

del for Forslaget og KanaldirektørensBetænkning,fandtAomnsPagelesne.

Departementetunder 30te Oktober at maatte indstille, at
der forelagdesStorthingetPropositiontil Bevilgningaf
24,000Kr. til ArbeidetsUdførelse,idet det, efter at•have
fremstilletSagenstidligereHistorie,anførteFølgende:

«Veddet OffentligestidligereForhold til Sænknings-
foretagendetvar det alleredebleveterkjendt,at Forbedrin-
gen af de heromhandledeStrækningervar af saadan In-
teresse,at den gjordeSagenegnettil detOffentligesBistand».

«Hvadde nu foreslaaedeArbeiderangik, der vare en
Betingelsesaavel for, at en Sænkningaf Vandstandeni
MyrenesenerekundefindeSted, somfor, at Vandstands-
forholdeneikke efterhaandenskulde forværres,vifde det
formentligi ethvert Fald være nødvendigt,om Arbeiderne
skuldekommetil Udførelse,at det OffentligeovertogResi-
koen, forsaavidtden Del af Arbeidet, der vilde blive -at
udføresomet Forsøg,skuldevise sig forgjæves. MenDe-
partementetantog ogsaa,at der efter SagensBetydningog
Omstændighederneforøvrigtvar Grund til, at Staten her
overtogUdgifternei deresHelhed,ialfaldved de Arbeider,
der varepaatænktudfortei nærmesteBudgettermin.Om en
Fortsættelseaf dissevilde der muligensførst efter en læn-
gere Tids Forlob bliveSpørgsmaal,og det Offentligevilde
i denne Henseendei ethvert Fald have frie Hænder, da
Forholdene,om man blev staaende ved den nu paatænkte
Del af Arbeidet,ikke vilde blive ugunstigere,end de for
Tidenvare, og det ved Fortsættelsenkun vilde gjælde at
konserverede vundneFordele. Der var saaledesIntet til

14*
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1868. Hinder for, at man krævede et Bidrag til de muligens
senere udførendesArbeider, om man undlod at betinge sig
noget Bidrag nu».

«Det rnaatte vistnok ansees tvivlsomt, om dette i flere
Henseender ønskelige Foretagende for Tiden vilde kunne
ventes iværksat, naar der af den for, største Delen fattige
Befolkning krævedes noget Bidrag til Arbeidet, og paa de
interesserede Grundeieres Ressurcer vilde derhos alligevel
blive lagt stærkt Beslag, hvis de senere som det var at
ønske skulde bringe den fuldeNytte ud af Foretagendet
ved at iværksætte en Sænkning af Vandstanden i Laugen
og opdyrke de indvindendeStrækninger».

«perimod antogDepartementet, at det, naar Staten kom
dem til Hjælp med det nu paatænkte Arbeide, ogsaa burde
kræves, at de gjøre Sit for at bringe de næVnte Fordele
ud af Arbeidet, og at derfor den Del af dette Arbeide, der
gik ud paa en Forandring af nedre Ulas Leie, og som
havde sin væsentlige Betydning som en Indledning til
Sænkningsforetagendetog ikke som et Forebyggelsesmiddel
mod, at de nuværende Vandstandsforholdeforværredes,ikke
burde komme til Udførelse, førend der var dannet en Fore-
ning mellem Grundeierne om en sukcessiv Udførelse af en
Sænkning ved et passende aarligt Naturalarbeide eller Bi-
drag paa andenMaade. Man antog saaledes, at den herhen
hørende Del af Bevilgningenikke burde komme til Anven-
delse, førend der havdes Sikkerhed for, at Sænkningsarbei-
det i et passende Omfang kom istand, i hvilken Henseende
det forudsattes Departementet overladt i Tilfælde at iagt-
tage det Fornødne».

«Fremdeles antog man, at det burde paabindes Grund-
eierne at vedligeholde den samme Del af Anlægget, dog
bortseet fra betydeligere Ulykkestilfælde, da det ikke kunde
ventes, at de Interesserede ville paatage sig noget Ansvar
ligeoverfor saadanne. Medens det nemlig var forudsat, at
der,, hvad den projekterede nederste Dam angik, 1 Al-
mindelighed ikke vilde tiltrænges Arbeider til dens Vedlige-
holdelse, var dette, efter hvadKanaldirektøren havde oplyst,
ikke Tilfældet med Reguleringenaf Ulas Udløb, hvor Vær-



— 213

kerne ved Flommen kunne blive bragte i nogen Uorden, 1868.
hvilket der under almindelige Omstændigheder ikke vilde
kræves noget betydeligere Arbeide til at rette paa, naar
Tingen hvad her er af særdeles Vigtighed — gjordes
strax. Ogsaa i denne Henseende vilde Departementet
Tilfælde have at paase det Fornødne».

Sluttelig bemærkedes, «at der i den Usikkerhed, hvor-
med Arbeidet var forbundet, efter Departementets Forme-
ning ikke burde sees nogen afgjørende Grund mod at paa-
begynde samme, da den Sum, der for det Første var tænkt
bragt i Anvendelse, og som muligens vilde vise sig anvendt
forgjæves, ikke syntes at være større, end at Sagen vel
maatte være et saadant Forseg værd. Departementet troede
saaledes at burde tilraade, at det til Reguleringsarbeider i
Ulaelv foreslaaede Beleb 24,000 Kr. segtes bevilget af
Statskassen til Anvendelse i næste Budgettermin i Henhold
til Foranførte».

Under 14de November blev det ved kgl. Resol. bifaldt : 1.m;b1:.f
«At Gjenpart af nærværende underdanigste Foredrag an- isss

gaaende det i Budgetforslaget for Terminen fra 1ste April 1869 Storthinget.

til ‹lste April 1872 opførte Beløb af 8,000 Kr. aarlig til en
Regulering af Ulaelv i Gudbrandsdalen naadigst befales Stor-
thinget oversendt».

Veikomiteen havde ved Konferance med Repræsentan-
ter fra det Amt, hvori Arbeidet skulde udføres, segt at 1869.

skaffe sig nogen nærmere Oplysning om samme, men den
havde derved faaet en Bestyrkelse i den Tvivl, som i Fore- AapfriM9.
draget var fremhævet mod, at Arbeidet vilde virke til Hen-
sigten. Der har endog bemærker den — været udtalt
den Foriaening, at Opdæmningen af Sellsmyrene muligens
nu for nogen Del har sin Grund i de i Lesjevandet fore-
tagne Arbeider og det Grus, som paa Grund deraf føres
gjennem Laugen.

Komiteen dristede sig under Sagens daværendeStilling
ikke til at foreslaa nogen Bevilgning til dette Arbeide, men
antog, at det burde udstaa, indtil enten Erfaring eller yder-
ligere Undersøgelser havde tilveiebragt større Vished, saavel
om Aarsagerne til de stedfindendeUlemper, som om Maa-
den, hvorpaa disse hensigtsmæssigst burde •seges fjernede.



— 214

1869: Komiteen.antog, at der herunder burde gaaes frem efter
Samraad med vedkommende Gaardeiere og andre lokal-
kjendte Mænd,.og at ved fremtidigt Forslag om Bevilgning
i heroinhandledeøiemed Grundeiernes Interesse i Arbeidet
og deres Tiliid til de6 Udføfbarhed burde have fundet sit
Udtryk i deres Oyertagelse af en Andel i dets Kostende.

Komiteen indstillede saaledes til Storthinget at fatte
saadan Beslutning:

-«De paa Statsbudgettet til Itegulering af Maelv i Gud-
brandsdålenopforte8,000 Kr. aarligibevilges ikke».

Hvilken Beslutning i StorthingetsMede den 2denApril
blev bifaidt.

	

1873. Derved blev Sagen stifiet i Bero, indtil flere Gaard-
1%dwtnactl?eiere i Sell fremkomtil Amtet med et Andragende af 17de
ningf°rdenMarts om Erstatning for eller Forebyggelse a:f den Skade,ved Lesje-

vandets  Stenkningsom Laugen paa Grund af Lesjevandets Sænkning angaves
fez:late at tilføie deres Eiendomme. Dette Andragende blev af

Amtet under 19de Mai med Paategning oversendt Departe-



ment.etog foranledigede,-at dette igjen optog Spergsmaalet
orn..tflas. Itegulering. Man enedes i den Anledning om til
Sommeren.at sammenkaldeet Meclemed Landeierne. Den

Fmorønide.Pdaean4de August afholdtes dette paa Gaarden Formo og over-



i ge Ai4 vares af Kanaldirektøren samt Statsagronom Jakobsen.
tels""1"- Efter en Skrivelse fra Kanaldirektøren til Amtet af 28deening til
Fremme-afSeptember blev der under Modet stiftet en Forening underSellsmym-
nes UcitaP-Navn af «Forening til Fremme af SellsmyrenesUdtapning),ning.

og indtraadte samtlige'Tirstedeværende som Medlemmer af
denne Forening. Der valgtes paa Stedet en Bestyrelse, der
med '13aardbrugerIver ,Brekkeri soMFbrmand skulde sørge
for at 1I af di ifilstmcleværendeOpaidde're underskreven
U-dtia&keanaaende tdtapningen af Sellsmyrene, efterat
have cirkuleret blandt de øvrigeEiendomsbesiddereaf
myiene skhlde rbliveoversendt Anitet med Anmodning om
at tilstilies Departementet.

	

1874. Under 18de Februar indgav Iver Brækken som For-
AnMZdomand i BestyrelsenAndragende om, at der maatte bevirkes
oFanei fremsat kongelig Proposition for et af de førstafholdendes
uitItetigulStorthing om Bevilgning af de fornacine Pengemidler til

lering.
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Regulering af Ulaelv. Med Andragendet fulgte et Doku- 1874.
ment, underskrevet af 37 Personer, der betegnede sig som
de i Udtapningen af Sellsmyrenemest Interesserede, hvori
anførtes, at disse i et Mode paa Gaarden Formo den 4de
August 1873 vare bleven enige om, saafremt TJlaelven for
offentligeMidler maatte blive reguleret saaledes som fore-
,slaaet i 1868, selv at ville sukcessive udføre det egentlige
Sænkningsarbeide, naar de dertil af det Offentlige kunde
erholde fornøden teknisk Bistand til Planlæggelse af Arbei-
det og fornøden Veilednfngunder sammesUdførels.

Departementet indhentede gjennem Amtet Erklæringer Diverse Er-

fra Sells Kommunebestyrelse,Distriktets Lensmand og ved-
kheringer.

kommendeFoged, hvilke Erklæringer samtlige gik ud paa
at anbefale Andragendet, ligesom det ogsaa indhentede Er-
klæringer fra vedkommendeG-rundeiereangaaendeForstaael-
sen af den Forpligtelse, de i Medet den 41e August 1873
havde paataget sig. I nye Erklæringer, daterede 21de og
23de November 1874, havde 36 Grundeiere udtalt, at de
under den tidligere angivne Forudsæning vare villige til at
bidrage 1,600 Kroner aarligt i mindst 10 Aar til Oprens-
ning at Laugens Leie over Sellsmyrene.

Med Skrivelse af 29de Juni tilbagesendteAmtet Sagen 1875.

til Departementet og udtalte, at Reguleringen af Ulaelv mAletrentsgEarf-

og Sænkningen af Vandstanden i Laugen over Sellsmyrene29died5u.ni
var et Foretagende af saa stor Betydning for saagodtsom
det hele Sells Sogn, at Statens Bidrag til Foretagendets
Iværksættelse maatte antages tuldt berettiget, og anbefalede,
at de projekterede Arbeider i Ulaelv udførtes paa offentlig
Bekostning, mod at Grundeierne bidroge saaledes som af
dem vedtaget til Udtaining af Sellsmyrene.

De saaiedes bidkomne Dokumenter bleve af Departe-Kanaldirek-

mentei tilstillede Kanaldirektøren, under 16de.JRni til Af- 2r2:.iinsgEft.i
givelseafBetankninge'ver.4.11tirKiehdet,hvorhos saintidig

19deNovbr1875.

tillige o<rersendtesham det tidligere omtalte,Andragende af
17de Marts 1873, hvori Gaardbrugere i Sell 'klagede over,
at deres Eiendomme led Skade ved Sænkningen af Lesje-
vandet. Kanaldirektøren bemærkedei sin Betænkning af
19deNovember bl.A., at det syntes indlysende,at et Arbeide
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1875. somnærværendepaa Grund af sin Natur ikke godt kunde
tænkes udført af andre end Staten, men da Storthingeti
1869afslogBevilgningaf de dertil fornedneMidler, var
Spergsmaaletnu, om Sagenved den foreliggendeAnsøgning
var bragt i en saadanStilling, at den medHaab om gun-
stigt Udfaldkunde forelæggeskommendeStorthing. I saa
Henseendevilde det strax træde i Øinene,at det at Anse-
gerne vedtagne Bidrag til Sænkningenaf Vandstandeni
Sellsmyrenepaa 1,600Kr. aarlig i 10 Aar var aldeles for-
svindendei Forholdtil det Beleb,som efter Kanaldirektør
RøyemsForslag af 19de Marts 1857 udfordredesfor at
frembringeen effektivSænkning,og tog man Hensyn til,
at Arbeidetnu vilde bliveadskilligtkostbarere,syntesdet,
som om 16 å 20 Kr. pr. Maai maatte have været det
mindsteBidrag, Grundeiernemaatte have forpligtetsig til
at udrede, naar de med et passendeStatsbidrag skulde
kunne gjøre sig Haab om at faa udført nogetArbeide,som
ialfald i nogen mærkbar Grad vilde forbedreForholdene
ved deresEiendomme.Det ubetydeligeBidragkunde imid-
lertid neppe betragtes som Maalestok, hverken for den
Fordel, der vilde vindes ved SellsmyrenesUdtapning,eller
for den Interesse, vedkommendeGrundeierenærede for
dette Arbeides Udførelse,men maatte vistnok hellere be-
tragtes somUdtryk for deresUformuenhedog fuldkomne
Mangelpaa Evne til at paatagesig Forpligtelser,der staa
i et nogenluederimeligtForhold til den for dempaaregne-
lige Fordel, især naar saadanForpligtelse skuldeindgaaes
paa Sagensdaværendeusikre Stadium. Saafremt det der-
imodlykkesved de i Ula foreslaaedeArbeiderat opnaa en
til Vished grændsendeSandsynlighedfor, at Sellsmyrenes
Udtapningvilde kunne opnaaes,var det neppeurimeligtat
antage,at de betydeligeskadelidendeJordstrækningervilde
kommetil sin Ret, og at da en lovlig Flerhed af Grund-
eierne maatte kunne skaffetilveie de nødvendigeMidler
til medet til de almeneInteresser svarenderimeligtStats-
bidrag at udføreet Arbeide,der vilde afværgesaa megen
Skade og tilbydesaa paatageligeFordele somdette. Da
man saaledes fra det foreliggendeAndragendeikke kunde
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hente Grund til påanyat indbydeStorthingettil at bevilge 1875.
det Fornødne til det foreslaaedeDamarbeidei Ula, blev
det, for at dette vistnokpaatrængendenødvendigeForsegs-
arbeide ikke yderligere skuldeblive udsat, nødvendigtat
indskrænkeBevilgningentil det absolutFornødneog saa-
ledes sleife den i Forbindelsedermed foreslaaedeKorrek-
tion af nedreUla,hvilketArbeidevistnokburdeindgaasom
en integrerendeDel af Sænkningsarbeidet,medhvilket det
stod i den nærmesteForbindelse,medensKorrektionensen-
sidigeUdførelseaf Staten kundepaadragedenneurimelige
ForpligtelserligeoverforSænkningsarbeidet,ved hvilket man
maatte gaa ud fra, at det neppenogensindevilde lykkes
aldelesat forhindreUla fra at føre Materialud i Laugen.
Opførelsenaf den nedersteDam i Ula til 33 Fods største
Heide vilde efter NutidensMaterial-ogArbeidspriserkoste:
For 550 Kabikfavnevel sammenhuggetMur af store Sten-

blokkeog medForboltningerå 60 Kronerpr. Kubik-
favne 	 Kr. 15,000

Sprængningfor Murfod,Expropriation,Admini-
stration,størreRedskaberog tilfældigeUd-
gifter 1/8heraf  « 5,000

tilsammenKr. 20,000
og da DammensBestaaen væsentlig var afhængigaf, at
den var fuldfærdigindenVaarflommensKomme,maatte den
fuldførespaa et Aar.

Endelig bemærkedeKanaldirektørenmed Hensyn til
det under 17deMarts 1873 fra endel Gaardbrugerei Sell
indsendteAndragende:

I dette Andragendefremsattesder Paastandom:
at Laugen efter LesjevandetsUdtapning aarligaars
Flomtidenstiger betydeligtheiere end tilforn og stor-
mer voldsommerefrem, saa den foraarsagerElvebrud
og Udvaskningaf deresdyrkedeAger og Engmark,og
at den Lere, der bestandiggraves løs af Elven i dens
Lele gjennem det forhenværendeLesjevand,føres ind
paa deresEngmark,necIlæggerGræssetog formindsker
Høavlingen.
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1875. Med Hensyn til den første af dissePaastande maatte
han efter de Oplysninger,der indeholdesi en Skrivelse af
7deNovbr. fra Veiassistent, Løitnant Ingvoldstad, bemærke,
at Lesjevandenes Udtapning endnu ikke var saa fuldstæn-
dig opnaaet, at det forhenværende Bassin i Flomtid. var
forvandlet til en Elv, men selv om dette havde været op-
naaet, udgjorde dog dette Bassins Overflade i Flomtid kun
132MillionerKvadratfod,og da det i Flom kun steg 3 Fod,
formaaede det kun at tilbageholde en Vandmasse af 396
MfflionerKubikfod. Da Vandtillobet i Flom udgjorde ca.
5,000 Kubikfod pr. Sekund, vilde derfor denne Beholder
uden Aflob være fyldt i ca. 22 Timer.

Vistnok manglede man de fuldstændige Vandstands-
observationerogVandmassemaalinger,som skulde være nød-
vendige for at bedamme, hvormeget Sløifningen af dette
Reservoir havde bidraget til at forøge Flomheiden i Elven
nedenfor, men foranstaaende Beregning var dog tilstrække-
lig til at vise, at .denne Forogelse maatte være hoist ube-
tydelig, og at LesjevandenesOverflade i Forhold til Laugens
Flomvandmassevar for ubetydelig til, at disse Vandes Ud-
gravning har kunnet forandre Karakteren af Flommen i
den nedenfor værende Elv saaledes, som af Ansogerne an-
givet, og deres Paastand om den dem derved foraarsagede
Skade maa derfor ansees som overdreven og ugrundet.

Hvad den anden af Ansøgernes Paastande angik, at
den Lere, der bestandig graves løs at Elven i dens Leie
gjennem det forhenværendeLesjevand, nedlægger Græsset
og formindsker Heavlingen paa deres Eiendomme, henholdt
Kanaldirektøren sig til, hvad herom. var anfort i Kanal-
direktør Thams's Betænkning af'?clen December 1865.

Det skiilde yfrkelig ;v,*re--19:iiuntierhgt,' om den Aflæg-
ning, 'soni mange'•andreSteder'soé frem'skyridet kost-
bare Foranstaltninger, og som baade, dødsler og forhøier
Sellsmyrens sumpige..Jordsmou, skulde der være forbunden
med saa overveiendeUlemper, at man derfor skulde være
berettiget til Skadeserstatning af det Offentlige,efterat dette
velvillig havde bidraget til et almengavnligt Foretagendes
Fremme.
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Menhvorledesdet nu end forholdt sig, vilde det for 1875;
det Offentligevære aldeles utilraadeligtat sege at stille
Klagerne tilfreds ved at sætte sig i Spidsen for Sells-
myrens Udtapning. Lykkedes dette Arbeide, vilde man
have LesjevandetsHistorier op igjen, idet de Nedenfor-
boende da med Lighedens Ret kunde forlange Erstat-
ning for det Vand og den Jord, som fra Sellsmyrene
kom over deres Eiendomme,medensStaten rimeligvis blev
tvungentil at forbyggede Elvebrud, der dannede sig i
Sellsmyrene,og være udsat for alle disseErstatningskrav,
somde fieste Vandbygningsarbeiderkunne give Anledning
til, og hVor man var underkastetet Skjønsubetryggende
Afgjørelse.

I Henholdtil det Foranførte foreslogKanaldirektøren,
at der for kommendeStorthing fremsattesForslag om Be-
vilgningaf 20,000Kr. til Opførelseaf en 33 Fod heiDam
tvertoverUlas DalføreovenforStyggebro».

Departementettiltraadte KanaldirektårensForslag og ?n,TP.p
indstillede: ning til

«At der, forsaavidtdertil ved BudgettetsOpgjørfindesDam

Adgang,paa denStorthingetforelæggendeBudgetproposition
for Terminenfra 1ste Juli 1876 til 30te Juni: 1877 naa-
digst bekles opførtet Beleb af 20,000Kr. til Opførelseaf
en Dam over Ulaelvi Sells Sogn i Gudbrandsdalenover-
ensstemmendemedKanaldirektørensForslag af 19deNovem-
ber 1875.

Departementetanførte derhos, at de store Interesser,
der knyttede sig til Ulas Regulering,hvis denne kufide
freMbringede. ønSkedeResUltater,give det Offentligeen
stærk Opfordringtil at træde til Medforelø).aig'4?;istånelved
udelt at afholdeOmkostningerne'veddet Pre.yeat'beide;ptira
hvis Udfål• det større Foretagende"'attoies-atbe U,ar,
dette Arbeidemaattevære fuldført med et godt Resultat,
vildederigjennemdet hele Spørgsmaalom Elvens Regule-
ring og SellsmyrenesUdtapningvære kommeni en ny Stil-
ling, idet man vildehave faaet et Udgangspunktfor :frem,
tidigeArbeiderog for Beregningenaf dissesKostende,uden
hvilketvistnokde interesseredeGrundeiernepaa Grund af



— 220 —

1875. deres mindre gunstige økonomiskeStilling ikke kunne ven-
tes at ville yde nogen kraftig Tilslutning,omdet endmaatte
siges, at det kun var deres Interesser, det Hele gjaldt.
Ogsaa bortseet fra Hensynet til de senere Sænkningsarbei-
der indeholdt formentlig den foreliggende Sag en stærk Op-
fordring for Staten til at skride til, idet Reguleringen af
Ula antoges at være det eneste Middel til -at hindre, at
Laugens Vandstandsforholde Sell Sogn yderligere forvær-
redes, en Forværrelse, som, efter hvad Kanaldirektøren tid-
ligere havde udtalt, efter al Sandsynlighedvilde foraarsage,
at et større Distrikt blev forvandlet til Sø. Efter de gjen-
tagne Undersøgelser og Overveielser, som Spergsmaalet om
Ulas Regulering har været undergivet, var det ikke at
vente, at man uden en paa Forsøg grundet Erfaring skulde
kunne opnaa en større Sikkerhed i Henseende til Resultatet,
og Departementet maatte derfor anse Anstillelseaf fornyede
Undersegelser paa Sagens nuværende Stadium uden Nytte,
ligesom det heller ikke vidstes, at der paa anden Maade
kunde være yderligere Oplysninger at indhente, før der
skredes til Handling. De Indvendinger, som i vedkommende
Komiteindstilling til Storthinget i 1869 vare fremsatte mod
Bevilgning til Foretagendet i den da paatænkte Udstræk-
ning, burde saaledes efter Departementets Mening ikke nu
komme i afgjørende Betragtning ved Spergsmaalet om et
Arbeide af mindre Omfang og med færre Konsekventser,
formentlig det mindste, hvormeden Begyndelsekunde gjøres.
Evad angik en* anden i samme Komiteindstilling fremsat
Bemærkning om, at Opdæmningen af Sellsmyrene tildels
kunde være bevirket ved de til Sænkningen af Lesjevandet
foretagne Arbeider, skulde man indskrænke sig til at hen-
vise til Kanaldirektørens oven gjorte Bemærkninger».

1876. Ved kongelig Resolution af 8de Januar blev det
Re- Stemt, at ovenstaaendeIndstilling skulde forelægges først-

olution af
de Januar kommende Storthing. Imod en Minoritet af 2 Medlemmer,
.1876 ang.
Bevilgning som fandt ikke at kunne tiltræde den foreslaaede Bevilg-

til Dam
ning af 20,000 Kr. indstillede Veikomiteen til Storthinget
at fatte følgende Beslutning:
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«For Budgetterminen fra 1ste Juli 1876 til 30te Juni 1876.
1877 bevilges et Beleb af 20,000 Kr. til Opførelse af en Dam
over Ulaelv i Sells Sogn i Gudbrandsdalen, overensstemmende
med Kanaldirektørens Forslag af 19de November 1875.

Under Sagens Behandlingi Storthinget ytredes der Storthinget

fra fiere Talere stærke Tvivl om ArbeidetsHensigtsmæs-n;fitgnerinBge-
sighed,og somFølge deraf blev et af Præsidentenfremsativilaer%;2W6.
Forslag,gaaendeud paa at Sagenikke tages under Afgjø-
relse paa nærværendeThing,bifaldt i Modeden29deMarts.

Idet Departementetunder 10deApril meddeltedette
Sagens Udfald til Kanaldirektøren,henviste det ham til
Referatetaf Debatterneangaaende.Sagenog anmodedeham
om at undergiveden den yderligereBehandling,som maatte
anseeshensigtsmæssig,indenForslag omBevilgningpaanyt
fremsættes. Specieltanmodededet Kanaldirektørenom at
udtale sig angaaendeSpørgsmaaletom muligt Erstatnings-
krav somFølge af Arbeidet.

I Anledningheraf beordredeKanaldirektørenLeitnantødNeyresgeaslUenr-,
Nysomtil at studere .Forholdenepaa Stedet og derefterBetaMng
afgivesin Betænkningover de tidligere Planer. Efter at Novbr.1876.

han i Juli MaanedhavdeforetagetenDelsupplerendeUnder-
segelser,afgav han under 1ste Novembersin Betænkning.
Han meddeltei den, at han havdeforetaget ialt 7 Grund-
boringer i LaugensLeie paa den Strækning,hvor der i
Forslagenevar forudsatSelvgravning,og at han medBoret
var trængt omtrent 17 Fod ned i Grundeneller under den
projekteredeRendesBund. Overalt fandt han Jordbunden
ensartet, øverst et ca. 2 Fod mægtigtLag af muldblandet
Sand,derunderfin, fast Sand og omtrent paa Kôten 44 et
haardereLag af 1 Fods Mægtighed,hvorunder igjen et
nogetgrovereSandlag. Af andre nye Undersøgelserhavde
han foretageten .Vandmassemaalingi Laugen omtrent ved
Skjenna Vandmærke,men opgav ikke Resultatet deraf i
Betænkningen,hvorimodhan ved at anføreKanaldirektør
Røyemsoprindeliggjorte Suppositionermente, at man reg-
nede tilstrækkeligt,naar man satte Flomvandmasseni Lau-
gen efter SammenlebetmedUla til 11,000 Kubikfod,da
heiesteFlom i beggeVasdragaldrigkomsamtidig. Derhos
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1876. optog han Kôtekarter over -de Dele af Ulas Dalføre, hvor
de af Vogt projekteredeBassins tænktes dannede, for deraf
at kunne beregne den Materialmasse, som de kunne mod-
tage. Han bemærkede,efterat have udregnet denne Masse
til idethele 198,475 Kubikfavne, at de i Brud staaende
heie,Lerbakker i UlasDalføre nu under almindeligeFlomme
vare aldeles unddragne Elvens Angreb„saaledes at Material
kun fertes fra de mindre partielleBrud langs Elvebredderne
især længere op I Lilleulas Dalfore,menantog, at en Forbyg-
ning af disseBrud vildevære et baade overordentligtkostbart
og tildels uudførbartArbeide. En Del af det fra Ula kom-
mendeMaterial førtesnedoverLaugen,hvor det oplagdes,dette
havde til Følge, at Elveleiet ogsaa forheiedes nedenforElve-
nes Sammenlob,og fortiden fandtes der nedenfor dette flere
hundrede Maal Jord, der aarlig af denne Grund oversvem-
medes, og dette Areal blev stadig større og større. Da
imidlertid Materialet paa denne Strækning især havde lagt
sig ovenfor og i enkelte Snevringer, vilde man uden store
Omkostninger kunne gjengive Elven sit oprindelig Leie, da
det neppe kunde være urimeligt at paaregne, at Elven selv
vilde bortføre det underliggende flne Material, naar man
kun fjernede det øverstliggende grovere Lag. Dette Ar-
beide var imidlertid fuldstændigt uafhængigt af Sellsmyre-
nes Udtapning, naar kun Ulas Materialførsel var standset,
og var Arbeidet ikke af større Betydning, end at det med
Fordel maatte kunne udføres af vedkommendeGrundeiere
selv. Nysom antog, at den af Kanaldirektør Røyem fore-
slaaede mindre Sænkning burde antages, saameget mere
som Jordvindingen ved begge Alternativer var den samme,
men efter de senere dorte Erfaringer med Hensyn til Van-
dets Bevægelse i Elve var det af Røyem beregnede Elve-
profll for det regulerede Udlob for lidet, .idet det omtrent
maatte gives Dimensionersom det for den større Sænkning
beregnede og saaledes vilde paakræve en Udgravning af
10,825 Kubikfavne Sten og Grus. Af de oven omtalte
Boringer fremgik det, at der i selve Myren ovenfor ikke
fandtes nogen Hindring for, at Elven selv vilde kunne
grave sit Leie, naar Banken ved Ulas Munding var gjen-
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nemgravet,og efter de Erfaringer,man havdefra Selvgrav- 1876.

ningerne 1 Lesjevandet,maatte man kunne paaregne,at
Elven selv i Lobetaf et halvt Snes Aar vilde frembringe
tilstrækkeligtProfil,naar man gjennemgrovde fastereLag,
sompaa enkelte Steder maatte forefindes,samt retledede
og hjalp Elven til at udgravesig et saavidt muligt regel-
mæssigtLeie. Ved denneSelvgravningvildeElvebredderne
selvfølgeligpaa mangeSteder kommetil at staa i Brud,
der — naar Elven havdeudgravetsit fuldeProfil— burde
afskraanesog dækkes..Forsaavidt denneDækning skulde
udstrækkesover den hele Elvestrækningpaa beggeSider,
vildeder udfordres da Skraaningenpaa hver Side var
21.6Fod lang og den omhandledeElvestrækningsLængde
24,000Fod Dækning af omtrent 260,000 Kvadratalen
Strandbred,hvilket efter Kr. 0.20 pr. Kvadratalen vilde
andragetil den betydeligegumaf 52,000Kroner,imidlertid
vilde der vel neppe her mere•end ved andre Elve blive
Tale om Dækningaf mere end enkeltefor Brud mest ud-
sattePunkter og vel kun undtagelsesvissamtidigpaa begge
Sider af Elven. Hvor og i hvilken Udstrækningdette
maatte ske vildeførst vise sig, eftersom de nye Forholde
udvikledesig.

Videre anførteNysom,at, naar Sellsmyrene:udtap-
pedesog saaledes ingenMagasineringaf Flomvandmassen
kundefindeSted her,—saa vildeVandstandenunderFlom
nogetforhøiesnedenfor. Men denneForheielse beregnede
han, støttendesig til rimelige Suppositioner,til kun 0.25
Fod ved LoftsgaardsBro. Og nedenforLoftsgaardsBro,
efter at Laugen har optaget Ottaelven med et omtrent
dobbeltsaa stort Nedslagsdistriktog altsaa omtrentdobbelt
saa stor Vandmasse,vilde Forøgelsenkun blive omtrent
0.1 Fod. Tog man saa derhos Hensyntil, at Otta med
sit store regulerendeBassinaldrig vilde kommemed sine
Flommesamtidig medLaugen, og at Ottas Flommevare
af langt større Betydningend Laugens,vilde den Indfiy-
delse,SellsmyrenesUdtapningkunde have paa Flomhoiden
nedenforbeggeElves Sammenleb,være uden nogensomhelst
praktisk Betydning.
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1876. Endeligbemærkedehan, at de i de ældre Overslag
over Omkostningerneved SellsmyrenesTørlægningbenyt-
tede Priser ikkelængere svarede til TidensFordringer.
Han havdederformodificeretdemherefter, og derved fun-
det Omkostningerneved Gjennemgravningaf Banken ved

 Ulas Udlob til   

Kr. 128,000
og Reguleringenaf Ulas Udlebtil 	 « 8,000

hvorefter altsaa SellsmyrenesUdtapning idet-
hele skuldekoste  Kr. 136,000

Kanaldirek-
tørens Be- Ved under 16deNovemberat oversendeDepartementet

mærkninger denne Nysoms Betænkning bemærkede Kanaldirektørenaf 16de
Novbr. 1876
til Nysoms følgende: •

Betænk-
ning. «Saavelefter hvad der af Nysomer oplyst,som efter

hvadjeg personligpaa Stedethar kunnet iagttage, antager
jeg, at man tildelshar dannet sig nOgetoverdrevneBegre-
ber om Ulas Materialførsel. Vistnok har Katastrofen i
1789været en overordentligvoldsomNaturrevolution,der
har ført uhyreMasserMaterial ud i Laugen,men saa har
den ogsaarenset saavidtmedsig af de stenblandedeLer-
bakker navnligi den nedre Del af Ulas Dalføre,at en lig-
nendeNaturbegivenhednu skulde have vanskeligt for at
antage saa ødelæggendeDimensionersomi 1789,og under
almindelige,ja endog under store Flommekan Ulas Ma-
terialferselikke paa Forhaandantages at være saa over-
vældendestor, at man dervedbør lade sig afskrække fra
at gjør.erimeligeAnstrængelserfor at redde et stort Di-
strikt fra Fordærvelse,medensden dogmuligenskan være
stor nok til at gjøre det utilraadeligt uden videre at gaa
igang med de betydeligeGjennemgravningerved.Ulas og
LaugensSammenstød,som en nogenlundetilfredsstillende
Sænkningaf Sellsmyrenenødvendigvisfordrer».

«Derer derforvistnokfuldGrundtil at skridetil Anlæg-
get af den foreslaaedenedreDamoverUlasDalføresom den
enestepraktikableUdveitil at faa Erfaring om Mængden
af Ulas Materialførselsamt omMulighedenaf at standse
dennei Ulas eget Dalføreog dervedsikre sig imod, enten
at Forholdenei Sellsmyreneyderligereforværres,eller at de
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Udgravninger, som man for disse ForholdesForbedring 1876.
maatte bestemmesig til senereat udføre,stadiggjenfyldes».

«DennenedreDam overUla,men ogsaablot denneene
Dam, er et Forsegsarbeide,og da det ovenforsamme dan-
nede Bassin efter Nysoms Beregning vil kunne rumme
25,000KubikfavneMaterial,og man efter hans KOtekarter
derne hvert Aar kan maale sig til den i Bassinetnedførte
Materialmasse,vil man ved dette Forseg kunne faa den
Erfaring om Ulas Materialførsel,som man mangler og
behøver».

«Deøvrige3 foreslaaedeDammei Ula kunne derimod
ikke betragtessomForsogsarbeider,idetmanførst børskride
til deresAnlæg,saafremtman efter de ved den nedreDam
vundneErfaringer antager med rimeligeOmkostningerat
kunne standseUlas Materialføringog dervedpaa den hen-
sigtsmæssigsteMaadereddeSellsmyrene».

«DetOffentligekan derforved at overtageAnlæggetaf
den nedreDam ikke antagesat paatage sig nogensomhelst
Forpligtelsetil ogsaa senere at udføre en eller fiere af
Dammeneovenfor,der jo i ethvert Fald først ville bliveat
opføreefter hvert,somde tiltrængtes,og væsentligstat be-
koste af dem,hvis Interesse de skulle fremme».

«AfNysomere de 3 øvre Dammeberegnecleat kunne
rummetilsammenomtrent7 Gange saamegetMaterial som
den nedreDam,hvilket viser, at Ulas Dalbunder saaledes
beskaffen,at der er Anledningtil ved deforeslaaedeDamme
at opfangeen ganske betydeligMasse Material, men om
der er Sandsynlighedfor, at en eller alle tre eller maaske
endnu fieresaadanneDammeville vwe nødvendigeeller
tilstrækkeligetil-at standseUlas Materialforsel,derom vil
man først kunne faa nogenbegrundetFormening,naar man
har faaet fornødenErfaring deromfra denforeslaaedenedre
Dam. Da Ulas Dalbund desuden stadig forandrer sig,
vilde det være uden praktisk Nytte nu at anstille videre-
gaaendeBetragtningerover de øvre Dammeshensigtsmæs-
sigste Konstruktioneller yderligereBeregningerover deres
Kostende».

15
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1876. «At det skuldevære forbundetmednogen seerskiltVan-
skelighedat faa den foreslaaede nedre Dam der kan
bygges paa detTørrepaa fastFjeld til at staa,kan ikke
antages». .

«Den Skade, somkan foraarsagesovenforDammen,der-
ved at nogle faa Maal Jord, men forresten værdiløsSten-
og Grus sættes underVand, er heist ubetydeligog er med-
tagen i Overslaget for •Dammen.Nedenfor Dammenvil
Skade blot kunnebevirkes,hvis Dammengaar ud, og det
ovenforgjennem et længereTidsrum opsamledeMaterial
kommernedover mere samlet end om det — som nu
føres nedover,efterhvertsom det kommerned i.UlasLeie».

«Hervedvilde forøgetUlempe kunne bevirkesdels for
de omkringUlas Udlobi Laugen liggendeEiendomme,hvor
UlasMaterialansamler,sig og dels for Sellsmyrene,forsaa-
vidt Materialansamliggenyderligere hindrer Laugens frie
Aflob».

«Nogen videreResiko kan imidlertid neppe siges at
være forbundenhermed,og da de Grundeiere,som de mu-
ligt indtræffendeUlempervilde gaa ud over, netop ere de
samme,for hvis Skyldnedre Dam i Ula skulde opføres,
er det rimeligt,at de villig frafaldeethvertErstatningskrav
paa det Offentligefor de Ulemper, soin Dammensmulige
Sprængningkundepaaføredem».

«SaafremtTid eller Omstændighederskuldevære til-
hinderfor pak Forhaandat 'faa en saadan Vedtagelse fra
Grundeiernepaa og nedenforSellsmyrene,maatte en til
Bevilgningenknyttet Betingelse kunne give det Offentlige
den i saa HenseendenødvendigeBetryggelse».

«NogenyderligereGarantienten afHerreds-ellerAmts-
kommunenantageshverkennødvendigeller medRimelighed
at kunne fôrdres».

Videre anførteKanaldirektøren:
«Uagtet det maafastholdes, at den foreslaaedenedre

Dam over Ula er et særskiltArbeide, der formentlighar
sin fulde Berettigelsederi, at det vil give fornødenErfa-
ring om, hvorvidtog hvorledesman skal kunnereddeSells-
myrene,paa sammeTid som den nødvendigvismaa komme
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til at tilbageholdeen ikke ubetydeligMasse af skadeligt 1876.
Material,maa man dog gaa ud fra, at det endeligeMaal
maa være ikke alene at bevaredisse Myreri den Tilstand,
hvori de uu ere, men saavidtmuligt søge at befri dem for
Oversvømmelse».
• «Manvil af et i 1863 optaget fuldstændigtKart over
Sellsmyrenemed Eiendomsgrændsernepaalagte se, at det
hele Areal, om hvis Tørlægningder er Spergsmaal,udgjør
henimod6,000 Maal, der ifølge den ligeledes vedlagteBoni-
tering er reducerettil henimod4,000 Maal Normaljord»

«MedensVærdienaf disse Jordstrækningeri deres nu-
værendeTilstandikke kan være stor, angives den Værdi-
foregelse,de vilde faa ved at befries for Oversvemmelse,
af Folk paa Stedet til Kr. 200 pr. Maal og derover».

DerpaabehandledeKanaldirektørenfølgende 4 tvivl-
sommeSpørgsmaal:

Vil Laugenhave Magt til selv at grave sit nye Lele
gjennemSellsmyrene?
Hvad vil det koste at afstikke og dækkede Elvebrud,
som navnlig paa de konkaveBredderville danne sig i
det nye Elveleie?
Hvilken Indflydelse vil Sellsmyrenes Sænkning have
paa Flomheideni Elven nedenfor?
Vil det fra Sellsmyrene udskyllede Material kunne
virke skadeligtnedenforlangs Laugen?
Til Besvarelseaf disse Spergsmaalhenholdthan sig

det Væsentligetil, hvad Nysom i sin Betænkninghavde
udtalt, idet han •for det ferste SpergsmaalsVedkommende
henviste til de særdeles vellykkedeSelvgravningsarbeider
ved LesjevandetsSænkning,og for det andetsVedkommende
foreslog 8,000 Kr. afsatte til at rette itide muligeUlemper
ved Elvebrud,uden at han dog dermed vilde have udtalt
nogensomhelstFormeningom, at dette Beleb skulde være
enten nedvendigt•eller tilstrækkeligt.

Endelig foresloghan i Henhold til sit foranAnferte,
at der for kommendeStorthing fremsattes fornyet Forslag
o Bevilgningaf 20,000 Kr. til Opførelse af en 33 Fod

iioi Dam tværs overUlasDalfere ovenforStyggebro,hvilket
15
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1876. Beleb dog først skulde blive at anvende, naar Eierne af
Sellsmyreneog de nedenfor liggende Strækningerindtil
LoftsgaaidsBro havde fraskrevet sig ethvert Erstatnings-
krav mod det Offentligefor de Ulemper, som denneDams
muligeSprængningkundepaafere dem. Denne Vedtagelse
burdeved Thinglæsningknyttes til Eiendommene,saa den
ikke blot var personligfor de.nuværendeEiere.

Ingenier- Denne KanaldirektørensBetænkningblev under 30tekonunissio-
nens Erkhe-ring af 15de Novemberaf Departementetsendt Ingeniørkommissionentil
Deebr. 1876.Erklæring,som under15de December afgaves; bl. A. an-

førtes deri:
«Efter hvad der af Kanaldirektørener oplyst,og efter

hvad der ogsaa er iagttaget af Jernbanedirektøren,der har
havt Anledning til paa Stedet at undersøgeForholdene,
maa der vistnok næresTvivl, om Materialførelsenfra Ula
er af en saa faretruendeBeskaffenhed,at det maa ansees
for uafviseligtnødvendigtat opføre den foreslaaedeDam,
men Kommissionenantagerdog, at dette er detenesteprak-
tikable Middeltil at komme til nogen bestemtErfaringi
denne Hcnseendeog derforikke bør lades ubenyttet,forin-
den man skridertil Udførelsenaf de i ethvert Fald bety-
delige Arbeider,som ville blive nødvendige for at opnaa
den tilsigtede Tørlægningaf Sellsmyrene. Kommissionen
bar ikke nærmesthavt for Øie saadanneKatastrofer som
den i 1789, hvis ødelæggendeVirkningerneppeere under-
kastede nogen Beregning,men derimodde mere ordinære
Forholde,om hvis Beskaffenhedalene Erfaringkan give et

-nogenlundeneiagtigtog paalideligtBegreb».
»Næstefterat den foreslaaedeDam vil kommetil at

gjøre fuld Nytte for sig ved at tilbageholdebetydelige
Masser af skadeligtMaterial,Masser, der ere saa store
25,000 Kubikfavne at disse alene vilde forværreFor-



holdeneved Sellsmyrene1 væsentlig Grad, vil man ved
Opmaalinger,paa Grundlagaf det forfærdigedeKôtekart,
og ved Undersøgelseraf det aarligaars ovenforDammen
oplagte Materials Beskaffeuhed,kunne faa et paalideligt
Kjendskabtil Mængdenog Arten af det grovereMaterial,
som Ula fører med sig ved almindeligtheie Flomme».
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«Det finere Material maa derimod antages ført over 1876.
Dammenud til Laugen, men ogsaa videre nedoveraf denne,
uden altsaa at kunne lægge sig op paa og forøge den saa-
kaldte Illabanke».

«Kommissionenantager medKanaldirektøren og i Over-
ensstemmelse med dens Udtalelse i Betænkning af 30te
September 1868, at Dammen, der kan bygges paa det
Tørre, paa fast Fjeld, vil kunne gives en fuldkommen be-
tryggende Fasthed. Men selv om Dammen mod al For-
modning skulde gaa ud, vil dog ikke store Masser af
det ovenfor opsamlecleMaterial kunne udrives og bane sig
Vei gjennem de nedenfor værende trange Kløfter, forinden
Vandet atter er faldet fra, saa man kan faa Dammen
repareret».

«I Tilfælde af, at Tilførsel af grovereMaterial ved Ula
— efter Erfaring i saavidt lang Tid, at Virkningen af
almindelighel Flom kan være observeret, viser sig ikke
at være større, end at den foreslaaede Dam for længere
Tid kan holde den tilbage, vil der, efter Kommissionens
Formening, være Grund til at tage under Overveielse
Sporgsmaaletom Gjennemgravningaf Ulabanken for Sells-
myrenes Udtørring. Omkostningerne ved Ulabankens Ud-
gravning nedenfor Styggebro ere i det Hele ansIaaede til
Kr. 136,000, hvorved KommissionenIntet har at bemærke,
ligesom den anser de til Grund for Rendens Dimensioner
liggende Beregninger for betryggende».

«Kommissionenantager med Kanaldirektøren, efter de
oplyste Erfaringer fra Lesjevandene, at Laugen efter .Ren-
dens Udgravning selv vil grave sit Leie gjennem Sellsmy-
ren, ligesom at .SellsmyrensSænkning ingen mærkelig Ind-
flydelsevil have paa Flomheiden i Elven nedenfor».

«HvorvidtSellsmyrensUdtørren vil lønne sig,naar der-
paa anvendes et saa stort Beløb som anslaaet, kan Kom-
missionen ikke paa nærværende Stadium udtale sig om,
men anser det ønskeligt, at herom indhentes agronomisk
Betænkning, forsaavidt saadan ikke allerede haves».

«Manvilde da ogsaa kunne faa Udtalelseom,hvorvidtdet
fra SellsmyrenudskylledeMaterial er af saadanBeskaffenhed,
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176. at det ved at lægge sig op paa de nedenfor liggende Mar-
ker kan virke skadeligt».

«Efter det her anførtemaa Kommissionensluttelig an-
befale KanaldirektørensForslag til Bevilgningaf Kr. 20,000
til Opførelseaf den nedre Dam tvært over Ulas Dal-
føre for at faa den fornedneErfaring om Ulas Mate-
rialførsel».

«Med Hensyn til den af Kanaldirektørenforeslaaede
Garantii Anledning af Dammens Udgaaen, finderKom-
missionenpaa Grund af Dammens sikre og bettyggende
Beliggenhedog Bygningsmaade,at der for det Offentlige
ikke er nogen Grundtil at forlangesaadanGaranti af de
nedenforBoende; herivarKanaldirektørenenig, da det kun
er underForudsætningaf, at man desuagtet vil have Ga-
ranti, at han antager, dennemaa gives paa den af ham
foreslaaedeMaade».

1877. Efter at Sagen saaledes paany var gjennemgaaetog
Dep.tets undersøgtog fremdeles ledsaget med AutoriteternesAnbe-

Indstilling
),f9deJanr.faling, indstilledeDepartementetunder9de Januar:
1877.
Resolution ,At der paa den Storthinget forelæggende Budgetproposi-af 20de
Janr. 1877.tion for Terminenfra lste Jull 1877 til 30te Juni 1878 naa-

digst befales opført et Beleb af 20,000 — tyve Tusinde —
Kroner til Opførelse af en Dam over Ulaelv i gells Sogn i
Gudbrandsdalen,i det Væsentlige overensstemmendemed Ka-
naldirektørensForslag af 19de November 1875, saaledes som
sammenærmereer forklareti hans Skrivelse af 16deNovember
1876, og saaledes at det overlades Regjeringen at bestemme,
hvorvidtog i Tilfældepaa hvilken Maade der inden Arbeideta
Iværksættelsebør tilveiebringesSikkerhedfor, at intet Erstat-
ningskrav,som i Anledningaf Arbeidetmaatte fremkomme,skal
medføreUdwift for det Offentlige».

Med Hensyn til Spørgsmaaletom Ansvar for de fore-
slaaedeArbeideri Ula, navnlig for Tilfælde, at Dammen
slgaIde udgaa eller beskadiges,bemærkedeDepartementet,
at der ikke lettelig vilde kunnefremkommenogetbegrundet
Erstatningskravaf Betydningpaa det Offentligei noget af
de omhandledeTilfælde. Da man imidlertidved Vandar-
beideroverhovedetharvanskeligtfor paa Forhaandat over-
skne de Følger, som ligeoverforPrivate kunne tænkes at



— 231 —

indtræde,og da desuden,efter det at Kanaldirektøreni Skri- 1877.
velse af 16deNovember1876Oplyste,Krav paa Erstatning
i Anledningaf Damarbeideti Ula nærniest 133aatte tænkes
i Tilfækleat kunne fremkommefra Eierne af Gaarde,som
vinde ved en eventuelSænkning af.Seilsmyrene,og som
altsaa ogsaa ere interesseredei et hekligtUdfald af Ulas
Regulering,vilde det vistnok være hensigtsmæssigt,at der
holdtesAdgangaaben til i denneRenseendeat søgedenBe-
tryggelse for det Offentlige,somnærmereErfaring .ogmu-
ligeUndersøgelserkundegiveOpfordringtil, ogDepartemen-
tet vildederfor foreslaa,at det overladestil Regjeringenat
bestemme,hvorvidtog i Tilfældei hvilkenUdstrækningog
paa hvilkenMaadeSikkerhedbør sagesi denneHenseende.

Ved kongeligResolutionaf 20deJanuar blev Departe-
mentetsIndstillingbifaldtog forelagtStorthinget.

Storthingskomiteenbemærkede,at den anser det somStorthings

en Selvfølge,at Omkostningerneved SellsmyrenesmuligeajrtiletlAV
Sænkning for en væsentligDel maa blive at bære af de 1877.
deri nærmestInteresserede,og idet den ogsaaforøvrigtslut-
tede sig til, hvad der er anført i DepartementetsFore-
drag, bifaldt Komiteenden kongeligeProposition,og ind-
stillede til Storthingetat fatte Beslutningom densVed-
tagelse, hvilken Beslutningogsaa blev fattet i Møde den
4de April.

VedkongeligResolutionaf 30teApril blevBeslutningenOrdning al

befalettagen tilfølge,og i denAnledningbegjæredeDeparte-afsGapørra:
mentet under 24deMai Udtalelse fra Kristians Amt an-

maalet.

gaaendeGarantispørgsmaalet,hvorvidt der nemligforinden
Paabegyndelsenaf Damanlæggetburde kræves Sikkerhed
stillet af de i ArbeidetInteresseredefor, at intet Erstat-
ningskrav,somi Anledningaf Arbeidetmaatte fremkomme,
skuldemedføreUdgiftfor det Offentlige.Under 14deJuni
bernærkedeAmtet hertil, at Sikkerhedeni Tilfælde helst
burde søges erhvervet paa den af Kanaldirektørenfore-
slaaede Maade, nemlig ved Renunciationserklæringerfra
vedkommendeGrundeiereog disseErklæringersThinglæs-
ning. Da Thinghesningsudgiftezneikke vilde bliveganske
smaa, maatte det i Tilfælde ansees ønskeligt,at Departe-
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1877. mentetgav Samtykketil, at disseUdgifterudrededesaf det
Offentlige,hvilket muligenskundelette Ordningen. Denne
Amtets Opfatning bifaldtDepartementetog forfattededer-
for følgende•Udkasttil Erklæring,som det oversendteKa-
naldirektørenunder29de August med Anmodningtil ham
om at gjøre sine Bemærkningerdertil

•Udkast til Erklæring.

SdmEier af Gaarden .Matr.-No. 

Labe-No  erklærer jeg herved, at jeg frafalder ethvert.
Krav paa Erstatning for Skade, som maatte foraarsagesfor
nævntemin Eiendomderved,at det Offentligeforetager Regule-
ringsarbeideri Ulaelv i denHensigt at hindre eller indskrænke.
denneElvs Materlalførseltil Laugen.

Departementetbad sig tillige meddelt, om Kanaldirek-
toren med Hensyn til Udtrækningenaf det Strog, fra hvil-
ket Erklæringerneskuldeblive at erhverve,henholdtsig til
sin Betænkningaf 16deNovember1876, idet det i Tilfælde
bad oplyst,hvorvidtnoget særegetForholdhavde begrundet,
at den sydlige Grændse var sat ved LoftsgaardsBro. I
sit Svar herpaa af lste Septemberfandt Kanaldirektøren
Intet at bemærke til Udkastet til Erklæringfra Grund-
eierne, og anførte som Grundtil, at han i sin Betænkning
af 16de November 1876 havde sat Loftsgaards Bro som
nedreGrændsefor RenunciationserklæringernesIndfordring,
at LoftsgaardsBro var et bestemt og almindeligtkjendt
Punkt, der ligger saa langt nedenforUla,sUdløb i Laugen,
at det vilde være urimeligForsigtighedat indhenteErklæ-
ringer endnuhenger nedoverElven; men om man ikke gik
længerned end halvveis til LoftsgaardsBro,var man allige-
vel særdeles forsigtig, hvorfor man gjernekunde standse
ved Svelstad eller Bækkestuen, saafremt de nedenfor lig-
gende Eiere gjorde nogensomhelstVanskelighedved at af-
give Erklæring eller nogen nævneværdigUdgift derved
forvoldtes.

1878. Under lste Februar indsendteAmtet de forlangteEr-
Erknerin-
ger med klæringermed Undtagelse af tre, der vedkomOle Tollef-

nr:Metri.1stuens Eiendom,Kirken og Skolehuset, for hvilket sidstes
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Vedkommendedet var paatænkt at erhverve en Erklæring 1878.
fra Kommunebestyrelsen.

Da Departementet imidlertid var ubekjendt med, hvil-
ken Betyning med Hensyn til muligt Erstatningskrav der
kunde blive at lægge paa Ole Tollefstuens Nægtelse af at
frafalde saadant Krav, og da derhos Kommunebestyrelsen
havde lettere end Departementet for at forvisse sig om de
afgivne Erklæringers Tilstrækelighed m. m., hvortil kom, at
et stort Antal af Distriktets Indvaanere vare intereserede
i de projekteredeArbeideres TJdførelse,og det saaledes syn-
tes at ligge nær, at Kommunen, der gjennem Kirken og
Skolehuset ogsaa havde direkte Interesse i Sagen, dorde
sin Del til at støtte Foretagendet paa den angivne Maade,
fandt Departementet det ønskeligt, at Kommunebestyrelsen
opfordredestil med de nu erhervede Frafaldelser af Erstat-
ningskrav for øie at overtage en almindelig Garanti for
saadanne Krav. Det henstillede derfor under 6te Marts til
Amtet i denne Henseende at foretage det Fornødne.

. Den 22de Mai fattede Sells Sogns KommunebestyrelseErklærink

Beslutning om Indgaaelse af Garanti i Tilfælde af, at Skade mfraujt=y-
maatte foranlediges ved Arbeidet, og da saaledes Alt var Ualsreannienit
ordnet, blev det ved kongelig Resolution af 26de Juni be-Kongl. Re-

solntion afstemt : 26de Juni

«At den i StorthingetsBeslutningaf 4de April 1877, der 48.n7tkarn
ved kongeligResolutionaf 30te s. M. befalet tagen ig;:%

omhandledeDambygningover Ulaelv i Sells SognsinitUnsgee-n.
i Gudbrandsdalennaadigstbefalesiværksat.
At de af Vaage Herredsstyrels.og Sells SognsKommune-
bestyrelsehenholdsvisunder 6teFebruarog 22de Mai 1878
fattede Beslutningerom Frafaldelseaf Erstatning og 1nd-
gaaelse af.Garanti i Tilfældeaf, at Skade ved ovennævnte
Arbeidemaatte foranlediges,naadigst approberesi Henhold
til Lov om Formandskaberpaa Landet af 14de Januar
1837 § 39, forsaavidtKommunernedervedmaattepaaføres
Udgifter for et længereTidsrumend 5 Aar».
Damarbeidet blev derefter paabegyndt i Juli Maaned Dammens

under Ingeniør Heibergs Ledelse. Da det viste sig, at det
Opførelse.

vilde medtage længereTid end oprindelig paaregnet,blev
det direkte Tilsyn med Arbeidetsenere overdragettil As-
sistent Bodahi.
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1878. Den 7de Oktoberafholdtes Taxtforretningtil Bestam-
Taxtfor-melse af den Skade, som maattetilkommeEierne af Gaar-retning.

den Uldalenog Pladsen Kulbottenfor Oversvømmelser,der
maatte foranledigesved Dammen,samt for Stenbrudm. m.

Regulering Paa en Inspektionsreisetil Ula fandt Kanaldirektøren
af Ulas
Udløb. Forholdeneved Ul&sUdleb i Laugen saaledes, at man her

strax burde sege vedmindre Arbeiderat bringeElven til
selv at oparbeidesit Leie efter den for Reguleringenlagte
Plan. HanbeordredeArbeidsbestyrerentil at træde i Under-
handlingmeddei SellsmyrenesSænkninginteresseredeLand-
eiere O'mat tilveiebringede hertil fornedneMidler. I et i
den AnledningsammenkaldtMede den 8de September,hvor
19 Landeierefremmødte,vedtoge alle disse at bidrageind-
til Kr. 800 underForudsætningaf, at samtligei Sænknings-
arbeidet interesseredeGrundeiere deri deltoge, og under
Forudsætningaf, at et lignendeBeleb bidrogesaf Elverens-
ningsfondet,samtendelig paa Betingelse af, at hver Eiers
Andel i Bidragetfordeltesefter hans EiendomsSkyld. En
Erklæringi Overensstemmelsehermed brevundertegnetaf
samtligeøvrige Interesserede.

Departementetgav torelobig sit Samtykke til, at de
øvrige til ReguleringenudfordrendesUdgifterudrededesaf
Elverensningsfondet,og de forelobigeReguleringsarbeider
Ulas nedre Del bleve derefterudførte om Høsten, efterat
GrundeiernesSamtykkeaf 18de September var indhentet.

	

1879. I Slutningenaf Mai Maaned var Dammen saavelsom
Kongl. Re- de førsteReguleringsarbeiderfærdige,og den8deSeptember
solution af

8de Septbr. faldt der kongeligResolutionfor:
1879 ang.

Bevilgning« At der af de til Oprensningaf Elvedrag m. V. for Bud-til Regule-
ring af Ulas getterminenlste Juli 1879 til 30te Juni 1880 bevilgede Mid-

Ud1ø13.ler naadigst tilstaaes udredet et Belob af Kr. 1,103.83, der
ved Siden af Bidrag fra vedkommendeDistrikt er medgaaeti
Anledning af Korrektionaf Ulas Irdlobi Laugeni Gudbrands-
dalen».

Den meget betydeligeVaarilomi 1879 virkedeidethele-
taget heldigen paa Selvreguleringenat Ulas Udleb; som
ventligt var havdeden imidlertid ogsaa foranledigetMate-
rial oplagtpaa ubeleiligeSteder, saa videre Udbedringear-
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beider blevenadvendigefor ai forebygge,at Elven tog sig 1879.

nyt Løb til Siden.
Efter Anvisningforetog Interessenterne supplerende 1880

Reguleringsarbeiderog oplagdebl. A. langs den konkave og
1881.

Bred i den store Bue, somUla gjør for ikke at stede sam-
men medLaugenunder en ret Vinkel, en Vold af større
Sten. Selvreguleringenskred heldigt fremad, og den øvre
Del af Ulas Leie var Vaaren 1881 paa det nærmesteop-
arbeidet. Det der'fra bortskylledeMaterial havde imidler-
tid opfyldtLobet længer nede og nødvendiggjordeen Del
Gravningsarbeiderher for at hindreElven i under en Flom
at kaste sig ind i en feil Retning.

Paa KanaldirektørensAnbefalingaf 18deMai blevved IIøieste

følgendehøiesteResolutionaf 20de Mai 1880 bevilget etMzleuti.,krai

1881 ang.
Bidrag af Elverensningsfondet yderligere

«At der af de til Oprensning af Elvedrag m. V. bevilgede Bevilgning.
Midler naadigst tillades udredet et Beleb af indtil Kr. 400 for
i Fortsættelse af de af Distriktet udførte Arbeider at • anvendes
til Regulering af Ulas Udleb i Laugen i Gudbrandsdalen over-
ensstemmende med det af Kanaldirektøren under 18de Mai af-
givne Forslag paa Betingelse af:

At vedkommende Arbeider af Landeierne beserges udførte
inden dette Aars Vaarflom.
At Beløbet først udbetales, efterat Arbeidet er udført og
af Kanaldirektøren godkjendt samt specificeret Regnskab
afiagt over de dermed forbundne Udgifter.
I Skrivelseaf 14de Januar 1881 forlangte Departe-

mentetKanaldirektørensForslag til en Ordning af Regu-
leringsarbeidernesfremtidigeVedligehold,og under 2den
August afgav Kanaldirektørensin Betænkningi saa Hen-
seende. Han antog,at en endeligOrdningførstvildekunne
istandbringes,naar selveHovedspergsmaalet,MyrenesUd-
tapning,kom frem,men at man forelobigvilde have til-
strækkeligGaranti for Vedligeholdelsen,naar de i Udtap-
ningenInteresseredefik nyt Liv i det gamle Interessent-
skab og fik oprettetStatutereller Interessentskabskontrakt,
hvori Programmet: Ulas Regulering og SellsmyrenesUd-
tapningvar opstillet, og hvori Gjensidighedsforholdetmel-
lernMedlemmernaog deres Forpligtelservar præciseret.
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II.

Forsla

Kanaldirektør RøyemsForslag af 19deMarts 1857 til Sells-
myrenes Udtapning, baseret paa en Regu-
lering af Laugen og Ulas, Udlob.

Kanaldirektør Thams's Betænkning af 2den December
1865 angaaende Ulas Regulering.

Ingeniør Vogts Forslag af 5te Mai 1868 til en Regulering
af Ulaelv ved Spærredamme,tilligemedKa-
naldirektør Thams's Betænkning af 17de
Juni s. A.

Løitnant Nysoms Betænkning m. m.af 1steNovember 1876
angaaende SellsmyrenesUdtapning og Ulas.
Regulering, tilligemed Kanaldirektørens Be-
tænkning af 16de s. M.

Expropriationer, Forlig, Overenskomster m. m.

1. Taxtforretning den 7de Oktober 1878;
Ved denne tilkjendtes Eieren af Gaarden Uldalert
Kr. 400 for den Skade, som tilføies hans Eiendom
ved Ula Dam.
Eieren af Pladsen Kulbotten Kr. 40 for Steribrud-
det og Kr. 200 pr. Maal dyrket Mark, der paa
Grund af Stenbrudet blev ødelagt.

Ifølge Regning af 28de Mai 1879 er han udbe-
talt for 450 Kvadratfod dyrket Mark.

2. Efter Overenskomster ifølgeRegning af 28deMai 1879
Eieren af Pladsen Lorensstad udbetalt Kr. 3.00 i Er-
statning for den Skade, som tilfeies ham ved Ula Dam.
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LandeiernesErklæringangaaendeReguleringsarbeiderne
i nedre :

Efter Opfordringfra Kanaldirekterenved Ingenier
Heiberg have vi Undertegnedepaa et idag afholdt
Medei Skolehusetved Sells Kirke besluttet at med-
bidrageindtil Kr. 800 til en Reguleringaf Ulas nedre
Leb under Forudsætningaf, at en lignendeSum ydes
af Elverensningsfondet,og af at samtligei Laugens og
Plas ReguleringInteresserededeltagei nævnteBidrag,
samt paa Betingelseaf, at Bidraget fordeles mellem
Interessenterne efter deres respektive Eiendommes
Skyld.

Da samtlige Interesseredeikke vare tilstede paa
Medet,tillade vi os derforhervedat opfordredeIkke-
medendetil at deltage med os i det ovennævnteBi-
drag og i saa Tilfældeat erkjende dette ved sin her-
paa tegnedeUnderskrift.

Sells Skolehusden 8de September1878.
41 Underskrifter.

Erklæringom Tilladelsetil at regulereUlasnedreLeb.
Vi undertegnedeEiere af GaardeneStampen,Ule-

moenog Botten i Sells Annexsogni Gudbrandsdalen
give hervedvort Samtykketil, at Kangvæsenet fore-
tager den foreslaaedeReguleringaf Ulaelvensnedre
Leb over nævnte vore Eiendomme,uden Krav paa
Erstatning.

Stampeni Sell den 18deSeptember1878.

Peter S. Botten. Hans Ulmo. Joh. Stampen.

SellsHerredsstyrelsesBeslutningaf 6te Februar 1878
medHensyntil Damarbeideti Ula.

Sells Kommunebestyrelseindgaarpaa, at frafalde
Erstatningi TilfældeSkadepaa Kirken ved den fore-
tagendesReguleringi Ulaelv. Vedtagetmod1Stemme.

For Skolehusetsvedkommendefattedes enstemmig
en lignendeErklæring.
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Sells Sogns KommunebestyrelsesBeslutning af 22de
Mai 1878 medHensyn til Damarbeideti Ula.

Sells Herredsstyrelseindestaarfor, at ethvertKrav
paa Erstatningfor Skade,som maatte foraarsagesder-
ved, at det Offentlige foretager Reguleringsarbeider
Ulaelv i den Hensigt at hindreeller indskrænkedenne
Elvs Materialferseltil Laugen, skal være det Offent-
lige uvedkommende.
58 Eieres ErklæringangaaendeFrafaldelse af Erstat-
ning i Anledningaf Damarbeideti Ula.

Se Udkastettil Erklæringunder I: Sagens admini-
strative Behandling.

Arbeidets Kostende.

Bevilget til Dammeni Ula i Henhold til Storthingets Be-
slutning af 4de April 1877  Kr. 20,000.00

Bevilget af Elverensningsfondettil Regule-
ring af Ulas nedre Leb ved kongelig
Resolutionaf 8de September1879 . . . . 1,103.83

Bidragetaf Landelernetil denne Regulering
Kr. 800, men deraf kun indbetalt  « 781,48

Bevilget af Elverensningsfondettil Regule-
ring af Ulas nedre Leb ved kongelig
Resolutionaf 20de Mai 1881	 « 400.00

tilsammenKr. 22,285.31.
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V .

Anlæggets senere Bestyrelse og Forhold til Staten.

Opførelsen af Ula Dam er for en Del et Forsegsar-
beide for at komme til Kundskab om-Ulas Materialføring.
•Staten har derfor bekostet Dammen i sin Helhed, men paa
Betingelse af at den er uden Ansvar for Følgerne, hvilket
Ansvar er overtaget af Grundeierne og Kommunen. Sta-
ten har saaledes heller ingen Forpligtelser hverken til at
vedligeholdedenne Dam eller til at opføre de flere, der ere
bragte i Forslag, forsaavidt saadanne skulle vise sig
ønskelige.

Korrektionen af Ulas nedre Leb er foretaget med Bi-
drag af Elverensningsfondet, men saaledes, at det bliver de

SellsmyrenesUdtapning Interesseredes Sag, der forøvrigt
have bekostet den, at fortMtte og vedligeholde Korrek-
tionsarbeiderne.
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o.
Reguleringaf Sjoaelv ved GaardenSlette.

I.

Sagens administrative Behandling.

Ved Sammenlebetaf tvendeHøifjeldselvedannesSjoa- Lokalbe-

elven, somefter paa sin Vei østoverat have optaget flereskrivelse.
andre, større og mindreAaer fra Høifjeldetmed betydeligt
Fald gaar ned gjennemHedalen,til den i den nordreDel
af Kvam falderud i Laugen. Lige ned forGaardenFaug-
stad i Hedalenleber den mellemmegetbøie ognæstenlod-
rette Fjeldvægge; men et kort Stykke nedenfordenne
Gaard udviderDalbundensig betydeligt,og delteElvensig
her tidligere— idet den passerede forbi GaardeneHorgen
og Slette tvendeArme,hvoraf den vestligstedengang
førte den størsteVandmasse. DalbundenomkringdetteLeb
ligger betydeligthøiereend omkringdet andet, det østlige,
hvorforman længehavdenæretFrygt for,at Vandetskulde
oparbeidesig sit Hovedløbgjennem det sidstnævnte,ved
bvis venstre Bred de nævnteGaarde samt Bygdeveienlig-
ger. Frygten.var saamegetmerebegrundet,somElven gaar
der med en rivendeHurtighed. Landeiernehavdederfor
ogsaa forsøgt at afdæmmedet østre Løb. I 1860indtraf
imidlertid en overordentligstor Vaarflom,sombortrevde
anbragte Fordæmningerog, idei den gjenfyldtedet vestre,
kastede hele sin VandmasseoVeri det østre Løb. Som
medvirkendeAgsager hertil skal have været, at betydelige

1.6".
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Tømmermasserpaa en Gang kom i Drift ovenfra, samt at
der strax ovenforElvens Deling sprangen Fjeldoddefrem,
der især underhøiereVandstandestyredeVandetmeremod
det østre Løb. Dette, som•da altsaa blev Hovedlobet,gik

en stor Bue, og mellemdet og G-aardenSlette udgik fra
sammeflere Arme, hvorved store Landstrækningerog en
betydeligDel af Bygdeveienbortskylledes. En stor Del af
Sommerenvar Færslendervedafspærret,og det var at be-
frygte, at Landeveien,om den blev lagt paa sammeSted.
som før, ligesomogsaaEiendommeneSlette, Horgen og en
Plads underG-aardenFaugstad skulde staa udsattefor vi-
dereødelæggelse ved en kommendeFlom, om Intet gjordes
til at forebyggedet.

1860. I Anledningaf de ødelæggelser paa Veie m. m., som
Andragende Aarets store Vaarflomhavde anrettetpaa forskjelligeKan-
om Under-
segelse for ter, sammentraadteVaage Formændog Repræsentantertil
Sjoas Re-
gulering. et Mødeden 24de Juli for at bevilge de til VeienesIstand-

sættelse fornødneMidler. LensmandenfremsattepaaModet
et Forslag st andrageom for offentligRegningat faa
en sagkyndigMand til at undersøge og give Forslag til,
paa hvilken Maade man skulde kunne forbyggeSjoaelven
og hindre den i at anrette videre ødelæggelse. Forslaget
blev enstemmigvedtaget, og gjennemAmtet blev Departe-
mentet under 24de August anholdtom at stille en sagkyn-
dig Mandtil Disposition.

Ordre til Den 25de OktoberbeordredeDepartementetKanalclirek-
Underse-

gelse. tøren til at anstilleUndersøgelsenog afgive Betænkning
med Omkostningsoverslagover, hvad der kunde være at
foretage,hvorefterdenneunder 28de s. M. overdrogSagen
til Leitnant Bang og senere paa en Befaring af Elven af-
talte med ham angaaendede nødvendigeForanstaltninger.

1861. Den9deJanuarafgavBang et Forslag md Overslagtil
Bangs

Forslag af
deArbeider,som burdeudfør'es. Da han fandtbaadeLand-

9de Januar
1861.

eiernes ogVeiensInteressebedstvaretagenved igjen at lede
Elven ind i det gjenkastedevenstre Lob og fuldstændigaf-
spærredet østresamtafminèredenovenomtalteFjeldoddefor
at giveElven uhindretAdgang til det nygravedeLob, fore-
slog han at udgravedirekteen 20 Fod bredRendeog paade
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øvre 200FodsLængdeefterhaandenat udvideden til 40Fod 1861 -

igjennemdet gjenkastedenordre Løb og overladeFlommen
selv at udarbeide det fornødneProfil, da Faldet, 1/180, gav
Grund til at antage, at saa vilde ske, saafremtikke Fjeld
skuldepaatræffes. Arbeidetmaatte imidlertid, for at man
med Tryghed skulde kunne gaa en ny Flom imede, ud-
føres,medensTælen endnuvar i Jorden, og Udgifternebe-
regnedesderfor til Kr. 4,720.

Dette Forslag tiltraadte Kanaldirektøren.
Fra Kommunebestyrelsen,somunder 1lte Marts havdeAndragencle

om
fattet Beslutning om at bidrage 2,000 Kr. til Arbeidets iz3irerrantg-



Udførelse,indgavesAndragendeom Bidragaf Kr. 1,200af
Elverensningsfondettil Reguleringsarbeidet,efteratdeskade-
lidendeGrundeierehavdevedtagetat bidrageKr. 1,380.

Ved kongeligResolutionaf 28deMai blev der tilstaaet rg.nRaei
Vaage Kommuneet Bidrag af Kr. 720 til Udførelseaf Re- r:64i3am.:!
guleringsarbeidetunder det OffentligesTilsyn. Forinden Bidrag.
havdeDepartementetdog i Skrivelse til Ingenierbrigaden
af 4de April givet Bemyndigelsetil at lade Arbeidetsætte
igang.

Inden FlommensKomme blevde foreslaaedeArbeider Bangs

udførteunder BangsLedelse,og afgavhan under26deJuni krfut nait

Rapport og Regnskab, hvorefter idethele var medgaaet
1861

Kr. 4,854.48.
Paa Opfordringfra Eieren af Gaarden Slette besig- Bangs

tigedeBang i Slutningenaf SeptemberReguleringsarbeidetsiottaePge°Pttbarf.
1861.

og senåte under30te s.M. en Indb.eretningderomtil Kanal-
direktøren. Ifølge den havdeArbeiderneidetheletagetholdt
sig godt, men nogle mindreReparationerausaaesdogfor-
nødne. Dammen foran det østligeLeb var nemligsunken
paa en Længde af omtrent56 Fod og burde forheies. I
Indlebet til den nye Rendeog et Par HundredeFod længer
nedehavdeefterFlommendannet sig'tvenderaskereStryg,
somburde udjævnes Vandstandenovenfor vilde derved
synke,.og man vilde saaledesfaa Anledningtji at kunne
sprænge mere af den oven omtalte Fjeldodde. Endelig
havde den nye Elverendei sin nedersteDel en Tendens
til underheiere Vandstandeat delesig i 2de Lob, hvoraf
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mod øst og stod i Forbindelse med det gamle Elveleie.
Dette sidste Imb burde afstænges. Disse Tillægsarbeider
kalkuleredeBang til at koste Kr. 600, da Eieren af Gaar-
den Slette havde erklæret sig villig til paa egen Regning
at udføreden sidstnævnteAfstængning, saasnartde øvrige
Forbedringerudførte. Bang foreslog, at Staten af oven-
nævnte Beleb skulde udrede de 200 Kr. og Kommunen
Resten, hvorhoshan oplyste om, at der var i BeholdRed-
skabertil en Værdi af omtrentKr, 400. Da Kanaldirek-
tøren bifaldt dette Forslag, oversendtehan under 11te Ok-
tober Indberetningentil DepartementetmedAnmodningtil
det om at træffeForanstaltningertil MidlernesTilveiebrin-
gelse snarest muligt. Departementetfandt imidlertidikke
tilstrækkeligFøie til at bevirke noget yderligereTilskud
af offentligeMidler, saameget mere som det kun udgjorde
Kr. 200. Dets Meddelelseheromi Skrivelse af .17de Ok-
tober oversendteKanaldirektørenden 19de s. M. til Kri-
stians Amt med Anmodningom at sørge for Tilveiebringel-
sen af de fornedneMidler(kfr. Skrivelse af s. D. til Imit-
nant Bang).

Kommune- I Anledning heraf afholdt Vaages Formændog Re-
den

beetyrelses-
møde præsentanterden 4de December et Mede, hvor det be-
4de Deebr.
1861 ang• sluttedes at træde i Underhandlingmed Grundeierneom
yderligere

Foranste.lt- Midlernes Tilveiebringelse. I den Hensigt holdtes den
ninger.

30te Decemberet Formandskabsmødei Hedalen, hvor for-
uden de interesseredeG-rundeieretillige Bang var tilstede
for at meddeleOplysninger. Her fremsattesimidlertidPaa-
stande om en anden Forbygningsmaade,som Bang ikke
kunde bifalde, saaledes at Sagen maatte udsættestil Be-
handlingi et nyt Mede.

Formodentlighar Kommuneneller Grundeierneda paa
egenHaandarrangeretdetFornedneefter sit Hoved. Efter
en Skrivelse fra LeitnantBang af 7de Mai 1862 sees han
paa Opfordringfra Vaages Kommunebestyrelseat have be-
sigtiget disse Arbeider.

1881. Eieren af Gaarden Slette havde paa egen Haandbe-
Pc,=. sørget Tilsynet med Dammen og dens Vedligehold,men
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efter hans Død bortfaldt dette, og da Dammen.somFølge 1881.
heraf i 1881 var kommeni en saa forfaldenTilstand,at
en større Reparation tiltrængtes,var man uenig om hvem
denne egentlig paalaa, enten Grundeierneeller Veivæsenet
eller alle tilsammen.

Paa Amtets Foranledningblev Kanaldirektørenved
Departementets•Skrivelse af 5te Juli 1881beordrettil at
afgiveForslag til de Foranstaltninger,somburde træffes.

Efter en Besigtigelseaf Stedet afgav han under 27de.1Larneanisdiwek-
Juli en Betænkning,hvori han forklaredeForholdeneog.1%Cenigh
foreslogDammengjengivet sin oprindeligeFormogStyrke aarnag•
samt yderligereAfmineringaf en Fjeldkampaa den mod- ti:ner.

satte Elvebredfor dervedat.give Strømmenen bedre Ret-
ning. Derhosfraraadedehan at yde videreBidragaf Elve-
rensningsfondet,da Reparationenvar et ved Forsømmelse
af de VedligeholdelsespligtigefremkaldtArbeide.

Forslag.

Leitnat Bangs Forslag af 9deJanuar 1861til en Regule-
ring af Sjoa.

Do. Do. Indberetningaf 30te September1861med
Forslag til Suppleringsarbeider.
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Arbeidets Kostende.

Bevilget ved kongeligResolutionaf 28de Mai 1861
Kr. 720.00

Do. af Vaage Kommune  « 2,000.00
Bidragetaf Grundeierne  « 1,480.00

Kr. 4,200.00
Overskridelse,formodentligudredet af Kom-

munen  « 654.48

Kr. 4,854.48
hvohil kommer,hvad der er udredeti 1861 af kommunale
og private Midler.
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Elvebrudi Finnaelvved Vaage Præstegaard.

I.

Sagens administrative Behandling.

Fra Grændsefjeldet mellem Lesje og Vaage kommer Lokalbe-
l

Finnaelven ned og falder ved Vaagevandets Udleb i Nær-
skrivese.

heden af Vaage Kirke i.id i Ottaelven. Den gjennemleber
en forholdsvis kort Strækning, men har et betydeligt Fald
og gaar derfor med en rivendeHurtighed. Fra Morænerne,
hvori den har sit Leie, river den i Flomtid betydelige Mas-
ser af Sten og Grus med sig ned i Dalbunden, og ved at
oplægge en Del af dette Material for Udlobet har den op-
dammet Vaagevandet og trykket dettes Afleb over modden
heire Bred og betydeligen indsnævret det. Over den saa-
ledes gjennem Tiderne oplagte Banke, der nu forstørstede-
len er opdyrket, er Finnas Bredder lige fra Præstegaarden
og til dens Udlob i betydelig Udstrækning til Siderne saa
lave, at de ved heiere Flomme overskylles. Paa. mange
Steder ere selve Bredderne høiere end Landet indenfor og
overalt ser man Spor af, at Elven oftere har forandret sit
Leie, saa betydelige Strækninger stadig ere truede med
ødelæggelse.

Under den overordentlig store Flom i Juni 1860, da
vedvarende heftige Regnskyl indtraf samtidig med Sne-
smeltningen fra Heifjeldet, steg Finna til den vildesteBjerg-
strøm og anrettede betydelige ødelæggelser nede i Dalen,
der gav Anledning til, at man segte det OffentligesAssi-
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stance til om muligt for Fremtiden at faa forebygget lig-
nende Ulykker.

	

1860. Den 20de Juni indberettede Lensmanden til Amtet
Lensman- blandt Andet:dens Ind-

	

beretning «I et Par Timers Tid var Ottaelven stegen aldeles.f 20deJuni .
Zonimonienover sine Bredder og stod mindst 6 å 7 Kvarter over

i 1860. Veien fra Søreim til Sandbo, saa at Færsel efter Veienvar
en Umuligded. Da jeg ankom til Finnabroen var Veien
paa begge Sider af denne Bro overskyllet af Finnaelv i
flere Hundrede Alens Længde, saa at Adkomsten til Broen
var en UmUlighedeller mindst forbunden med den yderste
Livsfare for Heste og Folk. Finnaelv gik med en rivende
Strøm over Veien paa Broens begge Ender, saavelsom i
Veistrækningen opover fra Broen til Haakenstad. Et stort,
men skrækkeligt Naturspil vistes her. Elven medbragte en
uhyre Mængde Grus og Sten, der i nogen Tid opdæmmede
dens Vaud og bragte det i de strideste Strømme udover til
begge Sider. Man frygtede hvert Øieblik, at Elven vilde
nedrive Finnabroen og den strax nedenfor liggende Vaage
Kirke, og at den vilde gjøre et nyt Far under Øi over
den flade Mark til Sandbogaardene. Man fandt det uund-



gaaeligt, at en stor Ødelæggelse vilde finde Sted, hvor
Hoveddennembruddet skede. Forventningen og Spændingen
om, hvor Ulykken vilde ramme, var frygtelig. Efter en
Times Tid var man ikke længere i Uvished. Elven havde
gjenlagt sit Far med Sten og Grus imellem I og 2 Alens
Heide gjennem det hele Leie og brudt et tildels nyt Far
i Nærhedeu af Vaage Kirke, hvor en Arm af Elvesengen
havde givet Aflob for en liden Del af dens Vand. Den
brød ind paa Vaage Præstegaards Eiendom, borttog i et
Par Timers Tid Elusebygningernepaa den Vaage Præste-



gaard tilhørende Plads, Klokkergaarden, hvis J ordvei den
aldeles ødelagde,borttogGaarden Lebe No. 84, Smedsmoens
Ager og Engmark, hvoraf kun en ubetydelig Strimmel er
tilbage, og fortsatte med Bruddet paa det Vaage Præste-



gaard tilhørende betydeligeAgerland, Halland kaldet, indtil
man ved improviseredeForbygninger i Elven fik Vandet
saavidt bortledet, at dets ødelæggendeVirkninger paa Vaage
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Præstegaards Eiendomme,Halland og Moend, bleve indtil 1860.

Videre standsede. Efterat Elvens Gjennembrud var fuld-
fert, forsvandt Vandet efterhaanden fra Veien, men denne
var opreven i flereHundrede Alens Længde; de stærke For-
skandsninger mod Elven opover til Haakenstad og Opgaar-
dene vare gjennembrudte og Veien bedækket med Sten og
Grus i en saadan Heide, at den neppe var gjennemtrænge-
lig af de Gaaende. Finnabioens Soliditet, og især dens
stærke og vel tracerede Skjærme, reddede formentlig alene
Vaage Kirke. Broen staar aldeles ubeskadiget, Skjærmene .
have vel lidt nogen, dog ikke betydelig Skade. 0. s. v.

Med Anmodningtil Kanaldirektoren om paa sin Reise
opover at tage Forholdene i Øiesyn og afgive Betænkning
om, hvilke Foranstaltninger der burde træffes, oversendte
Amtet ham under 10de Juli denne Indberetning.

I Anledning af de ved Flommen forvoldteØdelæggelserKommune-

paa Thinglagets BygdeveiesammentraadteBygdensFormænd
og Repræsentanter. til et Mede den 24de Juli for at for- liu712.&
handle om Udligning af de fornedne Midler til at reparere
Skaderne. Paa dette Mode fremsatte Lensmanden Forslag
om at indgaa med Andragende om, at en sagkyndig Mand
maatte blive antagen til for offentligRegning at undersege,
hvorledes Finnaelvens Gravning paa Vaage Præstegaards
Eiendom kunde forebygges, samt om Opnævnelse af en
Komite paa 3 Medlemmer til at forhandle om Forholdet,
hvorefter Oplysningsvæsenets Fond, Staten og Kommunen
burde bidrage til dette Arbeide. Forslaget blev enstemmig
vedtaget og en Komite udnævnt.

Angaaende de indtraadte Beskadigelser paa Præstegaar- SugnePrna-
den afgav Sognepræsten under 28de August Indberetning

amt=iAnng-

til Stiftsdirektionen med Anmodning om en kyndig Mands (7:e
Assistance til at faa sikret Præstegaarden mod videre Mo-
lest i Fremtiden. Med Paategning af 15deSeptember over-
sendte StiftsdirektionenIndberetningen til Kirkedepartemen-
tet, der under 25de s. M. anmodedeKanaldirektoren om at
undersege Tilstanden efter Flommen og afgive sin Forme-
ning om, hvilke Arbeider der burde iværksættes til Fore-
byggelse af videre Skade.
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1860. Ogsaa Amtet androgunder 24de August hos Indrede-
AAmttdepartementetom en lignende Undersøgelse af Finna- og
oms.Aci?Sjoaelvene, i hvilkenAnledning ogsaa dette Departement

under 25de Oktober meddelte KanaldirektørenOrdre til
Undersøgelserne.

PcnsIng
Ban

af

	

gs Den 13de OktoberpaabegyndteLeitnant Bang disseog
13°8Z%111,)re: afgav den 30te s. M. en IndberetningMedForslag til de
gater11::::nødvendigeForanstaltninger,ledsaget af et Kroki og Pro-

filer af Elven mellem PræstegaardensHuse og Klokker-
gaarden. Han meddeltebl. A., at AaretsFlomhavdeværet
saa høi, at Vandet havdenaaet op paa 4de Laft af Fins-
brostuen. UnderUndersøgelsenvar Faldet paa den nævnte
Strækning af omtrent 4,000 Fod mellem Præstegaardens
Huse og Klokkerstuenomtrent 50 Fod. Det største Fald
paa denne Strækningvar lige ned for Præstegaardshusene,
hvorElven var formeligbleven opdæmmetved en af Aarets
Flom oplagtBanke. Strax nedenforsammegik Elven ind
i heireBred og et Stykke længerenede var den gaaet over
begge Bredder. En 5 å 600 Fod ovenforBroen havde
Flommenligeledes oplagten Ør, der havdedæmmetVandet,
saa det var gaaet over Bredden og havde bortskyllet en
stor Del af Veien. Et Stykke nedenforBroen havdeElven
forladt sit gamle Leie, idet den bortskylledeKlokkergaar-
den og GaardenSmedsmo. Det nye Leies høire Bred stod
fra Kirken af og nedoverstærkt i Brud, og da Materialet
her for det Meste bestod af Sandjord og Grus, var der
Sandsynlighedfor, at en kommendeFlom vilde arbeide sig
ind ad denneKant, saamegetmeresom denneBred var saa
lav, at en almindeligFlom vilde gaa over den. Omtrent
en 800 Fod nedenforBroen havde Elven desuden dannet
sig et mindreFar paa venstre Side af Hovedløbet. Bang
foreslog, at man ved en Udvidelseaf denneSidearmskulde
tvinge Elven til efterhaandeni den at oparbeidesig sit
Hovedlob,idet man samtidigafspærredebaadedet ældreog
det nydannedeHovedløb,samt at man ovenfor ved Grav-
ning gav Leiet den fornødne Størrelse. Omkostningerne
derved beregnedehan til Kr. 3,800 og foreslog,at Arbeidet
strax sattes igang, medensVeiret var mildt.
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For ikke at opholdeSagenoversendteKanaldirektøren 1860.
dette Bangs Forslag den 5te Novembertil Kirkedeparte- Kanai-
mentet,idet han anbefalededet, kun med den Forandr

ing tizaurneinnsg

at han foreslogOverslagssummenforheiettil Kr. 4,800 og
oz eFtoari

idet han forbeholdtsig Adgangtil at gjøre mindrevæsent-5te18vbr.

lige Forandringeri Forslaget,dersomhan efter selv nær-
mere at have taget Forholdenei Øiesyn fandt saadanne
nødvendige.

Kirkedepartementetbifaldtunder s. D. Forslaget med Ordre til
Arbeidetsde af Kanaldirektørengjorte Forandringerog Forbehold,Paabegyn-

dog sammeDag beordredeKanaldirektørenBang til at sætte else.

Arbeidetigang. Det blev ogsaastrax paabegyndtogifølge
KanaldirektørensSkrivelseaf 15deDecemberudført efter
Planen uden Forandringer.

Det fortsattesudoverVaaren. Det af foregaaendeAars 1861.
Flom dannedeLøb blev afstængtved en Dam og det nye
udgravet,men kun i 20 Fods Bredde,idet detpaaregnedes,
at næste Flom selv skuldeudvide det behørigen.Arbeidet
maatte indstillesi Begyndelsenaf Mai, men uden at være
fuldt færdigt(kfr. Bangs Rapportaf 6te Mai).

Efterat Aarets Flom var alløben,indsendte Sognepræ-Sogneyrse-

sten under 1steJuli enIndberetning,hvori han bemærkede,ternetniVg-
at de hidtilsudførteArbeiderikke havdevist sig tilstræk-af lis8%.Jul

i

keligeunder sidsteFlom, da Elven atter havdebegyndtat
gjøreIndbrudi Nærhedenaf Kirken. Ved nogleomHøsten
trufne Forfeiningervar det doglykkes at hindre den i at
ødelæggeen stor Del af Præstegaardensbedste ,Torder;
men saasnart en ny Flom indtraadte,vilde man fremdeles
være udsat for sammeFare.

Kirkedepartementetsendteunder 12te SeptemberInd- Ordre til
videreberetningentil Underretning for Kanaldirektøren. Da Arbeider.

Spørgsmaaletom VaagevandetsSænkningnu var gjenopta-
get (se Afsnittet herom),og de fornødneUndersøgelseri
den Anledningskulde anstilles, beordredeKanaldirektøren
Bang under 5te Septembertil samtidigat udføreeller ial-
fald forberedevidere Arbeider der, hvorti1Kirkedeparte-
mentethavdestillet Kr. 400 til Disposition. For at be-
skytte den heire Bred langs PræstegaardensJorder forbi
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1861. Kirken, der stode i steile Brud, udforteBang en Dækning
af Bar og Sten, lagte lagvis efter en Skraaning med An-



Rapport
af

læg 2 : 1. Angaaendedette Efterarbeideafgav han denBangs

10cleDeebr.10de December Rapport, med Profiler og Regnskab, hvor-1861.
efter det havde kostetKr. 795.90. I denneRapportudtalte
Bang, at de i Finnaelven foretagne Reguleringsarbeider
vare udførte om Vinterenog altsaa i den ugunstigsteAars-
tid, da det var nødvendigtat hindre en ny Vaarflomfra
at anrette nye ødelæggelser. Arbeidet kunde derfor ikke
blive saa fuldstændigtudførteller omfatteen saa stor Del
af Elven som nødvendigtfor i en længereFremtidat være
sikret mod Elvens ødelæggelser. Den sidste Flom havde
kun øverst udvidetdet nye Løb fra 20 til omtrent70 F od,
men inden den fik udstraktUdvidelsenlængernedover,var
Opstuvningenovenforsaa stor at, et for fiere Aar siden i
Mælenlige ud forKirkenanbragtBeskyttelseskarbortreves,
hvorvedVandet havdefaaet Adgangtil at angribeBredden
langs PræstegaardensGrund. Inden større Eidgifteran-
vendtes til en Regulering,anbefaledeBang at der optoges
et kåteret Kart over Strækningemfra Finnas Udlob i Otta
til noget ovenforPræstegaarden,for at man derefterkunde
udarbeideen ordentligPlan for en Regulering og beregne
de dermedforbundneUdgifter.

Kanal- Efter en Besigtigelse af Arbeidet i Begyndelsen af
dRiare4toorrtenasfNovemberMaanedhavde Kanaldirektørenogsaa i en Ind-
22deNovbr.

1861. beretningaf 22de November fremholdtNødvendighedenaf
at optage et saadantKart for endeligenat kunne fuldføre
Finnas Reguleringog udbedetsig Kirkedepai-tementetsBe-
myndigelsehertil. I det han under 17de December over-
sendte det Bangs sidste Rapport,gjentog han sin Forestil-
ling om denne Opmaaling. Forinden Kirkedepartementet
fattedeBestemmelsei denneAnledning,forlangtedetunder
20de DecemberOpgaveover de med KartetsOptagelse for-
bundne Omkostninger,samt Oplysning om, hvorvidt den
yderligereReguleringi Forbindelse med det allerede ud-
førte Arbeide maatte ansees fornødentil Forebyggelseaf
videre Skade af Betydenhed,og om, hvorvidt den fortsatte
Reguleringi Tilfælde maatte antages at være af saadan
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udelukkendeInteresse for Præstegaarden,at ingenDelta- 1861.
gelsei Omkostningerneaf andre Vedkommendekundepaa-
regnes. I Gjensvarherpaaaf 30teDecemberopgavKanal-Kanamirek-

røiteensngRar-fdirektørenOmkostningerneved Kartet til Kr. 6 å 800 og
ho.br.fremholdtden videre Reguleringsomuomgjængelignødven-30tei

dig udenpaaForhaandat kunne afgjøre,hvorvidtden ude-
lukkende burde bekostes af Kirkedepartementeteller om
den maaskekunde sættes i Forbindelsemed en af Veivæ-
senetpaatænktSænkningaf Vaagevandet.

Den 10deApril bifaldtKirkedepartementetderpaaden 1862.
foreslaaedeOpmaaling. Til at udføre den beordredesIn-Kirkedepar-

genierRiis den 1ste Mai, og den blev da foretagen i For- 'Zirciteertvii)!-
bindelsemedUndersøgelsernei Anledningaf Vaagevandetstaareli2g.

Sænkning. Efter endt Undersøgelseog OpmaalingafgavpRojirst'safIM
JuliRiis den 10deJuli Rapportderom. 1862.

Den 30te SeptemberindsendteBang et af Riis udar- 1863.
beidetForslag til Reguleringaf 25de August, ledsaget af Riis's For-

Kart og Profiler. Af disse fremgik det, at Elven liggerSsettbn81.63.

ligesompaa Toppenaf den Banke, den har oplagt, saale-
des at dens Bredder,ja paa sine Steder dens Bund ligger
høiereend Terrainet udenfor. Riis foreslog ved Gravning
at give Elven paa StrækningenlangsVaagePræstegaard
et nogenlundejævnt Fald og ensartet, tilstrækkeligt stort
Profil,uden at foretage noget med densUdleb nedenfor,
samt at ombyggeFinnabroen,da dens Aabning var altfor
liden. Bredderneskuldederho'sforheies,hvor de vare for-
lave, og dækies medSten og Bar, hvor de stode i Brud.
Da Elven maatte antagesselv at kunneudføreen Del af
Gravningen,var det Riis's Mening kun efterhaandenat
søgeReguleringenudført, idet man før hver Flom bort-
skaffedealt det grovereMaterialog benyttededet til Dæk-
ningerne,medensman overlodElven selv at bortføre det
finere og hindrede den i at tage sig gale Veie. Omkost-
ningerneved en paa saadanMaadeudførtReguleringan-
sloghan til Kr. 30,000.

Ved under 6te Januar at oversendedette Forslag til 1864.
Kirkedepartementeterklærede Kanaldirektørensig i alt
Væsentligtenig deri, men fraraadedeved en Elv medsaa

17
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1864. rivende Hurtighed at benytte Bar ved Dækningaf Bred-
dernesamt paastodVeivæsenetsForpligtelsetil at indrette
Broen saaledes,at den ikke var til SkadeforAndre. Over-
slaget kunde saaledes reduceres til Kr. 24,000. Han be-
mærkede,at det maatteansees saagodtsomumuligtpaafuldt
betryggendeMaadeat kunneforbyggeElve med saa stærkt
Fald og deraf følgendeHurtighedsom Finna, men antog
dog, at .Præstegaardenog Kirken ved de foreslaaedeArbei-
der vilde blive bedresikrede,om de endkunvarePalliativ-
midler, der ikke sikredeganske mod Elvebrud. I Forhold
til de Værdier,som skulde beskyttes, vare imidlertidOm-
kostningernetemmelighøie, og da han antog, at det vilde
være vanskeligt at tilveiebringe de fornødne Kr. 24,000,
samtat muligetisgunstigeResultaterkundeopnaaesogsaa for
en ringereSum, foresloghan at anvendekun omtrent en
Kr. 4,000 paa Dækningaf enkelteDele af Bredderne,hvor
Faren for ødelæggelsevar størst, samt at bevirke en hen-
sigtsmæssigOmbygningaf Broen.

Kirkodepar- Kirkedepartementetfandt imidlertid dengang efter
tementet

oribwri- denneBetænkning ikke at burde foretagevidere Forbyg-
bygnings-ningsarbeider,og idet det heromunder5te Februarunder-
arbeider.

rettedeKanaldirektøren,anmodededet ham om at have sin
Opmærksomhedfremdeleshenvendt paa Finnaelven. Det
oversendtedog KanaldirektørensBetænkning til Indrede-
partementetmed en Henstillen til det at bevirke,at der
fra Veivæsenets Side blev truffenfornødenForfoiningtil
at fjerne den Fare, hvormedFinnabroenfremdelesmaatte
befrygtesat true VaagePræstegaardmed flereEiendomme.

1865. Efter Forestilling af 6te OktoberbemyndigedeKirke-
Kanaldirek-
tørens

Rap-departementetunder 14de s. M. Kanaldirektørentil at be-

Lr.barf122 sigtige Finnaelven paa en Reise, som han andreAnlig-
gender foretog opover Gudbrandsdalen.I en den 20de

• Novemberom Reisen afgiven IndberetninganførteKanal-
direktøren,at de ved Vaage Kirke udførteForbygninger
hidtil havde holdt sig med Undtagelseaf et ganske kort
Stykke strax nedenforKirken,hvorSkraaningenvar raset.
Hele den forbyggedeStrækningfra strax ovenforKirken
og nedover forbi samme viste Tegn til at ville rase, idet
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Bredden forendel var undervasket. Kirkegaarden laa nu 1865.
neppe 20 Alen fra Elvebredden,saa der ikke skuldesaa
stort Brud til, forinden det naaededen. Han anbefalede
derforat styrke Breddenpaa denneStrækningvedat lægge
en Rad med store Stene foran Foden af Skraaningenpaa
et Underlag af Kviste og mindre Buske. Arbeidet var
simpeltog kundeudføresaf hvemsomhelst; Omkostningerne
dermedburde deleslige mellemPræstegaardenog Bygden,
der maatte have Interesse af, at Kirkegaardenikke for-
styrredes,og ville de idethelebeløbesig til en Kr. 600.

Om hvad der senereer passeret,haves ikkevedKanal-
væsenetOplysning.

Forsiag.

LøitnantBangsForslag af 30te Oktober1860til en Regu-
leringaf Finnaelv.

IngeniørRiis's Forslagaf 25deAugust 1863til Regulering
af Finnaelv.

Arbeidets Kostende.

Bevilgetaf Kirkedepartementetden 5te November1860til
Finnas Reguleringi Henholdtil BangsForslag
af 30te Oktober1860og KanaldirektørensBe-
tænkningaf 5te Oktober1860. . : Kr. 4,800.00

Do. « sammeDepartementtil Dækningaf





PræstegaardensJorder i 1861 . . . « 795.90
Do. « Do. til Kart over Finna 
 « 574.60

Kr. 6,170.50

17*
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HI q.

VaagevandetsSænkning.

Sagens administrative Behandling.

Efterat Vaage og Loms Kommunebestyrelservare ene- 1854.
des om Anlæggetaf en Vei gjennemVaagetil Lom,vaktes
der Spergsmaal,om ikke en paatænktSænkningaf Vaage-
vandet vilde lette dette Anlæg saaledes, at Veien kunde
lægges nær Vandeteller over Grunde,som da stode under
Vand.

I den Anledning anmodedeAmtet under 2den Juni 1855.
Departementetom at lade KanaldirektørenanstillenærmereAi=side
Undersøgelsermed Hensyn til en Sænkningaf Vaagevan-om Under-

det, og modtog han i Skrivelse af 9de Juni de fornødne
segelse.

Ordresi saa Henseende.
I første Halvdel af Juli MaanedbesaaKafialdirektørenKanaldirek-

Lokaliteterne og afgav under 16de August følgendeIndbe-tørensberetningaf

retning:
imeAug.

1855.

«Vaagevandeter opdæmmetaf det af Bielven Finna
udførteMaterial,som har trykketElverendentæt ind mod
den heire Bred. Vandstandenvar ved min Nærværelse
temmelig stor og Vandet stærktgrumset, som Ottaelvens
Vandmasseialmindeligheder i Flomtiden,og jeg kunde der-
for ikke nærmereundersøge Elveleiet, der efter Sigende
paa fiere Steder skal være temmeligtgrundtmed en Bund
af Smaasten paa Leer. Der findesintet egentligtFald i
Nærheden af Vandets Udleb, men Elven har en saa stærk
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1855. Strom, at den i Reglenikke befaresmedBaad, og omtrent
6,000 Alen nedenforUdlebetfindes2 stærke Stryg, kaldet
Gronholenog Gjertrudfos. Ved Oprensningi disse Stryg
og i Udlobetvil Vandetkunnesænkesnoget,dogkan jeg
først efter nærmereOpmaalingogLodningbestemme,,hvor-
meget og for hvilkenPris. Paa det foreslaaedeVeianlæg
langs Soenvil en saadanSænkningingen Indflyclelsehave,
da Bredderne i Reglen ere stærkt ophældende,og Veien
kun paa korte Strækningermaa læggestæt ved Stranden,
ialfald ville Omkostningernéfor Sænkningenlangt over-
skride, hvad der vilde medgaatil VeiensForhøielsepaa
enkelte Punkter. Hvorvidt det vil lønne sig at sænke
Vandet for at forbedreeller vindede ved sammeliggende
lave Strækning'er,der især findesovenforG-armoog strax
nedenforUdlobet,vil bero paa en nærmereUndersogelse.
E. Soot skal have foreslaaetat udvide Eies Fos for at
sænkeVaagevandet,mendenneFos, der ligger næsten11/2
Mil fra Udlobet og umiddelburtnedenforet omtrent5,000
Alen langt stærkt faldendeFivestykke, kan kun have en
høist ringe Indflyclelsepaa VandetsFlomvandstandog har
ialfald ingen Indflydelsepaa dets almindeligelave Vand-
stand».

I Anledningaf denneSkrivelsebeordredeDepartemen-
tet Kanaldirektørenunder 1ste Septembertil at anstille
videre•Undersøgelser.Skjøntdisseligetil Aaret 1860vare
opfortepaa de aarligeForslagtil Reiser,blevede dogikke
foretagnefør senere.

1861. Under 2denMarts oversendtenemligVeiassistententil
veimse-Ingeniorbrigadenen Forestillingfra Bestyrerenaf Veian-netsMotion

om 4 Fods læggeti Vaage og Lom,hvori fremholdtesHensigtsmæssig-
Seenkning. heden af, at Undersegelsermed Hensyn til en 4 Fods

Sænkningaf FlomvandetsHeidesaaveli VaagesomLalum-
vandet snarligbleveanstillede. Og da Brigadenunder 8de
s. M. oversendtedenne Forestilling til Kanaldirektøren,
beordredesLeitnant Bang til at foretageUndersøgelserne,
samt at indsende Forslag medOverslagtil en Sænkning.
Samtidig med andre Undersogelserbleve de strax paabe-
gyndte,men kundeforst afsluttesi Juli 1862.
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Medens Undersøgelsernestode paa, havde Flommene 1862.

været for smaa til paa demat basere nogenBeregning,og
nogenpaalideligeOplysningerom tidligereFlommesstørste
Heide kunde ikke erholdes. For Veivæsenets Vedkom-
mende kunde man imidlertidikke længer afvente videre
ErfaringermedHensyn til dem, hvorfor Sanaldirektøren
paa Grundlag af de forhaandenværendeMaterialieranmo-
dedeBang om at udarbeideForslag til en 4 Fods Sænk-
ning, idet han paa Forhaand kunde meddeleBestyreren
af Veianlægget,at den omhandledeSænkningaf Vaagevan-
det ikke vilde kunne udføres for det dobbelteBelebaf,
hvad Veivæsenethavde opgivet at kunne spare ved en
saadanSænkning.

Den 30te SeptemberindsendteBang en af Riis udar- 1863.
beidetIndberetningaf 25des. M. omUndersegelserne,led-bReiestinsningda-f
saget af 2de Karter medtilhørendeProfilerm. m. 25de Septb.

1863.
Den 31te DeeemberoversendteKanaldirektørendenneKanaldirek-

Indberetningmed Sagens øvrige Dokumentertil Indrede-t2nrrnInBgea-f
partementet,idet han samtidigafgav sin endeligeErklæring3ltei4e3e.br.
i Anledningaf samme. Efter at have gjort Rede for Aar-
sagen til, at Sagen først saa sent var blevei fremmet,og
efter at have givet en kort Beskrivelseaf Lokaiiteterne
samt anstillet en Del Kalkulationerover -Vandmasseog
Faldforholdeunder Flom, derikke havdekunnetobserveres,
kom han til det Resultat, at den forlangteSænkningalene
kunde opnaaes ved, at man først foretog de nødvendige
Arbeidertil en Sænkningaf VandstandenovenforUleberg-
fossenog senere de viderefornødneUdgravningerved Fin-
nas Udløb, da Faldet paa sidstnævnteSted var for lidet
til uden en ganske extraordinærUdvidelseaf Profiletat
frembringede 4 Fods Sænkningi Vaagevandet. Mendisse
Arbeidervilde kræve en Udgravningaf næsten 56,000Ku-
bikfavneog kosteligesaamangeSpeciedalere.Forudendisse
betydeligeArbeider vilde det derhosblive absolutnødven-
digt ' re den i
atter at læggetil, hvad manhavdeudgravet,ogmanmaatte
saaledes gjøre Regning paa, at VaagevandetsSænkning
kundekommeat koste en 270,000Kroner. Paa Grund af
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1863. de mindre fuldstændige Oplysninger om Vandstands-og
Vandmasseforholdenekunde det muligensefter neiagtigere
Undersegelservise sig, at denneSum var noget for stor,
menSandsynligheden,for at den var for liden, var lige saa
stor. Interesserneved en Sænkningvar dog kun ubetyde-
lige, thi efter en Skrivelse fra LensmandAlfstad af 28de
April 1861 havde Jordeierne ingen Fordel af en 4 Fods
Sænkning,og for VeianlæggetsVedkommendevildedenkun
medføre en Besparelse af Kr. 8,000. Paa Grundaf den
ringe Udsigt til at se dette ArbeiderealiserethavdeKanal-
direktøren indstillet alle videre Undersøgelserog Observa-
tioner, idet han antog,at de meddelteOplysningervare til-
strækkeligetil at henlæggeSagen, ialfald indtil Videre.
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Ili r.
LosjevandenesUdtapning.

I.

Sagens administrative Behandling.

Lesjevandene, eller Siemsvandet i Vest og Lesjevandet Lokalbe-

^ i Øst, forenede ved Hattremsaaen, laa efter Opmaalingskon-
skrivelse.

torets Karter omtrent 1,670 Fod over Havet og havde i
omtrentlig Retning fra Vest mod Øst en samlet Længde af
53,000 Fod. Den øverste Del af Siemsvandet havde ved
almindelig Sommervandstanden Bredde fra 3,000 til 3,600
Fod og den nederste Del af 1,400 å 1,600 Fod. Den
øverste Del af Lesjevandet var omtrent 9 å 10,000 Fbd
bred. Ved samme Vandstand var Dybden i Siemsvandet
Regelen kun 2 å 3 Fod og kun paa enkelte Steder 4 Focl,
i Hattremsaaen med en Bredde af 2 å 300 Fod var Dyb-
den indtil 13 Fod og i Lesjevandet ialmindelighedkun 3 å
4 Fod, medens den i enkelte Kolker og især i Vandets
•nederste Dels stærkt udprægede Dybfaare kunde naa til 12,
14 og endog 17 Fod. Den nordlige'Bred af Seerne, hvor
Bygdens bedsteGaarde ligge, og som i Reglen var opdyrket,
var langs Siemsvandet temmelig flad, medens den langs
Lesjevandet bestod af brattere Skraaninger. Ved den syd-
lige Bred af den øvre Sø gik Fjeldsiden næsten frem til
Vandet, hvorimod der langs Lesjevandet paa denne Bred
fandtes i forskjellig Bredde lavtliggende tildels myrlændte
Strækninger med enkelte mindre Gaarde og Pladse.

18
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Høieste Flomvand kunde antages at stige omtrent3
Fod over almindeligtSommervand,og paa Grund af .de
mange lave Bredder oversvømmededet betydeligeStræk-
ninger.

Ved tdlebet fra Lesjevand var Laugen omtrent200
Fod bred og havde paa de første 3,750 Fod et Fald af 29
F6d. Dybden var i den øvre Del ved Bottembroenkun
2 å 3 Fod, længere nede indtil 20 Fod og aftog derpaa
igjen til 2 å 3 Fod. Dens Bud bestodisær paa de grun-
dere Steder af et Lag større og mindreStene.

Som Forholdeneher vare, laa det nær at søge sig be-
friet for OversvømmelserneunderFlom og at søge Jords-
monindvundet af Seerne ved en Sænkningaf deres Vand-
stand. Herom havdeder ogsaa været pleiet Underhandlin-
ger mollemLudeierne, som i den Anledninghavdekonsu-
leret Agronom Ållstrem og efter hans Erklæringom Jor-
dens gode•Beskaffenhedhavde faaet ham til at udarbeide
et Forslag til Sænkningaf SoernesVandstand(optageti
Kriztianiapostenfor 12te September1855).

1855 Til nærmere Behandling af dette. ÅhlstremsForslag
Iløde 1 sammenkaldtesLandeiernetil et Medei Kommunehusetved

Leejeden28de Aug. Lesje•Kirke den 28de August. Der fremmødte59 Land-
1855.

eiere og Åhlstrømsamt LensmaudFougner,der lededeFor-
handlingerne. Efter længereDebat satte man underAfgje-
relse Spørgsmaalet,om UdtapningenburdefindeSted eller
ikke, og voterede 48 Landeie for, men kun 11 modFore-
tagendets Fremme, medensSognepræstentilkjendegav,at
han for PræstegaardensVedkommendeikke fandt sig i et
saadant Forholdtil Sagen, at han burdeafgive Stemme.
Da en overvelende Pluralitet af de modende Landeiere
havde erklæretsig for Sagen, og der indenMødet fremkom
dels mufidtligedels skriftligeYtringeri sammeRetning fra
Mænd,der formedelstForfald ei havdekunnet indfindesig,
blev der i Henholdtil et af LensmandenfremsatForslag
fattet Beslutningom at søge VandenesSænkningiværksat
og nedsat en Komite til at ordnedet Fornødnei saa Hen-
seende.
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Da Kanaldirektøreni andreAnliggenderMidtsommer 14156.
-Var paa Reise opoverDalene, anmodedeAmtet ham under
6te August om ogsaa at tage Forholdeneved Lesjevandene
i Øiesyn,og efterat have iagttaget dem,gav han i siu Ind-
beretning af 16de August til De-partementeten kort Be-
skrivelse deraf, skildrendedem som gunstige for en Land-
vinding,og anbefaledeen nærmereUndersøgelse.

Departementetgav ham derefterunder 6te Septemberordretil
Ordre til at anstille saadanog til at indkommemed For- ungder:8-
slag og Overslag til en Sænkning.

Disse Undersøgelserbleve efter skriftlig Instrux fra 1856.
Kanaldirektørenudførte i MaanederneJuli og August af Rarter og

Leitnant Bang. Der blev optagetKart over LesjevandeneMaalinger.
og over UdImbetved Bottembroeni V2000.Profi-

ler bleve loddedeog nivelleredepaa omtrenthver 500 Fod
til over heieste Flom saint Længdeprofilafnivelleretfra
øvre Ende af Siemsvandettil et Stykke nedoverLaugen.
Endelig blev Vandstandeneobserveredefra Undersøgelsens
Begyndelse til i November Maaned ved Leftningsmoen,
Holakerog Bottemsbrakken.

Nogen økonomiskOpmaaling,saaledes at den forven-
tede Landvinding for hver enkelt Eier kunde beregnes,
blev ikke udført, da Landvindingenefter en mellemEierne
indgaaen Overenskomstførst skuldeberegnes,naar Arbei-
det var udført.

Den 7de.MartsindsendteKanaldirektørentil Departe- 1857.
mentet et Forslag til Sænkningaf de omhandledeVande.dir%arle-ns

Efter LandeiernesØnske gik denneud paa en fuldstændigrierst.
Udtapningaf Seerne,saaledesat SobundeUordentligkunde1854til 1g3:d-

dyrkes og den nye Flomvandstandi øverste Endeaf Siems-
vandet komme at ligge mindst 2 Fod under Sebunden.
Man skulde derved idethele kunne indvinde11,500 Maal
Jord til Dyrkning,regnet fra høiesteFlomgrændse. Arbei-
det tænktes udførtvæsentligved Selvgravningaf Vandet,
idet man overalt, hvor grovere Materialfandtes,ryddede
det bort og ved kunstige Gravningersøgte-at hjælpeVan-
det til at oparbeidesig sit Leie efter en forudbestemt
Retningsaa vidt muligt. 3 Aar var antaget som den Tid,

18 *
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4857.• der vilde medgaa,indtil Arbeidetvar færdigt,og Omkost-
ningerne ansloges til•Kr. 32,000 foruden Erstatning for
Bottembroen,Mellerneog muligensTab af Fiske. Kanal-
direktørenbemærkededog, at Omkostningerneved saadanne
Arbeider, hvor udtømmendeUndersøgelserei kunde foreta-
ges, og hvor man for en stor Del maattestole paa Natu-
rens Kræfter, ei med Bestemthedkunde beregnes. Men
selv undermegetugunstigeOmstændighederantog han dog,
at Omkostningerneikke vilde overstige Kr. 4 pr. Maal
indvundetLand eller Kr. 46,000.

Dannelse Efter at være gjorte bekjendtemed dette Forslag dan-
af Komite.
Andragendenede de interesseredeLandeiereet Interessentskab,ifølge
om

Bidrag.
hvis Interessentskabskontrakthver ForetagendetInteres-

om
og

seret skulde deltage i Fællesudgifternei sammeForhold,
som han vandt Jord for sin Eiendoms.Formærke. De op-
nævnte en Komite,der gjennemAmtet indsendteet under-
danigst Andragendeom, at der i Henholdtil Lov angaa-
ende Sænkning og Udtapning af Indsøer m. m. af 31te
Mai 1848 maatte meddeles Tilladelse til at foretage en
Sænkningaf Lesje-ogSiemsvandeneoverensstemmendemed
KanaidirektørensPlan, samt om at der til dens Gjennem-
førelse maattetilstaaes dem Kr. 10,000 som direkteBidrag
og Kr. 22,000 som Laan modLesje HovedsognsKommunes
Garanti og saaledes, at Laanet tilstodes afdragsfriti de
første 5 Aar og forøvrigt med saa lange,Afbetalingster-
miner som muligt. Komiteenanfortei sit Andragendebl.
A.., at der ved dette Foretagende,som i lang Tid havde
været paatænkt,men som hidtil havde maattetkjæmpemed
Fordommeog misforstaaedeInteresser,forudenat indvindes
et betydeligt Areal dyrkbartLand, sandsynligvisvilde be-
virkes en Forbedringi de klimatiske Forhold,der vare
ugunstigefor Agerbrugeti Lesje, idet Distrikteti uminde-
lige Tider havde været hjemsegt af Frost og Misvæxt.
Den anførte endvidere,at JordbrugerneunderTrykket af
disse Forholde savnede Evne til at bærede med Foreta-
gendet forbundnestore Udgifter,saa det udenBistand fra
det OffentligesSide aldrig vilde kunnekommetil Udførelse.
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Amtet bekræftede i sin Følgeskrivelse Itigtigheden af,
hvad Komiteen havde anført, og oplyste, at af de Eien-
domsbesiddere,hvis Gaarde stodte til Vandet, og som følge-
lig vare interesserede i Sænkningen, havde Eierne af 243
Spd. 4 Ort 17 SkillingsSkyld tiltraadt Foreningen, medens
Eierne af 95 Spd. 3 Ort 5 Skillings Skyld havde erklæret
sig mod Foretagendet, til hvilke sidste imidlertid ogsaa var
regnet Lesje Præstegaard med en Skyld af 16 Spd. 2 Ort
2 Skilling, for hvis Vedkommendeendelig Bestemmelsean-
gaaende Deltagelse i Foretagendet dengang ei var afgiven.
Amtet antog derfor, at de i Loven af 31te Mai 1848 op-
stillede Betingelser for Meddelelse af kongelig Tilladelse
vare fyldestgjorte, og anbefalede Andragendet.

Efter Departementets Indstilling af 13de Oktober blevKsocinagijtaei
det derefter ved kongelig Resolution af s. Dato bestemt: 131t7Novbr.

At det i Medhold af Lov angaaende Sænkning eller Ud- Tilkddell,:e
tapning af Indseer rn. V. af 31te Mai 1848 § 1 tillades
Eierne af efternævnte i Lesje Præstegjeld i Gudbrandsda-
lens Fogderi liggende Gaarde — 82 Matr.-Nummere —
at sænke de saakaldte Lesje- og Siemsvande i ovennævnte
Præstegjeld overensstemmende med den af Kanaldirektøren
under 7de Marts 1857 dertil afgivne Plan.
At der til dette Foretagendes Udførelse tilstaaes Eierne af
førnævnte Gaarde paa Betingelse af, at Arbeidets Besty-
relse overdrages en af det Offentlige antagen kyndig Mand:
a) et Laan af Statskassen, stort Kr. 22,000, mod at

Lesje novedsogns Kommune indestaar for samme, og
forøvrigt paa de i Lov angaaende Adgang til Laan til
Jordbrugets Fremme af 26de August 1854, dens § 5
nævnte Betingelser.

b) et Bidrag stort Kr. 10,000, der bliver at udrede af de
til Bestridelse af tilfældige Udgifter ved Kanalvæsenet
samt til Understøttelse af enkelte Arbeider i Elvedra-
gene paa Budgettet opførte Midler.

3. At Departementet for det Indre bemyndiges til at antage
Bestyrer af Arbeidet, samt at Udgifterne ved dennes Len-
ning, forsaavidt de ikke kunne afholdes af Overslagssum-
men Kr. 32,000, blive at udrede af de til Bestridelse af
tilfældige Udgifter ved Kanalvæsenet bevilgede Midler.

IiøiteSenere blev ved heieste Resolution af 16de DecemberR es
es. afl6de

bestemt saadan Forandring i Post .2 Litra a, at det til-Daneclar.1857
g. Modi-

lodes Lesje Hovedsogns Kommune at overtage det nævnte fikatimIegl. Ites.
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1 . Laan af Statakassen,Kr. 22,000, istedetforvedkommende
Gaardeiereselv.

Efter nogen Korrespondancemellem Sanaldirektøren
og •Amtet angaaendeTiden for ArbeidetsPaabegyndelse,
hvoromden af GrundeierneudvalgteKomitevar givet An-
ledning til at udtale sig, foreslogDirektørenunder28de
Oktober for Departementet,at ArbeidetsBestyrelseover-
droges til Leitnant Bang, og at det paabegyndtesendnu
sammeHøst, hvilket den 29de s. M. blev bifaldt.

Arbeidets Arbeidet blev da paabegyndi den 18de Novemberog
Paabegyn-

delse. Taxt-fortsat til 8de December. Der blev anbragten Dam for
forretning.

Udlebet af Lesjevandetstrax nedenforBottembroenfor at
kunne foretage de fornødneGravningerog Oprensningeri
Elveleiet nedenfor. Dette Elveleie i Bottemstrømmenblev
oprenset og øverst i SiemsvandetanbragtsimpleParallel-



damme af Bar, Torv og Sten, for, eftersomVandet sænke-



des nedenfor, at tvinge det til at samle sig i en bestemt
Rende. Der afholdtes Taxter over Skadeserstatningtil
4 Møllebrug, som berøvedes sine Vandfald, medens man
maatte udsætte medTaxtforretningtil Bestemmelseaf Er-



statningfor Nedrivelsen af Bottembroenog for Afsavn af
samme,indtil en ny kundebygges, da man hverkenkunde
bedømme,naar dette kundeske, eller hvad en saadanvilde
koste. Broen blev imidlertidmed Eiernes Samtykkened-



BapBapon:afrevet. Efter en af Bang under 31te December afgiven
31tei8D5.ebr.Rapport havde Arbeidetgaaet godt, og vareUdsigternetil,

at det senere skuldegaa efter Ønske,gode.
1858. Arbeidet gjenoptogesi Midten af Marts og fortsattes

udover Vaaren indtil Midten af Mai, da Vandetblev for
heit, og senere paa Høsten fra Midtenaf Septembertil i

Rapport Bange
af

Begyndelsen af December. Den 9de Marts 1858 afgav
af 9de  Marts1858Bang Rapportover dette Aars Arbeider,som idetheletaget

.
havde havt god Fremgang,.om end ikke Flommenhavde
gravet saa meget som paaregnet,da Bundenforudengrov
Sten indeholdt en haardLeerart, der ikke veg for Strøm-
men. Den ovenforDammenværendeBanke viste sig ogsaa
at bestaa af Materialier,der heller ikke gave efter for
Strømmen,nemlig grov Rullesten, Grus og Leer. Etan,
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opgavderi, at Lavvandet ved Udlebet af Lesjevandetda 1858,
var smuket omtrent4.5 Fod, og ifølge hans Regnskabvar
der til Aarets Udgangidethele forbrugtKr. 20,060.50.

I Aaret 1859 dreves Arbeidetfra Slutningenaf Marts 1859.
til Begyndelsen af Mai og fra Slutningenaf Juli til heni-
mod Midten af November, men ikke med de sammegode
Udsigter til•at se det fuldført for det paaregnedgBeløb,
idet dels streng Kulde indtraf i Vaarperioden,og dels Bun-
dens Beskaffenhedviste sig ganske anderiedesend paareg-
net. I Bottemstrømmenvar nemlig Bunden tildels langt
mere opfyldt af stor Sten end antagetog tildels den der-
værende Lere saa fast, at den ikke vilde vige for Strem-
men; det blev derfor nødvendigti videre Udstrækningat
anvende G-ravningat smale Render for at hjælpe paa
Strømmen,og under•Gravningen stedte man paa Fjeld
Bottemstrømmennedenfor GaardenTeigen i saadanHeide
over den vordendeBund, at Mineringblev nødvendigi ind-
til 7 Fods Dybde. I Lesjevandet var ligeledesBundens
Beskaffenhedujævn, paa enkelte Steder meget løs og paa
andre saa haard, at den ikke vilde vige for Strømmen.
Renden gjennem Vandet fik derveden Tendenstil at op-
arbeidesig efter uheldigeBugtninger,saa man for at fore-
bygge dette maatte anvendeMuddringog Gravningog til-
dels ankinge en let Fletværksdam. I sin Rapportom Ar-Bangs Rff-

beidets Fremgang m. m. i 1859 af 10de Januar 1860 an-PLarrta.U6o.
førte Bang dog, at Lavvandets Sænkningved Lesjevandets
nedreEnde ved de i Aaret udførteArbeiderkundeantages
at være yderligere fremmetomtrent9 Fod, medensFaldet
mellem Bottem- og Hattremsbroeni den Rende, Vandet
havde oparbeidetgjennemLesjevandet,var 6.8 Fod, hvoraf
omtrent 5.7 Fod paa Stykket mellemHolakerog Hattrem.

Paa Grund af de Vanskeligheder,som stillede sigDe ved Re-

iveien, strakte den i det oprindeligeOverslagberegnedeog °Ivti°endebe-midmiegr-
ved den kongelige Resolution af I3de Oktober 1857 til b

4 000Kr.
DispositionstilledeSumikke til, saa detmed Departements-17'orskud.

chefensSamtykkeblev tilladt anvendtyderligereKr. 4,000
(kfr. KanaldirektørensSkrivelse af 16de Oktober). Ved
Arbeidets Ophør i November var siden dets Begyndelse
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1859. forbrugt Kr. 36,264.25, og opstillede Bang i sin Rapport
af 10de Januar 1860 et Overslagover, hvad Sænkningens
Fuldførelseyderligerevilde koste, lydendepaa Kr. 24,080.

1860. Ved under 12te Januar at oversende denne Bangs
Kanaldirek-Rapport til Departementetog henvise til de deri anfertetørensBe-

ang. Over-  ttenkningG-rundefor Overskridelsen,samt ved at gjøre opmærksom
sigc,lej=fpaa, at• Arbeidet efter de vundne Erfaringerog de flere

1860. uheldige Omstændigheder,som vare indtrufne,ikke kunde
fuldføres for mindre end Kr. 56 å 60,000, der dog ikke
udgjorde mere end Kr. 4.80 å 5 20 pr. Maal indvundet
Land, udbad Kanaldirektørensig Departementetsnærmere
BestemmelseangaaendeArbeidetsFortsættelse.

Mødei Den 5te Marts sammenkaldteAmtet et Møde af de
Lesjeden
qt8e601,Istaritbs_Interesserede, hvilket Kanaldirektørenovervar. Paa dette
skriberet Møde fattede LandeierneBeslutningom at bidrageyderli-

betingelses-
vis yderli- gere Kr. 10,000 udenfor den tidligereLaanesum,modat
gere10,000

Kroner. det Offentlige overtogUdredelsenaf de til Arbeidetsfuld-
stændige Udførelse iøvrigt fornødne Midler, samt modat
hint Beleb, for hvilket Kommunenunder 7de s. M. stillede
Garanti, forskudsvisblev forstrukketaf det Offentlige.

Ved kongelig Resolutionaf 10de Mai 1860 blev det
derefterbestemt:

At der af de til Oprensningaf Elvedrag m. V. paa Bud-
gettet opførte Midler naadigst tillades udredetet Beløb af
Kr. 14,080 til Fuldførelse af den i kongelig Resolution
af 13de Oktober1857 og høieste Resolutionaf 16de De-
cember næstefteromhandledeSænkning af Lesje-og Siems-
vandene i GudbrandsdalensFogderi, Kristians Amt.
At der af sammeMidler og i sammeØiemedtillades for-
skudt et Beleb af Kr. 10,000, der bliver at dækkeved
terminvisIndbetalingaf det af vedkommendeLandeieremed
Garanti af Lesje HovedsognsKOmmune,afgiven ved Kom-
munebestyrelsensBeslutaing af 7de Marts 1860, vedtagne
Bidrag.

I Paavente af Resolutionenhavde Departementetalle-
rede i April Maaned anvist Penge til ArbeidetsFortsæt-
telse. Det blev drevet fra 3die til 21de Mai og fra Be-
gyndelsen af Juli til Slutningen af December og bestod
hovedsageligi GravningogSprængningaf enindtil30 å 40

Kongl.Re-
solutionaf

10deMarts
1860ang.
yderligere
Bevilgning
af Midler.
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Fod bredRende i Bottemstrømmen,hvor man paa 3 Steder 1880-
fandt Fjeld i Bunden samt i Gjennemgravningaf de haar-
dere Banker i Lesjevandet. For at kunne udføre Grav-
ningen i Bottemstrømmenblev øverst i sammeanbragten
solid Slippedam,der aabnedeshver Aften, for at Vandet
kunderive med sig alt finereefter Gravningengjenliggende
Material. Inden Arbeidets Indstillen om Høsten var der
nedenfraog op til Dammenudgraveten Rende, hvis Bund
laa fra 3 til 6 Fod over den Heide, den efter Forslaget
skuldehave, eller øverst paa Kôten 18.

Arbeidet gjenoptoges den 14de Januar og fortsattes 1861.
med en Afbrydelse fra 23de Mai til Slutningen af Juli
indtil Aarets Udgang. GjennemBanken ovenforDammen
blev gravet en Rende, ligesomRendernedennem Bankerne

Lesjevandet bleve udvidede. I Bottemstrømmenblev
Renden gravet dybere,saa dens Bund øverst kom paa den
i Forslaget fastsatte Dybde, medensman nedenfori Strøm-
men stødte paa mere Fjeld, der dog kun laa et Par Fod
over den Dybde, Bunden der skulde have, hvorforSpræng-
ningerher forelobigopsattes. Til disseArbeidersUdførelse
maatte en ny Dam øverst i Strømmenigjen anbringes,da
den det foregaaendeAar anbragtevar bleven nedtagetsom
ubrugbarfor de større Dybder,hvortil man var naaet ned.

Til Aarets Udgang var der idethele medgaaettil Ar- Yderligere

beidet Kr. 57,284.45, og saaledesdet ved kongelig Resolu- Ovdeerlssk:4"
tioner af 13de Oktober1857 og 10de Mai 1860 bevilgede
Belob overskredetmed Kr. 1,204.45,dermedDepartements-
chefens Samtykke forelobigvare blevne udbetaltefor ikke
at standse Arbeidet i utide. I Anledningheraf forlangte
Departementetunder 5te DeeemberUærmereOplysningan-
gaaende Arbeidets Stilling, navnlig med Hensyn til, hvad
der endnu maatte være tilbageat fuldføre,og om det her-
til Medgaaendekunde ventes dækketved Realisationenaf
den efter Arbeidets Fuldførelseantageligttiloversblivende
Material-og Redskabsbeholdning.

Bang udarbeidedeen Oversigt af 20de Februarover 1862.
ArbeidetsGang m. m. samt et Forslag medOverslagtil de BsrannF:J.
Arbeider, som maatte blive at udføreunder den forestaa-°20Zsinbra.f

1862.
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1882. ende Vaar, inden Floaimenindtraf. Disse vare beregnede
at. skulde kostet Kr. 9,796, saaledes at det hele Arbeide
siden dets Begyadelse i 1857 til nævnte Periodes Udlab
skulde have kostet idethele Kr. 64,800, .naar manværd-
satte Material- og Redskabsbeholdningenmed, hvad der
deraf alleredevar solgt, til Kr. 2,280: I dette Forslag
havde Bang paaregnetat indskrænkeAflebsrendensBund-
bredde til 80 Fod istedetforsom i det oprindeligeFOrslag
paaregnet120Fod, idet han antog,at Flomvandmassenvar
mindre end paaregnetog ved en Oprensningi Elven læn-
gere nede at kunnebevirkeet hurtigereAfløb. Endvidere
havdehan gjennemFjeldpartierneikke beregnetUdspræng-
ning af den hele Rendebredde,da der ovenpaaFjeldet laa
saa meget Grus, som han ansaa det rigtigst først at lade
bortføresaf Flommen.

Kanaldirek- Ved at oversendedenneBangs Indberetningmed For-
tørens Be- ,

tamikningaf slag til Ingeniorbrigadenunder 20de Februar bemærkede
20de Febr.
1862 ang. Kanaldirektøren,at der ikke kundeopstilles nogetOmkost-
Arbeidets

ningsoverslagfor en længereTidsperiodeend af Bang gjort,
da den hele Plan var beregnetpaa, at store Jordmasser
skuldebortskylles ved StrømmensMagt. Med Hensyn til
den af Bang foreslaaedemindre Bundbreddelovede han
senere at udtale sig, naar de nærmerei den Anledning
foretagendesUndersøgelservare anstillede.

Ingeninr- Brigaden fandt den af BestyrerenpaaregnedeBespa-
brigadens
Erkkering relse ved en Indskrænkningaf Bundbreddenmed videre

af 25de
Febr. 1862. Gravninger længer nede i Elveleiet tvivlsom, og antog, at

de endnu ikke beregnede,gjenstaaendeMineringertillige-
med Nedrivning og Gjenopførelseaf Dammeni Bottem-
strømmenvilde, selv 'under de heldigsteOmstændigheder,
medføre,at Sænkningsarbeideti detHele mindstvilde komme
til at koste Kr. 70,000 å 72,000. Forøvrigt tiltraadteden,
hvad der af Bestyrerenog Kanaldirektørenvar foreslaaet
til ArbeidetsFremme, og oversendteunder 25de Februar
igjen Sagen til Departementet.

For ikke at forhaleArbeidetsFuldførelse og lade den
brugbareArbeidstidgaa tabt, havdeDepartementetden 5te
December1861 som oven nævnt forskudsvisanvist
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Kr. 1,580.25 og senere den 25de Januar endvidere Kr. 1882.
2,000 over de ved de kongeligeResolutionerbevilgedeMid-
ler, saaledes at Arbeidernestrax fra Aarets Begyndelse
kunde fortsættes. Og under 20de Marts meddelte det
Ingeniorbrigaden,at det agtede at indgaamed underdanigst
Foredragom, at der til videre Fremmeaf Sænkningsarbei-
derne maatte blive bevilget.det Fornødneaf offentligeMid-
ler, idet det samtidiggav foreløbigBemyndigelsetil at lade
udføre deArbeider,som vare nødvendigeat faa,gjort inden
AaretsVaarflom(oversendtKanaldirektørenden20deMarts).

Voxende Vand nødte til at indstille Arbeidethenimod
Slutningenaf Mai, hvoromKanaldirektørenden 26de s. M.
gav Indberetning.

Efter hvad der var fremkommetunderde F orhandlin-
ger, som tidligere havde fundet Sted med de interesserede
Landeiere pg Lesje Kommunebestyrelse,der kun samtyk-
kede i det senesteTilskud underudtrykkeligtForbehold-
om, at det Offentligeskulde bærede muligens videre for-
nødne Udgifter til Arbeidets Fuldførelse, ansaa Departe-
mentet det unyttigt at forlange noget yderligereTilskud
fra Distriktet, der maatteansees for, først ved at bidrage
Kr. 22,000 og senere Kr. 10,000, at have ydet meget i
Forholdtil sineEvner, hvorhosdervildeberedesde Interes-
serede en haard Skuffelse, saafremt Foretagendet skulde
standsemed, hvad der var gjort. Departementetfandt det
derfor nødvendigt at indgaamed Indstilling af 16deApril
om, at det efter IngeniørbrigadensBetænkningendnunød-
vendige Belob Kr. 16,000 blev udredetaf de til Fremmeaf
Myrdyrknings-og Udtapningsforetagenderbevilgede Midler.

Ved kongelig Resolutionaf 10deMai blev det derefterKongl. Re-
_ solution af

bestemt: lOdeMal
1862ang.

,At der til Fortsættelseaf den i . de kongelige ResolutionerVeriligere

af 13de Oktober 1857 og 10de Mai 1860 omhandledeSoank-
ning af Lesje og Siemsvandenei GudbrandsdalensFogderi,
Kristians Amt, naadigst tillades af de til Fremme af Myrdyrk-
nings- og Udtapningsforetagenderpaa Budgettet opførteMidler
anvendt et Beleb af indtil Kr. 16,000

Idethele var der saaledesnu bevilget Kr. 72,080.
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1861L . Fra OktoberMaanedtil AaretsUdgangkunde saaledes
Arbeidet fortsættes. Dybfaaren i ,Bottemstrømmenvar da
udgravet i 30 Fods Breddemed jævn Bund paa Kåten 14
eller den Heide, som den efter det oprindeligeForslag
skulde have øverst, ligesomen Rende var dels gravet dels
muddretgjennem Bankerne i Lesjevandetog dets Udleb.
Skraaningernepaa Afiøbsrenden$venstre Bred vare derhos
i omtrent 40 Fods Bredde rensede for Sten. Til Aarets
Udganghavde Arbeidet.idethelekostet Kr. 70,105.87.

1863. Den 1lte Mai afgav Bang en Hovedrapportom Arbei-
Bangs Ho- dets Stilling,ledsagetaf ProfileroverBottemstrømmensamt
avfeldlrateppMoaRegnskp.b,hvorefter der paa rde skede Bevilgningergjen-1.863.stodforudenRedskabsbeholdningerkunKr. 1,779.10. I Rap-

portengjordeBang opmærksompaa, at Broen ved Hattrem
maatteombygges,da den vedSænkningenvar blevenunder-
vasket, og at der istedetfor den ved Bottemstrømmen
nedrevnemaatte opføresen ny, som han foreslogopført for
ArbeidetsRegningunderden kommendeHøst.

Kanal- Ved under 9de Juni at oversendedenneRapporttil
direktørens  BetanikningIngemørbrigadenbemærkedeKanaldirektøren,at man af
af 9de Juni

1863. Hensyn til Omkostningernetidligere ikke havde foretaget
noget Nivellement efter hver Gravning, saaledesat man,
da heller ingen Opgavehavdes over de udgravedeMasser,
ikke kunde forfølge Virkningen af Flomvandet. For at
bøde herpaahavde han ladet Flomvandstandendet foregaa-
ende Aar afmærkeog Renderneafnivellereefter de sidste
Arbeider, og først efter at han havde ladet dette gjentage,
naar Flommen under det indeværendeAar 'var afiøben,
kunde man faa nogenIde om de Summer,som for Efter-
tiden maatte anvendes,samt om, hvordande burdeanven-
des. Af Rapportenfremgikdog at Flomvandeti den nedre
Sø,Lesjevandet,var sænket saaledes,at dennekundeansees
som udtørret,idet det foregaaende Aars Flom, der tigtignok
ikke var meget stor, kun stod 3 Fod over den beregnede
Hoide, medensi den øvre SOkun mærkedesen ringeSænk-
ning. Kanaldirektørenantog, at Renden igjennemLesje-
vandet, hvor Bundener Leer og Faldet stærkt, utvivlsomt
efterhaandenvilde fordybe sig om end langsomt. Som
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Følge deraf vilde ogsaa Sænkningenaf den øvre Sø Aar 1863.
for Aar vise sig stærkere. Af Hensyn til de overordentlig
store Masser, somskuldevæk, kunde der ikke blive Tale

-om i sin Helhed at udgravedem,men kun omved smaa
Korrektioner og Udgravningeraf den stærkereBund, som
paa sine Steder maatte fremkomme,at hjælpe Vandeti
dets Arbeidepaa RendensForbybning. Man maatte saale-
des regne paa, at der vildemedgaafiereAar, indenden
øvre SO blev sænket, men der var al Grundtil at nære
godt Haab om,at Sænkningenefterhaandenvilde frembrin-
ges ved Vandets eget Arbeide. I Bottemstrømmenviste
Forholdenesig i saa Henseendemindregunstige,da Bun-
den udelukkendebestod af grov Sten og tildelsFjeld, og
skuldeman dømmeefter Flomvandstandeni det forgaaende
Aar, saa vilde det blivenødvendigtat foretageyderligere
betydeligeGravningerder for at tilveiebringedet for Selv-
gravningfornødneFald over Søerne.

I Anledningaf en Forestillingaf 2denSeptemberfraKanaldirek.
Eierne af Bottembroenangaaende Erstatning for Afsavn2a3rerILEar-f
af Broen og angaaendedens GjenopførelseoplysteKanal-3T8e63Nanovil„).r.
direktøren i Skrivelseaf 3die November,at det efter den Bottem-

broens

i 1857 afholdte Forretningikke Gjenopfe-T,paalaaArbeidetat opføre relse.

Broen ved Bottem,menat der var fiereG-rundefor, at det
dog burde gjøre det. Materialet fra den gamleBro var
nemlig forstørstedelenopbrugt til Arbeidet. Dette vilde
desudensenere have Nytte af Broen, og det laa derfor
dets Interesse, at den var tilstrækkelig stærk. Det laa
derhos stor Vegt paa Brokonstruktionen,da dennemaatte
være saadan,at ikke Flomvandethindredesi sitAfiøb,den
maatte altsaa under enhver OmstændighedapProberesaf
Kanalvæsenet. Endvidere oplystehan, at forudenBottem-
broen maatte ogsaa den ovenforliggendeHattrembrosna-
rest muligt ombygges,da den i sig selv var skrobelig,og
stod paa Kar, somvare blevneundervaskedeog nu, da en
stor Del af Faldet var koneenteretved dem,truedesmed
at kastes overende. Om saa skede,vildedet blive Arbei-
dets Forpligtelsehelt at gjenopføreden,ogforat forekomme
dette, havde han ved Arbeidsbestyreren,Lassen, faaet
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1863. istandbragt n.Overenskomstaf 8de OktobermedEierneaf
Broek hvorefterde erklærede.sig viffige ti1 selv at beserge
Overbygningenpaa en ny, naar Arbeidetpaatog.sig Under-
bygningen. Idet KanaldirektørenanbefalededenneOverens-
komst til Approbationsamt Opførelsenaf Bottembroenfor
ArbeidetsRegning,foresloghan, at Skjønsforretningenover
Afsavnet af Bottembroenopsattes til Vaaren, saafreint
Departementet,efter hvad han havde anført, fandt at
Bottembroenog Underbygningenaf Hattrembroenburde
opføresi VinterensLøb. MedSkrivelsensendtehantvende
af Lassen udarbeidedeTegninger med Overslagtil begge
Broer, hvorefter Bottembroenskulde koste Kr. 1,368 og
HattrembroenKr. 1,232.

Dept.tets Under 10de DecembersamtykkedeDepartementeti, at
Samtykke

til Bottem-Bottembroeni den kommendeVinter opførtesfor offentlig
broens

Gjenopfø-Regning,samt i at det Offentligeovertogat opføreny Un-
relse for

AnIteggelsderbygningfor den ovenfor beliggendeHattremsbro,mod
Regning. at Overbygningenbekostedesaf vedkommendeEiere. Det

paalagde derhos Kanaldirektørenat lade afholdeSkjøn til
Bestemmelse af Erstatning for Afsavn af Bottembroen,
saasnartden dertilbeleilige Tid indtraadte.

1864. Henimod Midten af April paabegyndteLassen Opfø-
relsen af begge Broerne og var omkringMidtenaf Mai
færdig. Bottembroenblev, for at faa blødere Bund at
ramme Pæleaagene i, lagt noget høiere op end den ældre
Bro, hvorved Veistykkerne paa begge dens Endermaatte
omlægges. Den kostede i det Hele Kr. .1,412. Hattrems-
broen blev, for at kunne drage Nytte af den ældreunder
Arbeidet, lagt umiddelbartovenfor denne og kostede
derbygningenKr. 1,020.67.

Erstat- Den 20de Mai blev der sat Ret til Afholdelseaf Skjøn
ningskrav.

over Afsavnet af Bottembroen,men paa Skjønsmændenes
Forlangende blev Skjønnetudsat til 18de Juni, da der fra
Eierne langs Bottemstrømmeni en Skrivelse til Arbeidsbe-
styreren tillige var fremkommetKrav paa Erstatningfor
ftere andre formentligeTab, der skulde være foranledi-
gede ved LesjevandetsSænkning,saasomfor Torvtagning,
Skade paa Skov og Fiskeri.
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I Anledningaf disse PaastandeindhentedeKanaldirek- 1884.

tøren Arbeidsbestyrernes,Bangs og Lassens, ErklæringerLia3sagssVr-
af resp. 21de 'og 23de April og tilskrev under30te s. M. Miciegeorg
Departementetfor at indhentenærmereOrdretil, hvorledes913e64tril
man skulde forholde sig ligeoverfor de gjorte Paastande,niEngsrstrat-v.
idet han oversendte de dette Spergsmaal vedkommendeKanaldirek-

terensEr-
Dokumenter. Han henviste til Erklæringerne,hvorafdet termg

af
fremgik,at Skadernevare smaa, og ansaa det somrigtigst, 30teA

derompril
1864.

at de taxeredessamtidigmed Erstatningenfor Afsavnet af
Broen, forsaavidt som de vare erkjendteaf Arbeidsbesty-
rerne. Derimod ansaa han det tvivlsomt, om man burde
erkjende nogen Forpligtelse til at erstatte Fisket, da der
ved Arbeidets Paabegyndelse gaavidt ham bekjendt—
ikke var gjort noget Forbeholdmed Hensyn til det, og da
det nærmestmaattetilkommeLandeierneselv som de, der
havde foranledigetSænkningen,at bære Tabet af Fisket,
der var en nødvendig Følge af Sænkningen. Og skulde
det oplyses,at Fisket var af størreBetydenhedfor enkelte
Landeiere, saa kunde disse passendeerstattes ved større
Udlodningaf det indvundneTerrain.

I Skrivelse af 6te Mai bestemte Departementet,at ii)3eepiteeints.

intet Skjøn skulde afholdes over det Fiske, som maatte isf64
være tabt i Seerne, men kun over det, som var ødelagti »fidEres%sY:
Bottemstrømmen,samt at ingen af de øvrige opstillede nigskf:.r
Krav i Henholdtil Bangs Erklæringskulde erkjendes.

Paa dette Grundlag blev da TaxtforretningenafholdtTaxlyncrt-

den ovennævnte Dag og tilkjendtes af SkjønnetKr. 408 11.2Ii
for Afsavnet af Broen i de foriebne7 Aar samt fordiverse
Smaaskader,og Kr. 2,800 for Tab af Fisket i Bottem-af...Arofenavong
strømmen. Efterat Kanaldirektørenhavde indhentetBangs PrszberBFot.

og Lassens ErklæringerangaaendeSkjønnetaf resp. 4de tems"'
August og 7de Juni, oversendtehan en Udskrift af samme
med de nævnte Erklæringerunder21de August til Depar- Kanal-

tementet for at indhendte dets Bestemmelsemed Hensyn
drntgøsrecn:

til Rekvisitionaf Overskjøn. Han bemærkedeved denAn-Liageerillsj;
ledning, at den for Afsavnet af Broen m. ra. fastsatte Er-

onveft3raisir,sierp

statning maatte ansees som passende,hvorimodhan fandt
iludg%stdoeg
7deJli

det uforstaaeligt, hvorforFisket skulde være saa formind- 1864.

trnslteadtnniinngg
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1864. sket, at Skadenkuudeværdsættessaa heit. Han anførtei
saa Henseende,at det paastodes,at den væsentligsteGrund
til SkjønnetsAnsættelseaf Fiskespildetskuldevære den,,at
Vandet i Elven var fuldt af. Grus, medens det for gik
klart. Ban fandt det nødvendigtat faa tilveiebragtbedre
Oplysningerom Fiskeriets sande Værd, da det kunde
frygtes, at et Overskjønuden saadannevilde kvie sig for
at fravige Underskjønnet.

Den 19de SeptemberremitteredeDepartementetSagen
angaaende Skjønnet og beordredeKanaldirektørentil ved
en dertil engageret Sagfører at lade indhentealle Oplys-
ninger angaaendeFisket og ved en Overtaxtlade fastsætte
Erstatning for samme'en Gang for alle. Paa Kanaldirek-
tørens Anmodningaf 21de SeptembererklæredeSagferer
Hoelstad sig under 25de s. M. villig til at fremme•Sagen.

Lassens Efter at have udarbeidetet Kart i 1/10000 Del medFremstil-
ling af Ar- Længdeprofilefter de det foregaaengleAars Høst anstil-beidets
Stillling af
30teMartslede Maalinger, afgav Lassen under 30te Marts en Frem-



1864. stilling af Arbeidets Stilling tilligemed et Forslag til de
videre Arbeider, som maatte være nødvendigefor at fuld-



ende Sænkningen. Det fremgik af Sammenligningmellem
den sidste og den næst før udførteMaaling,at Flommeni
1863 ingen væsentligIndflydelsehavde havt paa Udvidelse
af Renden i Bottemstrømmen,hvorimodman ved at sam-



menligne den sidste Maalingmed den første før Arbeidets
Paabegyndelse kom til det Resultat, at Flommeneunder
den hele Arbeidsperiodehavdeborttageti Seerne omtrent
149,000 Kubikfavnefra DesjevandetsUdleb indtil nedenfor
Præstegaarden. Som Maal for Arbeidets Virkning med
Hensyn til VandstandensSænkningangavLassen,at høieste
Flom i Lesjevandetvar sunket omtrent11.3-Fod eller 4.7
Fod mindreend paaregnet,saaledes at der mellemLesje-



vandets Udlob og !Hattrembroeneller langs det egentlige
Lesjevandvar indvundet2,180 Maal til ordentligDyrkning
forudenflere tilgrændsendeMyrer,og mellemHattrembroen
og Præstegaarden1,418 Maal, der dog underde høieste
Flomme i en ganske kort Tid kunde staa underVand,lige-
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ledea foruden nogle Myrstrækninger, SOM derved hp,vde 1.814:
faaet Aflob. Ovenfor Præstegaarden derimod eller i selve
Siemsvandet kunde intet Land siges at være indvundet,
uagtet Flommen i 1863, der nedenforBottemstromraenefter
Sigende skal have været ualmindelig stor, i Siemsvandet
vax 3 Fod lavere end hoieste Flom før Sænkningen. Hvor-
vidt disse to Flomme kunne ansees for omtrent lige store,
var dog ikke muligt bestemt at afgjøre.

Lassen anbefalede, at det indvundne Land snarest mu-
ligt blev opmaalt og udskiftet mellem Landeierne, for at
det kunde underkastes Dyrkning, og for at de flere Smaa-
bække kunde reguleres og hindres i at anrette Skade som
hidtil.

Han ansaa det for umuligt, uden Opofrelse af forholds-
vis store Summer, at opnaa en saa fuldstændig Sænkning
som antaget i Forslaget af 7de Marts 1857, da man ikke
turde paaregne, at Flommene skulde kunne danne sig en
Rende medjævnt Fald paa en saa stor Længde som 51,500
Fod. Han antog det sandsynligt, at Sænkningen neppe
vilde vises i den øvre Del af Siemsvandet, og'at den i den
nedre Del aldrig uden ved Hjælp af Gravning kunde brin-
ges saa vidt, at heieste Vand kom til at ligge 2 Fod under
Søens oprindelige Bund, som antaget i det oprindelige
F orslag.

Som en med rimelige Omkostninger opnaaelig Sænk-
ning af Siemsvandet antog Lassen, at høieste Flom kunde
bringes ned ved Hattremsbroen til Kåten 23.0 med Rendens
Bund paa 17.0, ovenfor Hattremsstrommen til Kôten 23.5
med Rendens Bund paa 17.5 og øverst ved Loftningsmoen
paa Kåten 29,0 med Bunden paa 23.0.

Han anforte derpaa de til Opnaaelsen'deraf nødven-
dige Arbeider i Bottemstrømmen og Seierneog beregnede
Omkostningerneved deres Udførelse til Kr. 83,576, medens
der hidtils var medgaaet 70,983.43.

Ved under 4de April at oversende denne Lassens 1nd-Kanaldirek-

beretning til Departementet erklærede Kanaldirektøren sig Itjærert3gBarf

enig med ham i, at det nogetnær var umuligt uden direkte it4Acrvrei
•Gravninger og Anvendelse af vidleftigere Forbygninger at

19
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18•14. faa Arbeidetplanmæssigtfuldført,da det, selv om Bottem-
og Hattremsstrømmeneved Gravningsattes i planmæssig
Stand, dog vilde være et næsten utænkeligtTilfaelde,at
Bunden i Søerne skulde være helt igjennem saa løs og
ensartet, at den overalt vilde vige for den paaregnelige
svage Strem. De i den øvre Del af Siemsvandetudmunt
dendeElve havde derhoset stærktFald og medførtemeget
og tungt Material. Kanaldirektørenvar af den Mening, at
man ikke kunde gjøre Regning paa for rimeligeOmkost-
ninger at faa indvundetSiemsvandetlængere end til Løf-
tingsmo eller kanskelidt ovenforog dervedindvindei det
hele 8,500 Maal eller 6,418 Maal mere end der allerede
var gjort flomfrit. Men hvorvidtde af Lassen beregnede
Omkostningervilde være tilstrækkelige til at naa dette
Maal, var vanskeligtat udtalesig bestemtom, da Udfaldet
saa væsentlig afhang af FlommenesVirkning, Mulighed
var der dog derfor. Meir selv denneSum var dogsaa stor,
at der kunde blive Spørgsmaalom ved Anvendelsenaf en
ringere Sum at naa et mindre,men forholdsvisfordelagtigt
Resultat. I saa HenseendebemærkedeKanaldirektøren,at
manved at anvendeKr. 18,000 paa Hattremsstrømmenan-
tagelig kundeindvindemindst14 å 1500Maal,og at enhver
mindre Sum med Fordel kunde anvendesi denne Strøm.
Forøvrigt var han enig med Lassen i , at dersomArbeidet
fremdeles skulde drives med den oprindeligePlan for øie,
saa burdeder foretagesVandmassemaalinger.

Denne KanaldirektørensBetænkningblev tiltraadt af
Ingeniørkommissionenunder 25de April.

Forhand- Ved at gjøre de interesseredeGrundeierebekjendtemedageiri°gaAwee?:denne Sagens Stilling, tilkjendegavDepartementet,at det
dets Fort- vilde tilraade •Udførelsen af det mindre til Kr. 18,000stettelse.

kalkuleredeArbeide, hvortil de fornødneMidler muligens
kundeerholdesaf Myrdyrkningsfondet,men som Betingelse
for en saadanFortsættelseaf Arbeidetmaatte det fastholde,
at Grundeierneog Kommunenvedtoge at refunderede af
Kanalfondeti Henholdtil kongeligResolutionaf 10deMai
1860 forskudteKr. 10,000, uden at nogen videregaaende
Fortsættelseaf Sænkningsarbeicletfandt Sted. Kommune-
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bestyrelsen og Grundeierne fandt imidlertid ikke at kunne
indgaa paa dette Forslag, og vilde ikke samtykke i, at den
tidligere under Betingelse af Arbeidets fuldstændige Udfø-
relse vedtagne Forpligtelse til at tilbagebetale de forskudte
Kr. 10,000 skulde indtræde allerede ved Arbeidets Fort-
sættelse i den antydede mindre Maalestok.

Ved at indsende Vedkommendesi denne Anledning af-
givne Erklæringer bemærkede Amtet, at det efter disses
Indhold og efter de fra det hidtil udførte Arbeide vundne
Erfaringer ikke vovede at tilraade , at der udelukkende
ved Hjælp af offentlige Midler foretoges yderligere Ar-
beider, hvorom Grundeierne heller ikke gjorde sig nogen
Forventning.

Under disse Omstændigheder antog Departementet, at
der ikke burde blive Sporgsmaal om at fortsætte Arbeidet
og lod det derfor ved sit daværende Standpunkt afslutte.

I Anledning af det tidligere omtalte Overskjøn frem- 1865.
kom der fra Landeierne Kontrastevning for at sætte hele AeLteeL
den første Taxtforretning under Overskjøn, og da der i densyninear;
Anledning fra den beskikkede Sagfører indlob Forespørgsel,szarsezLor
omSkjønsforretningen ogsaa skulde omfatte det Bottemsbøn-
derne tilhørende Fiske ovenfor Strømmen, samt om der
skulde forsøges Forligsprøve for at tilveiebringe de fornødne
Oplysninger med Hensyn til Fisket, resolverede Departe-
mentet under 1Ite Februar, at Overskjønnet ikke fra det
Offentliges Side skulde søges udvidet til Fisket ovenfor
Bottemsbroenog de øvrige i Undertaxten omhandledeSkjøns-
poster, hvortil det desuden ansaa det tvivlsomt, om der
vilde være processuelAdgang. Med Hensyn til Forligsprø-
ven bemyndigedeDepartementet Sagføreren at handleefter,
hvad han fandt nødvendigt.

Overskjønnet blev sluttet den 15de Juni, og ved under Overskjøn

15de Juli at oversende en Udskrift af Forretningen ledsa- 1158%.
gede han den med en Erklæring fra Skjønsmændeneaf 16de
Juni, hvori de paa hans Opfordring gave Præmisser til sit
Skjøn.

Erstatningsbelebene blev ved kgl. Resol. af 22deDeebr.
1866 tilladt udredet af StatskassensMidler medKr. 5,279.60.

19*



— 292

1885. Med Amtets Paategning af 18de Januar.modtogDe-
Foarfbfigizirpartementeten Forestillingfra Eierne af GaardenSelsjord

langa :e- angaAende-Dzekningaf Brnd ved- den ved Lesjevandetsndel
Kar.nanlrk.-yi. Sænkning dannede Elv. Idet det under 27de s. M. over-
kiZiningsendte samme til Kanaldirektøren,-udbaddet sig hans Er-

klæring om, hvorvidt der var nogen Betænkelighedved
at tilstede vedkommendeGrundeiereselv at sege Skade i
den Retning forebygget. I GjensvarherpaameddelteKa-

. naldirektøren,at Elverenden ved Selsjord liavde dannet
sig nærmereden gamle Sebredend ønskeligt,samtat Elven
her sandsynligvishavde faaet den fornedneBredde. Der
kundesaaledesIntet være til Hinderfor at forbyggeElve-
breddenpaa det Sted. Forøvrigt gav han en Del Oplys-
ninger om, naar man i sin Almindelighedkunde tilstede
Forbygningerlangs Elvebreddernei Seerne.

I Anledning af en gjennem Amtet modtagenfornyet
Forestilling af 8de Marts angaaendede omhandledeFor-
bygningermod Brud langs Elverendenfra Lensmandeni
Lesje indhentedeDepartementetunder 1.6des. M. en Er-
klæring fra Kanaldirekterenaf 22de, hvori han udtalte,at
den almindelige Regel, han i sin forrigeErklæringhavde
givet, nærmestgjaldt for det Tilfælde,at Elventruede med
at skjære sig ind paa de Jorder, der før Udtapningenvare
under Dyrkning, da man ikke uden for dette Tilfælde
kunde vente nogen Forbygning, forinden den ved Sænk-
ningen indvundneJord var udskiftet. De Interesser, som
Lensmandennærmest havde haft for øie, vilde dervedi
Reglen fremmes. Imidlertid kunde den givne almindelige
Regel ogsaa have .sine skadeligeFølger, og den burdeder-
for ikke gjælde længer end til, at det indvundneTerrain
var udskiftet, efter hvilken Tid der burdefastsættes nær-

, mere Bestemmelserfor Forbygningsretten,der knyttedestil
bestemt angivne Grændselinier. Saalænge ingen Udskift-
ning havde fundet Sted, havde ingen AndenInteresse af at
forbyggeElven end den, hvis ældreEiendomblev truet, og
saalænge kunde den tidligeregivne almindeligeRegel uden
mærkelig Skade blive staaende, dog turde Sagett simplest
ordnes saa, at man indtil Videre tillod enhver Forbyg-
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ning,‘,hvorvedFlomlebet ikke inclskrænkedesmere end til 1865.
350 Fod.

Efter Andragendefra•de Interesserede lod Departe-Jacobsens

mentet AgronomJacobsenforetageUdskiftningog Bonite-Bfoonirrteetrnining:-

•ring af den indvundneJord samt afholde Skjønsforretning
til Fordeling af de paa LodeiernefaldendeUdgifter; og
afgav JacobsenheromIndberetningden 13deJuli.

Da Tilbagebetalingpaa de til Foretagendetaf Stats-Andragende

kassen udlaante Belob skulde tage sin Begyndelse,naar cgtinafeteari

denne Forretning var afholdt, blev der indenKommunen Laan.
nedsat en Komite af de i SænkningenInteresserede,som
indgik medunderdanigstAndragendeom, at der for Stor-
thinget maatte blive fremsat Proposition om Eftergivelse
af en Del af Statskassens Fordring ifølge det bevilgede
Laan paa Kr. 22,000medhidtil paalobendeRenter, der til
Udgangenaf 1855 udgjordeKr. 5,955.70. Komiteenpaa- Jacobsens

beraabte sig til Støtte herfor en af AgronomJacobsenotrktæotri-
afgivenmotiveretErklæring,hvori han anførte,at ihvorveldetcd't:fpt-!"
det under de fieste Omstændighederkundesynes,at Ind- ningen.
vindingenfor Dyrkning af et saa stort Areal somdet i
Lesje indvundneturde kommetil at bliveaf overprdentligt
Gavn saavel for Distriktet i Almindelighedsom for de
enkelte Jordbrugere i Særdeleshed,som derved fik sine
Eiendommebetydeigt udvidede,saa vare dogForholdenei
denne Bygd af den Beskaffenhed,at Agronomennærede
stor Tvivl om,at de Udgifter,som Lodeiernehver for sig
vil4 have at udrede,nogensindekommetil at staa i rime-
ligt Forholdtil de ved SænkningenvundneFordele. Jacob-
sen anførte derhossombetydeligeUlemper,opstaaedeefter
Sænkningen,at større Dele af det indvundneLand truedes
med at gaa åver til Flyvesandstrækningr,samt at Vand-
standeni Siemsvandetefter Sænkningenoveraltvar bleven
saa lav, at Færslen over Vandet til de Dele af Eiendom-
mene, som laa paq,den saakalclteVestsideaf Dalen, i hei
Grad var besværliggjort.Komiteenfremholdtendvidere,at
man vilde være traadt tilbage,forindensaa store Summer
vare anvendte, dersomman kunde haft nogenFormodning
om, at Foretagendet skulde faaet et saa uheldigtUdfald,
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1866. og det saameget mere, hvis de havde kunnet forestille
sig, at det endelige Resultat vilde overføreByrderneog
Udgifterne fra et større Interessentskabtil nogle faa af
dets Medlemmer,-idet i Henholdtil deres Interessentskabs-
kontrakt ingen af Grundeiernelangs det egentlige Siems-
vand vilde have nogen Forpligtelsetil at deltagei Udgif-
terne, da de ikke havde vundet nogen til Kornproduktitut
skikket Jord. Udgifterne vilde saaledes i sin Helhed
kommetil at bæresaf Grundeierneved Lesjevandet. Komi-
teen fandt derfor,at StatskassensFordringburdenedsæt-
tes saavidt, at den kom til at staa i det oprindeligttænkte
Forholdtil det indvundneAreal, eller saaledes,at Prisenpr.
indvundet Maal Jord kom til at udgjøreKr. 2, høist 4,
eller in subsidium,at Gjældennedsattes saaledes,som Om-
stændighederneoverhovedet maatte findes at tillade. I
begge Tilfælde ansegte Komiteen om, at Indbetalingen
maattevorde udstrakttil 15 aarlige Terminerat regne fra
1ste Januar 1866 eller fra den Tid, StorthingetsBeslut-
ning maattevordeafgiven. LigeledesansøgtedenomEfter-
givelse at de hidtil paalobendeRenter, saaledesat Renter
alene bleye at erlæggeaf det Beleb, hvortil Laanesummen
maatte blive nedsat, enten fra lste Januar eller fra Stor-
thingsbeslutningensDato.

Komiteens Andragendevar anbefalet baade af Amt
og Foged.

1866. Departementetfandt i Betragtningaf Foretagendetsda-
Kg

1
I.

7dePrp.
værendeTJdfaldog den længereTid,der var hengaaet,iiiden

af  
Febr. 1866ang. Efter- Vedkommendehavde kunnet heste Nytte af det indvundne
givelse af Terrain, at de hidtil paaløbne Renter af Laanet under
en Del af

Laanet.
Storthings-

enhver Omstændighedburde eftergives, hvorimoddet med
beslutning

af 9de April
Hensyn til Eftergivelseaf en Del af selve Kapitalenikke

1866. ganske billigededen af KomiteenudtalteAnskuelse,medens
det dog efter Sagens OmstændighederfandtGrundtil ogsaa
ved en mindreNedsættelseaf den skyldigeKapital at lette
de Interesseredes Byrder. Efter dets Indstilling af 10de
Februar blev der ved kongelig Resolution af 17de s. M.
forelagt StorthingetfølgendeProposition:

«Storthingetsamtykker1, at der af et LesjePræstegjelds
Kommuneaf Statskassentilstaaet Laan, stort Kr. 22,000,
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Aulednhig af de til Sænkning af Lesje- og Siemsvandenefore- 1866.
tagne Arbeider eftergivesde paalebneRenter indtil iste Januar
1866 samt af Kapitalen Kr. 10,000, hvorimod Resten Kr.
12,000, bliver fra nævnte Dag at regne at tilbagebetalemed
1ho aarlig i 10 Aar samt at forrentemed 4 pet. aarlig af det
til enhver Tid skyldige Beløb».

Ved Storthingets Beslutning af 9de April 1866 blev
denne Propositionvedtaget.

I Anledningaf de af StatskassenforskudsvisforstrukneKongl. Re-
Belob, hvormed Bevilgningernevare overskredne,blev det81.°71aMbarf
ligeledesi Henhold til sammeDepartementsIndstilling afBle8v6iignaMr.
10de Februarved sammeResolutionaf 17des. M. bestemt:

«At et Beløb af Kr. 2,090,47, der er bleven anvendttil
Fortsættelse af de til Sænkning af Lesje- og Siemsvandene
Gudbrandsdalensigtende Arbeider udenfor det ved kongelig
Resolutionaf 10de Mai 1862 bevilgedeBeleb, naadigst tillades
udredet af de til Fremme af Myrdyrknings-og ITdtapnings-
foretagenderbevilgede Midler».

1868- 69 Aars Storthingmodtogfra Lesje Herredssty- 1868.

relse et Andragendeom Eftergivelseogsaaaf denresterende tarirra.,
Gjæld til Statskassen stor Kr. 12,000, mod at de til dahhfitnerg:Ur:
forfaldne Renter betaltes, eller — saafremt dette ikke af.Rest-

kunde indvilges om Rentefrihed af Gjælden indtil den
ælden.

Tid Afdragene skulle begynde — lste Januar 1870 —
samt om Ordningaf Betalingsvilkaarenesaaledes,at Gjæl-
den erlagdes med 1/2oaarlig i 20 Aar regnet fra lste
Januar 1870. I Andragendetudhævedessom Følge af
Sænkningsarbeidet,at de indvundne.Jordstykker paa det
nærmeste havde vist sig uskikkedetil Dyrkning,at Erfa-
ring stadfæstede,at de Vandene tilstødendeStrækninger,
der før Udtapningen vandedes af Flomvandet, for hvert
Aar bleve ufrugtbarere,at Elven aarlig udskarog bortførte
store Stykker af det indvundneLand, samt at betydelige
Fordele vare gaaedetabte ved Fiskerietsødelæggelsem. V.

Budgetkomiteenkunde imidlertidikke tilraadenogenStorithings

yderligereNedsættelseaf HerredsstyrelsensGjældtil Stats-::8,:fbirndimes:
kassen, da de anforte Klager kun vare en Gjentagelseaf,Afbeatnjing
hvad der var anført i HerrecbstyrelsensAndragendetil tgiindefnor
forrigeStorthing,men vilde dog tilraadeen Forlængelseaf
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.4.4*;8.Retalingsterminentil .20 Aar, Den indgik derformed føl-
gende Indstillingtil Storthinget:

«Storthingetsamtykkeri, at LesjeHerredsGjæld til Stats-
kassen stor Kr. 12,000, stiftet i AnledningLesje- og Siems-
vandenes Sænkning, bliver fra lAe Januar. n. A. at afbetale
med Vso aarlig i 20 Aar, og fra denne Dag at forrentemed
4 pOt aarlig af det til enhver Tid gjenstaaen.deBeleb.»

Hvilken Indstilling blev bifaldt ved StorthingetsBe-
slutning af 19de November1868.

Taxtforret- Af Sognepræstenvar der foranledigetKrav paa Er-
ning i Anl.
Przestepar-statning for Tabaf Fiske forPræstegaardensVedkommende,

ends Tb
af Fiskae. og blev der i den Anledningaf Indredepartementetrekvi-

reret afholdt Taxtforretningtil Bestemmelse af Tabets
Størrelse. Den 26de Mai afholdtes Underskjønog den
27de Oktober Overskjøn,hvorved Erstatningenbestemtes
til Kr. 3,200.

Kongl.Re- Efter at have erkjendtdet OffentligesErstatningspligt
solutionaf
121teFebr. 1 dette TilfældeudvirkedeDepartementetBelebet udbetalt
1870ang.

Erstatningvea kongeligResolutionaf 12te Februar 1870, saalydende:
til PrEeste-
gaarden. «At der al• de til Arbeideri Elvedragenem. V. bevilgede

Midler naadigst tillades udredetet Beleb af 3,200 Kr., udgjø-
rende den Lesje PræstegaardifølgeOverskjønsforretningaf 27de
Oktober 1868 tilkommendeErstatniug i Anledning af de til
Sænkning af Lesje- og SiemsvandetudførteArbeider.»

1871. Eierne af Hattremsgaardenefremkommed Krav paa
Nye Krav yderligere Erstatning af det Offentlige for Tab af Fiske,

fraHattreni
paa Erstat-der skulde være dem paaført ved Sænkningenaf Lesje-

ning for
Fiske. og Siemsvandene. Gjennem Amtet fremkomderes For-

dring til Departementet, som under 12te Juli forlangte
KanaklirektørensErklæringom, hvorvidtFiskeriets Ophør
var foranlediget ved Sænkningen,samt om, hvorvidtAar-
sagerne til dette Ophør tildels eller idethelekundevære
forbigaaende,saaledes som det efter en af 0. Høge og
Thore Øtstadafgiven Erklæringkunde synes muligt. Det
oplyste derhos, at den ene af HattremsgaardenesEiere,
Hans Syversen Hattrem, havde staaet udenforForeningen
om Sænkningen, og at han saaledes i Overensstemmelse
med tidligere AfgjørelsetilkomErstatningaf det Offentlige
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for Tab af Fiskeri, forsaavidt det godtgjordes, at saadant 1871.

Tab virkelig var forvoldt ved Sænkningsarbeidet.
Efter at have iagttaget Forholdene paa Stedet afgav 1873.

den midlertidig ansatte Kanaldirektør Vogt sin Erklæring Kanal-

herom. Han fandt, at Fiskeriet paa Hans Syversen Hat-
tazeiings

trems Eiendom dengang virkeligen var ophert og det somt=
Følge af Lesjevandets Sænkning. Og dersom det grumsede
Vand var Aarsagen dertil, saa var det tvivlsomt,naar denne
Aarsag vilde ophøre, da der fremdeles foregik Udgravning
i det øvre Vahd, Siemsvandet. Han fandt Hans Syversens
Krav berettiget, og havde han efter Forhandling med Ved-
kommende faaet skriftligt Tilbud fra ham om at erklære
sig tilfreds med en Godtgjørelse engang for alle af Kr.
560. Amtet havde dog fundet det rettest at lade Erstat-
ningen bestemmeved et Skjøn.

I Henhold til Vogts Erklæring udvirkede Departemen- 1874.
tet kongelig Resolution af 24de Februar, hvorved det Kongl. Re-

solution af
2bestemtes: 4de Febr.
1874ang.

«At der af de til Oprensningaf Elvedrag m. V. bevilgedeEtrirtaninn;
Midler naadigst tillades udredetet Belob af Kr. 560 som Er- Syversen

statning til Hans Syvertsen Hattrem for Tab af Fiskeri ved de
Hattrem.

til Sænkningaf Lesje- og SiemsvandeneudførteArbeider.»

I Skrivelse af 22de Januar fornyede Herredsstyrelsen
sit Andragende til Storthinget om Eftergivelse af Restbe-
lebet, Kr. 10070, paa sin Gjæld til Statskassen og fik
dette Andragende forelagt Storthinget ved Kristians Amts
Repræsentanter.

Men i Møde den 23de April 1874 fattede StorthingetStorthings-
beslutning

følgende Beslutning: af 23de• April 1874
«Lesje Herreds Andragendeom Eftergivelse af dets Gjældang. Efter

til Statskassen, stiftet i Anledning Lesje- og Siemsvandenesgilte.af
Sænkning, indvilges ikke.»

Fra Eierne af Sellsmyrenevar der indlobet Klage over 1875.
forskjelligeSkader, som Laugenpaa Grund af Lesjevandenes
Sænkning havde paaført dem. Herom henvises til Afsnittet
om Sellsmyrenes Udtapning. Ingvold-

Fra Leitnant Ingvoldstad modtog Kanaldirektøren ensittgesisBee-al
kort Beskrivelse af Forholdene i Lesjevandet af 7de No-dijeneei771-dc

Novbr. 1875
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1:875. vember. Ifølge denneBeskrivelsehavdeLaugenfraBottems-
til Afdemsgaardeneudgravet sig en Rende, der fra Lesje
Kirke til henhnodHole havde 2deLøb og fraHougsvoldtil
Afdemsgaardene3 Løb med mindre afstikkende og dvis

forbindendeGrene. Strombastighedenvar saa stor, at der
fremdeles foregik betydelige Udgravningeraf Elveleiet, i
Siemsvandet.

1876. Foranledigetved en Oversendelseaf et Aftryk*af Agro-
NYsoutsnom JakobsensVirksomhedi Aaret 1873, hvori denne om_Indberet-

111:!33rafiVAtalte de gode Fragter af Lesje-og Seimsvand'enesSænkning,
ang. Virk- lod KanaldirektørenLeitnant Nysom undersøgeForholdene.ningen af
Arbeidet. Efter i Juli Maaned at have iagttaget dem, afgav han den

7de Decemberen Indberetning. Deri oplyste han om, at
RendengjennemLesjevandetop til Hattremsbroi 1876 var
udgravet til paaregnetDybde, og at den siden 1863 kun
ubetydeligthavde forandretsin Trac. Ved Hattremsbro
fandteset Baand af større Stene over Elven, hvoroverder
havdedannetsig et næsten3 Fod høit Fald, og somhindrede
yderligereSelvgravningi Siemsvandet. Siden 1863 var dog
.Rendenovenfor Hattremsbrosaavidt udvidet og fordybet,
at Landet var fuldstændigttørla,gtlige op til Lesje Kirke,
medensGrændsenfor det næsten fiomfrfLand var rykket
omtrent5,000 Fod længre op i Heide med GaardeneKol-
stad og Leren. Derfra igjen og omtrent6,000 Fod længere
op i Heide med GaardeneTøndevoldsæterog Afdem var
Søbundenkun under almindeligtSommervandtørlagt, og
ovenforder igjen var Søen en Blanding af Sumpog Vand
med enkelte noget større Tjærn,hvis Dybde ved lavt Som-
mervandvar en 2 å 4 Fod. Gjennemhele Lesjevandog
tildelsi den nedreEndeaf Siehsvandetop til Præstegaarden
havde Elven udgravet sig et regelmæssigtProfil med kun
enkelte Biløb, men fra Præstegaardenog især ovenforKol-
stad forgrenedeElven sig i en MængdeArme Arealet af
det for Dyrkning fuldstændigt indvundneLand til 1876
skuldeblive omtrent  3,424 Maal
Arealet af det næstenfiomfriLand  706 «
og af Land, der kun ved almindeligtSommer-

vand var tørt  2,223
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Siemsvandets Overfiade ved almindeligt Sommervand 1876.
kundeantages at være indskrænkettil omtrentFjerdedelen
af densoprindeligeStørrelse. Nysomforeslog,at manskulde
gjennemgraveden ovennævnteStenmælekordervedat frem-
skyndeSelvgraviringengjennemSiemsvandetog Tørlægningen
af dettes øvre Del, samtat afstængede fiereSidearme,som
havde dannet sig, for derved at holde Hovedlebet rent og
forhindre,at det indvundneLandudstykkedesi fiere større
og mindreØer. Omkostningerneherved beregnedehan til
Kr. 1,440. Nysom bemærkedeendvideretil Slutning,at det
indvundneLand lige fraBottemstrømmenoptil Lesje Præste-
gaard næsten overalt var græsbundet. Græsvæxten.var
sparsom(Stargræs),blandetmedMos og Buskvæxter(Vidie-
buske). Kun fiækkevis saaes Flyvesand, der dels kom fra
de i Brud staaende Bredder og dels fra lavtliggendeØer
og Banker i Elven, der kun laa tørre ved laveste Vand,
Fra Holaker til Hattremsbrovar Græsvæxtennogetrigere
end ellers, hvilket vistnok kom deraf,at Jorden her for en
Del var bearbeidet. Ogsaa paa enkelte andre Steder var
der gjort Forseg paa Dyrkning af den indvundneSobund,
paa et Sted fandtes endog en tarvelig Bygager.

Ovenfor Præstegaarden,hvor Sænkningen var mere
ufuldstændig,varGræsvæxtensparsommere,menStrækningen
benyttedesdog til Havn; ovenforLille Kolstad var derimod
Vegetationenkun begyndti enkelte Tuer og Teister.

Denne IndberetningoversendteKanaldirektørenunder
9de Decembertil Departementet,for at den gjennemAmtet
kunde meddeles Landeierne omkringSiemsvandet,saa de
bleve opmærksommepaa, at de ved Udførelsen af et saa
ubetydeligtog simpeltArbeidekundedragesaa megetstørre
Nytte af det tidligereudforteArbeidefor Lesje- og Siems-
vandenesSænkning.

Interessentskabetlod ogsaa senere paa egen Regning
ved Hjælp af et af KommunengaranteretLaan Hattrem-
strømmenoprense, for at Sænkningenkunde fortsættesig
videre opover Siemsvandet.
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1878. Ved AdvokatBirch-Reichenwaldfremkomunder 3die
VidereKravDecemberEierne-af GaardeneFiagstadLebe-No.193, øvre,paa Eretat-



ning for
Fieke
m. m.

Sagsankeg
mod

Deptet.

	

1879. I Anledningheraf indhentedeDepartementetStatsagro-
nom JakobsensBetænkning af 24de November angaaende
Forholdene paa Lesje saavelsomKanaldirektørensaf 6te
og 8de December.

	

1880. Da Klagerne endnu intet Svar havde modtaget fra
Departementet,anlagdedeSag,hvorunderErstatningsspørgs-
maalet forelagdes til Afdørelse .ved Skjøn. Den 20de og
21de Juli afholdtesVidneforherog den 31teAugust Under-
skjøn, hvorved det samlede Erstatningsbelobfor nævnte
Eiendommeværdsattes til Kr. 10,096 med den Tilføielse,
at Fiskeriet havde været ophert, siden Vandet blev udtap-
pet, hvorforSkjønsmændeneikke havdefundet detfornødent
tor sit Vedkommendeat opførenoget særskildtBeløb som
ErstatningforAfsavn af Fisket i de forudfor nærværende
Skjøn liggendeAar, idet Opgjøri denneAnledningmaatte
foretagesmellemParterne.

DaPrincipernefor detteSkjøn ikkekundeanerkjendes,
forsaavidt som de vare støttede til Forandringeri Klima
og Fugtighedsforholde,som umuligkundekonstateres,lod
Departementetefter Kanaldirektørensog Regjeringsadvoka-
tens Anbefaling (den Forstes af 13de November1880) re-
kvirere Overskjøn.

	

1881. Den 19deog 20deJuli afholdtesdisseOverskjøn,hvoraf
Resultatetvar følgende:

nordreHaakenstadImbe-No.224, søndreHaakenstadImbe-
No. 226, noi.d,re.Haadien Lebe-No.227, midtre Haadien
Imbe-No.228 og Haadien(Soristuen)Lebe-lio.229 medKrav
paaErstatningfor Tab af Fiske og SkadepaaEiendom,for-
voldt dels ved Sandflugtog dels ved forandredeklimatiske
Forhold som Følge af Sænkningen. Samtlige disse Eien-
dommemente sig at staa udenfor det i 1857 dannede
Interessentskab.
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Flagestad: 1881.
Overskjøns-Det*Eiendommentidligeretilliggende,vedSænkningaf forretning

LesjevandeneodelagteFiskeritaxeredestil ialt Kr. 1,800a101d9edWlf
1881.Mændenefandt, at Eiendommenved Van-

dets Sænkningvar tilflydtadski1lig Fordele,
der af Eierneburdeerstattes, og somtaxere-
des saaledes:

for Indvindingaf nyt Land 	 Kr. 300
for Forbedringaf en Strækning,
der tidligere laa under Vand
Flomtiderne 130
for Forbedringaf en størreJord-
strækning,dertidligerestedte ned
til Vandet uden dog at oversvein-
mes af Flommene,menikke kunde
afgroftesog dyrkes 	 « 570

« 1,000

Af Differentsen  Kr. 800
svares 5 pCt. Renter aarlig fra Forligskla-,
gens Datum.

2. Haakenstad og Haadien:
Eiendommeneantoges ved Sænkningenaf

Lesjevandeneat væreblevneudsatte forSand-
flugt fra de udtørredeStrækninger,somendn
ikke overalt have græsbundetsig, hvilken
Sandflugthar foraarsagetog i den nærmeste
Fremtid vil forarsage endelSkade, der for
hver enkelt Eiendomtaxeredessaaledes:
a) for nordre, øvre Haakenstad,L.-No.224

Kr. 200
b) for søndre HaakenstadL.-No. 226 « 225
c) for nordre Haadien 227 « 700
d) for midtre Haadien — 228 « 225
e) for Haadien (Søristuen)— 229 « 225

LaterisKr. 1,575Kr. 800



1€481.
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TransportKr. 1,575Kr. 800
De samtligedisseEiendommetid-

ligere tilliggende, ved Sænkningen
af Lesjevandet odelagte Fiskerier
taxeredestil ialt :  « 2,000

Kr. 3,575

DeEiendommeneved Sænkningen
af LesjevandettilflydteFordele,nem-
lig Indvinding af nyt Land og til-
delsForbedringaf Jordstrækninger,
der tidligerei Flomtidernelaa un-
der Vand, hvilket af Eierne natur-
ligvis maa erstattes, taxeredes for
hver enkelt Eiendomsaaledes:
a) nordre, øvre Haakenstad:

forIndvindingafnytLand 32
for Forbedringaf Jord,
der tidligerehar lagt un-
der Vand i Flomtider. . . 43

75

søndre Haakenstad:

forIndvindingafnytLand 63
forForbedring(somLitr.a) 40

103

nordre Haadien:

forIndvinclingafnytLand210
forForbedring(somLitr.a)99

309

midtre Haadien:

forIndvindingafnytLand 49
forForbedring(somLitr.a)26

75

LaterisKr.562Kr. 3,575Kr. 800
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TransportKr.562Kr.3,575Kr. 800 1881.
e) Haadien (Søristuen):

forIndvindingafnytLand 44
forForbedring(somLitr.a) 26

70
632

« 2,943
Af de for Fiskeritab og for Skade ved

SandflugtbestemteErstatningsbeløbmedFradrag
af de Belob, der ere bestemtefor Forbedringer
(3,575 632-----2,943Kr.) svares 5 pet. Ren-
ter aarlig fra ForligsklagensDatum(8deApril
1880).

Den samledeErstatning Kr. 3,743

Forslag.

KanaldirektørRøyemsForslag af 7de Marts 1857.
Løitnant Bangs Forslag af 20deFebruar 1862.
IngeniørLassens Forslag af 30te Marts 1864.
Leitnant NysomsForslag af 7de December1876.

Expropriationer, Forlig og Overenskomster.

Expropriationaf 4 MøRebrugaf 5te December1857.
Erstatning for Afsavn af Bottembroenog Fiske i Bottem-

strømmenm. m. Underskjønaf 18deJuni 1864og
Overskjønaf 15deJuni 1865.
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Overenskostom Gjenopførelsenaf Bottembroenaf 8de Ok-
tober 1863.

MindeligOverenskomstom Erstatning til Hans Syvertsen
Hattrem for Fiske ovenforHattrembro,bifaldtved
kongeligResolutionaf 24de Februar1874.

Skjensforretningom Erstatning til Lesje Præstegaardfor
Tab af Fiske, hvoromderefter afgaves kongeligRe-
solutionaf 12te Februar 1870.

Arbeidets Kostende.

Bevilget vedkg1.Resol. af 13deOktbr.1857:
somTilskudaf detOffentligeKr. 10,000
som Laan af Elverensnings-

fondet  « 22,000
	 Kr. 32,000.00

Bevilget ved kg1.Resol. af 10de Mai 1860
(kfr. KommunestyrelsensBeslutning af
7de Marts s. A.):
somBidragaf Elverensnings-

fondet  Kr. 14,080
som Laan af Do  « 10,000




24,080.00
Bevilget ved kongl.Resol. af 10de Mai 1862

som Bidrag af Myrdyrkningsfondet. . . . « 16.000.00
Bevilget ved kongLResol. af 17de Februar

1866 somBidrag af Myrdyrkningsfondet« 2.090.47
Bevilget ved kongl. Resol. af 12te Februar




Erstatning til Lesje Præstegaard for




Tab af Fiske 
 « 3,200.00

Lateris Kr. 77,370.00
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TransportKr. 77,370.00
Bevilgetved kongl Resol. af 24deFebruar

1874af ElverensningsfondetErstatning
til II. Syvertsen Hattrem for Tab af
Fiske  « 560.00

tilsammenKr. 77,930.47 ,
Afgaar for solgteRedskaberi 1868  « 930.17

Rest Kr. 76,991.30
Af de nævnteLaan paa tilsammenKr. 32,000 er se-

nere ved Storthingsbeslutningaf 9de April 1866eftergivet
Kr. 10,000,hvorhosInteressenternehave negtet at afbetale
Laanet af 10deMai 1860,paa Grund af at Arbeidetikke
er planmæssigenfuldført. Idethelehar Interessenternesaa-
ledes kun bidraget 12,000 Kr. til Udtapningen,medeng
Statskassendertil har udredetKr. 64,991.30,hvortil mu-
ligens bliver at tillægge de af Overskjønneti 1881 fast-
satte Erstatninger.

v.
Processer.

I 1880blev af Eierne af Lobe-No.193,224,226, 227, 228
og229 anlagtSagmedKravpaa Erstatning for Tab
af Fiske og Skade paa Eiendommenesom Følge
af Sænkningsarbeidet(se ovenfor).
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VI.

Anlæggets senere Bestyrelse og Forhold til Staten.

Arbeideter udførtved detOffentligesHjælptil Fremme
af private og BygdensInteresser, og ligger efter Afslut-
telsen udenfor det OffentligesAdministration.
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